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THE PHARMACOLOGICAL POSSIBILITY REGULATIONS OF NEUTROPHILS ACTIVITY 
DURING TISSUE ISCHEMIA AND GENERATION OF NITRIC OXIDE /NO/ IN 
PATHOLOGICAL CONDITIONS WITH CARDIOVASCULAR IMPLICATIONS 

 

Jan Antoni Rutowski 

 

Institute of Nursing and Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Rzeszow, Poland 

 

Summary 
Major role in the pathogenesis of the development of changes in the heart tissue due 

to anoxia during myocardial infarct seem to play activated polymorphonuclear leukocytes. 

Activated neutrophils under conditions of hypoxia generating oxygen free radicals, release 

the contents of their granules a number of lysosomal enzymes. There are very interesting to 

have a possibilities of pharmacological inhibition of stimulated neutrophils. Stimulation of 

adenylate cyclase by prostaglandin E2 (PGE2) in neutrophils, can leads to an increase in 

intracellular cAMP levels in neutrophils, and then to reduction of leukotrienes formation as 

well as to reduction degree of inflammatory processes. The use of compounds in 

pharmacotherapy, which are inhibitors of the enzyme phosphodiesterase (cAMP degrading 

enzyme) enhances the effect of cAMP and thus leads to suppression in the activation 

processes of neutrophils and also platelets. Pharmacologically active compounds that can 

release from their structure egzogenic nitric oxide (NO) are "NO-donors".  What we have 

known a synergistic effect between stimulators of c-AMP and c-GMP in the white cells and 

platelets and compounds which can inhibit of proces formation of arachidonic acid active 

metabolites by activated neutrophils are also important in condition of heart ischemia. 

Endogenous NO is synthesized from the amino acid L-arginine by the enzyme NO-syntase, 

mainly in the vascular endothelium as well as also in other cells.  NO is constitutively 

secreted by endothelial cells but its production is modulated by a number of exogenous 

chemical and physical stimuli, whereas the other known mediators (PGI2, Endothelin-1 and 

PAF) are synthesized primarily in response to changes in the external environment. Both 

endogenous and exogenous NO may to bind to the heme enzyme - guanylate cyclase. The 

effect of this action is stimulation of guanylate cyclase and then increase the production of c-

GMP in the cells. Reduction of endogenous NO formation in the absence of substitution, lead 

to a number of causes pathological changes in a front of  acceleration of aterothrombosis 

process, higher activation of  platelets and more opportunities for their adhesion and 

aggregation particularly in ischemic and hypoxic conditions, the shrinkage of blood vessels, 

reducing the flow blood through the coronary arteries, and in the case of beginning 

myocardial infarction to extend the zone of ischemia and necrosis of hemodynamic 
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consequences. Reduced endogenous production of NO and thus the deficiency occurs in 

conditions of excessive production and release of active vasoconstriction compounds 

(leukotrienes, in a front of leukotriene B4 as well as thromboxane A2 and endothelin-1) 

deepens further reduced vascular flow, leading to coronary artery spasm. Interesting from a 

clinical point of view, is also the treatment of pathological conditions in which there is an 

increased synthesis of endogenous NO. Excess in consequence of NO can affects not only 

for the immune system, but also causes very rapid and dangerous vasodilation leading to a 

decrease of blood pressure and then to clinical symptoms of septic shock.  Groundbreaking 

for the new concept of treatment of septic shock was the discovery that the toxins produced 

by many Gram (-) and Gram (+) to stimulate inducible NO synthase to the intensive 

production of NO. These toxins cause high increase in the endogenous production of NO, 

which is responsible for the strong vasodilatation in septic shock. The proposition of new 

strategy for the treatment of septic shock is associated with the knowledge of the 

mechanisms responsible for the overproduction of endogenous NO. Pharmacological ability 

to regulate the biosynthesis of endogenous NO and in consequence NO level in cells in 

various stages are useful for the treatment of a lot of pathological conditions of  deficiency of 

endogenous NO or excess NO production. 

 

Key words: Neutrophils. Septic and aseptic inflammation processes. Free oxygen radicals, 

lysosomal enzymes. Endothelium. Nitric oxide. NO-synthase. NO-donors. Hypoxia. Septic 

shock. 

 

I.  Introduction.  Neutrophils and inflammatory processes 
 

Septic and aseptic inflammation processes in the tissues are accompanied by 

accumulation and activation of polymorphonuclear leukocytes, neutrophils. These cells are 

able to adhere to the blood vessel wall, migrate through the vessel wall and the destruction 

of not only microorganisms, but also its own tissues, which have been damaged or changed 

by ischemia and /or influencing inflammatory processes by immunological processes. 

An example of aseptic inflammation that runs from the activation of neutrophils, 

activated with the action of main mechanisms of humoral and cell-mediated immunity is a 

ischemic area of myocardial infarction. Major role in the pathogenesis of the development of 

these changes in the heart tissue due to anoxia during myocardial infarct seem to play just 

activated polymorphonuclear leukocytes, and also other types of leukocytes. These cells are 

involved in the destruction of damaged and dead tissue, and in the preparation of repair 

processes leading to the formation of scar tissue, also modulate repair processes. Migration 

of neutrophils takes place in the first hours of ischemia and then also through the vascular 
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endothelium and is largely associated with the activation of the components of complement 

system appearing in a relatively high concentration of highly active immune component C3 

and C5a complement, which show strong chemotactic and chemokinetic activity. Activated 

complement components, especially C5a, have a strong activating effect for neutrophils. This 

leads to an increase in adhesion of neutrophils to vascular endothelium, and the appearance 

of granulocytes aggregation, and then to increase the peripheral resistance and in 

consequence decrease of blood flow in the ischemic area of myocardial tissue [1]. 

The role of neutrophils in the process of myocardial ischemia is associated not only with 

the mechanical disturbances due to the appearance in the circulation of the neutrofils circulating 

aggregates and their adhesion to endothelial cells. Activation of neutrophils, due primarily to the 

component of the complement C5a, which causes the increase of glucose metabolism, mainly in 

pentose cycle alternating circuit, with simultaneous increase in the consumption of oxygen, which 

is referred to as "oxygen burst" [2]. This process is accompanied by activation of an enzyme 

catalyzing the production of complex molecules of oxygen and simultaneous oxidation of NADPH 

oxidase localized in the cell membrane and the formation of highly biologically reactive 

superoxide anions O2
-, then under the influence of the enzyme superoxide dismutase (SOD) they 

are converted to hydrogen peroxide (H2O2). Superoxide anions are converted by the enzyme 

myeloperoksydase in the presence of Cl- , Br- and other highly reactive compounds such as 

hypochlorous acid (HOCl), hypobromous acid (HOBr), which in the presence of water are 

decomposed to release singlet oxygen 1O2 molecule.  Oxygen free radicals generated by 

activated neutrophils are involved in most destroy microorganisms, but may due to its high 

reactivity may cause damage to cells and tissues that are ischemic, hypoxic and immunologically 

modified by inflamatory process. Generating under these conditions an excess of free radicals 

liberation leading to changes in perfusion of tissues, including cardiac muscle, by inhibiting the 

free radical production of prostacyclin (PGI2) and inactivation very important factor for 

vasorelaxation - nitric oxide (EDRF/NO). Decreased NO level leads to vasoconstriction with 

higher permeability and even more deeper tissue hypoxia with simultaneous stimulation of 

platelets to adhesion and aggregation [3, 4]. 

Activated neutrophils under conditions of hypoxia in addition to generating oxygen 

free radicals, release the contents of their granules, ie, allowing a number of lysosomal 

enzymes dissolve, then absorb the revised antigenic tissue. Among these may be mentioned 

enzymes such as elastase, acid hydrolases (such as beta-glucuronidase), myeloperoxydase, 

and others enzymes. Neutrophil activation also leads to increased synthesis and release of 

pharmacologically very active metabolites of arachidonic acid, mainly products of 

lipooxygenation. Under the influence of 5-lipoxygenase from arachidonic acid (AA) are 

generating leukotrienes, particularly leukotriene B4. That has a very potent chemotactic and 

chemokinetic action for neutrophils and has the capacity to ability longer stimulation 
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neutrophils to generation of O2- anion, and production of leukotrienes C4 and D4 – a strong 

contracting substances for vascular smooth muscle as well as the production of thromboxane 

A2 (TXA2) from arachidonic acid (AA) by cyclooxygenase. Thromboxane A2 rapidly activate 

platelets to aggregation and also constrict of vascular smooth muscles. 

Lysosomal enzymes, oxygen free radicals and active metabolites of arachidonic acid 

(leukotrienes) released from activated neutrophils sharing in the processes of removing dead 

tissue but also acts destructive to healthy surrounding tissue, so they can expand the zone of 

ischemia, for example myocardial infarction zone. 

 

2. Pharmacological possibilities regulation of some neutrophils functions during 
tissue ischemia. 
 

There are different possibilities of pharmacological inhibition of stimulated neutrophils 

excessively, which can determine the degree of ischemic injury and myocardial tissue with 

insufficient oxygen. Ischemia and myocardial anoxia leads to the formation of aseptic 

inflammation primarily goes from activation of platelets and polymorphonuclear granulocytes, 

neutrophils, their adhesion to the vascular endothelial cells and aggregation [5]. These 

processes intensify of ischemic hypoxic zone of myocardial area largely by activating 

components of the complement (C5a mostly), which have a strong chemotactic and 

chemokinetic activity. Neutrophil activation leads to an increase in the intracellular 

concentration of calcium ions, to form highly reactive oxygen free radicals (superoxide anions 

mainly O2
- and also hydroxyl radicals, singlet oxygen and hypochlorous acid, which are 

destructive factors for act on the surrounding cells and tissues, for endothelial damage and 

myocardial tissue during infarction. All these processes lead to a deeper ischemic area to the 

surrounding tissue edema, increased permeability of blood vessels and can lead to induction 

of arrhythmias. Generation of hydroxyl radicals, which inactivate the enzyme prostacyclin 

synthase, leading in this condition to a reduction in endogenous production of prostacyclin 

PGI2. Moreover, the reduction production and inactivation of nitric oxide - NO also leads to 

increased platelet activation and increases contraction of coronary vessels. The changes of 

concentration of free calcium ions plays important role in the process of neutrophils 

activation. The rapid increase in the concentration of free calcium ions leading to the 

activation of these cells and are as strong activating factor for regulation activity of the 

enzyme 5-lipoxygenase, which is required to activate a higher concentration of free calcium 

ions than cyclooxygenase. Pharmacological compounds which may reduce intracellular free 

calcium ions concentration, thereby may reducing the activity of the enzyme 5-lipoxygenase 

and arachidonic acid as well as process of lipooxygenation and thus reduce the production of 

leukotriene B4, C4 and D4 by activated neutrophils. 
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The process of neutrophil activation may play an important role in changing the 

concentration of cyclic nucleotides: cAMP and cGMP,  increase in the cells concentration of 

these cyclic nucleotide leads to a reduction in the bioavailability of free calcium ions and thus 

to inhibition of the 5-lipooksygenation activity, leading to decrease leukotrienes production by 

activated neutrophils. Similar effects are found in platelets, where an increase in the 

concentration of cAMP and cGMP reduces and inhibits their activation. In effects of these 

process we can see supression of platelets adhesion and aggregation [3,4]. In the case 

stimulation of adenylate cyclase by prostaglandin E2 (PGE2) in neutrophil, it leads to an 

increase in intracellular cAMP levels in neutrophils, then to reduction of leukotriene formation 

as well as to reduction degee of inflammatory processes. On the other hand, the use of 

compounds in pharmacotherapy, which are inhibitors of the enzyme phosphodiesterase 

(cAMP degrading enzyme) enhances the effect of cAMP and thus leads to suppression in the 

activation processes of neutrophils and platelets. Pharmacologically active compounds that 

are released from their strukture egzogenic nitrogen oxide (NO): "NO-donors" (eg, the active 

metabolite of molsidomine: SIN-1), stimulates the enzyme guanylate cyclase and elevate 

production of cGMP in these cells. A synergistic effect between stimulators of c-AMP and c-

GMP in the white cells and platelets and compounds which can inhibit of proces formation of 

arachidonic acid active metabolites by activated neutrophils are also important in condition of 

heart ischemia. 

Oxygen free radicals generated by activated polymorphonuclear granulocytes in 

hypoxia condition, or by the fact that oxygenated blood flow during coronary artery 

reperfusion by pharmacological or invasive method, can be inactivated by the enzyme 

superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase or by catalase. Ability of scavenging 

oxygen free radicals also have a coenzyme Q, tocopherols, and mannitol. 

Damage to cells of ischemic area caused by reperfusion is associated also with an 

increase in intracellular calcium ions. In this case may be important question, whether 

calcium channel blockers can be valuable preparations used to reduce the extent of ischemic 

damage to the area due to myocardial infarction, also caused by reperfusion. The importance 

of this group of drugs is limited. Although they increase the tolerance to ischemia, but only if 

it is given before the onset of ischemia, furthermore they do not limit infarct size, and they 

can influence the dynamics of reducing the ischemic area caused by myocardial infarction. 

Taking into account that they may lead to reduction of neutrophils activation, calcium 

antagonists may be useful in treating and reducing the effects of ischemia and hypoxia 

caused by myocardial infarction. Of course, always be aware of their negative ino-and 

tonotropic action of calcium antagonists, which is crucial for them in the event of heart failure 

during myocardial infarction, low cardiac output as well as in cardiogenic shock. 

 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 13

III. Cellular mechanisms of nitric oxide action and the possibility of the 
pharmacological regulation with clinical implications 
 

Discovered in 1980 by Furchgott'a and Zawadzki, nitric oxide – NO, a strong 

vasodilatatory factor, that is produced and released by the vascular endothelium, was 

originally named as Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF).  It is a vasodilator, 

modulating vascular tone, blood pressure and hemodynamics, a role exploited by nitrate 

donor therapy for angina, heart failure, pulmonary hypertension and erectile dysfunction. In 

addition, its powerful antioxidant, anti-inflammatory and antithrombotic actions are 

antiatherogenic with antiatherothrombotic activity [6].  NO is synthesized from the amino acid 

L-arginine by the enzyme NO-syntase, mainly in the vascular endothelium as well as in other 

cells. L-arginine due to oxidative dezimination is converted to the final product - NO and L-

citrulline, but one of the intermediate product is N-hydroxy-L-arginine. NO is constitutively 

secreted by endothelial cells but its production is modulated by a number of exogenous 

chemical and physical stimuli, whereas the other known mediators (PGI2, Endothelin-1 and 

PAF) are synthesized primarily in response to changes in the external environment [3,4]. In 

the process of NO production may interfere with acting as a brake - the so-called inhibitors of 

the biosynthesis of endogenous NO. These are false substrates for the enzyme - NO 

synthase. These compounds can include, among others NG-monomethyl-L-arginine NG-

mononitro-L-arginine.  These inhibitors of  endogenic NO biosynthesis compounds can 

significantly increasing systemic vascular resistance with subsequent increased blood 

pressure,  including also pathological conditions related with increased production of nitric 

oxide – NO (for example, during septic shock). For impaired NO formation occurs in the 

process of atherogenesis, which has important clinical consequences, mainly concerning the 

cardiovascular system and also immune system. NO also plays a important regulatory role in 

the central and peripheral nervous system. 

Several known several types of the enzyme - NO synthase, which is dependent on 

NADPH. Constitutively NO synthasis, which occurs primarily in endothelial cells and nerve 

cells, is dependent on Ca2+ ions and the calmodulin. It is activated by an increase in 

intracellular calcium ion concentration, which is an increase in the endothelium cells is 

caused by mediators such as acetylcholine, bradykinin, histamine. The factor that causes 

nerve cells constitutively activated forms of NO synthase and the subsequent rise of 

endogenous NO production, an increase in the concentration of calcium ions caused by 

nerve impulse. From the constitutive NO synthase activity is dependent vascular wall tension 

or vascular resistance and blood pressure. Inducible form of NO synthase is independent of 

calcium and calmodulin. It is absent in non-activating macrophages and its activity appears 

only after activation of these cells or bacterial lipopolysaccharides, certain cytokines such as 
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interleukin-1 beta or TNF-alpha (tumor necrosis factor). This creates a form-synthase 

endogenous NO as long as long as it is accessible to the substrate (ie, L-arginine). The 

induction of this form of the enzyme may also occur in the vascular smooth muscle cells and 

be controlled by interleukokinę 8, TGF beta or by platelet derived growth factor (PDGF). 

Constitutive and inducible form of  NO synthesis, it flawoprotein containing adenine 

mononucleotide FMN and FAD, is dependent on tetrahydrobiopterin (TH4). TH4 determine 

the activity of these enzymes, NO synthase. 

Nitric oxide /NO/ is generated in a variety of cells but and particularly in the 

endothelium and is an endogenous compound. Chemicals that they are given as a 

medication can be released from its chemical structure called nitric oxide "NO donors". 

Released from their chemical structure is NO in this case, an exogenous NO. Exogenous 

supplementation of NO after the "NO donors" is indispensable in the treatment of all 

diseases that run from the contraction of the blood vessels and the increased mobilization of 

pro aggregation formed blood elements (platelets, granulocytes), and therefore the treatment 

of ischemic heart disease in the reduction zone ischemia and necrosis of myocardial 

infarction and for the treatment of hypertension. 

Both endogenous and exogenous NO may to bind to the heme enzyme - guanylate 

cyclase. The effect of this action is stimulation of guanylate cyclase and then increase the 

production of c-GMP in the cells. NO can simultaneously connect to various other enzymes 

containing -SH groups, resulting in a block and the inactivation of these enzymes. Intracellular 

growth of c-GMP concentration causes vasodilation (the vasodilatatory effect) and reduces the 

over-activity of activated platelets, and consequently reducing their mobilization for adhesion and 

aggregation, and the participation of pobudzonymi neutrophils in inflammatory processes, including 

under aseptic conditions inflammation caused by ischemia and hypoxia. NO is rapidly destroyed by 

free radicals, anions O2-. The reaction of NO with O2 anions can form highly reactive and toxic free 

radical ONOO-, which is a potent destructive not for foreign bacteria and other organisms that can 

cause inflammation, but also cause damage to other cells and tissues. Potential mechanism of 

cytotoxicity produced in excess and liberated nitric oxide NO and NO released by the exogenous 

chemical compounds (drugs: "NO donors"), which is associated with the nitrosylation by NO 

nucleic acids. Excessive nitrosylation may however lead to malignant transformation of cells. So 

after prolonged use of nitrates, NO-releasing drugs with cardiac indications should be kept in mind. 

Excessive formation and release of endogenous NO, and NO is supplied exogenously, can be so 

harmful. 

Reduction of endogenous NO formation in the absence of substitution, lead to a number of 

causes pathological changes in a front of  acceleration of aterothrombosis process, higher 

activation of platelets and more opportunities for their adhesion and aggregation particularly in 

ischemic and hypoxic conditions, the shrinkage of blood vessels, reducing the flow blood through 
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the coronary arteries, and in the case of beginning myocardial infarction to extend the zone of 

ischemia and necrosis of hemodynamic consequences [7]. In this situation, reduced endogenous 

production of NO and thus the deficiency occurs in conditions of excessive production and release 

of active vasoconstriction compounds (leukotrienes, in a front of leukotriene B4 as well as 

thromboxane A2 and endothelin-1) deepens further reduced vascular flow, leading to coronary 

artery spasm, to expand infarct zone as well as to a number of others important consequences 

extracardiac, such as changes in blood pressure and reduction of renal perfusion. Increase the 

effects of NO is possible by pharmacological intervention in the process of endogenous NO (eg, 

the substrate L-arginine), and reducing the rate of decomposition of NO (eg, drugs that inhibit the 

enzyme activity phosfodiaeterase-type5 /PDE5 /) and most and, above all, by the substitution of 

exogenous NO released from the compounds "NO donors". Increased production of endogenous 

NO can be achieved by providing a substrate for parenteral its formation, ie, the above-mentioned 

L-arginine, also activating the NO synthase addition, some compounds with antioxidant activity, 

which may prolong the operating time has already produced NO. In most clinical circumstances 

increases the NO concentration in the body giving the compounds having a built-in part of its 

structure in the form of NO, drugs NO-releasing directly or such drugs which metabolized after 

release NO. The most important "NO donors" include nitroglicerine (NTG), SIN-1 - the active 

metabolite of molsidomine and also sodium nitroprusside. Conventional nitrates using in 

pharmacotherapy are: glyceryl trinitrate (nitroglycerin, NTG), izosorbitolu dinitrate and mononitrate 

sorbitol. The mechanism of action of nitrates is associated with the presence of a group of NO3 

which enzymatically in the presence of reduced glutathione (GSH) is reduced in the smooth 

muscle cells of the heart and to a highly active nitrogen oxide /NO/. The effectiveness of 

nitroglycerin and other nitrates containing NO3 group, depends on adequate stocks reduced GSH 

in smooth muscle cells and heart. In case of reduction of GSH occurs so nitrates tolerance and if it 

is necessary to increase the dose to achieve a similar clinical effect. Tolerance to nitrates can be 

stopped with eg. N-acetylcysteine, which increases the number of reduced GSH. Molsidomine is a 

compound from the chemical group of sydnoimine, that only metabolised in the liver, where it is 

converted to its active metabolite - SIN-1 and SIN-1A, and can only this structure directly release 

NO. Nitric oxide can be very quickly released immediately after parenteral administration of sodium 

nitroprusside, which is sometimes, but very rarelly can be used to rapidly reduce the pressure in 

clinical situations which require very rapid pharmacological intervention. 

There are pathological situations to excessive production of endogenous NO [8].  

Also are the pharmacological possibilities of suppression and reducing excessive production 

of endogenous NO, such as by inhibiting the biosynthesis of the enzyme - NO synthase,  by 

inhibiting its activity, and by administration of compounds which are antagonists to the 

substrate for the production of endogenous NO (eg, the L-NMMA) [9].  Interesting from a 

clinical point of view, is the treatment of pathological conditions in which there is an 
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increased synthesis of endogenous NO.  Nitric oxide production in excess from L-arginine in 

the presence of inducible form of the enzyme NO synthase, in situations of bacteriaemia 

after strong activation formation of inducible isoform of NO synthase by different types of 

polysaccharides of bacterial origin. Excess in consequence of NO can affects not only for the 

immune system, but also causes very rapid and dangerous vasodilation leading to a 

decrease of blood pressure and then to clinical symptoms of septic shock [10]. Septic shock 

results in profound disturbances in the cardiovascular system, with a strong reduction of 

vascular resistance, hypotension. The result of these changes is impaired, and the 

distribution of blood flow, ischemia and hypoxia not only the heart muscle, resulting in 

enhanced cardiac failure and failure of other tissues [11,12,13]. 

Hemodynamic changes and its pathological consequences are observed in patients 

who are in septic shock, as effect of toxins produced by the bacteria. Polysaccharide toxins 

they are endotoxins of Gram (-) / eg. endotoxin J 5 Echerichia coli / or endotoxin of Gram (+) 

/ eg. TSST-1 toxin [Shock Toxic Syndrome Toxin-1], which is produced by Staphylococcus 

aureus, also numerous other exotoxins /egzotoxin A and C of Streptococcus sp. /. These 

toxins can strong stimulate the immune system to produce a variety of inflammatory 

mediators, which include cytokines, activation of complement components, cause an 

increase in the production of eicosanoids, and other factors, cytokines, with fast and powerful 

effect on the cardiovascular system [14]. 

Classical pharmacological treatment of septic shock was based primarily on the 

elimination of microorganisms through the use of antibiotics, often using several antibiotics 

and sometimes surgical intervention, including involving the evacuation of fire. In addition, 

also anti-inflammatory drugs were administered, strongly inhibit the release of mediators of 

the inflammatory cells (eg, glucocorticoids), and also used for symptomatic treatment of 

metabolic disorders and cardiovascular defects, including raising blood pressure. 

Groundbreaking for the new concept of treatment of septic shock was the discovery that the 

toxins produced by many Gram (-) and Gram (+) to stimulate inducible NO synthase to the 

intensive production of NO. These toxins cause so strong increase in the endogenous 

production of NO, which is responsible for the painting and the course of septic shock. This 

leads to excess NO and strong vascular dilatation with a dramatic decrease in blood 

pressure, which is resistant to a lot of classical drugs [15]. 

New directions in pharmacological treatment of septic shock should include, in 

addition to the classical antibiotic therapy with primarily supportive care medications, which 

can effectively inhibit the excess production of endogenous NO. This new strategy for the 

treatment of septic shock, and is associated with the knowledge of the mechanisms 

responsible for the overproduction of endogenous NO [16].  It can be realized in several 

ways, of which the most important seem to be: 
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1. Providing a false substrate for NO synthase, ie the derivative of L-arginine, which 

under the influence of NO synthase did not rise NO. Nitric oxide is formed from L-

arginine. Derivatives of L-arginine, such as L-NMMA (N-mononitro-L-arginine) or L-

NG-Nitroarginine methyl ester are false substrate for NO synthase, causes a 

significant increase in blood pressure and improve hemodynamic parameters in them. 

The results of many clinical trials indicate the possibility of using this mechanism of 

drug action in patients with septic shock [17,18]. 

2. Administration of the drugs that inhibit the induction of enzyme: NO synthase, such as 

glucocorticoids (hydrocortyzon, Dexamethasone) [19].  Glucocorticoids inhibit the 

induction of both enzymes such as PGH2 synthase or phosphatase A2, the key pro-

inflammatory eicosanoids for the creation and in this way have a beneficial anti-

inflammatory effects [19]. 

3. Inhibition of NO synthase, by administration of the antagonists of folic acid formation 

(TH4), whose presence is essential for the activation of NO synthase. TH4 is a 

cofactor for NO synthase. The clinical experience reported that the inhibition of folic 

acid reductase, which is necessary to produce active - reduced form of folic acid, can 

also reduce the excessive production of endogenous NO. Such folic acid reductase 

inhibitor is amethopterine (methotrexate), also others compounds, such as N-acethyl-

5-hydroxytryptamine, or 2,4-diamino-6-hydroxypiridine [20]. 

4. Biological activity of EDRF/NO due to its ability to stimulate the cytoplasmic enzyme - 

guanylate cyclase in the cells of the body, and especially smooth muscle cells, the 

platelets, the granulocytes. This leads to an increase in intracellular cyclic nucleotide - 

cGMP. The effect is created in an excess of endogenous NO in septic shock time 

may also be reduced after the administration of methylene blue, which has the ability 

to inhibit the enzyme guanylate cyclase, and in this way may reduce the biological 

effects of NO [21,22,23]. 

 
The knowledge of nitric oxide /NO/ biological properties in the field of its regulatory 

role in maintaining the homeostasis of the organism is very important for treatment of several 

diseases. Pharmacological ability to regulate the biosynthesis of endogenous NO and in 

consequence NO level in cells in various stages are useful for the treatment of a lot of 

pathological conditions of  deficiency of endogenous NO or excess NO production. 

Understanding the role of nitric oxide /NO/ in many pathological conditions, in which it is 

stated the lack or too intensive its generation, can define new ways, a selective and effective 

possibility for the treatment of many diseases, mainly of the cardiovascular system 

pathological processes, treatment of septic shock and other diseases connected with under 

or overproduction of endogenous NO. 
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FORÉZNE NÁSLEDKY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
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Súhrn  
Cieľom prednášky je upozorniť na zvyšujúci sa počet  obvinení a súdnych žalôb 

v súvislosti s nesprávne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Najlepšou prevenciou 

sťažností je profesionálna  komunikácia s pacientom a príbuznými a precízna zdravotná 

dokumentácia. Každý lekár a zdravotná sestra počas pracovnej kariéry musí byť pripravený 

na obvinenie zo strany pacientov. Reakciou na obviňovanie lekárov a sestier je nárast 

praktík defenzívnej medicíny. Defenzívna medicína zvyšuje náklady na zdravotnú 

starostlivosť  a obmedzuje prístup pacientov ku štandardnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Kľúčové slová: Nesprávne poskytovaná zdravotná starostlivosť. Súdna žaloba. Obranná 

medicína. 

 
Summary 

The aim of the presentation is to point out the increasing number of claims and 

litigations in connection with the medical malpractice. The best prevention of the claims is 

professional communication with the patients and their relatives, and precise medical 

records. Each physician and nurse must be aware of the possibility of the lawsuit during his 

career. Defensive medical practices can be viewed as a response to the increasing number 

of litigations. However these practices  increase total medical costs and decrease access to 

the standard medical care. 

 

Key words: Medical malpractice. Litigation. Defensive medicine. 
 

Poškodenie pacienta následkom chyby lekára (iatrogenita) alebo zdravotnej sestry 

(sororigenita) je závažná udalosť, ktorá zanecháva následky nielen na zdravotnom stave 

pacienta, ale ovplyvňuje profesionálnu dráhu zdravotníka. 

Do dovŕšenia dôchodkového veku 75 % lekárov z tzv. nízko rizikových špecializácií 

a 99 % lekárov z vysoko rizikových odborov sa stretne so žalobou zo strany pacientov (1). 

Podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za obdobie 2005-2010 bolo 

podaných 8 647 podnetov (2). Ukončených podnetov v súvislosti so SPZS (správne 

poskytovaná zdravotná starostlivosť) bolo 4574. Ukončených podnetov so záverom 
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neopodstatnené bolo 3 578 (78,2 %) a opodstatnených 996 (21,8 %). Opodstatnené podnety 

podľa špecializačných odborov najčastejšie smerujú na odbor chirurgia (15,8 %), 

gynekológia a pôrodníctvo (13,3 %), vnútorné lekárstvo (10,5 %), všeobecné lekárstvo  

(7,9 %) a stomatológia (5,97 %).  

Výsledkom psychického tlaku, ktorý prinášajú stúpajúce počty žalôb a obvinení 

zdravotníkov zo strany pacientov a ich príbuzných, je defenzívna (obranná) medicína (3). 

Pozitívna obranná medicína znamená, že namiesto zabezpečenia štandardne 

definovanej  a promptnej liečby je pacient odosielaný na ďalšie a ďalšie vyšetrenia,  často 

duplicitné, najmä rádiodiagnostické, biochemické, hematologické, na konzultácie 

k špecialistom bez jasného  klinického významu. Príkladom takého postupu  sú sonografické 

prenatálne prehliadky u zdravých tehotných žien na Slovensku. Prakticky žiadna prenatálna 

prehliadka sa už nezaobíde bez sonografického vyšetrenia, hoci povinné a poisťovňou 

hradené sú len 3 základné vyšetrenia (v 10., 20. a 30. týždni). Stalo sa prakticky „normou“, že 

zdravá slovenská tehotná má  8-10 sonografických vyšetrení v priebehu gravidity, čo nemá 

žiadne medicínske opodstatnenie. Ďalším príkladom pozitívnej obrannej medicíny zo strany 

rádiodiagnostikov je odosielanie žien po mamografických vyšetreniach na opakované biopsie. 

Negatívna obranná medicína je charakterizovaná tým, že lekár sa vyhýba rizikovým 

prípadom, aby znížil  riziko vystaveniu sa potenciálnej chybe a súdnej žalobe. 

Typickým príkladom je snaha gynekológov-pôrodníkov nevykonávať nočné služby na 

pôrodnej sále alebo odmietanie rádiológov hodnotiť mamogramy. 

Zvyšujúci počet sťažností a súdnych žalôb má za následok stále vyššiu frekvenciu  

cisárskych rezov vo všetkých industrializovaných krajinách, hoci je dokázané, že zvyšovanie  

frekvencie cisárskych rezov nezlepšuje perinatálnu morbiditu a mortalitu. Kriminalizovanie 

pôrodníkov za akékoľvek zdravotné poškodenie detí spôsobilo, že minimálne odchýlky od normy 

pri kardiotokografickom monitorovaní, viacplodové  gravidity, plody v polohe koncom pánvovým 

a stavy po predchádzajúcich cisárskych rezoch sa stali už rutinnými dôvodmi  na vykonanie  

cisárskeho rezu. Cisársky rez, najmä opakovaný, však zvyšuje morbiditu matiek (4). 

Následkom defenzívnej medicíny je zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť 

bez objektívne dokázaného zlepšenia jej výsledkov.  

Moderná medicína je umením liečiť na vedeckom základe. Lekári vo svojej prísahe 

síce dávajú sľub robiť maximum pre zdravie pacientov, ale žiadny lekár  nemôže  garantovať 

s úplnou istotou vyliečenie každého pacienta. Poškodenie pacienta, či dokonca jeho smrť 

následkom  chyby v diagnosticko-liečebnom procese obvykle smeruje na podanie žaloby na 

zdravotníka alebo na  zdravotnícke zariadenie. 

Súdne procesy, obviňovania, sťažnosti, vrhajú dlhotrvajúci tieň na zdravotníka, 

zdravotnícke pracovisko, preto je ideálne zabezpečiť  komplexný systém opatrení v prípade 

poškodenia zdravia pacienta. 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 22

Je objektívne dokázané, že vzťah lekár-pacient je  extrémne dôležitý v znížení počtu  

žalôb a obvinení v súvislosti s nesprávne realizovanou zdravotnou starostlivosťou (5). 

Skrývanie sa pred pacientom a príbuznými, neochota poskytnúť pravdivé informácie, 

garantuje, že dôjde k podaniu žaloby. Empatia, kľudné prostredie, dostatok času na pohovor, 

trpezlivosť, pozornosť, starostlivé počúvanie, čo pacient hovorí, jeho postoj ku komplikácii, 

trpezlivé vysvetlenie ako došlo ku komplikácii, nehode, sú zásadné faktory, ktoré môžu 

získať pacienta na stranu lekára. Primerané a taktné ospravedlnenie za chybu je veľkým 

umením dialógu pacient-lekár (6). 

Nervózne prostredie počas pohovoru, vyzváňanie telefónov, hluk, necitlivý prístup 

k pacientovým problémom, komplikáciám, zatĺkanie evidentnej chyby lekára, sestry, sú 

zaručenou cestou, že pacienta nepresvedčíme o našom dobrom úmysle pri jeho liečbe 

a bude nasledovať podanie žaloby. Treba takmer vždy počítať s tým, že pacient si dá 

preveriť svoje problémy ďalšiemu lekárovi alebo viacerým odborníkom v rôznych 

zdravotníckych zariadeniach. 

Mimoriadnym obranným faktorom zdravotníka je precízna zdravotná dokumentácia. 

Dnes má pacient právo získať kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie, ktorú dá 

analyzovať svojmu právnikovi za spoluúčasti  ďalšieho lekára. Nekompletná dokumentácia, 

chýbanie dôležitých nálezov, výsledkov vyšetrení, prepisovanie, škrtanie, znižujú 

vierohodnosť lekára a zdravotníckeho zariadenia. Ak u konkrétneho pacienta dôjde 

k odchýleniu od štandardného postupu, musí to byť  jednoznačne  písomne 

zdokumentované a zdôvodnené. 

Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj informovaný súhlas pacienta 

k vyšetrovaciemu a liečebnému postupu. Pokojné objasnenie plánovanej stratégie 

diagnosticko-liečebného postupu so spomenutím potenciálnych rizík a komplikácií v kľudnej 

atmosfére s dostatkom času patrí ku kardinálnym  princípom možnej prevencie  

nespokojnosti pacienta a podania  žaloby.  

Presná organizácia práce, režim na oddelení, kvalitná sesterská starostlivosť, 

pokojná atmosféra, dostatok času na  dialóg s pacientami  počas vizít aj mimo nich,  sú 

faktormi, ktoré pacient  veľmi pozorne vníma. 

Pacienti berú do úvahy pri zvažovaní podania sťažnosti, žaloby aj kredit pracoviska, jeho 

odborné renomé.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2009 odporučila implementovať do  

výučby medikov a zdravotných sestier curriculum o bezpečnosti  pacientov.  

Toto odporučenie bolo inovované v roku 2010 (7). Polovica chýb v zdravotnej 

starostlivosti ide na vrub sestier, preto výučba o bezpečnosti pacientov sa realizuje nielen na 

lekárskych fakultách, ale aj pri výchove sestier (8).  
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Vo filozofickej rovine je diskutabilné, či poškodenie zdravia alebo smrť následkom chyby 

zdravotníka nie je to isté ako vznik choroby a smrť na podklade biologických a enviromentálnych 

faktorov. Zásadný význam majú experti, znalci, ktorých úlohou je v konkrétnom prípade 

poškodenia zdravia alebo smrti pacienta určiť mieru zavinenia zdravotníka. 

Bolo by ideálne, keby súčasný kárny systém posudzovania chýb v zdravotnej starostlivosti 

bol nahradený vyšetrovacím procesom s cieľom objasniť príčinu chyby, z čoho by profitoval aj 

pacient, aj zdravotník a viedlo by to k zlepšeniu medicínskej praxe. Kreatívny proces by mal 

nahradiť rigídny spôsob posudzovania chýb v zdravotníctve. Kriminalizovanie zdravotníkov vedie 

k exponenciálnemu vzostupu praktík defenzívnej medicíny a v konečnom efekte k poškodzovaniu 

pacientov a enormnému nárastu finančných nákladov v zdravotníctve. 
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Súhrn  
Za posledné obdobie sa na Slovensku rozšírilo spektrum vyšetrovacích metód 

kardiovaskulárnych ochorení. Zmenili sa mnohé liečebné postupy. V oblasti nukleárnej 

medicíny sa využívajú nové spôsoby diagnostiky a liečby jednotlivých ochorení. Naším 

cieľom je poukázať na možnosti nukleárnej kardiológie v diagnostike a v stratifikácii 

včasných zmien kardiovaskulárneho aparátu v klinickej praxi. 

 
Kľúčové slová: Vyšetrenie sympatikovej inervácie myokardu. SPECT. Parkinsonova 

choroba. 

 
Summary 

The spectrum of diagnostic methods has widened in Slovakia recently. Many 

therapeutic approaches have changed. There are also new diagnostic and therapeutic 

methods in nuclear medicine. The aim of this report is to show possibilities of nuclear 

medicine methods in diagnostics and stratification of early changes in cardiovascular system 

within clinical praxis. 

 
Key words: Examination of myocardial sympathetic innervation-SPECT- Parkinson´s 

disease. 

 

Úvod  
Sympatikový nervový systém má dôležitú úlohu v regulácii činnosti 

kardiovaskulárneho systému. Dysfunkcia sympatika je prítomná u mnohých ochorení. Našim 

cieľom je poukázať na zmeny na srdci u  Parkinsonovej choroby. Vyšetrením stavu 

autonómneho nervového systému môžeme odhaliť asymptomatické štádium 

kardiovaskulárnej autonómnej dysfunkcie. Závažnosť nálezu koreluje so zvýšenou 

mortalitou.  
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Parkinsonova choroba 
Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Klinicky ide 

o akineticko-rigidný alebo hypertonicko-hypokinetický syndróm. Ochorenie vykazuje 

stúpajúcu prevalenciu s vekom, až do 75. rokov života. Najčastejšie začiatok ochorenia býva 

medzi 58. až 62. rokom života. Vyskytuje sa aj v mladšom veku, pred 40. rokom života,  cca 

10 %. Choroba postihuje častejšie mužov  ako ženy, a to v pomere 2 : 1 (Nagy, 2008). 

Anatomicky porucha je lokalizovaná v oblasti medzimozgu, v substancia nigra (SN). 

Dochádza k progresívnej strate dopaminergných buniek v pars compacta substantia nigra s 

následným deficitom v corpus striatum. Vzniká porucha spätnej väzby v extrapyramídovom 

systéme a dochádza k zníženej tvorbe dopamínu. Toto má za následok narušenie rovnováhy 

medzi dopaminergným a cholinergným systémom v bazálnych gangliách. Pre nedostatok 

dopamínu vzniká relatívna prevaha cholinergného systému.  Klinické prejavy Parkinsonovej 

choroby sa objavia až pri odumretí cca 70-80% buniek v substancia nigra, čo poukazuje na 

veľké kompenzačné schopnosti mozgu (Kovács, 2009).   

Pri Parkinsonovej chorobe klinický obraz charakterizujú včasné príznaky  (tichosť a 

monotónnosť hlasu, porucha čuchu, svalové a kĺbové bolesti, vertebrogenné bolesti, bolesť  

ramien, pocity ťažkých končatín, strata výkonnosti, parestézie, porucha spánku, 

autonómneho nervového systému, zhoršenie písma). Hlavnými príznakmi sú tremor, 

rigidita, spomalenosť pohybov (bradykinéza). Z vedľajších príznakov je to zlepšenie 

hybnosti po liečbe levodopou, asymetria príznakov na začiatku ochorenia alebo v dobe 

vyšetrenia, tremor ako prvý prejav ochorenia (Roth et al. 2005). Pri stanovení diagnózy 

pomáhajú podporné kritéria ale aj príznaky, ktoré spochybňujú diagnózu Parkinsonovej 

choroby. Stanovenie diagnózy je mnohokrát veľmi ťažké.  

 

 

Diagnostika Parkinsonovej choroby metódami nukleárnej medicíny SPECT  
Využíva sa jednofotónová emisná výpočtová tomografia  (SPECT) pomocou gama 

žiarenia rádionuklidov, ktoré sa vo forme rádiofarmák aplikujú do organizmu. Vyšetrenie 

umožňuje vyhodnotenie chorobných procesov na základe informácií o metabolickom stave 

buniek, tkanív, orgánov (Mariani, 2008, Andert, 2010).  

Využitím rádiofarmaka 123I-Ioflupane (DaTSCANU) sa môže stanoviť hustota 

presynaptického dopamintransportéru. Rádiofarmakom 123I jódobenzamid (IBZM) sa hodnotí 

aktivita postsynaptického dopamintransportéru D2 receptora (Csóty, 2010). Uvedenými 

rádiofarmakami sa hodnotí stav dopamínových transportných proteínov na presynaptických 

zakončeniach v oblasti bazálnych ganglií (BG), postsynaptického dopaminového D2 

receptorového systému (obr. 1).  
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Obrázok 1 Horné obrázky sú transverzálne rezy s normálnym nálezom na bazálnych 

gangliách (polmesiačuikovitý tvar).  

Dolné obrázky sú patologickým nálezom na bazálnych gangliách pri Parkinsonovej chorobe 

(atypický guľovitý tvar) pri zobrazení pomocou 123I Ioflupane. 

  
Využitie 123I-MIBG v kardiologickej diagnostike 

Autonómny nervový systém (ANS) má dôležitú úlohu v regulácii kardiovaskulárneho 

systému. Neinvazívne kvantifikovať funkčný stav sympatikovej inervácie myokardu môžeme 

napríklad vyšetrením variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou (VSF). 

Náročnejšou metodikou monitorácie stavu kardiálneho ANS je rádionuklidová metóda 

za pomoci 123I-MIBG (metajódbenzyl-guanidín), ktorá umožňuje stanoviť koncentráciu 

receptorov sympatika v srdcovom svale. 123I-MIBG je metabolický analóg adrenergného 

blokátora guanetidínu. Na rozdiel od noradrenalínu v nervových zakončeniach nedochádza 

k jeho enzymatickej degradácii. Dôkazy o zapojení sympatikového nervového systému 

(SNS), systému renín-angiotenzín a ďalších neurohumorálnych faktorov pri vzniku 

a v priebehu chronického srdcového zlyhania, viedli k formulácii „ neurohumorálneho 

modelu“ ochorenia. Hyperstimulácia SNS vedie k ischémii myokardu, k zmene pomeru 

sympatikových receptorov na myocytoch, znižuje sa schopnosť inotropnej odpovede na 

katecholamíny, aktivuje sa mechanizmus apoptózy myocytov, zvyšuje sa elektrická instabilita 

myokardu (Taegtmeyer et al.2009, Hegarová, 2009). Pacienti so srdcovým zlyhaním majú 

zvýšenú hladinu noradrenalínu, dochádza k redukcii nervových zakončení v srdci. Odrazom 

týchto zmien je výrazné zníženie akumulácie 123I –MIBG v myokarde. Pri ischémii je redukcia 

akumulácie 123I-MIBG regionálna a korešponduje s postihnutím koronárnej cievy. Okrem 

redukcie akumulácie je aj zrýchlené vyplavovanie 123I-MIBG. Dôsledkom ischémie je 

denervácia myokardu v mieste ischémie. Denervovaný, ale prekrvený myokard má význam 
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pri vzniku maligných arytmií. Tento nález u pacientov poukazuje na vysoké riziko náhlej smrti  

(pacienti čakajúci na transplantáciu, diabetici s rovinutou kardiálnou autonómnou 

neuropatiou, parkinsonici u ktorých je zmenená aktivita ANS a pod.) (Schwaiger et al.2009, 

Ting-Li et al. 2002). Vyšetrenie akumulácie 123I –MIBG umožňuje zistiť prítomnosť 

arytmogénnych oblastí v myokarde. Takýto myokard sa môže identifikovať súčasným 

zobrazením distribúcie 123I-MIBG (zobrazuje možnú denerváciu) a zobrazením perfúzie 

(zobrazuje stav viability). Pri prítomnej denervácii a zachovanej perfúzii vzniká nezhoda 

medzi nálezom pri vyšetrení 123I-MIBG a vyšetrením perfúzie 99mTc -Tetrofosmín (mismatch) 

(Arora et al.2003). 

 

Metóda vyšetrenia a súbor vyšetrených 
Cieľom našej retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotenie vyšetrenia SPECT mozgu  123I-

Ioflupane pomocou morfologického a  semikvantitatívneho vyhodnotenia scintigrafických 

nálezov u pacientov  s podozrením na Parkinsonovu chorobu stanovením definitívnej 

diagnózy v  pokročilom štádiu, ako aj u pacientov vo včasnom štádiu ochorenia.  

Pacient prichádza na vyšetrenie ráno nalačno. Večer a ráno pred vyšetrením, aj 

večer po vyšetrení použije 2 tablety Chlorigénu (slúžia na zablokovanie štítnej žľazy). 

Predtým u pacienta vylučujeme anamnesticky alergiu na jód. Rádiofarmakum sa aplikuje 

parenterálne do žily v dávke 185 MBq 123I-  Ioflupane. Po aplikácii rádiofarmakum sa šíri v 

tele krvným obehom a zhromažďuje  sa v striate, kde sa naviaže na štruktúry nosiča. SPECT 

vyšetrenie mozgu sa vykonáva medzi 3. a  6. hodinou po jeho aplikácii.  Rádiofarmakum sa 

z krvi rýchlo vylučuje, v krvnom obehu 5 minút po aplikácii zostáva len 5% podanej 

rádioaktivity. Vychytávanie rádiofarmaka v mozgu je rýchle, 10 minút po aplikácii dosahuje 

7% podanej rádioaktivity. Asi 30% rádioaktivity v mozgu sa vychytá v striate. Počas 

vyšetrenia pacient leží na chrbte. Snažíme sa dosiahnuť čo najmenší polomer otáčania 

detektora gamakamery jeho približovaním k hlave pacienta a pohybom stola.  

Vyšetrenie sympatikovej inervácie myokardu sa vykonáva po aplikácii 100-200 MBq 
123I-MIBG parenterálne, vnútrožilovo. Následne sú snímané planárne projekcie hrudníka po 

15 minútach,  po 4 hodinách a po 24 hodinách od podania rádiofarmaka. Snímanie po 4 

hodinách sa realizuje aj SPECT metódou, výsledkom sú zrekonštruované SPECT rezy 

a polárne mapy srdca. Hodnotenie regionálnej distribúcie rádiofarmaka sa vykonáva vizuálne 

v škále normálna akumulácia až chýbanie akumulácie pre 5 segmentov (hrot, septum, 

predná, bočná a spodná stena ĽK).  Ako globálny ukazovateľ akumulácie 123I-MIBG sa 

stanovuje index srdce / mediastínum (SM4) po 4 hodinách a po 24 hodinách (SM24) od 

podania rádiofarmaka a miera vyplavovania rádiofarmaka z myokardu (washout-relatívna 

zmena priemernej aktivity pred srdcom v čase medzi 15 minútou a kontrolami za 4 a 24 

hodín). Všetky merané parametre  u postihnutých sú nižšie ako u zdravých jedincov.  
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Vyšetrenie sa vykonávalo gamakamerou GE Millennium VG Hawkay option, 

vyhodnocovacím softvérom eNTEGRA (verzia 2.5302) s parametrami nahrávania matica 

128x128, počet rezov 64 (120) každých 45 sekúnd.  
V rokoch 2006-2011 na pracovisku nukleárnej medicíny Internej kliniky ÚVN SNP FN 

v Ružomberku sme vyšetrili 253 pacientov so suponovanou diagnózou Parkinsonovej 

choroby. Normálny nález sa zistil u 118 pacientov, patologický nález u 135 pacientov, z toho 

u 39 pacientov boli zistené zmeny len pri semikvantitatívnom vyhodnotení, čo môže svedčiť 

pre počiatočné štádium ochorenia, podľa scintigrafického nálezu. U týchto pacientov sme 

doporučili vyšetrenie zopakovať v priebehu dvoch rokov.  

U 25 pacientov s  prekázanou Parkinsonovou chorobou sme vykonali vyšetrenie 

kardiálnej autonómnej neuropatie Ewingovými testami a vyšetrením variability srdcovej 

frekvencie spektrálnou analýzou. Zároveň sme u týchto jedincov vykonali pokojovú perfúznu 

scintigrafiu myokardu 99mTc tetrofosmínom (Myoview). U 15 pacientov z tohto súboru sme 

urobili aj vyšetrenie myokardu 123I-MIBG.  

U všetkých 25 pacientov s  Parkinsonovou chorobou sme zistili patologický nález pri 

vyšetrení kardiálnej autonómnej neuropatie Ewingovými testami a pri vyšetrení variabiliry 

srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou. Pri vyšetrení pokojovej perfúzie myokardu 99mTc 

tetrofosmínom neboli zistené závažnejšie zmeny perfúzie.  Pri vyšetrení stavu sympatikovej 

inervácie myokardu 123I-MIBG sme zistili zmeny distribúcie 123I-MIBG v myokarde rôznej 

veľkosti. Boli to zmeny minimálneho rozsahu až po stavy, kedy sa myokard ľavej komory 

vôbec nezobrazil (obr.2, 3, 4)  

 
Obrázok 2 Vľavo zobrazenie stavu autonómneho nervového systému vyšetrením VSF 

spektrálnou analýzou.  

Scintigrafický nález: V strede zobrazenie kvantitatívneho vyhodnotenia pomocou pomeru 

vychytávania rádiofarmaka v oblasti srdca a mediastína. Vpravo zrekonštruované SPECT 

rezy v jednotlivých rovinách, 1. riadok vyšetrenie perfúzie myokardu 99mTc - tetrofosmin 

(Myoview), 2. riadok vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu 123I-MIBG. Normálny nález 

perfúzie aj adrenergnej inervácie myokardu. 
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Obrázok 3 Vľavo zobrazenie stavu autonómneho nervového systému vyšetrením VSF 
spektrálnou analýzou - rozvinutá autonómna neuropatia. Scintigrafický nález: Zobrazenie 

kvantitatívneho vyhodnotenia pomocou pomeru vychytávania rádiofarmaka v oblasti srdca a 
mediastína. Zrekonštruované SPECT rezy v jednotlivých rovinách, l. riadok vyšetrenie 
perfúzie myokardu 99mTc - tetrofosmin (Myoview) - normálny nález perfúzie, 2. riadok 

vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu 123I-MIBG. Na polárnych mapách srdca nesúlad 
(mismatch) medzi perfúziou a adrenergnou inerváciou myokardu. 

 
Obrázok 4 Scintigrafický nález: Zrekonštruované SPECT rezy v jednotlivých rovinách, l. 

riadok vyšetrenie perfúzie myokardu 99mTc - tetrofosmin (Myoview) - normálny nález 
perfúzie, 2. riadok vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu 123I-MIBG. Kontúry ľavej 
komory sa nezobrazujú – ťažký stupeň postihnutia sympatickej inervácie. (Redukovaný 
kardiálny príjem 123I-MIBG). Zobrazenie kvantitatívneho vyhodnotenia pomocou pomeru 

vychytávania rádiofarmaka v oblasti srdca a mediastína. 
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Diskusia 
V našom súbore 253 jedincov, vyšetrených s podozrením na Parkinsonovu chorobu 

pomocou 123I Ioflupane boli pacienti, u ktorých bol morfologický nález na bazálnych gangiách 

normálny, tiež klinický nález nebol jednoznačný, ale zistili sa zmeny pri semikvantitatívnom 

vyhodnotení akumulácie rádiofarmaka v corpus striatum pri scintigrafickom vyšetrení., ktoré 

potvrdili prítomnosť Parkinsonovej choroby. Z 135 pacientov, u ktorých sa potvrdila 

prítomnosť Parkinsonovej choroby takýto nález sa zistil u 39 pacientov (28,9 %). Je to 

včasná parkinsonská symptomatológia, čo umožnilo včasné zahájenie adekvátnej liečby. Už 

aj u týchto jedincov sme zistili zmenený stav autonómneho nervového systému.  

V našom súbore 15 pacientov s Parkinsonovou chorobou u všetkých sme zistili 

zmeny v distribúcii 123I-MIBG v myokarde. Môže sa však vyskytnúť stav, kedy sa zistí  

patologický nález pri vyšetrení 123I Ioflupane, pritom nemusí ísť o Parkinsonovu chorobu, ale 

ochorenia, ktoré v zmysle diferenciálnej diagnostiky parkinsonizmu zaraďujeme medzi 

atypické parkinsonizmy, tzv. Parkinson-plus syndrómy. Medzi atypické parkinsonské 

syndrómy patrí multisystémová atrofia (MSA), progresívna supranukleárna obrna (PSO) 

a kortikobazálna degenerácia (KBD). Klinicky sa môžu podobať symptómami Parkinsonovej 

chorobe, ale je zlá odpoveď na dopaminergnú liečbu. Doplňujúcim vyšetrením môže byť 

zobrazenie postsynaptického dopamínergického systému pomocou 123I-IBZM 

(iodobenzamid) SPECT. U atypických parkinsonizmov dochádza k redukcii akumulácie 

rádiofarmaka na postsynaptických receptoroch, pri  Parkinsonovej chorobe je tento nález 

normálny. (Pirker et. al., 2004)  

V rámci diferenciálnej diagnostiky medzi Parkinsonovou chorobou a multisystémovou 

atrofiou môže pomôcť vyšetrenie scintigrafie myokardu 123I –MIBG. Pre pacientov 
s pokročilovu Parkinsonovou chorobou sú typické známky degenerácie periférneho 
autonómneho systému, a tým aj zmeny v redistribúcii 123I MIBG v myokarde. Naopak 

u pacientov s MSA je autonómna porucha centrálneho typu a periférna autonómna inervácia 

je intaktná.  

 

Záver 
Vyšetrenia ako je vyšetrenie kardiálnej autonómnej neuropatie a scintigrafické 

vyšetrenia mozgu vyšetrením transportnej dopamínovej dráhy a srdca vyšetrením stavu 

receptov sympatika v myokarde majú veľký klinický význam pre diagnostiku, liečbu aj pre 

prognózu Parkinsonovej choroby. 
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Abstrakt 
Neurologické a medicínske komplikácie akútnej cievnej mozgovej príhody sú hlavnou 

príčinou jej morbidity a mortality. Neurologické komplikácie, ako edém mozgu a krvácanie do 

mozgu sa vyskytujú skoršie ako medicínske komplikácie a môžu ovplyvniť prognózu 

pacientov i krátkodobé i dlhodobé následky. Niektorým týmto komplikáciám sa dá zabrániť 

alebo ak to nie je možné, ich skorá detekcia a manažment môže efektívne znížiť negatívne 

následky. 

 

Kľúčové slová: Cievna mozgová príhoda. Mozgový edém. Ischémia mozgu. 

 

Abstract 
Neurological and medical complications, are a major cause of morbidity and mortality 

afetr ischemic stroke. Neurological complications, such as brain oedema or haemorrhagic 

transformation, occur earlier than do medical complications and can aff ect outcomes with 

potential serious short-term and long-term consequences. Some of these complications 

could be prevented or, when this is not posible, early detection and proper management 

could be eff ective in reducing the adverse effects. 

 

Key words: Stroke. Brain edema. Brain ischemia. 

 

 Morbidita i mortalita po akútnej cievnej mozgovej príhode (ACMP) zostáva stále 

vysoká i napriek kontinuálnemu zlepšovaniu sa dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. 

V súčasnosti je v rozvinutých krajinách ACMP na druhom miest v príčinách úmrtí po 

ischemickej chorobe srdca a ak by sme zobrali všetky nádorové ochorenia ako jednu 

skupinu, tak stále zostáva mozgová príhoda na treťom mieste ako príčina smrti (1). Akútne 

komplikácie sú hlavnou príčinou úmrtia pacientov a podieľajú sa na nej v 23 – 50 % 

a súčasne sú významným faktorom ovplyvňujúcim dlhodobú morbiditu a neurologické 

následky (2). Všeobecne sa komplikácie po cievnej mozgovej príhode rozdeľujú na 

neurologické a medicínske. Medzi neurologické komplikácie patrí edém mozgu, 

progredujúca ischémia mozgu resp. reinfarkt, zakrvácanie do ischemického ložiska, kŕče 
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a epilepsia a delírium. Tieto komplikácie sú menej časté ako medicínske, ale vyskytujú sa 

skoršie po príhode – zvyčajne v priebehu prvých hodín až dní - a majú závažnejšie dôsledky 

(3,4,5). Medicínske komplikácie sú mnohopočetné, vyvíjajú sa zvyčajne v priebehu dní až 

týždňov a zasahujú viaceré orgánové systémy, z hľadiska akútnych zmien sú najdôležitejšie 

pyrexia, hypertenzia  a hyperglykémia (6). Ostatné problémy zahrňujú kardiovaskulárny 

systém – ischemická choroba srdca, arytmie, kongestívne kardiálne zlyhanie, respiračný 

systém – pneumonia, poruchy dýchania, gastrointestinálny systém – dysfágia, krvácanie, 

inkontinencia stolice, genitourinárny systém – inkontinencia moču, venózny 

tromboembolizmus – hlboká venózna trombóza, pľúcny embolizmus, muskuloskeletálny 

systém – zlomeniny a všeobecné následky ako bolesť, depresia, únava, horúčky, dekubity 

(7). V štúdii obsahujúcej 1964 pacientov po ACMP, akútne zhoršovanie stavu bol spôsobené 

progredujúcim infarktom u 33,6 %, edémom mozgu u 27,3 %, reinfarktom u 11,3 % 

a zakrvácaním u 10,2 %. U zvyšných 17,3 % bolo zhoršenie spôsobené hypertenziou, 

pyrexiou a hyperglykémiou (8). 

 Edém mozgu je jednou z najčastejších príčin úmrtia pacientov po ACMP. 

Patofyziologicky je dôsledkom iónovej dysbalancie po zlyhaní energetického zásobovania 

buniek pri mozgovej ischémii. Edém mozgu sa štandardne rozdeľuje na cytotoxický, 

vazogénny, intersticiálny a obštrukčný. U pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa 

vyskytuje cytotoxická a vazogénna forma edému. Cytotoxický edém je spôsobený presunom 

intersticiálnej tekutiny do buniek a zvyčajne sa vyskytuje skoro po inzulte. Vazogénny edém 

vzniká zvyčajne neskôr po zlyhanie hematoencefalickej bariéry a presunu vody 

z intravaskulárneho do intersticiálneho priestoru (9,10). Edém mozgu vedie k zvýšeniu 

intrakraniálneho tlaku, herniácii a rozšíreniu ischemického poškodenia. Rozsah edému  

závisí od rozsahu a lokalizácie infarktového ložiska a od veku pacienta. Mladší pacienti majú 

vyššiu tendenciu k rozvoji ťažkého edému ako starší ľudia. I pri pokusoch na myšiach sa 

zistila menšia tendencia k vzniku závažného edému  so stúpajúcim vekom zvierat. Je 

možné, že starecká atrofia má určitý protektívny efekt na vznik závažnej intrakraniálnej 

hypertenzie (11).  

 Pacienti s veľkým mozgovým infarktom komplikovaným mozgovým edémom sa 

zvyčajne prezentujú v obraze kómy. Úplný uzáver arteria cerebri media (MCA) vedie 

k rozvoju masívneho edému a herniácie v priebehu 20 hodín. Tento typ sa vyskytuje až do 

10 % všetkých hemisferálnych infarktov. Uzáver arteria cerebri anterior je menej často 

spojený s rozvojom masívneho edému a jeho výskyt je okolo 10- 20 %. Mortalita pacientov 

s masívnym infarktom MCA je 40 až 80 % (11). Edém je častou komplikáciou mozočkových 

infarktov. Vzhľadom na nedostatok priestoru  v tejto oblasti je to často spojené so vznikom 

život ohrozujúcej kompresie mozgového kmeňa. Charakteristické prejavy je porucha 

postavenia bulbov, progresívna strata vedomia, poruchy dýchania a arytmie (12). 
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 Zakrvácanie do infarktu, označované aj ako hemoragická konverzia sa vyskytuje v 30 

– 40 % prípadov. Etiopatogenéza je multifaktoriálna a zahrňuje poruchu mikrovaskulárnej 

integrity pri zápalovej odpovedi a ischemickom poškodení steny ciev, použitie fybrinolytík 

a antikoagulancií, pri liečbe altepázou je výskyt okolo 6 % oproti konzervatívnej liečbe, kde je 

0,6 %, použitie aspirinu je spojené s mierne vyšším výskytom zakrvácaní rovnako ako 

heparin. Ďalšími prispievajúcimi faktormi sú vyšší vek a hyperglykémia (13, 14). Dôležité pre 

zakrvácanie je, že následne dôjde k zvýrazneniu edému mozgu a intrakraniálnej hypertenzie 

s rýchlejšou progresiou do herniácie, resp. k zvýšeniu nekrózy a apoptózy mozgových 

buniek s vysokou mortalitou pacientov. 

 Kŕče sa môžu vyskytnúť skoro po infarkte alebo až po 1 – 2 týždňoch, potom sa 

označujú ako neskoré. Skoré kŕče sú udávané v 2 – 23 %  a neskoré 3 – 67 % prípadov. 

Epilepsia sa vyvinie u 2,5 – 4 % pacientov (15). Pravdepodobnou príčinou skorých kŕčov je 

biochemická dysfuncia buniek vedúca k prítomnosti excitačného tkaniva, neskoré kŕče sú 

dôsledkom gliózy a jazvenia. Väčšina štúdií nenachádza koreláciu medzi prítomnosťou 

skorých kŕčov a zvýšením neurologického deficitu alebo mortality (16).  

 Pacienti s akútnym ischemickým infarktom majú zvýšené riziko vzniku následného 

infarktu, toto riziko klesá s časom. V prvom týždni po infarkte je riziko reinfarktu okolo 10 %, 

po 1 mesiaci 2 až 4 % (17). Hlavné rizikové faktory pre opätovný infarkt sú vyšší vek, 

ateroskleróza, diabetes mellitus, hypertenzia, atriálna fibrilácia, fajčenie a aortálna stenóza 

(18). Reinfarkt je spojený s akútnym zhoršením sa klinického stavu pacienta a so zhoršením 

jeho neurologického postihnutia. Rozsah neurologického postihnutia sa zvyšuje úmerne 

s počtom reinfarktov.  

Delírium sa vyskytuje u 13 – 48 % pacientov s ACMP (19). Príčiny vzniku delíria nie 

sú jednoznačne známe, v úvahu prichádzajú zmeny v koncentráciách neurotransmiterov 

(acetylcholin, dopamin, serotonin, noradrenalin, GABA), nešpecifická reakcia na stres, 

aktivácia osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky. U týchto pacientov sa často zisťuje 

hypoperfúzia frontálnych, parietálnych a pontínnych oblastí (20). Delírium predlžuje pobyt 

v nemocnici a zvyšuje výskyt demencie, títo pacienti majú súčasne vyššiu frekvenciu 

hospitalizácií v nasledovnom období (21). 

Akútne komplikácie po cievnej mozgovej príhode môžu viesť k úmrtiu pacienta 

v prvých hodinách a dňoch po infarkte. Ich očakávanie, rýchle rozpoznanie a adekvátna 

liečba môže zlepšiť prežívanie a zmierniť neurologické postihnutie pacientov. 
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Súhrn 
 Napriek novým liekom využívaným pri liečbe nádorových ochorení ostáva cisplatina 

stále jedným z najpoužívanejších cytostatík. Jej použitie často obmedzujú jej nefrotoxické 

vlastnosti. Okrem laboratórnych vyšetrení je možné v  diagnostike existujúceho, alebo 

poškodenia vzniknutého počas liečby využiť aj  vyšetrovacie metódy nukleárnej medicíny. 

Práca spracúva údaje 24 pacientov u ktorých bola realizovaná dynamická scintigrafia 

obličiek v súvislosti s podaním platinového chemoterapeutického režimu. 

 
Kľúčové slová: Chemoterapia. Cisplatina. Nefrotoxicita. Scintigrafia obličiek. 

 

Summary 
 Application of renal scintigraphy in the evaluation of cisplatin-induced nephrotoxicity. 

Despite a number of new drugs utilized in treatment of malignant diseases, cisplatin remains 

one of most widely used cytostatic agents. Its usage with respect to nephrotoxic 

characteristics is limited with present disorder of renal function or its changes during a 

treatment. The evaluation of a nephrotoxicity grade induced by cytostatic therapy is one of 

indications for renal scintigraphy. We describe methodology and results of examination in 24 

patients who underwent dynamic scintigraphy of kidneys in context with applied cisplatin-

based chemotherapy regimen. 

 
Key words: Antitumor therapy. Cisplatin. Nephrotoxicity. Renal scintigraphy. 

 

Úvod 
 Obličky sú hlavným eliminačným orgánom pre mnohé liečivá, ktoré sú vylučované 

glomerulárnou filtráciou (GFR) a tubulárnou sekréciou. Glomerulárna filtrácia má hlavnú 

úlohu pri vylučovaní malých molekúl. Molekuly naviazané na bielkoviny nemôžu byť 

filtrované a vylučujú sa aktívnou sekréciou v tubuloch (12). Protinádorová liečba nesie riziko 

poškodenia orgánov. Poškodenie obličiek môže prebiehať ako subklinická forma, ale aj pod 
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klinickým obrazom zlyhávania obličiek. K poškodeniu obličiek protinádorovou liečbou môže 

dôjsť priamym pôsobením lieku alebo nepriamo celkovými zmenami navodenými liečbou v 

organizme(1,7).   

 

Typy  poškodenia obličiek pri cytostatickej liečbe 
 Priame poškodenie obličiek - môže mať charakter mechanického alebo toxického 

poškodenia. Mechanické poškodenie je spôsobené precipitáciou cytostatika a jeho 

metabolitov v štruktúrach obličiek. Typickým predstaviteľom je metotrexát (1,3). Toxické 
poškodenie vzniká po podaní cisplatiny, streptozocínu, mitomycínu C, derivátov nitrozurey 

a ďalších cytostatík. Väčšina uvedených látok poškodzuje tubuly(8). Sporadicky dochádza 

k poruchám glomerulov a nefroskleróze(1). Včasným prejavom poškodenia tubulárnych 

funkcii je strata schopnosti resorbovať niektoré minerály, Závažné poškodenie tubulárnych 

funkcií  sa prejavý ako Fanconiho syndróm a akútne zlyhanie obličiek. Akútne zlyhanie 

obličiek   býva  reverzibilné, ale často len s neúplnou úpravou parametrov. Letalita môže 

dosiahnuť až 15%.  Dialyzačná liečba nezlepšila dobu liečby ani  prognózu pacientov. Je to 

pravdepodobne  v dôsledku nepriaznivého vplyvu hypoperfúzie počas dialýzy na tubuly(9).  

  Nepriame poškodenie obličiek - je spôsobené vedľajšími účinkami cytostatickej 

liečby. Jedným z nich je hyperurikémia. Nukleové kyseliny uvoľnené počas zvýšeného 

bunkového obratu sa  metabolizujú na kyselinu močovú, ktorá v kyslom prostredí distálnych 

tubulov a zberných kanálikov precipituje. Závažnou komplikáciou je urátová nefropatia, ktorá 

môže prejsť do akútnej renálnej insuficiencie. Syndróm nádorového rozpadu (tumor lysis 

syndrome) vzniká pri rýchlom uvoľnení intracelulárneho obsahu do krvného riečiska. Príčinou 

môže byť rýchlo rastúci nádor, častejšie je spôsobený iatrogénne po rozpade nádorového 

tkaniva vplyvom protinádorovej liečby.  Obličky sú poškodené precipitáciou kalciumfosfátu v 

tubuloch (13). 

 

Cisplatina  (cisplatinum) 

 Cisplatina (Cis-diamin-dichlórplatnatý, cDDP) aj pri dostupnosti nových cytostatik a 

„cielenej liečby“ má pevné postavenie v onkologickej liečbe. Štruktúrou aj mechanizmom 

pôsobenia sa podobá alkylačným látkam. Jej protinádorové pôsobenie nie je závislé od fázy 

bunkového cyklu. Pôsobí synergicky s viacerými cytostatikami (cytarabin, vinblastin, 

vinkristin, doxorubicín, 5-FU, etopozid) a potencuje efekt liečby žiarením(9). Používa sa 

v liečbe testikulárnych nádorov, gynekologických a pľúcnych karcinómov, karcinómov 

pažeráka, žalúdka, močového mechúra, ORL nádorov, lymfómov a osteosarkómu.  

 Nefrotoxicita je limitujúcim nežiadúcim účinkom tohto lieku a bola zaznamenaná u 

 28-36 % pacientov po prvom podaní už pri dávke 50 mg/m2 (5). Koncentrácia cisplatiny 

v epiteli tubulov je päťkrát vyššia ako v sére. Cisplatina svojim pôsobením znižuje aktivitu 
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mitochondrií tubulárnych buniek, inhibuje glutation - peroxidázu a stimuluje lipoperoxidáciu, 

čím poškodzuje bunkové membrány, DNA a intracelulárne proteíny tubulárnych buniek(9). Na 

poškodení obličiek sa podieľa aj vazokonstrikcia navodená cisplatinou(1). Na zvieracích 

modeloch na tretí deň od podania lieku boli pozorované patomorfologické zmeny na 

bunkovej úrovni. Na piaty deň od aplikácie bola pozorovaná tubulárna nekróza. Čiastočná 

regenerácia nastúpila na siedmy deň.  Rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko nefrotoxického 

účinku sú dehydratácia, podanie  liekov a cytostatík s nefrotoxickým účinkom, existujúce 

ochorenie obličiek, sekundárna obštrukcia močových ciest, solitárna oblička, hypertenzia, 

diabetes mellitus, prekročenie kumulatívnej dávky cisplatiny >200mg/m2, žiarenie na oblasť 

obličky > 15Gy a hypoalbuminémia(14).    

 Pri miernom poškodení dochádza k strate schopnosti resorbovať niektoré minerály 

(magnézium, kalcium, nátrium). Pri závažnejšom postihnutí  sa  môže rozvinúť reverzibilná 

renálna insuficiencia alebo neoligurické renálne zlyhanie(1,13). Hypomagnezémia bola 

pozorovaná u 90 % pacientov po troch mesiacoch liečby a kumulatívnej dávke 300 mg/m2. 

Hypomagnezémia súvisí s poškodením transportných mechanizmov, ktoré prebiehajú hlavne 

v distálnych tubuloch a môže pretrvávať roky po ukončení liečby. Hypokalcémiu spôsobuje 

cisplatinou navodená hypomagnezémia a to inhibíciou sekrécie PTH a zníženou citlivosťou 

tkanív na PTH. Priamym pôsobením na tubulárne bunky sa znižuje resorbcia kalcia 

a dochádza k zvýšeným stratám močom(14). Pokles glomerulárnej filtrácie o 8 % sa zistil už 

po dávke 100 mg/m2. Po ukončení liečby má 30 % pacientov zniženú glomerulárnu filtráciu. 

Anémia pri liečbe  cisplatinou súvisí so zníženou sekréciou erytropoetínu pri nefrotoxickom 

účinku platiny(13).  

 
Diagnostika toxického  poškodenia obličiek  
 Asymptomatické poškodenie tubulov môžeme diagnostikovať vyšetrením hladín 
enzýmov pochádzajúcich z tubulárnych buniek - alanin-aminopeptidázy,  leucin-

aminopeptidázy, N-acetyl-β-D-glukozaminidázy v moči. Vyšetrenia majú vysokú senzitivitu, 

ale nízku špecificitu(1). Glomerulárna filtrácia (GFR) sa považuje za ukazovateľ počtu 

funkčných nefrónov v obličke. Vyšetrenie glomerulárnej filtrácie pomocou inulínu alebo iných 

fyziologicky inertných látok vylučovaných filtráciou v glomeruloch je presné, ale ťažko v praxi 

realizovateľné.  V praxi sa využíva na odhad glomerulárnej filtrácie klírens endogénneho 

kreatinínu. Tento je vypočítaný na základe odpadu kreatinínu v močí za 24 hodín. Metóda 

nadhodnocuje GFR v dôsledku súčasného vylučovania kreatinínu sekréciou. Druhou 

možnosťou je výpočet klírensu kretinínu pomocou vzorca. U dospelých sa používa vzorec 

podľa Cockcrofta-Gaulta (podmienkou je stabilná sérová koncentrácia kreatinínu a primeraná 

svalová hmota). U  kachektických pacientov je táto hodnota znížená a vhodnejšie je stanoviť 

klírens kreatinínu na základe 24 hodinového zberu moču (12).  
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 Dynamická scintigrafia obličiek je bezpečná diagnostická metóda s nízkym 

výskytom vedľajších účinkov (menej ako 0,04 %)(2). Princípom metódy je sledovanie 

distrubúcie rádiofarmaka po jeho vnútrožilovom podaní (ako rádionuklid sa najčastejšie 

používa technécium - 99mTc). Vlastnosti rádiofarmaka určujú jeho diagnostické využitie. 

Cieľovým tkanivom je obličkový parenchým, glomeruly a tubulárne bunky. Okrem 

orientačného posúdenia veľkosti, tvaru a lokalizácie obličiek umožňuje vyšetrenie perfúzie, 

separovanej funkcie obličiek, tubulárnych funkcií, odtokových parametrov a GFR. Výsledky 

sú dobre reprodukovateľné. Ako rádiofarmakum sa používa 99mTc-DTPA - 

dietyhlenaminopentaoová kyselina. Patri do skupiny chelátových zlúčenín, je vhodná na 

meranie glomerulárnej filtrácie a tubulárnej funkcie. Novšie rádiofarmakum je 99mTc-MAG3 - 

merkaptoacetyltriglycin, využíva sa hlavne v diagnostike porúch tubulárnej funkcie(5).  

 
Obrázok 1 Dynamická scintigrafia obličiek 

hore- rádiofarmakum  prechádza cez obličky do  močového mechúra 

dole- priebeh renografických kriviek. Ľavá oblička je menšia, perfúzia je znížená. 

 

Na renografických krivkách rozlišujeme tri fázy. 

I.   Fáza vaskulárna -  prvý vzostup krivky ukazuje prítok rádiofarmaka do obličky. 

II. Fáza sekrečná - po 30 sekundách začína pomalá fáza vzostupu krivky, ide o aktívnu 

akumuláciu rádiofarmaka v  tubulárnych bunkách. Normálny vzostup je minimálne 50 % 

I. fázy. Vrchol krivky hodnotíme ako T maximum (Tmax., normálna hodnota je do 3 minút), 

charakterizuje schopnosť parenchýmu akumulovať  rádiofarmakum.  

III. Fáza exkrečná - hodnotí drenáž dutým systémom obličiek.  Parameter T ½ z T max je čas 

poklesu na 50 % maxima (normálna hodnota je do 15 minút). 
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 Pri patologických zmenách funkcie obličiek môže byť znížená amplitúda II. fázy až do 

horizontálneho priebehu, ide o  izostenurický typ krivky, pri poklese krivky hneď po I. fáze 

hovoríme o afunkčnom type krivky (postihnutie tubulárnej funkcie). Ak krivka neklesá ale 

stúpa až do ukončenia vyšetrenia ide o postihnutie III.fázy, obštrukčný typ krivky.  Pri 

strmom vzostupe krivky je funkčná schopnosť parenchýmu dobrá, spomalenie odtoku závisí 

od stupňa obštrukcie. Ak krivka stúpa sú to známky úplnej obštrukcie, ak krivka klesá 

pomalšie, sú to známky neúplnej obštrukcie.   

 
Súbor pacientov a metodika   
 V rokoch 2009-2012  sme vyšetrili  24 pacientov, ktorí podstúpili liečbu cisplatinou. 

Charakteristiky súboru pacientov sú uvedené v tabuľke č.1. Patomorfologické zmeny na 

obličkách ako vedľajší nález pri zobrazovacích vyšetreniach (CT, USG)  realizovaných počas 

štádiovania onkologického ochorenia, malo 30 % pacientov  

 
Tabuľka 1 Charakteristika súboru pacientov a liečby 

Charakteristika súboru pacientov  
Vek , roky  59.1 ( 34-83) 

Pohlavie  , počet (%)  

‐ Muži 17 ( 71 % ) 

‐ Ženy 7   ( 29 % ) 

Typ onkol. postihnutia,  počet (%)   

‐ Pľúca 12  ( 50 % ) 

‐ Semeník 5  ( 21 % ) 

‐ Gynekologický ZN 4  ( 17 % ) 

‐ iné ZN 3  ( 12 % ) 

Existujúce ochorenie, počet (%)  

‐ Diabetes mellitus 5  ( 21 % ) 

‐ Arteriová hypertenzia  5  ( 21 % ) 

‐ RDG nález (CT, USG) 7  (30 % ) 

Vstupné hodnoty ClCr   1.82 ml/s  (0.99-4.16) 

Charakteristika liečby  

Kumulatívna  dávka DDP  364 mg/m2 (118-477) 

Priemerný pokles ClCr počas CHT, ( % ) 0.34 ml/s  (19%) 

Nefrotoxicita počas liečby (CTCAE4.03), počet,(%)  

‐ Stupeň 0 11 (46 %) 

‐ Stupeň 1 7  (29 %) 

‐ Stupeň 2  6  (25 %) 
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 Všetci pacienti boli liečení cisplatinou -  dávka 60-120 mg/m2 na cyklus. Väčšina 

dostávala kombinovanú liečbu s ďalším cytostatikom (gemcitabín, paclitaxel, 5-fluorouracil, 

etopozid, bleomycin, vinorelbin). Všetci boli pred a počas liečby premedikovaní a hydratovaní 

podľa štandardných doporučení. Pacientom v závislosti na type a štádiu nádorového 

postihnutia bolo podaných 2 až 8 cyklov chemoterapie. Priemerná kumulatívna dávka 

cisplatiny bola  364mg/m2 (118-677 mg/m2).    

 V priebehu liečby sa u pacientov sledovali hodnoty sérového kreatinínu, klírensu 

kreatinínu, hladiny magnézia a kalcia v sére. Pacienti absolvovali aj dynamickú scintigrafiu 

obličiek pred liečbou a v  30-60 dňovom intervale po ukončení liečby. Dynamická scintigrafia  

obličiek sa vykonala  rádiofarmakom 99mTc-MAG3 (merkaptoacetyltriglycin).  

  

Výsledky 
 V sledovanom súbore traja pacienti ukončili liečbu predčasne z dôvodu limitujúceho 

zhoršenia obličkových funkcií (klírens kreatininu < 0.8 ml/s).  Priemerné  hodnoty klírensu 

kreatinínu poklesli u pacientov v priebehu liečby o 19%.  Počas liečby prekonalo akútnu 

nefrotoxicitu mierneho stupňa (Gr.1-2 podľa CTCAEv.4.03) 13 pacientov (54 %). Toxicita 

vyššieho stupňa sa nevyskytla. Hypokalcémia a hypomagnezémia počas liečby sa v súbore 

pacientov nezaznamenala. Po ukončení liečby dynamickou scintigrafiou obličiek sa zistila 

porucha tubulárnej funkcie obličiek u 9-tich  pacientov (37 %) a u piatich pacientov sa zistili 

len ľahké zmeny na renografických krivkách (obr.2).  
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Obrázok 2 Patologický scintigrafický nález u pacienta po cytostatickej liečbe (parenchýmový 

typ renografických kriviek).  

Hore sa zobrazili obidve obličky normálneho tvaru a veľkosti s pomalším vyprázdňovaním 

dutého systému v oboch obličkách 

Dole. perfúzia v oboch obličkách je dobrá, uptake ľavej obličky je 49 %, pravej obličky je  

51 %, hodnota ERPF je 499 ml/min. Obidve renografické krivky majú vrchol oneskorený 

v 4,7-5,7 minúte, vrchol je zaoblený, parenchýmová fáza je predĺžená. Vylučovanie 

obojstranne je pozvoľnejšie, nie je predĺžené, hodnota T l/2 z T max je 10 min. 

Tabuľka 2 Výsledky vyšetrení po liečbe 

 

Výsledky vyšetrení po absolvovanej liečbe 

Kumulatívna dávka DDP  364 mg/m2 (118-677) 

Priemerný pokles ClCr, (% ) 0.34 ml/s  (19%) 

Stupeň poškodenia po liečbe (K/DOQI), počet, (%)  

‐ Stupeň 1 2 (8 %) 

‐ Stupeň 2 1  (4 %) 

‐ Stupeň 3  3  (13 %) 

Pozitívny scintigrafický nález, počet, (%) 9  (38 %) 

Hypomagnezémia / hypokalcemia ,  počet,  (%) 0/0 (0 %) 
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Diskusia  
 Najčastejšie využívanou metódou na hodnotenie poškodenia funkcie obličiek v praxi 

je vyšetrenie glomerulárnej filtrácie. Využíva sa odhad glomerulárnej filtrácie pomocou 

klírensu endogenného kreatinínu na základe výpočtu alebo odpadu kreatinínu v zbieranom 

moči. Táto metóda je napriek niektorým obmedzeniam jednoduchá a  dostatočne  informuje  

o  poškodení funkcie obličiek pred liečbou a počas liečby. V sledovanom súbore sa ukázala 

dynamika klírensu kreatinínu dostatočnou metódou na včasnú identifikáciu nefrotoxického 

poškodenia u väčšiny pacientov. Toto vyšetrenie je menej citlivé na poruchy tubulárnych 

funkcií, ktoré sú pri liečbe cisplatinou  najčastejšie  poškodené. To potvrdil aj patologický 

nález pri dynamickej scintigrafii obličiek u piatich pacientov, u ktorých nebol ešte prítomný 

patologicky laboratórny nález.  
 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 je citlivá a spoľahlivá metóda na 

hodnotenie tubulárnej nefrotoxicity spôsobenej cisplatinou. Vzhľadom na nenáročnosť 

vyšetrenia pri dostupnosti pracoviska nukleárnej medicíny (väčšina onkologických centier)  je 

možné realizovať toto vyšetrenie pred, počas a po cytostatickej liečbe. Významným 

prínosom je najmä u  pacientov s artériovou  hypertenziou, s diabetom, so solitárnou 

obličkou, s obštrukciou močových ciest, teda so  zvýšeným rizikom nefrotoxického 

poškodenia. V sledovanom súbore bolo šesť z deviatich pacientov s pozitívnym 

scintigrafickým nálezom, postihnutých niektorým z týchto ochorení. Z pacientov postihnutých 

hypertenziou a diabetom malo pri záverečnej scintigrafii 60% zhoršenú funkciu obličiek. 

Včasná identifikácia subklinického poškodenia prostredníctvom dynamickej scintigrafie  

s použitím 99mTc-MAG3 má význam v každej fáze liečby. Na podklade tohto vyšetrenia je 

možné využiť postupy na zníženie rizika nefrotoxicity. V prípade existujúceho poškodenia 

pred začatím liečby je možné zvážiť zmenu chemoterapeutického režimu na neplatinový  

režim alebo režim využívajúci karboplatinu. Môžeme zlepšiť hydratáciu, predĺžiť čas 

podávania cytostatika alebo zvážiť  podanie niektorej z nefroprotektívnych látok (amifostin, 

N-acytylcystein). Ďalšou možnosťou je dodržanie kumulatívnej dávky do 600mg/m2. Tieto 

opatrenia sa môžu využiť aj v prípade diagnostikovania nefrotoxického poškodenia počas 

liečby. Pri patologickom náleze po ukončení liečby dispenzarizácia a včasná liečba môžu 

znížiť riziko prechodu subklinickej formy do klinicky manifestného poškodenia obličiek. 

Napriek viacerým štúdiám venujúcim sa tejto problematike (1,5,12), neexistujú doporučenia 

zamerané na využitie dynamickej sintigrafie obličiek s 99mTc-MAG3 v diagnostike nefrotoxicity 

počas liečby cisplatinou.  
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Abstrakt 

Vnútrobrušný tlak a jeho monitorovanie sa stáva čoraz aktuálnejšou témou diskusií 

a klinických štúdií. Dôsledný monitoring a včasné rozpoznanie vnútrobrušnej hypertenzie 

(IAH), či dokonca abdominálneho kompartment syndrómu (ACS), by mali byť integrálnou 

súčasťou intenzívnej starostlivosti o pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti u chirurgických i nechirurgických pacientov. Intraabdominálna hypertenzia nad 

12 mmHg sa prejavuje kardiovaskulárnou, respiračnou, renálnou, splanchnickou a 

neurologickou symptomatológiou. Rozvinutý ACS je charakterizovaný tlakom v dutine 

brušnej nad 20 mmHg s obrazom zlyhávania jedného alebo viacerých orgánov. Pacienti s 

IAH môžu byť ľahko identifikovaní pomocou merania vnútrobrušného tlaku v močovom 

mechúre. Včasné odhalenie IAH by malo viesť k okamžitej chirurgickej alebo nechirurgickej 

terapii. Správnym vyhodnotením meraní a následným manažmentom sa môžeme vyhnúť 

prechodu do ťažkej IAH alebo ACS, ktorý môže viesť k multiorgánovému zlyhaniu a smrti. 

 
Kľúčové slová: Intraabdominálny tlak. Intraabdominálna hypertenzia. Abdominálny 

kompartment syndróm. 

 
Abstract 

Intraabdominal pressure and its monitoring is becoming an increasingly more recent 

subject of debates and clinical trials. Careful monitoring and early detection of intrabdominal 

hypertension (IAH) and even abdominal compartment syndrome (ACS) should be an integral part 

of intensive care in surgical and non-surgical patients hospitalized in the intensive care unit. Intra-

abdominal hypertension over 12 mm Hg is manifested by cardiovascular, respiratory, renal, 

splanchnic and neurological symptomatology. Developed ACS is characterized by pressure within 

the abdominal cavity of 20 mmHg with a picture of one or more organs failure. Patients with IAH 

can be easily identified by measuring intraabdominal pressure in the urinary bladder. Early 

detection of IAH should lead to immediate surgical or non-surgical therapy. The proper evaluation 

of the measurement and subsequent management can prevent progression to severe IAH or ACS, 

which can lead to multiorgan failure and death.  

Keywords: Intra-abdominal pressure. Intra-abdominal hypertension. Abdominal 

compartment syndrome. 
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Úvod 
 Významom intraabdominálneho tlaku (IAP) sa vedci začali zaoberať už v 19. storočí. 

Marey v roku 1863 v Paríži vo svojom  článku „Physiologie médicale de la circulation du 

sang“ opísal, že “efekty, ktoré vytvára respirácia v hrudníku sú inverzné efektom v bruchu”. 

Braun (1865) uskutočnil prvé meranie IAP cez konečník. Paul Bert v roku 1870 publikoval 

štúdiu, kde popisoval vplyv zvýšeného IAP na respiráciu a vyklenutie bránice. Oderbrecht 

(1875) meral tlak vo vnútri močového mechúra a prišiel k záveru, že IAP je zvyčajne 

pozitívny. Významnou osobnosťou zaoberajúcou sa intraabdominálnym tlakom bol 

harvardský lekár Haven Emerson, ktorý v roku 1911 vydal prácu, v ktorej zhrnul všetky 

vtedajšie informácie a vedomosti o IAP, intraabdominálnej hypertenzii (IAH) a abdominálnom 

kompartment syndróme (ACS) (1). 
 Rozširovanie poznatkov o tejto problematike a ich klinické využívanie vyústilo ku 

organizovaniu 1. svetového kongresu o ACS v roku 2002 a následne ku založeniu Svetovej 

spoločnosti pre ACS (WSACS) v roku 2004. Jej poslaním je podporovať výskum, vzdelanosť 

a zlepšiť prežitie pacientov s intraabdominálnou hypertenziou a abdominálnym kompartment 

syndrómom. Spoločnosť združuje lekárov, zdravotné sestry a ďalších z celej rady klinických 

odborov s cieľom zdieľania informácií pre efektívnejšie riadenie stratégie pre zníženie 

vysokej morbidity a mortality na IAH/ACS. 

 

DEFINÍCIE A KLASIFIKÁCIE 
 
Intraabdominálny tlak (IAP)  

 Vzhľadom k tomu, že brušnú dutinu a jej obsah možno považovať  za relatívne 

nekompresívny a prevažne tekutého charakteru, ktorý sa správa podľa Pascalovho zákona, 

hodnota IAP meraná na jednom mieste môže prezentovať IAP v celom bruchu (2). IAP je 

teda definovaný ako ustálený tlak vnútri brušnej dutiny. IAP sa zvyšuje s inspíriom 

(kontrakcie bránice) a klesá s exspíriom (relaxácia bránice) (3). Je tiež priamo ovplyvnený 

objemom parenchymatóznych a dutých viscerálnych orgánov (ktoré možu byť buď prázdne 

alebo naplnené vzduchom, kvapalinou alebo fekáliami), prítomnosťou ascitu, krvi alebo inými 

útvarmi (nádory, gravidná maternica) a prítomnosťou podmienok, ktoré obmedzia expanziu 

brušnej steny (napr. popáleniny, zrasty). U spontánne ventilujúcich zdravých jedincov sa 

intraabdominálny tlak pohybuje okolo  0 mmHg (4). U kriticky chorých pacientov je normálny 

vnútrobrušný tlak 5 - 7 mmHg (definícia č. 6) (5).  

Intraabdominálna hypertenzia (IAH) 
 Na základe konsenzu popredných odborníkov v oblasti traumatológie a intenzívnej 

medicíny boli v roku 2006 vypracované guidelines, ktoré obsahujú aj rozdelenie 

intraabdominálne hypertenzie na štyri stupne (definícia č. 8): 
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 Stupeň I: IAP 12-15 mmHg 

 Stupeň II: IAP 16-20 mmHg 

 Stupeň III: IAP 21-25 mmHg 

 Stupeň IV: IAP > 25 mmHg (5). 

 Podľa časového priebehu možno IAH rozdeliť na hyperakútnu (kašeľ, smiech, 

kýchanie, defekácia, fyzická námaha), akútnu (vývoj v priebehu niekoľkých hodín ako 

dôsledok traumy alebo intraabdominálneho krvácania, často rozvoj abdominálneho 

kompartment syndrómu), subakútnu (vývoj v priebehu niekoľkých dní, výsledok kombinácie 

etiologickývh a predispozičných faktorov – sepsa, intraabdominálna infekcia, pankreatitída, 

polytransfúzia, zlyhanie pečene a pod.) a chronickú, ktorá sa vyvíja v priebehu niekoľkých 

mesiacov alebo rokov (tehotenstvo, obezita, intraabdominálny tumor, peritoneálna dialýza, 

cirhóza, ascites) (6).  

 
Abdominálny kompartment syndróm (ACS) 
 Zvýšenie IAP vedie ku redukcii prietoku krvi mikrocirkuláciou a postupne k vývoju 

orgánovej dysfunkcie a multiorgánovému zlyhaniu (7). ACS vzniká prirodzenou progresiou 

týchto tlakom indukovaných orgánových zmien a vyvíja sa, ak IAH nie je zistený a liečený 

včas. Hoci kritická hodnota IAP, ktorá definuje ACS je predmetom diskusie, oveľa dôležitejšie 

ako akákoľvek absolútna hodnota, je vývoj orgánovej dysfunkcie a zlyhania (8). Malbrain 

a kol. (5) definoval ACS ako IAP ≥ 20 mmHg pri zlyhaní jedného alebo viacerých orgánových 

systémov (definícia WSACS č. 9). 

 Podľa etiológie možno rozlíšiť primárny ACS, ktorý je asociovaný so zranením alebo 

ochorením v abdominopelvickom regióne, ktorý si často vyžaduje včasný chirurgický alebo 

rádiologický intervenčný zákrok. Najčastejšie sa s ním stretávame u pacientov po traume 

a u pacientov po operácii. Sekundárny ACS sa vyvíja v dôsledku extraabdominálnej príčiny 

ako je sepsa, kapilárny únik, veľké popáleniny alebo iné stavy, ktoré si vyžadujú masívnu 

tekutinovú resuscitáciu. Rekurentný ACS označuje znovuobjavenie sa symptómov ACS po 

vyriešení predchádzajúceho primárneho alebo sekundárneho ACS. Vzhľadom 

k pacientovmu súčasnému alebo nedávnemu kritickému stavu, je spojený s vysokou 

morbiditou a mortalitou (5). 

 

Meranie intraabdominálneho tlaku 
 Detekcia ACS a zvýšeného IAP je založená na štandardizovaných meraniach. 

Prakticky je detekovateľný v akejkoľvek časti brucha. Podľa spôsobu merania možno použiť 

invazívne metódy (laparoskopia, intraperitoneálny katéter), alebo častejšie neinvazívne 

(meranie tlaku vo vena cava inferior, v žalúdku, vagíne, rekte, močovom mechúre). Z týchto 
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metód, nepriame meranie v močovom mechúre dosiahlo najrozšírenejšie prijatie na celom  

svete vďaka svojej jednoduchosti a minimálnym nákladom (3). 

 Meranie je založené na skutočnosti, že IAP je zhodné s intravezikálnym tlakom. 

Vyplnenie predtým dokonale vyprázdneného mechúra 25 ml fyziologického roztoku zaisťuje, 

že tlak je prenesený na katéter zavedený do močového mechúra. Tlak v cmH2O odčítame 

z vertikálneho stĺpca tekutiny, nulová hodnota sa nachádza na úrovni os pubis. V snahe 

štandardizovať a zlepšovať presnosť a reprodukovateľnosť meraní IAP sú navrhnuté tieto 

definície: 

- IAP by mal byť vyjadrený v mm Hg a meraný na konci expíria v polohe na chrbte pri 

uvoľnení abdominálneho svalstva (1 mmHg = 1,36 cmH2O).  

- Referenčný štandard pre prerušované meranie IAP prostredníctvom močového 

mechúra s maximálnou instiláciou 25 ml fyziologického roztoku (5).  

 
Diskusia 
 Zvýšený vnútrobrušný tlak ovplyvňuje množstvo orgánových sústav, aj mimo brucha. 

IAH zvyšuje morbiditu a letalitu, ale existuje len veľmi málo štúdií dokumentujúcich vývoj 

ACS bez terapeutickej intervencie pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku (nie je k dispozícii 

žiadna randomizovaná štúdia). Saggi a kol. tvrdí, že vývoj ACS bez dekompresie je fatálny 

(9). Malbrain a kol. urobil v roku 1999 pilotnú štúdiu na 405 pacientoch umiestnených na JIS 

a zistil, že incidencia IAH (IAP > 12 mm Hg) bola 17,5% (10). Meldrum a kol. hodnotil v 

prospektívnej štúdii 145 pacientov po laparotómii hospitalizovaných na chirurgickej JIS, 

z čoho u 21 pacientov (14 %) sa rozvinul ACS (11). Platell publikoval výsledky sledovania 42 

pacientov po abdominálnej operácii umiestnených na JIS. Renálnu insuficienciu 

diagnostikoval u 22 pacientov (53 %) a zistil, že všetci títo pacienti mali nameraný IAP vyšší 

než skupina pacientov s fyziologickým alebo mierne zvýšeným IAP a fyziologickou diurézou. 

Autor udáva, že IAP vyšší ako 18 mm Hg predstavuje signifikantný rizikový faktor pre rozvoj 

renálnej insuficiencie (12). Ranieri a kol. uvádza, že u pacientov s ARDS po brušnej chirurgii 

mal ventilačno-perfúzny pomer klesajúcu tendenciu spolu s poklesom pľúcnej poddajnosti 

a dychového objemu (13). 

 

Záver 
Napriek poznatkom o fatálnych dôsledkoch zvýšenia IAP sa jeho meranie ešte stále 

nezaviedlo do rutinnej praxe. Nevyhnutnou podmienkou skorého terapeutického zásahu je 

rozpoznanie intraabdominálnej hypertenzie už vo včasných štádiách, kedy môžeme zabrániť 

orgánovému zlyhaniu a smrti. Popri klinickom náleze, ktorý je často prítomný až v štádiu 

orgánového zlyhania, tvorí dôležitú súčasť diagnostického procesu práve monitorovanie IAP. 

Hranica medzi zvýšeným IAP a ACS je veľmi nevýrazná a IAH postupne plynule prechádza 
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do ACS. Je preto veľmi dôležité identifikovať pacientov s IAH včas a tak predísť rozvoju 

ACS, ktorého liečba je náročná a napriek tomu dôsledky často fatálne. Najjednoduchším 

spôsobom merania je nepriama metóda merania v močovom mechúre pomocou močového 

katétra, ktorý je zavedený takmer každému pacientovi na JIS. Táto metóda je  fyzicky, 

odborne a finančne nenáročná a jednoducho opakovateľná, preto by sa mala stať 

štandardnou súčasťou starostlivosti o pacienta po brušnej operácii.  
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Abstrakt 
Abrupcia placenty predstavuje odlúčenie lôžka placenty od steny maternice. 

K uvedenému stavu zvyčajne dochádza v treťom trimestri tehotnosti, v malom počte 

prípadov sa môže vyskytnúť už po dvadsiatom týždni tehotnosti. Incidencia abrupcie 

placenty sa pohybuje na úrovni jedného percenta všetkých tehotností a úspech liečby závisí 

od typu odlúčenia a jej včasnej diagnostiky a riešenia.  

Autori v príspevku analyzujú problematiku vzniku, príznakov, diagnostiky a riešenia 

abrupcie placenty s poukázaním na nutnosť rýchleho zásahu pri rozsiahlom charaktere 

poškodenia uteroplacentárneho riečiska. Súčasťou príspevku je kazuistika týkajúca sa 

komplikácie tehotnosti masívnou abrupciou placenty, následným akútnym cisárskym rezom 

a postoperačnou hemoragickou komplikáciou u operovanej pacientky.  

 
Kľúčové slová: Abrupcia placenty. Rizikové faktory. Diagnostika. Liečba. 

 
Abstract 

Placental abruption is the separation of the placenta from the uterine lining. This 

condition usually occurs in the third trimester,  scarce it can occur already after the 20th 

week of pregnancy. The incidence of placental abruption is abreast of 1% of all pregnancies 

and the good result of the  treatment depends on the type of separation and its early 

diagnosis and solution. 

In the report the authors analyse the task of the occurance, symptoms, diagnostics 

and treatment of the placental abruption, pointing to the urgency of a rapid intervention when 

an expansive lesion of the uteroplacental bloodstream occurs. The part of the report is 

a casuist concerning complication of the pregnancy by massive placental abruption, followed 

by an urgent caesarian section and haemorrhagic postoperative complication. 

 

Key words: Placental abruption. Risk factors. Diagnosis. Therapy.  
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Charakteristika 
Abrupcia placenty je významnou príčinou materskej morbidity hlavne v rozvojových 

krajinách85 89. Je charakterizovaná predčasným odlúčením placenty v posledných troch 

mesiacoch tehotnosti, alebo v I. a II. dobe pôrodnej za predpokladu, že uloženie placenty je 

normálne.  Predčasné odlučovanie placenty sa vyskytuje hlavne u tehotných s chorobami, 

pre ktoré je charakteristický vysoký krvný tlak alebo jeho náhle zmeny (preeklampsia, 

eklampsia, ochorenia obličiek, esenciálna hypertenzia). Menej častou príčinou je tupý úraz 

brucha alebo myóm v stene maternice, tuhé plodové blany, krátky pupočník, náhle zmeny 

obsahu maternice po dirupcii vaku blán pri polyhydramnione 84.  

Existujú štúdie potvrdzujúce zvýšené riziko abrupcie placenty u drogovo závislých 

tehotných86. Platí tiež, že incidencia abrupcie je dvojnásobná u viacplodovej gravidity83. 

Príčinou krvácania je narušenie arteriovenóznych spojok v decidua basalis 

s následným krvácaním. Vzniknutý hematóm medzi stenou maternice a placentou ďalej 

odlučuje placentu, krv preniká aj medzi svalové vlákna. Krv môže preniknúť celou stenou 

maternice až po serózu, následne dochádza k trombotizácii drobných ciev, čo sa prejaví 

fialovým sfarbením (apoplexia uteroplacentaris). Pokiaľ je krvácanie masívne, je celá 

maternica prestúpená hematómom a má fialovú farbu (Couvelairova maternica) 84. 

 

Diagnostika 
Klinický obraz sa líši podľa rozsahu odlúčenia lôžka a podľa toho, ktorá časť placenty 

sa odlúčila. Ak je odlúčenie v hrane placenty, krv vyteká medzi stenou maternice a blanami, 

čo sa navonok prejavuje iba slabým krvácaním. Ak sa placenta odlúči centrálne, vytvára sa 

retroplacentárny hematóm a krvácanie z rodidiel môže úplne chýbať. Krvácanie sa potom 

prejaví príznakmi rozvíjajúceho sa šoku, bolesťami a alteráciou oziev plodu. Prenikanie krvi 

medzi svalové snopce steny maternice spôsobuje dráždenie svaloviny maternice. Palpačne 

zisťujeme hypertonickú až trvale kontrahovanú maternicu, ktorá je nápadne bolestivá až 

doskovito tuhá. Ultrasonografické vyšetrenie môže pomôcť zistením retroplacentárneho 

hematómu 84. Má však nižšiu výpovednú hodnotu oproti využitiu v diagnostike, napríklad, 

vcestnej placenty. Pri akútnej abrupcii placenty nemusí byť sonografický obraz jednoznačný 

vzhľadom na akustické podmienky, ktoré môžu imitovať samotnú placentu. Až v ďalšom 

priebehu ložisko mení echogenitu a stáva sa tak jednoznačnejšie pre zobrazenie pomocou 

USG88. 

Pri prenikaní krvi do steny maternice sa uvoľňuje veľké množstvo tkanivového 

tromboplastínu, ktorý naštartuje DIC. Konzumpcia fibrinogénu a jeho premena na fibrín vedie 

ku hypo až afibrinogenémii. Klesá tiež počet trombocytov. Krv vytekajúca z rodidiel sa 

nezráža, netvoria sa koagulá, alebo sú krehké 84. 
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Rizikové a prognostické faktory 
Metaanalýzou pôrodov s vyskytujúcou sa abrupciou placenty bolo zistené, že 

abrupcia placenty je málo predvítateľnou komplikáciou tehotnosti spojenou s perinatálnou 

morbiditou a mortalitou a  môže sa vo vyššej miere vyskytovať u tehotných s anamnézou 

multiparity, tehotnosťou indukovanou hypertenziou, nepravidelnou polohou plodu, nižším 

gestačným vekom a anamnézou krvácania v druhom trimestri 910.  

Pacientky s diagnózou predčasného odtoku plodovej vody majú zvýšené riziko 

rozvoja abrupcie placenty, pričom táto diagnóza predstavuje pre tehotnú vyššie riziko ako 

intrauterínna infekcia alebo oligohydramion. Pri menežmente pacientky s predčasným 

odtokom plodovej vody je nutné myslieť na abrupciu placenty v období po 24 hodinách od 

odtoku plodovej vody92.  

Abrupcia placenty u tehotných v termíne pôrodu je  signifikantne  častejšie spojená 

s výskytom tehotnosťou indukovanej hypertenzie, nepravidelnou polohou plodu, IUGR 

a vyšším vekom tehotnej. Zohľadňovaním a riešením týchto faktorov pri monitoringu tehotnej 

je možné predísť výskytu abrupcie placenty912. 

Fajčenie výrazne zvyšuje riziko abrupcie placenty a zároveň aj perinatálnej mortality. 

Jedna vyfajčená krabička cigariet denne zvyšuje tieto riziká o 40 % 99. 

 

Liečba 
Pre klinický menežment riešenia abrupcie placenty, založený na EBM, neexistujú 

randomizované klinické štúdie97. 

Keďže abrupcia placenty sa spája s výskytom hypertenzie v tehotnosti, je logické, že 

riešenie takýchto stavov môže mať preventívny charakter z hľadiska možnej abrupcie 

placenty91. 

Vedenie pôrodu závisí od toho, aká veľká časť placenty sa odlúčila, od fázy pôrodu 

a stavu plodu. Pri malom rozsahu odlúčenia a pokročilom náleze dilatácie bránky je možné 

pokúsiť sa o vaginálne ukončenie pôrodu. Dirupcia vaku blán má za účel znížiť tonus 

maternice a zmenšiť možnosť prieniku tromboplastínu do maternice. Je nevyhnutná trvalá 

kontrola rodičky a plodu. Dôsledne monitorujeme diurézu a prípadný rozvoj DIC. Pokiaľ sú 

známky abrupcie závažnejšie, pôrod ukončujeme akútnym cisárskym rezom94. 

Štandardný postup liečebných opatrení pri abrupcii placenty teda zahŕňa včasný pôrod, 

adekvátne náhrady krvných strát, potrebnú analgéziu a sledovanie vitálnych funkcií matky97. 

 

Kazuistika 
27 ročná primigravida, v anamnéze epilepsia, t.č. kompenzovaná bez aktuálnej 

liečby, neurologicky stabilizovaná. V rodinnej anamnéze hematologický dispenzár pre 

hraničné hladiny faktora VII, u pacientky bez indikovanej profylaxie.  
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Rodička v termíne pôrodu prijatá na pôrodný sál s údajom silného krvácania z rodidiel 

(pozn. bydlisko vzdialené od pôrodnice 45km!). Pri prijatí silné krvácanie z rodidiel. Na CTG 

asystólia plodu. USG potvrdená totálna abrupcia placenty. Z vitálnej indikácie prevedený 

cisársky rez na mŕtvy plod. V rannom pooperačnom období dochádza k prejavom krvácania 

v operačnom poli s nálezom začínajúcej koagulopatie v biochemickom obraze. 

Ultrasonograficky diagnostikované hemoperitoneum. Indikovaná revízia dutiny brušnej 

s nálezom incipientnej poruchy zrážania. Vzhľadom na riziko rozvoja DIC indikovaná 

supravaginálna amputácia maternice. V pooperačnom období u pacientky nutná substitúcia 

krvných strát desiatimi jednotkami erymasy a štyrmi jednotkami plazmy. 

 

Záver 
Abruptio placentae praecox predstavuje akútny stav v pôrodníctve, s možnými 

tragickými následkami pre plod aj rodičku. Aj napriek moderným diagnostickým metódam 

zostáva abrupcia placenty veľmi ťažko predvídateľnou komplikáciou a stále nevyspytateľnou 

výzvou pre personál pôrodníckych oddelení.  
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TKANINOVÝ FAKTOR A JEHO MULTIFAKTORIÁLNA ÚLOHA 
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Súhrn  
Tkanivový faktor (TF) je hlavný spúšťač koagulačnej kaskády, ktorý sa zásadne 

podieľa na udržiavaní cievnej hemostázy. Väzba s faktorom VIIa, vytvára TF/VIIa komplex 

generujúci malé množstvo trombínu, potrebného na ďalšiu amplifikáciu hemostázy. Popri 

tejto najznámejšej funkcii sa v poslednej dobe do popredia dostávajú i nové poznatky o úlohe 

TF v etiológii zápalu a aterosklerózy, bunkovej signalizácii, raste nádorov, metastáz a 

angiogenézy. Obdobne zvýšené hladiny TF boli zistené u pacientov s kardiovaskulárnymi 

ochoreniami. Preto môže byť farmakologická alebo genetická inhibícia TF atraktívnym 

cieľom pre liečbu širokého spektra ochorení. 

 
Kľúčové slová: Tkanivový faktor. Hemostáza. Zápal. Nádory. Kardiovaskulárne ochorenia. 

 
Summary: 

Tissue factor (TF) is the main trigger the coagulation cascade, which is essentially 

involved in the maintenance of vascular hemostasis. Binding of factor VIIa, creates TF/VIIa 

complex generates a small amount of thrombin required for further amplification of 

hemostasis. Besides the most famous feature has recently come to the fore and new findings 

on the role of TF in the etiology of atherosclerosis and inflammation, cell signaling, tumor 

growth and metastasis and angiogenézii. Similarly, increased levels of TF were found in 

patients with cardiovascular disease. Therefore, genetic or pharmacological inhibition of TF 

may be attractive target for the treatment of a wide range of diseases. 

 

Key words: Tissue factor. Haemostasis. Inflammation. Cancer. Cardiovascular Disease. 

 
Úvod 

Tkanivový faktor (TF), známy aj ako tromboplastín alebo CD 142, je integrálny 

membránový 47-kDa glykoproteín buniek nachádzajúcich sa mimo vaskulatúry, ktorý 

štruktúrne spadá do triedy 2 rodiny cytokínových receptorv. Z intravaskulárnych buniek sú za 

určitých okolností schopné na svojom povrchu exprimovať TF len aktivované monocyty 
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a endotelové bunky. Z patologických buniek sú to nádorové bunky a leukemické 

promyelocyty (Bátorová, 2011, Steffel et al, 2006). 
 

Ľudský gén TF zahŕňa 12,4 kbp a nachádza sa v chromozomálnej oblasti 1p21-22.  

Je rozdelený do šiestich exónov oddelenými piatimi intrónami. Prvý exón génu  kóduje 

transláciu, exón dva-päť kóduje extracelulárnu doménu (ED) a posledný exón zahŕňa 

membránovú a cytoplazmatickú doménu proteínu TF a netranslačný región mRNA. 

Biochemicky sa TF skladá z 295 aminokyselín, z ktorých 32 aminokyselín slúži ako signálne 

peptidy pre intracelulárne prenosy. Zrelý peptid je zložený zo 263 aminokyselín - 

extracelulárna doména (zvyšky 1-219), membránová doména (zvyšky 220-242) a 

cytoplazmatická doména (zvyšky 243-263). Extracelulárna doména TF je klasifikovaná ako 

člen superrodiny cytokínových receptorov - je zložená z dvoch imunoglobulínov spojených 

cez interdoménové rozhranie (Goodsell, 2006, Wolberg, Mast, 2012). Transmembránová 

doména je potrebná pre stabilizáciu molekuly, vzhľadom k tomu, že cytoplazmatická doména 

hrá úlohu v bunkovej signalizácii. Okrem základnej úlohy v tvorbe fibrínu, TF/FVII-komplexu,  

a následnej aktivácie trombínu cez FXa iniciuje TF bunkovú signálnu kaskádu  

prostredníctvo proteázou aktivovaných receptorov (PAR). Tá prispieva k rade biologických 

procesov, vrátane zápalu, angiogenézy,  nádorového rastu, metastázovania a pohybu buniek 

(Belting et al, 2006). 
 
Laboratórna detekcia TF 

Pre detekciu TF v tkanivách a telesných tekutinách bolo postupom času vytvorené 

množstvo polyklonálnych a monoklonálnych protilátok, z ktorých väčšina smeruje proti dvom 

epitopom v oblastiach extracelulárnej domény TF. Kvantitatívne meranie TF v telových 

tekutinách, supernatantoch alebo bunkových extraktoch bolo možné s rozvojom 

chromogenneho testu TF-RIA a TF-ELISA. Fyziologická hladina rozpustného tkanivového 

faktora v obehu detekovaná rôznymi ELISA  metódami bola od 108 pg/ ml až 172 pg/ml 

(steffel et al., 2006). TF môže byť vyplavený z bunkových povrchov expozíciou mikropartikúl  

z endotelových buniek a monocytov viažúcich TF na svojom povrchu. Krvné doštičky môžu 

internalizovať  a uvoľňovať TF  vlastnou aktiváciou (trombocyty ale TF neexprimujú). 

Koncentrácia TF v plazme môže byť zvýšená pri rôznych ochoreniach, ako napr. pri 

diseminovanej intravskulárnej koagulácii (DIC), ischemickom ochorení srdca, 

antifosfolipidovom syndróme, cirhózy pečene, u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, s 

mikrovaskulárnymi komplikáciami diabetu mellitus a vaskulitídou. Prokoagulačnú činnosť TF 

na bunkách alebo v biologických tekutinách možno merať pomocou testov zrážania krvi 

alebo chromogénnymi testami. Koagulačné testy prevažne stanovujú fibrín po pridaní plazmy 

do buniek, zatiaľ čo chromogénne testy môžu rozlišovať medzi aktivitou FVII, FX alebo 

trombínu podľa špecifických peptidov (Østerud, 2012). 
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Úloha tkanivového faktora v mechanizme aktivácie hemostázy 
Na zastavenie krvácania z väčších ciev je potrebná aktivácia hemokoagulačného 

systému. Ide o sériu reakcií, na ktorých sa zúčastňujú plazmatické proteíny, pôsobiace ako 

enzýmy a kofaktory zrážania 
Pôvodná jasná kaskádovitá schéma zrážania krvi, ktorá využívala globálne testy pre 

vnútorný a vonkajší systém, je na základe najnovších poznatkov  zrevidovaná. Dnes je 

známe, že in vivo sa aktivácia koagulácie začína a prebieha na bunkových povrchoch 

a prepojenie aktivačných reakcií je oveľa komplexnejšie. Hemostázu, hneď po poranení, 

iniciujú bunky nesúce na svojom povrchu tkanivový faktor (TF), ktoré sa dostávajú do 

kontaktu s krvou. Ďalšie reakcie prebiehajú na membránach aktivovaných trombocytov, 

zhromaždených v mieste poškodenia. Sekvenčný charakter reakcií, pri ktorých produkt 

reakcie slúži ako nasledujúci enzým, amplyfikuje ich silu a rýchlosť. Konečným stupňom je 

tvorba trombínu, ktorý konvertuje rozpustnú bielkovinu fibrinogén na nerozpustný polymér 

fibrín - hlavnú súčasť krvného koagula (Bátorová, 2011, Østerud, 2012). 
Na hemokoagulácii sa zúčastňuje13 plazmatických faktorov, ktoré sa označujú 

rímskymi číslicami v poradí, v akom sa postupne zisťovala ich úloha v zrážaní. V súčasnosti 

je známe nielen miesto tvorby, ale aj lokalizácia génov, komplementárna DNA a dokonca 

i aminokyselinová sekvencia všetkých koagulačných faktorov. 

V uvedenej sérii je výnimkou tkanivový faktor, ktorý sa ako jediný za fyziologických 

okolností v cirkulácii nenachádza (Bátorová, 2011, Girardi, 2011).  

Po poranení cievnej steny alebo porušení endotelu sa dostávajú do kontaktu s krvou 

„TF nesúce bunky“, ktoré spúšťajú „iniciačnú fázu“ koagulácie, vedúcu k vytvoreniu 

komplexu medzi tkanivovým faktorom a aktívnym faktorm VII (komplex TF/FVIIa) - obr. 1. 

Pôvod aktívneho FVIIa v krvi nie je celkom jasný. Predpokladá sa, že vzniká pôsobením 

aktívneho faktora IXa. Aktivačný komplex TF/FVIIa má dva substráty: 1. limitovanou 

proteolýzou aktivuje FIX na FIXa, 2. konvertuje FX na FXA, ktorý ako súčasť 

„protrombinázového komplexu“ vedie k tvorbe malého množstva trombínu (Goodsell, 2006). 

Množstvo trombínu vzniknuté v iniciačnej fáze je malé na to, aby spôsobilo štiepenie 

fibrinogénu. Má ale iné účinky, aktivuje: 

• trombocyty väzbou na receptory PARI a PAR4 

• koagulačné faktory XI, VIII a V, čím zabezpečuje amplifikáciu koagulačných reakcií 

• aktivuje FXIII na FXIIIa. 

 

Protrombinázový komplex (spoločne s faktorom Va, protrombínom - FII a iónmi Ca2+)  

generujúci trombín (faktor IIa) s koncovou (dominantnou) funkciou premeny fibrinogénu na 

fibrín. Komplex hemostázy dopĺňa množstvo ďalších faktorov, napr. systém vnútornej tenázy 

(FVIIIa-IXa-Pl-Ca2+), ktoré systém kompletizujú a zosilňujú (Schouten et al., 2008). 
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Obrázok 1 Iniciačná fáza hemostázy.  

(dostupné na http://www.regadobio. com/index. php/factor9). 

 

Inhibítor tkanivovej cesty 

Iniciačnú fázu rýchlo inhibuje inhibítor tkanivovej cesty (TFPI) za vzniku komplexu 

TFPI/FXa-TF/FVIIa. TFPI (tissue factor patway inhibitor) sa skladá z troch inhibičných 

proteázových domén Kunitzovho typu. Pri inhibícii sa najprv FXa viaže na Arg reaktívneho 

miesta druhej Kunitzovej domény za vzniku komplexu Xa/TFPI (obr. 2). V druhom stupni sa 

FVIIa viaže na Lys reaktívneho miesta prvej Kunitzovej domény a výsledkom je vznik 

kvartérneho komplexu Xa/TFPI/FVIIa/TF, ktorý nemá katalytickú aktivitu (Østerud, 2012). Až 

v poslednej dobe je pripisovaný inhibičný účinok i K3 doméne, keď interakciou medzi PS 

a TFPIα je potencovaná inhibičná úloha FXa. U ľudí boli opísané tri izoformy  TFPI - TFPIα, 

TFPIβ, a TFPIδ. Prevládajúca je izoforma TFPIα, ktorá je v celej dĺžke Kunitzových domén 

K1-3 a C-terminálneho konca (Goodsell, 2006, Wolberg, Mast, 2012). 

 
Obrázok 2 Miesto inhibičného účinku Inhibítora tkanivovej cesty  

(Thrombin generation Anouncements.  2nd Maastricht School on Thrombin Generation). 
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Za normálnych podmienok je TFPI predovšetkým vyjadrený na vaskulárnych 

endoteliálnych bunkách. Rôzne ďalšie typy buniek, ako sú monocyty, makrofágy, fibroblasty, 

megakaryocyty a synoviálne bunky môžu exprimovať TFPI v nižšej intenzitey. Hlavný „fond 

TFPI“ je v tele viazaný na endotel, monocyty a asi 20 % sa nachádza v plazme - prevažne 

viazaný na low density lipoproteín (LDL). Len asi 2 % TFPI je v plazme vo voľnej forme, 

zatiaľ čo 10 % TFPI v celej krvi sa nachádza v krvných doštičikách (Holy, Tanner, 2010).  

Komplex štyroch komponentov, TF/VIIa/TFPI/Xa, je reverzibilný a pomer medzi jeho 

tvorbou a uvoľňovaním jednotlivých zložiek určuje aktuálny stav protrombotických a 

protitrombotických pochodu (Goodsell, 2006). 

 

Tkanivový faktor a bunková signalizácia 
Mnoho z posledných  pozorovaní poukazuje na úlohu koagulačných proteáz, ktoré 

nielen vzájomne ovplyvňujú koagulačné proteíny - zymogény, ale aj špecifické bunkové 

receptory signálnych dráh sprostredkujúce zápalové reakcie (Levi et al., 2004). 

Mechanizmom je väzba na proteázou aktivované receptory (PAR 1-4), spadajúce do 

transmembránových domén, G-proteínových receptorov. Proteolytické štiepenie 

aktivovaných koagulačných faktorov vedie k aktivácii receptorov zahajujúcich  

transmembránovú signalizáciu. PAR 1, 3 a 4 sú trombínové receptory, PAR 1 a 2 slúžia ako 

receptory komplexu TF-FVIIa a faktora Xa, APC-EPCR komplexu (Belting et al, 2006, Petäjä, 

2011). Lokalizované sú na endotelových a mononukleárnych bunkách, krvných doštičkách, 

fibroblastoch a bunkách hladkej svaloviny (Camerer, Trejo, 2006).  

Interakcia komplexu TF-FVIIa na PAR2 (obr. 3) vedie k zvýšenej regulácii zápalovej 

reakcie v makrofágoch (tvorba reaktívneho kyslíka a adhezívnych molekúl). Bol preukázaný 

vplyv na infiltráciu neutrofilov a tvorbu prozápalových cytokínov (tumor nekrotizujúci faktor-

alfa (TNF-α), interleukín-1 (Levi, 2010). Je paradoxom, že PAR-1 aktivácia trombínu má za 

následok prozápalovú (zvýšenie vaskulárnej permeability) odpoveď, zatiaľ čo väzba na 

APC/EPCR spôsobuje protízápalovú aktivitu, so zachovaním endoteliálnej integrity (Petäjä, 

2011). Odpoveď je v diferenciácii väzieb PAR1 k aktivácii receptorov bioaktívnych lipidov 

sfingozín-1-fosfátu (S1P) (Qu, Chaikof, 2010). 

Koagulant TF viaže faktory VIIa a X pre uľahčenie generácie trombínu (IIa). Trombín 

podporuje zrážanlivosť  aktiváciou PAR1 a PAR4 (dôležité pre agregáciu krvných doštičiek) 

a štiepením fibrinogénu na monoméry fibrínu. Faktor Xa cez signalizáciu PAR1 alebo PAR2 

potencuje tvorbu TF-FVIIa komplexu. Proteín disulfid izomeráza (PDI) znižuje disulfidické 

väzby TF na voľné tioly (SH), čo by mohlo byť príčinou signálnej funkcie TF  bez vyjadrenia 

jeho prokoagulačnej odpovede (Petäjä, 2011, Zhang, Lawrence, 2011). 
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Obrázok 3 Model koagulačnej a signalizačnej funkcie tkanivového faktora 

(upravené podľa Camerer, Trejo, 2006). 

 

Tkanivový faktor v patogenéze zápalového procesu 

V spojitosti so zápalom je TF indukovaný prevažne v monocytoch a makrofágoch 

pôsobením rôznych látok a prozápalových faktorov vrátane C reaktívneho proteínu 

a cytokínov, ako interleukín-6 (IL-6), doštičkový rastový faktor (PDGF - Platelet derived 

growth factor) a monocytový chemoatraktantový proteín-1 (MCP-1). (Chu, 2005, Girardi, 

2011). Expresia TF monocytmi je výrazne stimulovaná i prítomnosťou P-selektínu krvných 

doštičiek a granulocytov (Saibeni et al., 2010). Efekt môže byť výsledkom aktivácie 

jadrového faktora kappa B (NF-κB), vyvolanej väzbou aktivovaných doštičiek na neutrofily a 

mononukleárne bunky (táto bunková interakcia tiež výrazne zvyšuje produkciu IL-1b, IL-8, 

MCP-1 a tumor nekrotizujúceho faktora - alfa (TNF-α) (Petäjä, 2011, Schouten et al., 2008,  

Zhang, 2011). 

V podmienkach in vitro bola prokoagulačná aktivita verifikovaná i na 

mikrovezikulárnych bunkách, čo môže znamenať vysoko efektívny zdroj prokoagulačného 

materiálu potrebného k tvorbe iniciačného komplexu TF-FVIIa, ale i povrchových fosfolipidov 

uľahčujúcich tvorbu tenázy a protrombotického komplexu (Levi et al., 2004). 

 

Tkanivový faktor a koronárna trombóza 
Na vzniku koronárnej trombózy sa významnou mierou podieľajú interakcie 

cirkulujúcich elementov, predovšetkým monocytov a krvných doštičiek. Aktivované monocyty 

exprimujú tkanivový faktor, rad cytokínov a matrixové metaloproteinázy. Metabolicky veľmi 

aktívne pláty sa vyznačujú značnou aktivitou polymorfonukleárnych leukocytov a monocytov, 

s apoptózou monocytov v dôsledku pôsobenia oxidovanej LDL a s následnou produkciou 

metaloproteináz. Tie vedú k štiepeniu kolagénu, prasknutiu aterosklerotického plátu a 
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vyplaveniu tkanivového faktora, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri vzniku koronárneho trombu 

(Holy, Tanner, 2010, Steffel et al., 2006). Monocyty, na rozdiel od endoteliálnych buniek, 

fibroblastov a buniek hladkého svalstva ciev, za pokojových podmienok TF neprodukujú. 

Avšak po stimulácii P-selektínom, cytokínmi, endotoxínmi a imunitnými komplexami sú aj 

monocyty schopné tkanivový faktor na svojom povrchu exprimovat. Ak sa TF dostane do 

styku s cirkulujúcou krvou, viaže faktor VIIa na aktívny komplex iniciujuci koagulačnú 

kaskádu vedúcu k vzniku trombínu (Owens, Mackman, 2012, Vojaček, 2003). 

Tkanivový faktor, okrem uvoľňovanie z aterómového plátu, je produkovaný taktiež 

aktivovanými krvnými elementami, a tým prispieva k tvorbe trombu u chorých s akútnym 

koronárnym  syndrómom. Štúdie preukázali, že heparín znižuje produkciu tkanivového faktora in 

vitro a podanie heparínu chorým s nestabilnou anginou pectoris viedlo k poklesu hladín 

tkanivového faktora, tak  i k poklesu prokoagulačnej aktivity monocytov (Owens, Mackman, 2012). 

Aktivácia faktora X komplexom TF/FVIIa je zrušená v prítomnosti heparínu, ale tento 

pochod vyžaduje prítomnosť antitrombínu III (AT III), tak i inhibítora tkanivového faktora. 

Pokiaľ ATIII v prítomnosti heparínu blokuje aktiváciu komplexu TF/FVIIa, inhibítor 

tkanivového faktora vytláča už vytvorený komplex (Steffel et al., 2006, Vojaček, 2003). 

 

TF a nádorová angiogenéza 
Je všeobecne prijímané, že nádory nemôžu rásť nad 2 - 3 mm v priemere bez 

budovania novej cievy. Proces formovania nových krvných ciev z už existujúcich, sa nazýva 

angiogenéza. Prechod na angiogénny fenotyp vyžaduje tumor-indukovanú nerovnováhu 

medzi inibítormi a stimulátormi angiogenézy (zvýšená úroveň stimulátorov alebo zníženie 

úrovne inhibítorov). Príkladom stimulátorov sú vaskulárny endoteliálny rastový faktor 

(VEGF), rastový faktor fibroblastov (bFGF), doštičkový rastový faktor (PDGF) a interleukín-8 

(IL-8). Medzi inhibítory angiogenézy napríklad patria trombospondín-1 (TSP-1) a angiostatín. 

Niektoré z týchto faktorov sú generované v nádore - s lokálnym účinkom, zatiaľ čo iné - po 

prechode do obehu pôsobia systémovo (Forster et al., 2006). 

Rôzne štúdie preukázali koreláciu medzi TF a angiogenézou. Analýzy  potvrdili vyššiu 

transkripciu VEGF a nižšiu prepis z TSP-1 u nádorov postihujúcich cievy, pri rakovine prsníka, 

glióme, malanóme, rakovine prostaty i hepatocelulárnom karcinóme (Ruf et al, 2010). 

TF môže prispievať k angiogenéze rôznymi cestami. Najzákladnejšia je prirodzená 

cesta hemostázy s generáciou trombínu, následnou aktiváciou doštičiek a ukladaním fibrínu. 

Krvné doštičky sú bohatým zdrojom VEGF. Navyše, VEGF stimuluje endotelové bunky  

k produkcii TF, čím podporuje tvorbu trombínu. Trombín tvorí extracelulárne fibrínovú 

zrazeninu, ktorá je ideálna pre tvorbu nových ciev. Na zrážaní nezávislú cestu predstavuje 

systém proteázou  aktivovaných receptorov (PAR) -predovšetkým TF-PAR-2 signalizácia, 

ktorá je spájaná s produkciou  PDGF alebo bFGF (Belting et al, 2005, Ruf et al, 2010). 
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Záver 
Tkanivový faktor je kľúčovým iniciátorom koagulačnej kaskády. Väzbou vytvára 

TF/FVIIa komplex, ktorý cez tvorbu trombínu vedie k premene fibrinogénu na nerozpustný 

fibrín. V poslednom období početné štúdie prinášajú poznatky i o nehemostatickej úlohe 

tkanivového faktora a jeho zapojení do patogenézy aterosklerózy a zápalu. Úloha sa mu 

pripisuje i v etiológii tvorby nádorov a metastáz. Zvýšené hladiny TF boli pozorované taktiež 

u pacientov s akútnym koronárnym ochorením. Všetky tieto skutočnosti sú podkladom 

budúcej terapeutickej stratégie s potenciou špecificky ovplyvňovať činnosť TF, a tak 

medikamentózne ovplyvniť priebeh ochorení.  
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MOZGOVÁ ISCHEMICKÁ PRÍHODA POČAS GRAVIDITY 
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Súhrn 
V predloženej práci popisujeme priebeh gravidity u gravidnej s umelou srdcovou 

chlopňou formou kazuistiky. Počas druhej gravidity došlo k závažnej komplikácií – 

ischemickej náhlej mozgovej príhode – počas III. Trimestra. Kazuistika otvára široké 

možnosti na diskusiu ako lekárov, tak aj pôrodných asistentiek a setier v ostatných odboroch, 

ide o multidisciplináírny problém. Gravidita bola napokon donosená a ukončená sekciou 

a sterilizáciou, napokon však až hysterektomiou pre závažné popôrodné krvácanie 

 

Kľúčové slová: Gravidita. Náhla mozgová príhoda. 

 

Summary 
We present the description of a cerebral stroke during  pregnancy which occured in 

pregnant woman with valvula mitralis prothesis. The stroke occured in early III. Trimester. 

The articel opens great possibility to discuss among doctors and nurses across many clinical 

departments about this multidisciplinar problem. The pregnancy had been terminated by 

caesarean section, but definitely a hysterectomy was necessary.  

 

Key words: Pregnancy. Cerebral stroke.  

 
Úvod 

28 ročná secundigravida, primipara sa podrobila ešte v detskom veku ako šesťročná 

operácii srdca, indikovanej pre defekt komorového septa a hemodynamicky závažnú mitrálnu 

regurgitáciu. Bola prevedená záplata septa a implantácia umelej chlopne. Pacientka trpí 

Elis.-Creveldovym syndomo, mala operované exostózy na horných končatinách, má 

skoliózu, torticollis. Po tejto operácii sa cítila dobre, užívala dlhodobo warfarin, bola 

sledovaná kardiológom. Do gynekologickej ambulancie po prvý krát prichádza v roku 2003 

ako virgo pre banálnu kolpitídu 
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Priebeh prvej gravidity 
 

V roku 2006 otehotnela spontánne, počas užívania warfarinu. Na konci I.trimestra 

v týáždni 9 bola preordinovaná na nízklomolekulárny heparin ( dalteparin) a neskôr bol počas 

druhé trimestra znovu zavedený do liečby, za adekvátnej kontroly a uspokojivých hodnôt 

koagulačných parametrov. V týždni gravidity 15-16 bola hospitalizovaná pre krvácanie 

z rodidiel, ale naďalej pokračovala v antikoagulačnej liečbe. Krvný obraz pri rutinnej kontrole 

v 32. týždni vykazuje anemizáciu a hraničný počet trombocytov. Liečba nebola menená – 

pacientka sledovaná v kardiolgickej ambulancii paralelne s pôrodníckou poradňou. Pri ďalšej  

rutinnej kontrole v týždni 33+3s v poradni zisťujeme hraičnú hodnotu tlaku krvi 130/90, čo je 

dôvdom na odoslanie vysoko rizikovej pacientky na hospitalizáciu. Vracia sa až po pôrode, 

vedenom sekciou v týždni 36 pre ataku preeklampsie s hodnotou TK 170/90 , resp. inú 

hodnotu jej pracovníci kliniky koncovej nemocnice ani nepovedali. Dostáva 2 konzervy krvi 

a počas pobytu na ARO ešte  tretiu konzervu. Domov sa však vracia so zdravýmn chlapcom, 

ktorého pôr. Váha bola 2580 gramov, AS 8/9.  

 

Obdobie medzi graviditami tiež nebolo kľudné, v r.2009 sa musela podrobiť konizácii krčka 

pre nález CIN II. Ešte predtým sme zavádzali IUD zo zdravotného hľadiska, v spolupráci 

s kardiológom, došlo však k expulzii IUD.  

 

Priebeh druhej gravidity 
 

24.02.2012 prichádza pacientka, ktorá užíva terapeutickú dácku Warfarinu na 

vyšetrenie, pri ktorom sa zisťuje vitálna gravidita hebd 9+1 d. Udáva pracovný stres, hrozilo 

jej prepustenie z práce. Odosielame na kardiologickú ambulancii, ktorá mení liečbu 

a nasadzuje dalteparin 0,6 2x denne dlhiodobo. Kardiologické parametre sú primerané, 

umelá chlopňa funkčná, pokračuje v liečbe. Je na PN, pri ďalšej kontrole udáva, že sa už 

necíti tak stresovaná a gravidita sa vyvíja normálne, II.USG screeniing, ani triple test 

nepreukazuje žiadne patologické výsledky. V zmysle zákonných pravidiel  sa podrobuje 

prehliadkam v intervale jedného mesiaca, aplikuje si LMWH.    Naposledy je vyšetrená 

v poradni 4.7.2012, počas nezmluvného vzťahu vďaka VšZP, ale s normálnymi pôrodíckymi 

výstupmi.  

Pacientku stretávam počas ÚPS tesne pred ďalšou plánovanou kontrolou 

30.07.2012, kam ju priviezli už z neurologickej JIS. Doma sa sprchovala, prišlo jej nevoľno, 

ťažšie sa jej rozprávalo, ale n ešla hned do nemocnice, ani nevolala pomoc, až do momentu 

oslabenia pravej ruky. 
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Počas vstupnej kontroly na pôrodníckom oddelení tehotná hemilplegická, expresívne 

afatická, pokynom rozumie, snaží sa spolupracovať,  uterus normotonický, velocimetrické 

parametre v norme, CTG normálny, vag.nález zachovalý,  retencia moču bola riešená 

permanentným katétrom ( 670 ml ) USG obraz intaktnej gravidity ). Okamžite vyslovujeme 

podozrenie na sukcesívnu embolizáciu ACM vľavo pravdepodobne z oblasti chlopňovejj 

protézy  Konzultácia koncového pôrodníckeho pracoviska  vyznieva v prospech riešenia 

v našej nemocnici., pre riziko ďalšej sukcesívnej embolizácie počas prevozu.Pac. sa vracia 

na neurologickú JIS , má prevedené NMR vyšetrenie s obrazom ischemického ložiska v ľavej 

mozgovej hemisfére supratentoriálne frontoparielne, periventrikulárne o rozmeroch 47x19 

mm v danej rovine, teda pomerne rozsiahle. CT vyšetrenie sa nerobilo. Trombolytická liečba 

nebola podávaná. Doplnená MR angiografia nepreukázala aneuryzmu. USG vertenbrálnch 

artérií preukázalo normálne pomery vľavo. Vpravo sa a.vertebralis nezobrazila.  

02.08.2012 sa TIA opakuje. Tehotnej je robené transezofageálne echokardiografické 

vyšetrenia, ktoré ozrejmuje vlajúci nástenný trombus pod chlopňovou protézou. Počas 

nasledujúcich 14 dní na internej JIS za neurologického a gynekologického dohľadu je 

gravidita intaktná.  

Na ambulanciu však prichádza otec gravidnej a vyznáva sa z toho, že po narodení 

jedinej jeho dcéry, ktorá bola ťažko postihnutá, sa už na ďalšie dieťa neodhodlali . Päť dníi 

po prepustení z internej JIS prichádza gravidná na ďalšiu kontrolu len s frustnou centrálnou 

parézou n.VII vpravo, po svojich. O dva dni nato prichádza jej mama tak, aby to gravidná 

nevedela a pýta sa, či jej nenapíšemie „niečo na ukľudnenie“. Gravidná sa musí zrejme 

doma v pokoji vyrovnať s ischemickou NCMP a aj recentne podpísanou žiadosťou 

o sterilizáciu, ktorú musí uhradiť, lebo t.č. nie je v SR zákonná možnosť uhradiť výkon 

sterilizácie zo zdravotných dôvodov  Druhá tehotnosť je ukončená sekciou pre deformity 

panvy a stav po sekcii, nedochádza našťastie k preeklampsii. Dieťa je zdravé, neurologcký 

nález uspokojivo upravený, ale príbeh sa nekončí – na 6.deň došlo k ťažkému 

postpartálnemu krvácaniu z vnútornej strany svalu. Ošetrenie si vynútilo podanie viacerých 

konzerv krvi a napokon hysterektomiu zo zrejmej vitálnej indikáciie.  

 

Diskusia 
Pôrodník musí byť pripravený na možnosť, že sa stretne s ochorením, ktoré nevídava 

často, čo kladie obrovský nárok na jeho odbornú erudíciu v ostatných odboroch. Rovnako tak 

lekári ktoréhokoľvek klinického odboru a ich sestry musia byť pripravené na stretnutie 

s gravidnou ženou so závažným akútnym ochorením  Pôrodníci navyše musia zvládnuť aj 

komunikáciu s príbuznými, ktorí očakávajú kvalifikované informácie predovšetkým od nich. 

Spoločnosť vôbec nie je pripravená na možnosť pôrodníckej komplikácie a už vôbec nie je 

pripravená vysporiadať sa s faktom,. že peniaze za sterliizáciu sa postihnutej nevrátia. 
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Vzniká otázka, či je súčasná zákonná úprava sterilizácii správna a čo urobiť v prípade, ako je 

hore opisovaný. Zákony nepamätajú na možnosť tehotenskej komplikácie.  Paradoxne však 

pamätajú na potrestanie lekárov v prípade pochybenia. Ale čo robiť, ak nikto nepochybil ? 
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REALIZACJA FUNKCJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM 
PO ZABIEGU OPERACYJNYM NIEDROŻNOŚCI MECHANICZNEJ PRZEWODU 

POKARMOWEGO 
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Streszcenie  
Tytuł pracy: Realizacja funkcji zawodowych pielęgniarki w opiece nad pacjentem po 

zabiegu operacyjnym niedrożności przewodu pokarmowego. 

Wstęp: Niedrożność przewodu pokarmowego jest jedną z najczęstszych chorób jamy 

brzusznej. Liczba zachorowań i osób poddawanych zabiegom operacyjnym z powodu tej 

jednostki chorobowej w przeciągu 20 lat wzrosła pięciokrotnie.  

Ocenia się, ze wraz ze starzeniem się społeczeństwa w wyniku powikłań rozwijających się w 

jej przebiegu wzrośnie umieralność pacjentów po 60-tym roku życia do 80%. Niedrożność 

przewodu pokarmowego jest jednostką chorobową, która w bezpośredni sposób prowadzi do 

utraty życia i zdrowia. Wyniki leczenia chorych są zadawalające jeśli są spełnianie takie 

warunki jak: szybkie i właściwe rozpoznanie, wcześnie wykonany zabieg operacyjny, 

prowadzenie intensywnego nadzoru przed i pooperacyjnego, profilaktyka i leczenie powikłań.  

Cel pracy: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niedrożnością jelit. 

Materiał i metoda badawcza:  
Materiał badawczy: Pielęgniarki pracujące w Oddziale Chirurgii Ogólnej i w Izbie Przyjęć 

Szpitala Powiatowego w Pucku. 

Metoda badawcza: Ankieta, opracowanie własne. 

Wnioski: Analiza materiału badawczego wykazała iż : 

1. 76 % pielęgniarek przyznało, że w swojej pracy z pacjentem nadrzędne funkcją, którą 

pełnią jest funkcja opiekuńcza. Jest to wysoki wskaźnik w porównaniu z innymi 

funkcjami, takimi jak: profilaktyczna, terapeutyczna i wychowawcza, której nie 

wymieniono w ogóle.  

2. Aż 68 % stwierdziło, że celem nadrzędnym pielęgnowania pacjenta z niedrożnością 

przewodu pokarmowego jest prowadzenie intensywnego nadzoru pooperacyjnego i 

sprawowanie nad nim odpowiedniej opieki. 

 
Słova kluczowe: Niedrożność. Rola pielęgniarki. Opieka. 
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Summary 

Subject: Realization of professional functions of the nurse in the patient care after the 

operation treatment of the mechanical obstruction of the digestive tract. 

Introduction: The obstruction is one of the most frequency disease abdominal cavity. Fall in 

number and person’s who undergo surgery and treatment go up by five times at the turn of 

the twentieth year.  To evaluate, that elderling society in her sequence of events will high 

rates of mortality patient after 60 years old will rise to 80%.   

Ileus is extremely diseases who immediately case made losing live and health.  

Results treatment patient are satisfaction only if unrealistic expectations that: fast and right 

diagnosis, make surgery, intensive care after and postoperative time, prevention and 

treatment complication.  

Aims of the study: Role of nurse’s in caring patient after obstruction. 

Material and methods: 
Material: Nurse’s working on surgery ward and emergency room of the District Hospital in 

Puck, Poland. 

Method: After the analysis of the research material the man conclusions are:  

1. 76 % nurse’s admit that in own work by the patient, most important a function, who 

doing is caring function. This is higher index who compare without other for example 

function preventive, therapeutic and educationaly, who choose anybody. 

2. So much 68 % concluding, that means care for patient with ileus are lead intensive 

care postoperative and making right, caring care. 

 
Key words: Ileus. Role nursing. Care.  

 

Postęp medycyny, ogólna poprawa warunków bytowych składają się na wydłużenie 

przeciętnego czasu trwania życia ludzkiego. Wraz ze starzeniem się populacji ludzkiej rośnie 

liczba wykonywanych operacji wśród ludzi w starszym wieku. 

W ostatnich  dwudziestu latach liczba operacji u chorych powyżej osiemdziesiątego roku 

życia wzrosła pięciokrotnie, z 1,1% do 5,1%. 0

1 Ostre choroby jamy brzusznej stanowią 

obecnie główny problem w chirurgii osób starszych. Do chorób określanych mianem „ostry 

brzuch” zalicza się schorzenia i nagle pojawiające się objawy dotyczące narządów jamy 

brzusznej o burzliwym przebiegu, często zagrażające życiu. Schorzenia te wymagają 

szybkiego postępowania diagnostycznego, działań terapeutycznych w tym doraźnego 

leczenia operacyjnego. Są to główne przyczyny hospitalizacji chorych w oddziałach 

chirurgicznych.  

                                                 
1 Tuszewski M.: Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami pielęgniarstwa, Warszawa 2005, s.12-13. 
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Od stanu ogólnego pacjenta zależy czy podjęte leczenie jest prowadzone 

zachowawczo czy wymaga interwencji inwazyjnej. Około 80 % chorych z rozpoznaniem 

„ostrego brzucha” operuje się powodu niedrożności przewodu pokarmowego. Przyczyną 

niedrożności jest porażenie perystaltyki jelitowej w skutek zapalenia otrzewnej. 1

2 Rola 

pielęgniarki w oddziale chirurgicznym jest bardzo ważna oraz wiąże się z dużą 

odpowiedzialnością. Żaden zabieg ani operacja nie odniesie pozytywnego efektu jeśli chory 

bez względu na wiek nie zostanie do niego właściwie przygotowany, a po zabiegu nie 

zostanie mu zapewniona profesjonalna opieka 2

3 3

4 4

5. 

Wczesne rozpoznanie niedrożności jelitowej decyduje o zdrowiu i życiu chorego, 

dlatego określa się pięć zasadniczych objawów, które o niej świadczą: bóle brzucha, 

wymioty, zatrzymanie gazów i stolca, wzdęcie brzucha, zaburzenia perystaltyki jelitowej. 5

6 

Zasadniczym leczeniem niedrożności jest wykonanie zabiegu operacyjnego, którego celem 

jest zlikwidowanie przyczyny niedrożności.  Śmiertelność chorych leczonych z powodu 

niedrożności wynosi około 10 %. Jej główną przyczyną jest zbyt późne rozpoznanie. 

Funkcje pielęgniarki w świetle przepisów prawa - Funkcja zawodowa pielęgniarki to inaczej 

zbiór zadań i czynności zawodowych, dla których określa się wspólny cel. Jej zadania są 

takie same bez względu na miejsce i czas, w którym opieka pielęgniarska jest świadczona. 

Według WHO zadania pielęgniarki przyporządkowuje się czterem funkcjom odpowiadającym 

misji i funkcjom pielęgniarstwa: 6

7 

1. Świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką bez względu na to, czy ma ona 

charakter promocyjny, prewencyjny, rehabilitacyjny czy leczniczy. Jest skuteczny, 

jeżeli jest realizowany jako proces pielęgnowania. 

2. Uczenie pacjentów i personelu opieki zdrowotnej 

3. Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej  

4. Działania na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej 7

8 

W 1997 roku w podstawowych programach kształcenia w zawodzie pielęgniarki napisano, że 

świadcząc opiekę pielęgniarka realizuje zadania przyporządkowane funkcjom: promowania 

zdrowia, profilaktyki, wychowawczej, terapeutyczne, rehabilitacyjnej, opiekuńcze. Z kolei 

wykonując zadania dotyczące własnego rozwoju i rozwoju pielęgniarstwa pełni funkcje: 

kształcenia, zarządzania, naukowo-badawcza 8

9 

Celem działalności pielęgniarskiej jest przede wszystkim promocja zdrowia, 

zapobieganie chorobom, troska o stan zdrowotny jednostek w każdym momencie życia 

                                                 
2 Bielecki K., Kamiński P.: Postępowanie w  niedrożności jelita grubego – obserwacje własne, Warszawa 2007, s. 312-319. 
3 Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, Warszawa 2006, s.23-24. 
4 Gedliczka O. Wysocki A.: Niedrożność przewodu pokarmowego. Chirurgia jamy brzusznej, Warszawa 2005, s.587-613. 
5 Gedliczka O. Wysocki A.: Niedrożność przewodu pokarmowego. Chirurgia jamy brzusznej, Warszawa 2005, s.587-613. 
6 Spirt M. J.: Stany naglące w chorobach przewodu pokarmowego. Urban & Partner, Wrocław 2003, s.60-65 
7 Widomska-Czekajska T.: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska, Warszawa 1999. 
8 Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo – ćwiczenia, Warszawa 2004, wyd. I. 
9 Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo – ćwiczenia, Warszawa 2002. 
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człowieka, od poczęcia aż do śmierci. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (INC) w 2008 

roku z okazji obchodów Dnia Pielęgniarki, ogłosiła hasło „Dbają o jakość i służą 

społeczeństwu – pielęgniarki”. Opieka pielęgniarska stanowi dopełnienie opieki lekarskiej 

nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, jakim jest ostry zespół brzuszny, 

do którego zalicza się niedrożność jelitową. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem 

wymaga w pierwszej kolejności zabezpieczania i kompensacji jego podstawowych czynności 

życiowych. Następne działania mają na celu ustalenie prawidłowego rozpoznania i 

wdrożenia właściwego leczenia przyczynowego. Zespół pielęgniarski to grupa mająca 

największy kontakt z pacjentem – częstość i jakość kontaktów decyduje o poczuciu 

bezpieczeństwa chorego i zapewnieniu mu spokoju. 9

10 

Niedrożność jelitowa jest jednostką chorobową wymagającą intensywnego nadzoru w 

okresie przed, około i pooperacyjnym lub w leczeniu zachowawczym. Zespół ten cechuje 

duża dynamika procesu chorobowego, zaburzenia hemostazy i powikłania takie jak: 

zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność nerek oraz niewydolność  

wielonarządowa. Każdy schemat postępowania ma na celu pomoc i usprawnienie 

diagnostyki przeprowadzanej u pacjenta oraz jak najszybsze rozpoczęcie leczenia 

celowanego, a tym samym zwiększenie jego sukcesu na całkowite wyzdrowienie. W 

zależności od czasu trwania niedrożności mechanicznej, jej poziomu i rodzaju, dąży się do 

wyrównania zaburzeń ogólnoustrojowych i zapobiegania wtórnym powikłaniom. Do 

czynności i zadań pielęgniarki należy zapewnienie choremu bezpieczeństwa poprzez stałe 

monitorowanie jego stanu ogólnego.   

 

Proces pielęgnowania 

 Jest to złożony proces, który rozpoczyna się postawieniem diagnozy pielęgniarskiej 

związanej z hierarchią potrzeb zdrowotnych pacjenta, rozróżnienia i sklasyfikowania ich w 

zależności od najbardziej do najmniej istotnych. Następnym etapem jest zaplanowanie i 

zapewnienie opieki pielęgnacyjnej oraz włączenie do aktywnego działania we wszystkich 

formach opieki samoopieki pacjenta i innych (rodzina, przyjaciele). Proces ten kończy się 

ciągłym dokumentowaniem realizowanego procesu postępowania oraz korzystania z tych 

informacji w ocenianiu wyników świadczonej opieki. 1

11 1

12 Pielęgnowanie profesjonalne 

cechuje się głównie tym, iż realizując wszystkie aspekty swojej pracy nad pacjentem 

posiłkuje się określonymi zasadami. Do zasad podstawowych zalicza się: prawidłowe 

stosowanie procedur, właściwe podawanie leków, zapobieganie zakażeniom, przestrzeganie 

                                                 
10 Kózka M.: Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego, Kraków 1997, s.43. 
11Zaharadniczek K. (red.): Pielęgniarstwo, podręcznik dla studiów medycznych, Warszawa 2004, s.22-23. 
12 Poznańska S.: Proces pielęgnowania, [w:] Wybrane modele pielęgniarstwa, (red.) Poznańska S., Płaszewska-Żywicka L., 
Kraków 2009, s.50-62. 
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higieny, przetaczanie krwi i płynów krwiozastępczych. 1

13 Zasada ogólna dotyczy 

powszechności tego, iż bez względu na miejsce i stan pacjenta dostarcza mu ona jak 

najlepszej opieki. Zasada szczegółowa odnosi się raczej do ustalenia dokładnych danych, co 

do miejsca, stanu i potrzeb pacjenta. Ocena pielęgnowania i ustalenia właściwych diagnoz o 

charakterze aktualnym i potencjalnym pozwoli na określenie działań priorytetowych, które 

pozwolą na zmniejszenie występujących zaburzeń, upośledzenia czynności negatywnych, a 

także pomogą rozpoznać stan zagrożenia życia chorego. Umożliwia to także obiektywna 

ocenę postępowania pielęgnacyjnego. Pierwszym elementem w ustaleniu procesu 

pielęgnowania nad pacjentem z niedrożnością jelit jest określenie celu samej pielęgnacji, 

ponieważ na tej podstawie weryfikuje się i opisuje problemy pielęgnacyjne. 1

14 Zgodnie ze 

swoimi kompetencjami, wiedzą i znajomością czynników składających się na leczenie 

pacjentów chirurgicznych, zespół pielęgniarski  może najszybciej przeciwdziałać 

potencjalnym zagrożeniom, które wpływają na pacjenta. Pielęgniarka opiekująca się chorym, 

szczególną uwagę zwraca na: monitorowanie stanu świadomości, ciśnienie tętnicze, tętno, 

oddech, ciepłota ciała, zabarwienie powłok skórnych i błon śluzowych, poziom diurezy 1

15 

 

Cel i przedmiot badań 

 Celem niniejszej pracy było określenie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z 

niedrożnością jelit, w odniesieniu do realizowanych przez nią funkcji. Przedmiotem badań w 

pracy było określenie roli pielęgniarki w oparciu o opiekę nad pacjentami z niedrożnością 

przewodu pokarmowego przebywającymi w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz szpitalnej Izbie 

Przyjęć. Badanie przeprowadzono w okresie od 11 do 25 lipca 2011roku w Szpitalu 

Powiatowym w Pucku im. Franciszka Żaczka. W badaniu ankietowym wzięło udział 50 

pielęgniarek.  Przed przystąpieniem do realizacji badań uzyskano pisemną zgodę Dyrektora 

wyżej wymienionej placówki na przeprowadzenie ankiet wśród personelu pielęgniarskiego. 

W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu 

następującego narzędzia - ankiety własnej konstrukcji, która składa się z 21 pytań 

zamkniętych i danych socjodemograficzych. Udział w badaniu był dobrowolny, a 

respondentom zagwarantowano anonimowość. 

 

Analiza i omówienie wyników badań 

Niedrożność przewodu pokarmowego jest jednostką trudną w rozpoznaniu i leczeniu, 

ponieważ jej rozwój jest bardzo dynamiczny i pacjenci nierzadko wpadają we wstrząs, który 

                                                 
 
 
13 Kózka M.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, Kraków 2008, s.20-25 
14 Dyk D., Wołowicka L.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo, Warszawa 2008, s.13-16. 
15 Antoniuk J., Arendorczyk M. (red.): Standardy i procedury pielęgniarstwa chorych w stanach  zagrożenia  życia, Warszawa 
2009, s.20-50. 
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staje się przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia. Pielęgniarka opiekująca się chorym, u 

którego zdiagnozowano niedrożność przewodu pokarmowego musi szczególnie obserwować 

pacjenta pod kątem możliwości wystąpienia powikłań związanych z daną jednostką 

chorobową. Drugim ważnym zadaniem, które należy do pielęgniarek to prawidłowe 

przygotowanie chorego to prawidłowe przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego i 

zapewnienie mu ciągłości opieki  w okresie przedoperacyjnym, okołooperacyjnym i 

pooperacyjnym.  

W badaniu udział wzięło pięćdziesiąt pielęgniarek. Średnia ich wieku wynosiła 42 lata; 

najstarsza z badanych miała 54 lata, a najmłodsza 25. Przeważającą część respondentów 

stanowiły kobiety (88 %), co wynika ze specyfiki wykonywanego zawodu. Większość 

ankietowanych (70 %) pochodzi ze wsi, a pozostali są mieszkańcami miast. Ponadto połowę  

(58 %) stanowią osoby, które ukończyły liceum medyczne, natomiast najmniejszą osoby z 

dyplomem wyższych studiów zawodowych (16 %). Analiza materiału badawczego wykazała, 

iż znaczna większość pielęgniarek pracująca na Oddziale Chirurgii i w Izbie Przyjęć 

przekroczyła 40 rok życia, przy średnim stażu w zawodzie 18 lat. Starsze pielęgniarki 

częściej znajdują więcej czasu na rozmowę z chorym. Pielęgniarka poprzez słuchanie, 

wspieranie i nieocenianie odgrywa znacząca role w poprawie samopoczucia pacjentów oraz 

odzyskanie przez nich spokoju. Największe znaczenie w relacji miedzy pielęgniarką a 

pacjentem ma pierwszy kontakt, na bazie którego zmierza się do zdobycia zaufania 

nawiązania prawidłowej i przyjaznej relacji. Pacjent oprócz działań leczniczych i 

terapeutycznych, wynikających ze standardu procesu leczenia, oczekuje przede wszystkim 

wsparcia, życzliwości, chce być zrozumiany i zaakceptowany przez personel. Pragnie być 

otoczony opieką wynikającą z jego potrzeb,  chce mieć wpływ na proces leczenia i 

możliwość  decydowania o sobie, prawo wyboru, przedstawienia mu innych, alternatywnych 

rozwiązań i informowania go o sprawach dotyczących bezpośrednio jego osoby. W badanej 

grupie pielęgniarek (52 %) podczas wykonywania swojej pracy bardzo często udzielają one 

porad, które dotyczą zachowań prozdrowotnych. Głównie swoje działania (58%) przekładają 

na pacjentów hospitalizowanych, w mniejszym stopniu dotyczą one rodzin i opiekunów 

chorych. Analiza tego problemu pokazuje, iż działania ukierunkowane głównie na chorych 

wynikają z potrzeby nauczenia i wyedukowania pacjentów pod kątem wykonywania 

niezbędnych czynności pielęgnacyjnych. Pielęgniarki  w (46 %) motywują chorych, udzielając 

im informacji na temat ich stanu zdrowia, kładąc przy tym duży nacisk (34 %) na ryzyko i 

powikłania związane z występującą jednostką chorobową. W pytaniu dotyczącym stopnia 

wsparcia jaki otrzymuje pielęgniarka od członków zespołu terapeutycznego, aż (96 %) z 

ankietowanych przyznało, że największe wsparcie podczas opieki nad chorym otrzymuje od 

innej pielęgniarki. Pozostali członkowie zespołu czyli lekarz i rodzina pacjenta w dużym 

stopniu również wpływają na proces terapeutyczny (60 %). Z badań statystycznych wynika, 
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że wszystkie pielęgniarki (100 %) udzielają swoim pacjentom wsparcia emocjonalnego, co 

według nich w (69 %) przyczynia się do zwiększenia przez pacjentów akceptacji choroby. 

Działania zmierzające do nawiązania prawidłowej relacji z chorym opiera się na 

indywidualnym podejściu do jego osoby. Rozmowa z chorym ukierunkowana jest przede 

wszystkim na poznanie jego potrzeb oraz ich zaspokojenie. Zdarza się, że w momentach 

trudnych, potrzeba kontaktu ogranicza się do słuchania i bycia przy chorym oraz wspierania 

najbliższej rodziny. Analiza danych potwierdza, że w oparciu o proces pielęgnowania, 

pielęgniarki w 76% jako funkcję priorytetową traktują funkcję opiekuńczą, w 0%  kierują się 

funkcją wychowawczą. Proces pielęgnowania pozwala pielęgniarkom na ciągłą obecność i 

towarzyszenie swoim podopiecznym we wszystkich aspektach wynikających z deficytu ich 

samoopieki, dlatego też funkcja opiekuńcza jest dla respondentów bardzo ważna. W grupie 

badanych aż 68% definiuje „opiekę” jako dopełnienie całości i ciągłości świadczeń w sferze 

biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Wynika to z tego , iż 100 % ankietowanych 

oświadczyło, że zna zakres i obszar zadań wynikających z Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i 

Położnej z dni 5 lipca 1996 roku., Ponadto taka sama ilość respondentów (100 %) 

stwierdziła, że podczas wykonywania swoich zadań udziela  świadczeń wynikających z 

ustawy, pacjentom pozostających pod ich opieką. W opiece nad pacjentem z niedrożnością 

przewodu pokarmowego aż (64%) badanych stwierdziło, że problemy chorego wynikają w 

równej części z sfery psychicznej, fizycznej i społecznej. Żaden z badanych natomiast nie 

ocenił, iż dotyczą one tylko sfery społecznej. Największa liczba badanych ustala problemy 

pielęgnacyjne  kierując się ciężkością stanu ogólnego chorego (84 %). Więcej niż połowa 

(54%) opiera się na potrzebach chorego i określeniu deficytu samoopieki. Analizując materiał 

badawczy  w odniesieniu do edukowania rodziny chorego ponad (70 %) ankietowanych 

uważa, że najważniejsze powinno być wytłumaczenie samej istoty choroby pacjentowi, a 

także położenie nacisku na obowiązek zastosowania się przez chorego do zaleceń 

lekarskich. Uświadomienie istoty choroby nieodłącznie wiąże się z koniecznością 

poinformowania pacjenta o możliwości i ryzyku wystąpienia powikłań, tak twierdzi (50 %) 

badanych. Ostatni problem dotyczy samej istoty pielęgnowania pacjenta z niedrożnością. 

Respondenci za kluczowe uznali  prowadzenie intensywnego nadzoru pooperacyjnego oraz 

zapewnienie właściwej opieki. Takiej odpowiedzi udzieliły w przeważającej ilości (68 %) 

udzieliły pielęgniarki zabiegowe oraz operacyjne, które na co dzień monitorują parametry 

życiowe chorych przed i po zabiegu operacyjnym. Drugim ważnym elementem jest dla 

pielęgniarek przygotowanie pacjenta do samoopieki, o ile jest to możliwe (58%).  
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Podsumowując:  
Pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bezwzględnie potrzebuje od 

pielęgniarek kompleksowej, troskliwej opieki. Pielęgniarka jest osobą, która bezustannie 

sprawuje nadzór nad chorym, wykonując przy nim szereg badań, interwencji i zabiegów 

wynikających ze zleceń lekarskich i stanu pacjenta. Dlatego też każde działanie lecznicze 

ukierunkowane na poprawę i przywrócenie zdrowia pacjenta musi być szybkie, właściwe i 

oparte na ścisłej współpracy wszystkich członków zespołu terapeutycznego.  

 

Wnioski: 

Po przeanalizowaniu materiału badawczego  postawiono następujące wnioski: 

1. 76 % pielęgniarek przyznało, że w swojej pracy z pacjentem nadrzędną funkcję, którą  

pełni jest funkcja opiekuńcza. Jest to wysoki wskaźnik w porównaniu z innymi 

funkcjami takimi jak: profilaktyczną, terapeutyczną i wychowawczą. Tej ostatniej  

żadna z ankietowanych osób nie wymieniła. 

2. Grupa badanych (72 %), która ukończyła 40 rok życia stanowi dominującą część 

personelu sprawującego opiekę. Wynika z tego, iż wiek pielęgniarki ma wpływ na 

zwiększenie ilości poświęcanego pacjentom czasu na rozmowę.  

Odwrotnie sytuacja przedstawia się u pielęgniarek młodszych, które mniejszy nacisk 

kładą na utrzymanie kontaktu z chorym. 

3. Aż (40 %) badanych pracuje w zawodzie od 11 do 20 lat, a ponad 20 lat stażu pracy 

ma (38%) pielęgniarek, co przekłada się w badaniach na zwiększenie częstotliwości 

wykonywania przez nie zabiegów i zleceń lekarskich . 

4. 58 % respondentów to absolwenci liceów medycznych, a tyko 16 % to osoby z 

wykształceniem wyższym. Stwierdzono, że osoby, które ukończyły wyższe studia 

zawodowe w niewielkim stopniu kontaktują się z placówkami  i instytucjami ochrony 

zdrowia, co w przeciwieństwie do grupy z niższym wykształceniem, która robi to 

bardzo często.  

5. 58 % pielęgniarek ze średnim wykształceniem edukuje pacjentów pod kątem 

stosowania się do zaleceń lekarskich, wyjaśnienia istoty choroby, informuje o 

powikłaniach i kładzie duży nacisk na ustalenie optymalnej diety (40 %). 

6. 80 % pielęgniarek mieszkających w miastach informuje pacjentów i ich rodziny o 

możliwości wystąpienia i rozwoju powikłań. Natomiast pielęgniarki pochodzące  ze 

wsi w przeważającej części (90 %) tego nie robi. 

7. Aż (68 %) badanych stwierdza, że celem nadrzędnym pielęgnowania pacjenta z 

niedrożnością przewodu pokarmowego jest prowadzenie intensywnego nadzoru 

pooperacyjnego i sprawowanie nad nim odpowiedniej opieki.  
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Tabela 1 Funkcje zawodowe pielęgniarek 

FUNKCJA ZAWODOWA liczba wskazań % wskazań 

opiekuńcza 38 76 

promowania zdrowia 4 8 

profilaktyczna 4 8 

terapeutyczna 3 6 

rehabilitacyjna 1 2 

wychowawcza 0 0 

RAZEM 50 100 
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MUSÍME ZOMIERAŤ NA ZÁPAL PĽÚC? 
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Abstrakt  
Zápal pľúc predstavuje jednu z najzávažnejších infekčných diagnóz v bežnej klinickej 

praxi. V rozvinutých krajinách Európy predstavuje najčastejšiu infekčnú príčinu mortality. 

Celosvetová úmrtnosť na toto ochorenie je až 5 miliónov ľudí. Za rizikové skupiny sú 

považované deti do 5 rokov veku a starší dospelí (vek viac ako 65 rokov). Diagnostika sa 

opiera o fyzikálne vyšetrenie, rádiologický nález a mikrobiologické vyšetrenie. V súčasnosti 

sa najviac uplatňuje delenie na komunitné pneumónie, nozokomiálne pneumónie 

a pneumónie u imunokompromitovaných chorých. Liečba spočíva v racionálnom výbere 

antibiotika a ďalej sa riadi podľa závažnosti stavu. U ťažkých pneumónii je treba liečiť 

pridružené choroby, respiračnú insuficienciu, event. septický stav, ako prevencia je možná 

vakcinácia proti chrípke a pneumokokom. 

 

Kľúčové slová: Pneumónia. Mortalita. Komunitné pneumónie. Nozokomiálne pneumónie. 

Vakcinácia. 

 

Abstract 
Pneumonia is one of the most serious infectious diagnoses in routine clinical practice. 

In the developed countries of Europe is the most common infectious cause of mortality. The 

global mortality rate from the disease is up to 5 million people. For high-risk groups are 

considered children under 5 years of age and older adults (over age 65). Diagnosis is based 

on physical examination, radiological findings and microbiological examination. Currently, the 

most applicable to community aquired pneumonia, nosocomial pneumonia and pneumonia in 

immunocompromised patients. Treatment consists in the rational selection of antibiotics and 

further governed by the severity of the condition. In severe pneumonia should be treated 

together with concurrent diseases, respiratory insufficiency, event. sepsis, to prevent this 

disease are possible vaccination against influenza and pneumococcus. 

 

Key words: Pneumonia. Mortality. Community pneumonia. Nosocomial pneumonia 

vaccination. 
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Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sú pneumónie treťou najčastejšou 

príčinou úmrtnosti, ktorá je najvyššia v rozvojovom svete. K infekčným pneumóniám 

dochádza častejšie v detskom veku, menej častý je výskyt v dospelosti a incidencia 

a mortalita potom opäť stúpajú po 50 roku života. Rizikovou populáciou sú všeobecne osoby 

s vážnymi pridruženými chorobami, fajčiari, alkoholici, drogovo závislí a osoby žijúce 

v ústavoch sociálnej starostlivosti. Udáva sa, že ročne zomiera 3-5 miliónov ľudí  na toto 

ochorenie, epidemiologické údaje sa však získavajú ťažko, lebo ide o nehomogénnu skupinu 

chorôb, ktoré nepodliehajú povinnému hláseniu. Presnejšie sú počty hospitalizovaných pre 

pneumóniu. V USA ide ročne o 1,4 milióna prípadov. U nás sa predpokladá asi 50 tisíc 

pneumónii ročne. Častejšie sú chorí muži – až 55 %. Mortalita sa pohybuje okolo  

25/100 000a býva vyššia u žien. Mortalita je vyššia u detí do 4 rokov a potom stúpa od veku 

60 rokov s maximom v 70 rokoch. 

 

Etiológia a patogenéza 
Etiologické agens u infekčnej pneumónie býva identifikované aj v dobre 

organizovaných štúdiách v 50-70 % prípadov. K nákaze dochádza aspiráciou endogénnych 

mikroorganizmov z nazofaryngu – pneumokok a ďalšie klasické baktérie, inhaláciou 

kvapôčiek od iného chorého- vírusy, inhaláciou kvapôčiek z vonkajšieho prostredia – 

legionely, alebo inhaláciou infikovaných častíc od zvierat – psitakóza, Q horúčka. V rozvoji 

zápalu majú vplyv prirodzené imunitné bariéry a zápalové bunky ako sú makrofágy, 

neutrofily, CD4+ a B-lymfocyty a ich produkty. Uplatňujú sa v rôznych fázach zápalu a môžu 

mať tak ochranné ako aj poškodzujúce funkcie. Ako etiologické agens sa uplatňujú vírusy, 

baktérie, ricketsie, mykobaktérie, huby, protozoa a metazoa. Ako dobre vieme mykotické 

infekcie prevažne ohrozujú rizikové skupiny pacientov. U ostatných pacientov mykotické 

infekcie prebehnú bez vážnejších komplikácií a bez nutnosti intervencie. Preto národné 

smernice invazívnych mykotických infekcií majú ako jedno z troch hlavných kritérií, kritérium 

pacienta. Medzi rizikových pacientov patria pacienti s neutropéniou, po transplantácii 

krvotvorných buniek, transplantácii pečene, srdca a pľúc, pacienti s hematologickými 

malignitami, novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pacienti s diabetickou 

ketoacidózou, po rozsiahlych a opakovaných chirurgických zákrokoch, HIV/AIDS, s pľúcnou 

fibrózou s poklesom difúznej kapacity pod 40 %, s anamnézou prekonanej invazívnej 

mykózy, s cystickou fibrózou, vrodeným imunodeficitom, polytraumou a popáleninami. Na 

základe pozitívneho jedného alebo troch hlavných kritérií (pacient, klinický obraz, 

mikrobiologický dôkaz) rozoznávame možnú, pravdepodobnú a dokázanú invazívnu 

mykotickú infekciu. V posledných rokoch sa zaznamenal signifikantný nárast invazívnych 

mykotických infekcií, príčinou ktorých je nárast populácie imunokompromitovaných pacientov 

v dôsledku onkologických chorôb (hlavne hematoonkologických). Na jednotkách intenzívnej 
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starostlivosti je široké spektrum pacientov, u ktorých je spoločná charakteristika - ide o život 

ohrozujúce stavy, ktoré viac či menej ovplyvňujú imunitný systém v negatívnom smere. 

Obzvlášť musíme byť opatrní u pacientov, ktorí majú ohrozený jeden zo životne dôležitých 

orgánov a to pľúca. 

 

Komunitná pneumónia 
Komunitná pneumónia alebo pneumónia získaná v komunite vzniká v bežnom 

životnom styku, mimo nemocničného prostredia. Vyvolávateľom sú mikroorganizmy, ktoré sú 

bežne prítomné v komunite. Všeobecnou vlastnosťou týchto mikroorganizmov je pomerne 

nízka rezistencia voči bežne používaným antibiotikám.  Patologicko anatomicky je 

pneumónia akútny zápal v oblasti respiračných bronchiolov, alveolárnych štruktúr a pľúcneho 

interstícia. Klinicky je definovaná ako nález čerstvého infiltrátu na skiagrame hrudníka spolu 

s najmenej dvoma príznakmi infekcie dolného respiračného traktu (najčastejšie kašeľ, 

dyspnoe, tachypnoe, pleurálna bolesť a auskultačný nález) a systémovými príznakmi ako je 

teplota, triaška, zimnica, bolesti kĺbov, únava, slabosť. 

Definovanie pneumónie na typické a atypické vyplývalo z historicky popisovaného 

rozdielneho klinického priebehu pri infekcii atypickými patogénmi. Väčšina etiologických 

agens však vytvára podobný klinický obraz a delenie pneumónii na typické a atypické sa 

dnes nepoužíva ale za atypické patogénny sú stále v mikrobiológii považované mycoplazma 

pneumoniae, chlamydophilla pneumoniae, chlamydophilla psittaci a coxiella burnetii. 

Za najčastejšie etiopatologické agens kominitných pneumónií sú považované 

Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Chlamydophilla 

pneumonie, Mycoplazma pneumonie, Staphylococcus aureus, Legionela sp. a vírusy. U detí 

je pomerne podstatne vyššie zastúpenie vírusovej etiológie a u starších dospelých s 

komorbiditou vzrastá podiel gramnegatívnych infekcií Klebsiella pneumoniae, Escherichia 

coli a ojedinele Pseudomonas aeruginosa. Ich pomerné zastúpenie varíruje do krajiny ku 

krajine a od jednotlivých klinických štúdii. Všeobecne v Európe je stále na prvom mieste 

Streptococcus pneumoniae, ktorý spôsobuje 50-70 % pneumónii. Vyvolávajúci agens sa 

podarí rozpoznať sotva v 50 % percentách prípadoch. V súčasnosti stúpa podiel atypických 

agens. Ich podiel môže byť až 30 %, vo veľa prípadoch sa môže jednať o zmiešanú infekciu, 

to sa odhaduje až na 20 % prípadov.  

 

Po stanovení diagnózy pneumónie uvažujeme ako ďalej pacienta liečiť. Uvažujeme, 

či je u pacienta vhodná ambulantná liečba alebo je nevyhnutná hospitalizácia. Musíme si 

položiť tieto otázky:  

− Aký je rozsah pneumónie? (RTG hrudníka) 

− Aký je celkový stav pacienta? (TK, teplota, stav hydratácie) 
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− Akú má komorbiditu? (diabetes mellitus, preexistujúce pľúcne choroby a pod.) 

− Aké má sociálne zázemie? 

 

Odpovede na tieto otázky a individuálna skúsenosť nás majú viesť či pacienta liečime 

ambulantne alebo ho hospitalizujeme. Pri tomto rozhodovaní nám môžu pomôcť skórovacie 

systémy. Tieto boli vyvinuté za účelom predikcie mortality pacientov s pneumóniou. 

Najpoužívanejšie z nich je britský CURB-65 a americký Pneumonia severity index (PSI) 

podľa Finna. 

CURB-65 predstavuje v súčasnosti najjednoduchší a najpoužívanejší skórovací systém. 

Jednotlivé písmená názvu predstavujú začiatočné písmená hodnotiacich parametrov. 

− Confusion – zmätenosť 

− Urea – urea nad 7 mmol/l 

− Respiratory rate – počet dychov za minútu nad 30 

− Blood pressure – krvný tlak pod 90/60 mmHg 

− 65 – vek viac ako 65 rokov 

Prítomnosť každého parametra je hodnotená jedným bodom a súčet bodov nám dáva 

výsledné skóre a na jeho základe sa hodnotí závažnosť a predikuje mortalita.  

Skóre 0 -1 

Ľahka pneumónia -  riziko úmrtia < 3 % 

Skóre 2 

Stredne ťažká pneumónia - riziko úmrtia 9 % 

Skóre 3 - 5 

Ťažká pneumónia - riziko úmrtia 15 - 40 % 

Nevýhodou tohto skórovacieho systému je, že nezohľadňuje samotný rozsah pneumónie 

(jeden lalok, dva laloky, obojstranná pneumónia). Klinicky teda podľa stupňa závažnosť 

delíme pneumónie na ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú pneumóniu. Pacient s CURB-65 skóre 3-

5 má ťažkú pneumóniu a musí dostať intenzívnu starostlivosť v podobe hospitalizácie na  

jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na lôžkovej časti anesteziologicko-resuscitačného 

oddelenia.  

Americké delenie pacientov podľa rizikovosti pneumónie klasifikácia PORT podľa profesora 

Fineho je najviac citovaným precíznym hodnotením, podľa ktorého sa zaraďujú chorí do 5 

skupín na základe anamnestických a jednoduchých laboratórnych údajov.  
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Skórovací systém podľa Fineho klasifikácia PORT 

 

Rizikové kritéria     Body 

Muži       vek 

Ženy       vek – 10 

Ústav sociálnej staroslivosti    vek + 10 

Pridružené choroby - nádory    +30 

                     hepatopatie    +20 

                     ICHS ,CMP,  nefropatie   +10 

Laborat. nálezy   pH pod 7,35   +30 

      urea nad 10,7     +20 

 Na pod 130 mmol/l    +20 

      glykémia nad 13,9mmo/l   +10 

 HTK pod 0,30     +10 

      p02 pod 8 kPa    +10 

 pleurálny výpotok    +10 

 

Ide o bodovací systém, ktorý pomáha v rozhodovaní o nutnosti hospitalizácie a zaraďuje 

chorých podľa rizika mortality, ktorá je v skupine I. nízka – 0,1 % a v skupine V.  veľmi 

vysoká – až 29 %. Ako rizikový vek sa v tomto posudzovaní hodnotí hranica už 50 rokov. 

Do I. skupiny sú radení chorí do 50. rokov veku, bez rizikových faktorov, liečba môže 

prebiehať ambulantne, II. skupiny sú kandidáti na hospitalizáciu, do 60 bodov, liečba taktisot 

vo väčšine prípadov sa zvládne ambulantne. III. skupinu tvoria kandidáti na hospitalizáciu, 

v rozpätí 71-90 % bodov, u ktorých sa liečba zvláda za pomoci krátkej hospitalizácie ariziko 

mortalitiy je 3,8 %. IV. skupinu tvoria osoby so stredným rizikom – 91-130 bodov, ktorých 

hospitalizujeme a riziko mortality je u nich 8,2 %. V. skupinu tvoria osoby s vysokým rizikom, 

nad 130 bodov a riziko mortality je u nich až 29,2 %.  

Ambulantná liečba spočíva v predpise antibiotika, kľude na lôžku, dostatočnom príjme 

tekutín, podávaní antipyretík, vitamínov a ostatnej podpornej liečby. Pri ambulantnej liečbe 

nie je nutný dôkaz kauzálneho patogénnu, antimikrobiálne lieky podávame zásadne 

empiricky pričom čas od návštevy lekára do podania prvej dávky antibiotika by nemal 

presiahnuť viac ako 8 hodín. Sérologické testy na potvrdenie atypickej etiológie je vhodné 

vykonať, pokiaľ existuje klinické podozrenie a výsledky môžu ovplyvniť dĺžku podávania 

antibiotík. Liečba nekomplikovanej pneumónie by mala trvať 7-10 dní, pri atypickom agens 

14 dní, a pri legionelovej pneumónii 21 dní. Pri nezlepšení sa stavu po 3 dňoch liečby je 

vhodné pacienta navštíviť doma alebo mu naplánovať kontrolu v ambulancii za účelom 

posúdenia  efektivity liečby, eventuálne zváženie zmeny antibiotika alebo odoslanie pacienta 
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na hospitalizáciu. Inak je ambulantná kontrola vhodná za 10 až 14 dní, kontrolný rtg hrudníka 

pri nekomplikovanom priebehu o 6 týždňov. Samotný výber antibiotika ovplyvňuje 

predpokladaný etiologický agens. Pri predpokladanom typickom agens indikujeme ampicilín, 

v pripade komorbidity amoxicilín klavulanát, pri alergii na penicilínové antiobiotiká je 

indikovaný makrolid a ako druholíniová liečba respiračný fluorochinolón (levofloxacin, 

moxifloxacin, gatifloxacin, podľa posledných odporúčaní British thoracic society až pri 

kontraindikácii predchádzajúcich možností). Pri predpokladom atypickom agens je na prvom 

mieste makrolidové antibiotikum, pri kontraindikácii tetracyklínové antibiotikum a na 

poslednom mieste respiračný fluorochinolón. Stredne ťažké a ťažké pneumónie liečime 

formou hospitalizácie, cieľom je prvé podanie antibiotika do 4 hodín od návštevy lekára. Pri 

stredne ťažkej pneumónii pacienta hospitalizujeme. Pred podaním prvej dávky antibiotika je 

nutný odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie (hemokultúra a spútum). Iniciálna 

antimikróbna liečba je empirická, ale v prípade získania informácii o kauzálnom patogéne ju 

môžeme pozmeniť alebo doplniť. Dôkaz patogénu je dôležitý pri neúspechu inciálnej 

empirickej antibiotickej liečby a pri prehodnocovaní diagnózy komunitnej pneumónie.  Ďalšie 

vyšetrenia ako sú serologické testy (párový odber), antigény pneumokov a legionel v moči, 

vyšetrenie pleurálneho výpotku je možné vykonať aj po podaní prvej dávky antibiotika. Pri 

zlyhaní liečby indikujeme fibrobronchoskopiu s odberom bronchiálnej alebo 

bronchoalveolárnej laváže, prípadne chránený kefkový ster. Pneumokokový antigén v moči 

je rýchla diagnostika pneumokokovej infekcie. Výsledok u dospelého človeka máme do 15 

minút. Vyšetrením sme schopný detekovať pneumokoka aj po 3 dňoch začatia antibiotickej 

liečby, nevýhodou je možná falošná pozitivita pri nosičstve pneumokoka v nose. Senzitivita 

dostupných testov sa pohybuje 50-80 % a špecificita 90 %. Podiel legionelovej infekcie  v 

našich zemepisných šírkach je nízky, všeobecne môžeme uvažovať o legionelovej infekcii pri 

cestovateľskej anamnéze (stredomorie, plavba výletnou loďou, pobyt v klimatizovaných 

priestoroch). Pri týchto anamnestických údajoch je vhodné vyšetriť legionelový antigén v 

moči. Vyšetrenie detekuje len infekciu L. pneumophila seroskupina I. (80-95 % infekcií). 

Antigén v moči je pozitívny už od prvého týždňa infekcie a pretrváva týždne. Senzitivita 

dostupných testov sa pohybuje od 70 % do 90 % a špecificita takmer 99 %. Pri ťažkej 

pneumónii pacienta hospitalizujeme na jednotke intermediárnej starostlivosti, jednotke 

intenzívnej starostlivosti alebo prípadne anesteziologicko-resuscitačnom oddelení. 

Samozrejme platí to isté čo sa týka snahy dôkazu kauzálneho patogénnu. Pri intubovanom 

pacientovi je aj po podaní prvej dávky antibiotika indikované fibrobronchoskopické vyšetrenie 

s odberom materiálu na mikrobiologické vyšetrenie alebo pri jeho nedostupnosti odber 

tracheálneho aspirátu cez endotracheálnu kanylu. Pri stredne ťažkej pneumónii pacienta 

môžme liečiť monoterapiou alebo dvojkombináciou antibiotík, ktorá môže byť podávaná per 

os alebo intravenózne. Toto rozhodnutie je na individuálnom posúdení lekára. Pokiaľ 
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samozrejme pacient nie je schopný príijmať per os alebo má dysfunkciu gastrointestinálneho 

traktu je indikované intravenózne podávanie. Pri monoterapii na prvom mieste volíme 

amoxicilín/ klavulanát alebo cefalosporín II. gen. (cefuroxim) alebo cefalosporin III. generácie 

(cefotaxim). Pri kombinácii antibiotík volíme amoxicilín/klavulanát + makrolid alebo 

ampicilín/sulbaktám + makrolid alebo cefalosporín II. gen. alebo cefalosporín III. gen. + 

makrolid. Tieto kombinácie na základe viacerých štúdii dokázali svoju efektivitu skrátením 

hospitalizácie ako aj znížením mortality. Pri nemožnosti použiť spomenuté antibiotiká je 

indikovaná liečba respiračnými fluorochinolónmi (levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin). 

Ako podporná liečba je vhodná nebulizácia, dopĺňanie tekutín a kalórií infúziami. Sledujeme 

životné funkcie. Monitorujme krvné plyny. Ich hodnota nás môže upozorniť na nutnosť 

suplementácie O2 alebo nutnosť umelej pľúcnej ventilácie. Pri ťažkej pneumónii je 

nevyhnutné podávať antibiotikum intravenózne. V iniciálnej empirickej antimikróbnej liečbe 

volíme dvojkombináciu antibiotík. Na prvom mieste amoxicilín/klavulanát + makrolid alebo 

ampicilín/ sulbaktám + makrolid alebo cefalosporín. II. gen. alebo  cefalosporín III. gen. + 

makrolid. Na poslednom mieste je liečba respiračnými fl urochinolónmi, či v monoterapii 

alebo v kombinácii s vyššie spomenutými. Pri vyššom veku a anamnéze užívania antibiotík 

posledné 3 mesiace alebo pobytu v ústave sociálnej starostlivosti je indikovaný karbapeném 

(ertapeném). Pri podozrení na pseudomonádovú infekciu je indikovaná kombinácia 

antipseudomonádového betalaktámového antibiotika (piperacilin/tazobactam, ceftazidim, 

cefoperazon, cefoperazon/sulbaktám) s klasickými fluorochinolónmi (ciprofloxacin), event. 

aminoglykozidmi. Pri podozrení na community acquired MRSA (methicilin rezistentný 

staphylococcus aureus) je nutné  pridať k liečebnému režimu vankomycin alebo linezolid. 

Kedy prejsť z intravenózneho podávania antibiotika na perorálne podávanie? 

Ako náhle je prítomné klinické zlepšenie pacienta a jeho telesná teplota je normálna 

viac ako 24 hodín. Za ukazovatele klinického zlepšenia považujeme: vymiznutie febrilít, 

počet pulzov pod 100/min, vymiznutie tachypnoe, adekvátna hydratácia a prijem potravy 

p.o., vymiznutie hypotenzie, absencia hypoxie, ústup leukocytózy, neprítomnosť bakteriémie, 

neprítomnosť mikrobiologického dôkazu legionelovej, stafylokokovej a gramnegatívnej, 

enterobacilovej infekcie a funkčný GIT s pravdepodobne dobrou absorpciou. Pri prechode 

väčšinou volíme pôvodné intravenózne preparáty v per orálnej forme v maximálnom 

dávkovaní. 

Dĺžka podávania je 10 až 14 dní. Najčastejšie príčiny zlyhania empirickej liečby sú 

neočakávaný patogén alebo patogény nepokryté iniciálnou empirickou liečbou. Môže to byť 

aj zlá absorbcia antibiotika GITom pri p.o. podávaní, hypersenzitivita na antibiotikum. 

Pacient neužíva predpísané antibiotikum, či už úmyselne alebo neúmyselne (zlá 

sociálna situácia, imobilita, nedostatočné sociálne zázemie). Preexistujúca pľúcna choroba 

môže skomplikovať alebo prolongovať hojenie zápalu pľúc. Predtým neznámy imunodeficit 
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zásadne komplikuje liečbu pneumónie. Pacienti vo vyššom veku vyžadujú dlhší čas na 

iniciálnu odpoveď na liečbu ako aj na zotavenie. Prítomnosť lokálnych komplikácii alebo 

vzdialených komplikácií komunitnej pneumónie (výpotok, empyém, absces pľúc, ARDS) 

mení dĺžku liečby ako aj jej výsledky.  

 

Záver 
Príchodom antibiotík sa zásadne zmenil pohľad na liečbu pneumónie a samozrejme 

došlo k podstatnému zníženiu mortality. V súčasnosti na Slovensku podľa ÚZIŠ bola 

úmrtnosť 36,81 na 100 000 obyvateľov. V rozvinutých krajinách Európy je najčastejšou 

infekčnou príčinou smrti, preto je pneumónia stále diagnóza, ktorá si zaslúži našu pozornosť 

a rešpekt. Správny manažment pacienta a rozhodnutie pacienta odoslať na hospitalizáciu 

môže byť život zachraňujúce.  

Dnes máme možnosti ako predchádzať vzniku pneumónií formou očkovania proti 

chrípke a proti pneumokokom. Priemerná zaočkovanosť populácie na Slovensku proti 

chrípke a pneumokokom pritom kolíše každým rokom v závislosti od aktuálnej spoločenskej 

situácie a pohybuje sa medzi 5 až 12 % ročne.  

Očkovanie proti chrípke sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy (osobám 

starším ako 65 rokov, dispenzarizovaným pacientom bez ohľadu na vek s chronickými 

ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo – cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi 

a imunitnými poruchami. Očkované by mali byť  tiež  osoby pracujúce v zdravotníckom 

zariadení, zamestnanci sociálnych zariadení ale aj osoby dlhodobo žijúce v zariadeniach pre 

dlhobodo chorých alebo domovoch dôchodcov. Očkovacia látka proti chrípke spravidla 

obsahuje tri rôzne typy usmrteného chrípkového vírusu. Na Slovensku sú dostupné 

inaktivované vakcíny proti chrípke (splitové) alebo subjednotkové. Hladina protilátok, ktorá sa 

po očkovaní vytvorí postupom času klesá a je nedostatočná na ochranu proti ochoreniu. 

Okrem toho, chrípkové vírusy neustále podliehajú genetickým mutáciám a očkovanie 

v predchádzajúcom roku nemusí poskytnúť dostatočnú ochranu na rok nasledovný. Z toho 

dôvodu sa prostredníctvom celosvetovej siete laboratórií, do ktorej je zapojené aj Slovensko, 

aktualizujú vakcíny každoročne tak, aby obsahovali také kmene chrípkového vírusu, ktoré 

s najväčšou pravdepodobnosťou môžu v danom roku zapríčiniť ochorenia. Očkovanie je 

najvhodnejšie previesť u rizikových osôb každoročne v jesennom období, aby sa vytvorila 

protektívna hladina protilátok v dostatočnom časovom predstihu pred predpokladaným 

nástupom chrípkových ochorení. 

Očkovanie proti pneumokokom sa odporúča tak isto ako aj očkovanie proti chrípke 

v populácii nad 65 rokov, pričom najvyšším rizikovým faktorom vzniku ochorenia na 

invazívne pneumokokové ochorenia a pneumokokové pneumónie je vek a pridružujúce sa 

komorbidity (chronická kardiovaskulárna choroba, chronická pľúcne choroby vrátane astmy, 
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renálne poruchy, diabetes mellitus a chronické ochorenie pečene vrátane  alkoholickej 

choroby pečene). Pneumokoková pneumónia s bakteriémiou pritom tvorí až 80% inváznych 

pneumokokových ochorení u dospelých.  V súčasnosti máme možnosť vybrať si z dvoch 

vakcín určených na prevenciu pneumokokových ochorení. Na Slovensku je dostupná 23 – 

valentná pneumokoková polysacharidová vakcína a 13 – valentná pneumokoková 

konjugovaná vakcína. Prepodkladá sa, že pokrytie 23 – valentnej vakcíny je približne 90 % 

a 13 – valentnej vakcíny je 76% kolujúcich sérotypov Streptococca pneumoniae v závislosti 

od aktuálnej epidemiologickej situácie. Obe vakcíny obsahujú 12 rovnakých sérotypov. 

Rozdiel medzi vakcínami okrem sérotypov tvorí hlavne technológia výroby a imunitná 

odpoveď, ktorá sa na podnet vakcíny vytvorí. Antigény polysacharidového púzdra sérotypov 

pneumokoka obsiahnuté v 23 -valentnej polysacharidovej vakcíne nevyvolávajú T – bunkovú 

imunitnú odpoveď, preto je protektívna hladina protilátok dočasná a odporúča sa 

preočkovanie každých tri až päť rokov. 13 – valentná vakcína svojím technologickým 

spracovaním a vyviazaním antigénov polysacharidového púzdra jednotlivých sérotypov 

pneumokoka na konjugovaný bielkovinový nosič zabezpečuje tvorbu pamäťových protilátok  

už po jednej dávke a doteraz sa nestanovila potreba preočkovania zaočkovaných osôb.  

Klinické skúšky reaktogenity vakcín proti chrípke aj pneumokokom potvrdili, že je 

možné súbežné podanie oboch vakcín naraz bez významného ovplyvnenia tvorby imunitnej 

odpovede. Nezabúdajme však, že pneumokokové ochorenia sa vyskytujú celosezónne 

a vakcinácia proti pneumokokom je možná počas celého kalendárneho roka.  

Prognózu vývoja choroby možno dovodiť od PORT skóre. Pre vývoj ochorenia sú 

najdôležitejšie prvé dva dni liečby. Ešte aj po 4 týždňoch od vzniku pneumónie  ma až tretina 

chorých niektorí zo symptómov, najčastejšie celkovú slabosť.  

Ak nedochádza k zlepšeniu stavu po aplikácii antibiotík – nonresponding penumonia, 

je treba zvážiť výskyt komplikácii, prítomnosť rezistentného mikróbu alebo inú príčinu 

ťažkostí. Môže sa jednať o pľúcnu embóliu, kardiálne zlyhávanie, exacerbáciu bronchitídy, 

pľúcny karcinóm alebo iný nádor, aspiráciu cudzieho telesa, neinfekčnú pneumóniu 

a v neposlednom rade o tuberkulózu – ochorenie, na ktoré sa v súčasnosti už zabúda. 
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CHRONICKÉ HEPATITÍDY V PEČEŇOVEJ BIOPSII 
 

Ľudovít Lauko 
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Abstrakt 
Historický prehľad klasifikácie chronickej hepatitídy v pečeňovej biopsii. Autor v práci 

vychádzal z literárnych údajov tykajúcich sa diagnostiky chronickej hepatitídy od 40-tych 

rokov minulého storočia až po súčasnosť z pohľadu novej klasifikácie chronickej hepatitídy 

z roku 1994. V práci autor prezentoval histo-patologické nálezy z vlastného registra 

s prezentáciou špeciálnych farbiacich metód, histochemických a imunohistochemických 

farbení. Zavedenie novej klasifikácie chronickej hepatitídy kladie dôraz na jej etiológiu, 

zároveň hodnotí a informuje klinika o stupni aktivity procesu a klinicko-morfologickom štádiu 

choroby, čím môže priaznivo ovplyvňovať prognózu a čo je najdôležitejšie pre pacienta, je 

kľúčom k adekvátnej kauzálnej liečbe.  

 

Kľúčové slová: Klasifikácia chronickej hepatitídy. Etiológia. Grading. Staging. Špeciálne 

farbiace metódy. Imunohistochemické farbiace metódy. 

 

Abstract 
Historical overview of the classification of chronic hepatitis in the liver biopsy. The 

author based on data in the literature regarding the diagnosis of chronic hepatitis from the 

40-ies of the last century to the present from the perspective of a new classification of 

chronic hepatitis in 1994. In the work presented by histo-pathological findings of its own 

register with the presentation of special staining methods, histochemical and 

immunohistochemical staining. The introduction of a new classification of chronic hepatitis 

emphasis on its etiology, at the same time evaluate and inform the clinic level process 

activities and clinico-morphological stage, which can favorably influence the prognosis, and 

most importantly for the patient is the key to an adequate causal treatment. 

 

Key words: Classification of chronic hepatitis. Etiology. Grading. Staging. Special staining 

methods. Immunohistochemical staining methods. 

 

Pod pojmom hepatitída rozumieme zápalovú reakciu pečene v najširšom zmysle 

slova na rozličné biologické, chemické a fyzikálne noxy. Zápaly pečene rozdeľujeme na 

hnisavé a nehnisavé, difúzne a ložiskové, s charakteristickými klinickými symptómami 
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a priebehmi. V užšom ponímaní hepatitídou rozumieme zápalové ochorenie pečene 

vyvolané vírusmi. 

Nehnisavé zápaly pečene sú oveľa častejšie, sú charakterizované alteráciou 

pečeňových buniek, stimuláciou a proliferáciou buniek mezenchýmu. Zápalové infiltráty 

v portálnych poliach sú dosť jednotvárne, obsahujú aj vo včasných fázach akútneho zápalu 

iba malé množstvo granulocytov. Relatívne monotónny morfologický obraz dovoľuje iba 

minimálne diferenciálne diagnostické možnosti a etiologické závery. Nehnisavá hepatitída 

môže postihnúť celý orgán a každý lalôčik, alebo môže byť ložisková. Difúzne zápalové 

procesy pečene môžeme pozorovať pri veľkom počte vírusových aj nevírusových chorôb. 

Vírusové hepatitídy sú spôsobené hepatotropnými vírusmi, ktoré sa replikujú prevažne 

v pečeňovom tkanive. Z časového hľadiska ich delíme na akútne a chronické. Akútna 

ikterická vírusová hepatitída (AVH) je celkové horúčkovité ochorenie prejavujúce sa ikterom 

a manifestáciou v pečeni (infekčná žltačka). 

Hepatotropné vírusy môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Vírusy hepatitídy A (HAV) a E 

(HEV) patria do prvej skupiny, s prevažne enterálnym spôsobom šírenia. Sú príčinou akútnej 

vírusovej hepatitídy, neprechádzajú do chronického štádia a nie sú príčinou transformácie do 

hepatocelulárneho karcinómu. Odlišujeme ich od druhej skupiny, do ktorej patria napr. vírusy 

hepatitídy B (HBV), C (HBC) a D (HDV). 

Určujúcim faktorom definície chronickej hepatitídy (CH) je trvanie choroby. Chronickú 

hepatitídu definujeme ako zápalový proces pečene, ktorý trvá minimálne šesť mesiacov bez 

podstatného zlepšenia. Zavedením bioptického vyšetrenia pečene Menghiniho „sekundovou“ 

metódou v 50. rokoch minulého storočia došlo k výraznému posunutiu poznatkov 

o nekrotických a zápalových procesoch v pečeňovom parenchýme získaných histologickým 

vyšetrením. Nové poznatky o etiológii a patogenéze hepatitíd v posledných rokoch donútili 

patológov a hepatológov revidovať od roku 1968 celosvetovo akceptované termíny. 

Chronická perzistujúca hepatitída (CPH) bol názov pre ľahkú formu a chronická aktívna 

(agresívna) hepatitída (CAH) pre ťažkú formu chronickej hepatitídy. Neskôr bol zaužívaný 

termín chronickej lobulárnej hepatitídy (CLH). Po roku 1980 sa tieto pojmy začali opúšťať.  

 
Vznikali nové návrhy na klasifikáciu CH z týchto subjektov:  

− International Association for the Study of the Liver (IASL) v roku 1994, Cancun. 

− World Congress of Gastroenterology v roku 1994, Los Angeles. 

− European Association for the Study of the Liver (EASL) v roku 1995, Copenhagen. 

− METAVIR-Grupe v roku 1996, France. 

 
Na základe ich návrhov boli termíny CPH, CAH a CLH pod gesciou Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) vyhlásené za prežité. Chronická hepatitída nie je totiž jednou chorobou, 
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ale klinickým a patologickým syndrómom, ktorý môže mať rôznu etiológiu, priebeh 

a odpoveď na terapiu. 

Podľa literárnych údajov možno vývoj diagnostiky chronickej hepatitídy z historického 

hľadiska rozdeliť na päť etáp: 

I. etapa: 1945 – 1950 – zavedenie pojmu chronická hepatitída (CH), vírusová etiológia. 

II. etapa: 1950 – 1960 – zavedenie pojmu CPH, CAH (aktívna/agresívna), autoimúnna 

etiológia.  

III. etapa: 1960 – 1980 – CPH, CLH, CAH – rozšírenie etiológie. 

IV. etapa: 1980 – 1994 – HAI (index histologickej aktivity), objav HCV. 

V. etapa:  1994 až doteraz – nová klasifikácia CH definovaná etológiou, aktivitou 

procesu (grading), štádiom choroby (staging).  

Výpoveď o etiológii CH. Medzinárodná pracovná skupina Svetového 

gastroenterologického kongresu v roku 1994 vypracovala zoznam odporúčaných termínov 

a definícii CH predstavujúci skupinu chorôb charakterizovaných prítomnosťou nekrotických 

a zápalových zmien v pečeni, ktoré trvajú dlhšie než šesť mesiacov a majú rôznu etiológiu, 

priebeh, prognózu a odpoveď na terapiu (Tab. č.1). Exaktne urobená diagnóza musí 

obsahovať údaje o etiológii: vírusy (HBV, HCV, HDV a pod.), autoimúnna hepatitída, Morbus 

Wilson (obr. č. 7, obr. č. 8, obr. 9) atď., získané modernými laboratórnymi biochemickými, 

imunohistochemickými a molekulovobiologickými vyšetrovacími metódami. Etiológia CH totiž 

rozhoduje o ďalších terapeutických postupoch a má veľký význam pre pacienta 

z prognostického hľadiska. 

Stupeň aktivity procesu CH (grading). V praxi sa používa modifikovaný Index 

histologickej aktivity (HAI), respektíve tzv. nekroinflamatórne skóre štyroch parametrov (A až 

D, tab.2) s maximálnym počtom 18 bodov. HAI je objektívnym hodnotením, konsenzom 

dohodnutých zápalovo nekrotických zmien, ktorými môžeme čo najpresnejšie postaviť 

diagnózu CH. Numerické vyjadrenie inflamatórnych procesov umožňuje počítačové 

spracovanie získaných parametrov. 

Grading môže byť minimálny, ak je chudobná zápalová infiltrácia. Ľahký stupeň 

charakterizuje zápalová infiltrácia portobilárnych polí s jednotlivými nekrózami po vyžratí 

moľami (piecemeal necrosis) a chudobná zápalová aktivita v lalôčikoch. V strednom stupni 

aktivity sú početnejšie nekrózy po vyžratí moľami s nekroticko-zápalovou aktivitou 

s monocelulárnymi a ložiskovými nekrózami. Ťažký stupeň predstavuje masívny výskyt 

nekróz po vyžratí moľami a môstikové nekrózy (bridging nerosis) v pečeňových lalôčikoch. 

Neskorované nálezy sa uvádzajú v podrobnom popise histologickej vzorky. Radíme 

sem: zápal a poškodenie žlčovodov, lymfatické folikuly, stukovatenie (ľahké, stredné, ťažké), 

hepatocelulárnu dyspláziu (veľkobunkovú, malobunkovú), adenomatóznu hyperpláziu, 
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hromadenie železa, medi. Intracelulárne inklúzie (napr. PAS pozitívne globuli, Malloryho 

hyalín a pod.) 

Imunohistochemické nálezy – informácia o vírusových antigénoch (HBcAg, HBeAg, 

HBsAg a pod., obr. č. 3., obr. č. 4), lymfocytové subsety (obr, č. 10) alebo iné parametre, ak 

sú dostupné, môžeme ich zaznamenať a semikvantitatívne vyhodnotiť. K exaktnému 

vyjadreniu nekroticko-zápalových zmien odčítaných z reprezentatívnej vzorky parenchýmu 

pečene (dĺžka punkčného cylindra najmenej 1,5 cm, obsahujúcej minimálne 10 portálnych 

polí). Pri CH používame index histologickej aktivity (HAI), tzv. Knodellovo skóre. Podľa HAI 

klasifikujeme CH na minimálnu (CH s minimálnou aktivitou) – HAI skóre 1 až 3, miernu, 

ľahkú (CH s miernou/ľahkou aktivitou) – HAI skóre 4 až 8, stredne ťažkú (CH so stredne 

ťažkou aktivitou) – HAI skóre 9 až 12 (obr. č. 5, obr. č. 6) a ťažkú (CH s ťažkou aktivitou) – 

HAI skóre 13 až 18 (obr.č.1, obr. č.2). 

Štádium choroby (staging) CH, zodpovedá stupňu fibrózy pečene. Informuje 

o aktuálnom stave pacienta, respektíve o stupni poškodenia parenchýmu pečene a zároveň 

je výpoveďou o prognóze. Používame modifikovaný staging, ktorý rozlišuje sedem stupňov 

narušenia, respektíve kompletného rozrušenia architektoniky parenchýmu pečene. 

Parenchým bez fibrotických zmien klasifikujeme nulou (0), fibrotické zmeny charakterizujúce 

narušenie architektoniky až po jej kompletné rozrušenie definované cirhózou označujeme 

indexom 1 až 6. Minimálny stupeň predstavuje ľahké portálne zmnoženie väziva. Pri ľahkom 

stupni je významnejšia portálna fibróza s ľahkým pretiahnutím portálnych polí. Stredný 

stupeň charakterizuje portálna fibróza s tvorbou neúplných sept a ťažký stupeň, tvorba 

početných kompletných sept s prechodom do cirhózy. Maximálne možné skóre pre staging je 

číslo 6. 

Záverom môžeme konštatovať že zavedenie novej klasifikácie chronickej hepatitídy 

kladie dôraz na jej etiológiu, zároveň hodnotí a informuje klinika o stupni aktivity procesu 

a klinicko-morfologickom štádiu choroby, čím môže priaznivo ovplyvňovať prognózu a čo je 

najdôležitejšie pre pacienta, je kľúčom k adekvátnej kauzálnej liečbe.  
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Tabuľka 1 Rozlišujeme dve skupiny chronických hepatitíd 

Chronické (nebiliárne) hepatitídy Chronické biliárne choroby (hepatitídy) 

Chronická hepatitída B 

Chronická hepatitída C 

Chronická hepatitída D 

Autoimúnna hepatitída 

Chronická lieková hepatitída 

Chronická hepatitída, neklasifikovaná 

ako   vírusová alebo autoimúnna 

(kryptogénna) 

Wilsonova choroba pečene 

Alfa-1-antitripsín deficiencia 

Primárna biliárna cirhóza 

Primárna sklerotizujúca cholangitída 

Autoimúnna cholangitída 

 

 

 

 

 

 

Obrazová príloha: 

 

 
Obrázok 1 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou  

až ťažkou fibrózou (HE). 
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Obrázok 2 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou až ťažkou fibrózou 

(Massonov trichróm) 

 

 
Obrázok 3 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou až ťažkou fibrózou, 

imunohistochemické farbenie (HBsAg) 
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Obrázok 4 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou až ťažkou fibrózou,  

imunohistochemické farbenie (HBcAg) 

 

 
Obrázok 5 CHC so stredne ťažkou až ťažkou aktivitou procesu  

a stredne ťažkou fibrózou (HE) 
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Obrázok 6 CHC so stredne ťažkou až ťažkou aktivitou procesu a stredne ťažkou fibrózou 

(Gomori) 

 

 
Obrázok 7 Primárna biliárna cirhóza (Massonov trichróm) 
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Obrázok 8 Primárna biliárna cirhóza, meď viažúci proteín (orcein) 

 

 
Obrázok 9 Primárna biliárna cirhóza, ukladanie medi (Rodanin) 
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Obrázok 10 Infiltrácia lymfocytov, imunohistochemické farbenie (UCHL-1, CD45RO) 
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Abstrakt 
Národní zdravotnická služba ve Skotsku, jako první v Evropě, přijala jednotný přístup k 

bezpečí pacientů na národní úrovni tím, že zřídila tzv. ,,Skotský program pro bezpečí 

pacientů“. Cílem tohoto programu bylo dosáhnout zvýšení péče o pacienty tak, aby se 

výrazně snížil počet nežádoucích událostí a zlepšila se bezpečnost pacientů. Mezi první 

priority tohoto programu patřila snaha zdokonalit postupy zaměřené na eliminaci 

medikačních pochybení. V České republice není vedena přesná statistika medikačních 

pochybení. V současné době je evidován malý počet hlášených medikačních pochybení. 

 
Klíčová slova: Bezpečí. Lék. Péče. Pochybení. 

 
Abstract  

The first health care in Europe, which adopted an integrated approach to patient safety 

at the national level, the National Health Service in Scotland to set up a so-called, 'The 

Scottish program for patient safety. "The aim of this program is to improve patient care and to 

significantly reduce the number of adverse events and improve patient safety. Among the 

first priorities of the program included efforts to improve procedures aimed at eliminating 

medication errors. In the Czech Republic there is no exact statistics on medication errors. 

Currently, registered a small number of reported medication errors. 
 
Key words: Safety. Medicine. Care. Errors. 

 
Úvod 

„Každý lék je jed a každý jed je lék - je to dávka, která rozhoduje“. Tuto myšlenku 

vyslovil na počátku 16. století Theophrastus Aureolus Paracelsus. 

 

Průzkum, který provedl Institute for Healthcare Improvement ukázal, že špatná 

komunikace ve styčných bodech péče je v nemocnicích odpovědná až za 50 % veškerých 

medikačních pochybení a až za 20 % nežádoucích událostí souvisejících s problematikou 

léčiv. Přičemž účinná spolupráce zdravotnických pracovníků s pacientem, popřípadě s jeho 

podpůrnými osobami patří k významným aspektům, které kromě konzervativních a 
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chirurgických postupů podmiňují úspěšnost léčby (Otrubová, 2009,s.13). Součástí postupů 

zaměřených na eliminaci medikačních pochybení je sestavení výčtu užívaných léků, ověření 

přesnosti zjištěných informací a sdělení těchto informací všem členům zdravotnických týmů, 

které se o pacienta během jeho pobytu v nemocnici starají. Za bezpečnost léků odpovídají 

všichni členové zdravotnického týmu. (Aspden, Wolcott, Bootman, 2007). 

V České republice není vedena přesná statistika medikačních pochybení. V současné 

době je evidován malý počet hlášených medikačních pochybení. Ve světě je to v ambulantní 

preskripci kolem 10 % medikačních pochybení, u akutních přijetí 65 % (Ondřichová, 2010).  

Chyby při podávání léčiv mohou vzniknout během celého procesu - tedy od předepsání 

léčiva lékařem přes přípravu a vyexpedování léčiva lékárníkem, podání léčiva 

hospitalizovaným pacientům sestrou až po sledování účinnosti léčiva ošetřujícím lékařem.  

 ,,Nejčastější chybou při podání léčiva hospitalizovanému pacientovi sestrou je záměna 

léčiva, špatně spočítaná dávka léčiva přepočty z mg na ml u injekční aplikace či záměna 

pacienta. Jedna ze studií sledujících postupy při podávání léčiv ošetřovatelským personálem 

v USA prokázala, že 81 % sester chybně přepočítalo dávku léčiva a v 90 % případů (jednalo 

se o přepočet z léčiva předepsaného v mg či jednotkách na ml injekčního či infuzního 

roztoku). K chybám dochází též v důsledku špatného zápisu ordinací lékařů - např. chybně 

umístěná desetinná čárka, chybí jasný záznam ukončení podávání léčiva apod.“ (Marx, 

2000, s. 12). 

Mimořádná situace v nemocnici nastává v okamžiku, kdy si pacient vnáší vlastní 

léčiva. Nebezpečí spočívá v neidentifikování léčiva,v expiraci léčiv, léčiva v neoriginálních 

obalech. Sestry mnohdy ani nevědí o léčivech, které si sebou pacient přinesl. Zde hrozí 

nebezpečí zneužití léčiva jiným pacientem. Trend užívání volně prodejných léků se stává 

stále více odůvodněnou součástí lékové politiky. Populace by měla pochopit, že užívání 

volně prodejných léků je účinný a bezpečný způsob léčby, vyžaduje to však vzdělávání 

pacientů v této oblasti ( Otrubová, 2011, s.32) . 

 

Bezpečnost při používání rizikových léčiv 

Před rokem 1989 v České republice byly k dispozici především preparáty vyrobené 

jediným farmaceutickým závodem Spofa (Spojené farmaceutické závody). Spofa měla od 

třicátých let 20. století své designéry. Jejich úkolem bylo navrhovat obaly na léky tak, aby 

snižovaly riziko záměny. Obaly krabiček léčiv se lišily barevnými kombinacemi, velikostí. Po 

pádu tohoto monopolu nastala obrácená situace, kdy pro výrobce je důležitá a významnější 

image krabiček, než bezpečí pacienta. 

Studie sledující 11 lékařských pracovišť v USA během šestiměsíčního období uvádí, 

jako nejčastější typy chyb  - nesprávná dávka (28 %), nesprávný výběr léku (9 %), nesprávný 

lék (9 %), známou alergii (8 %), nepodanou dávku (7 %), nesprávnou dobu nebo frekvenci 
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podání (6 %). V jiné americké studii byly nejběžnější příčinou medikačních chyb (22 %) 

nedostatečné znalosti o léku, například nedostatečné povědomí o lékových interakcích, 

nesprávné dávkování, nesprávné kombinace či příliš rychlé podání infuzní terapie. Druhou 

nejčastější příčinou byly nedostačující informace o pacientovi (14 %), například nevhodné 

léky pro daného pacienta (Bulding, 2005, s. 2). 

 

Tabulka 1 Typy medikačních chyb u praktických lékařů (Zdroj: Bulding, 2005, s. 2) 

Typ události Počet / 100 událostí 

Nesprávný lék 30 

Chyba v předpisu 22 

Chyba při podání 18 

Nesprávná dávka 15 

Vedlejší účinek 13 

Alergická reakce 11 

Chyba při vydávání 10 

Předávkování 8 

Systémová nepřiměřenost 7 

Vynechání nebo zadržení léku 6 

 

Mezi nejčastější příčiny chyb, které jsou spojeny s podáváním léčiv, patří také podání 

léku neoprávněnou - nekompetentní osobou (studenti lékařských fakult, žáci zdravotnických 

škol, učitelé zdravotnických škol). K častému pochybení dochází i při selhání komunikace při 

ústní nebo telefonické ordinaci. Tento způsob ordinace lékařem není přípustný. Podobně je 

nepřípustné předepisování léku ,,dle potřeby“. Rovněž nečitelné písmo lékaře nebo 

používání zkratek při preskripci i nejednotná forma preskripce jsou zdrojem vzniku 

nežádoucích událostí.  

Důležité je dodržovat v celém zdravotnickém zařízení jednotný postup při úplné preskripci: 

Název léku - Paralen 

Léková forma - tableta (tbl.) 

Obsah účinné látky - 500 mg 

Způsob podání - per os (p. o.) 

Dávka - 1 mg 

Frekvence - 1-1-1 

Při předepisování infuzní terapie je důležité dodržovat: rychlost podání, časovaná 

podání, potvrzení doby podání. Pro sestry je závazná ordinace lékařem. Často dochází ke 

generické záměně léku. 
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Také nevhodně skladovaný lék - uložení podobných balení či názvů léků s 

diametrálně odlišným účinkem vedle sebe a nevhodné označování balení léků - používání 

obalů jiných farmak - jsou vysoce rizikové. Léčiva s vyšší mírou rizika nejsou k dispozici na 

odděleních, pokud to není z klinického hlediska nutné. Tam, kde zdravotnická zařízení jejich 

umístění připouští, jsou zavedeny postupy zabraňující nesprávnému podání. Jedná se o 

injekční roztoky Chloridu draselného o koncentraci 7,45 % a vyšší, Inzulíny, neředěné 

Hepariny.  

V pilotních zdravotnických zařízeních ve Skotsku se v současné době posuzuje 

bezpečnost procesů pro použití Warfarinu a zjišťuje se nejrizikovější část celého procesu a 

plánuje se, jak je možné prostřednictvím konkrétních opatření cíleně zlepšovat bezpečí 

pacientů. Mnoho pilotních zdravotnických zařízení již učinilo značný pokrok a zavedlo 

bezpečné kroky pro Warfarin. Veškeré kroky spojené s léčivy jsou neoddělitelně spojeny 

s bezpečností pacientů (Whitfield, 2008).  

Intervence, u nichž byla zjišťována účinnost při snižování množství medikačních chyb 

nebo nežádoucích lékových událostí, je možné rozdělit do pěti kategorií. 

 

1. Počítačové systémy pro zadávání předpisů lékařem v kombinaci se systémy na 

podporu klinického rozhodování. 

Pyxis je počítačově řízená jednotka na skladování a vydávání léku (perorální, injekčních, 

opiátů). Vše je centrálně monitorováno lékárnou, která je zodpovědná za zásobování a 

provádění změn v ordinovaných lécích. Přístup do systému je povolen pouze personálu, 

který je zaevidován v systému. Za evidenci je opět zodpovědná určená osoba z lékárny nebo 

vrchní sestra každého oddělení. Přihlášení do systému probíhá zadáním osobního čísla 

sestry a otiskem jejího prstu na skenovací ploše (prst na červeném puntíku). Po ověření se 

zadanými údaji v systému, je sestře povolen vstup k údajům všech pacientů na oddělení. 

Výběr pacienta může být proveden buď zadáním pacientova rodného čísla, jména nebo 

číslem lůžka / pokoje. Každý pacient má pod sebou léky naordinované lékařem - propojeno s 

počítačovým systémem ICIP, plus je zde možnost obdržet léky, které jsou naordinovány 

podle potřeby (minerály, analgezie, opiáty). Po výběru požadovaných léků se v systému 

odemkne příslušná zásuvka s požadovaným lékem a lék je odečten z celkového množství v 

systému. Lék je možno obdržet pouze jednu hodinu před a jednu hodinu po ordinovaném 

čase. Orální léky a injekční léky nevyžadují pro výdej svědka. Lék, dávka, expirace jsou 

pouze překontrolovány u lůžka dvěma sestrami a ověřeny s ordinacemi v počítačové 

dokumentaci. Pro výdej opiátů je zapotřebí přihlášení dvou sester a to opět identifikačním 

číslem a otiskem prstu. Po udání důvodu, proč je opiát vydáván, systém vyžaduje 

přepočítání celkového množství léku i jaké množství bylo odebráno. Jakékoliv neshody jsou 

okamžitě hlášeny lékárně. 
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Počítačové systémy poskytují rady ohledně dávkování nebo způsobu frekvence podání léku. 

Systémy mohou ověřit i lékové alergie. Záznamy o podání léku se poprvé generují 

záznamem o podání v lékárně. Výhodou počítačových systémů oproti dokumentům psaných 

rukou je jejich čitelnost a jejich varovné systémy, které upozorní lékaře na možné riziko 

poškození v důsledku nežádoucí lékové události (Bulding, 2005). 

2. Dodávky léků jednotlivým pacientům. Systémy dodávající léky jednotlivým pacientům 

mohou snížit míru medikačních chyb oproti jiným systémům vydávání například 

prostřednictvím zásob na oddělení.  

3. Edukace a výcvik, týkající se lékových výpočtů a lékové problematiky, mohou zvýšit 

znalosti sester, zabraňující chybám nad rámec již získaných znalostí. 

4. Využití farmaceutů pro konzultaci a edukaci pacientů během podávání léků a při 

propuštění může vést k nižšímu počtu medikačních chyb (Barach, Small, 2000). 

5. Medikační prvky vedoucí k bezpečnosti ošetřovatelské péče.  

a) dvojitá kontrola - pokud předpis léků před vydáním kontrolují dvě sestry, je 

prokázáno, že došlo ke snížení výskytu medikačních chyb.  

b) pověřené sestry - vyčleněné, pověřené sestry na vydávání léků mohou snížit výskyt 

medikačních chyb. 

c) ,,procesní změna - jde například o změny vedoucí ke zlepšení podání specifického 

léku a snížení pravděpodobnosti nežádoucí události, a to v edukaci sester v oblasti 

diabetu a instalování jednotek na testování glukózy v krvi na všech odděleních“ 

(Bulding, 2005, s. 5). 

d) kvalita instrukcí ohledně léků - při propuštění z hospitalizace v nemocnici je třeba 

předat kvalitní instrukce, především seniorům, o užívání léků. 

 
Bezpečná identifikace pacientů v ošetřovatelské péči 
Jednoznačná identifikace pacientů přijatých k hospitalizaci je významným prvkem zvýšení 

bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Při identifikaci lze využít tzv. identifikačních 

náramků. Je vhodné, aby byli pacienti identifikováni minimálně dvěma nástroji - jméno, 

příjmení a datum narození. 

Důležitý je zavedený jednotný postup identifikaci pacienta ve zdravotnickém zařízení.  

Využití identifikace 

a) při každém podání léčiv je osoba, která pacientovi léčiva podává, povinna ověřit jeho 

identifikaci přímým dotazem na jméno a porovnat údaje na náramku i ve zdravotnické 

dokumentaci  

b) pokud má pacient pozměněný stav vědomí, využijí se k identifikaci pacienta pouze 

údaje na náramku, které se porovnají s identifikací pacienta ve zdravotnické 

dokumentaci 
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c) operační tým odpovídá za ověření identifikace pacienta před provedením výkonu. K 

identifikaci se použije jak údaje na náramku, tak ve zdravotnické dokumentaci 

 

Pokud pacient odmítne připevnění identifikačního náramku i přes řádné poučení o účelu 

tohoto opatření, například eliminace záměny pacienta, ochrana a bezpečnost pacienta, učiní 

o tom sestra záznam do zdravotnické dokumentace pacienta, který potvrdí svým podpisem a 

razítkem. Následně sestra sepíše hlášení nežádoucí události. 
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Abstrakt  

Edukáciou v ošetrovateľstve chápeme poskytovanie potrebných vedomostí a nácvik 

zručností súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Povinnosť sestier edukovať vyplýva z 

legislatívy. V práci sa zameriavame na postoj sestier k tejto kompetencii. Porovnávame 

edukačné metódy používané sestrami v ambulantnej a ústavnej starostlivosti. 

 
Kľúčové slová: Edukácia. Sestra. Metódy. 

 
Abstract  

The term nursing education we understand as providing of necessary knowledge and 

practice skills related to the nursing care. The educational obligation for nurses results from 

the legislation. In this paper we focus on the attitude of nurses to this responsibility. We 

compare the educational methods used by nurses in outpatient and inpatient care. 

 
Keywords: Education. Nurse. Methods. 

 
Úvod  

Edukácia, významný pilier ošetrovateľstva, je procesom výchovy a vzdelávania 

pacientov v záujme podpory, zachovania a obnovy zdravia nielen v zdravotníckych 

zariadeniach, ale aj v komunite. Sestra v edukačnom procese prehlbuje pacientove/klientove 

vedomosti, rozvíja zručnosti a tiež formuje postoje. Magerčiaková (2007) uvádza, že 

edukácia ako výchova a vzdelávanie je predovšetkým v poslednom desaťročí zdôrazňovaná 

ako samozrejmá súčasť profesionálnej činnosti sestry. Podľa Závodnej (2005) sestry musia 

aktívne pôsobiť na zdravotné uvedomenie, teda na utváranie a formovanie uvedomelého 

a zodpovedného správania a konania jednotlivca i skupiny v záujme zdravia. Hudáková 

(2010) uvádza, že edukácia je všeobecne považovaná za nevyhnutnú zložku starostlivosti 

o pacienta s akýmkoľvek chronickým ochorením. Zahŕňa informácie, ktoré si má pacient 

osvojiť v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, informácie, ktoré má poznať pri 

prepustení domov alebo preložení do iného zariadenia, môže zahŕňať aj  informácie 

o zdrojoch potrebnej starostlivosti. 
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Sestry, ako najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov, sú v bezprostrednom 

kontakte s osobami zdravými aj chorými a ich rodinnými príslušníkmi. Preto by mali byť 

dobre pripravené na plnenie roly edukátorky. Aby mohla sestra úspešne realizovať edukačný 

proces, musí mať dostatok vedomostí z pedagogiky, didaktiky, komunikácie, sociálnej a 

vývinovej psychológie, sociológie a iných vied, musí poznať a uplatňovať rôzne spôsoby 

a formy edukácie, rozlišovať pojmy ako edukant, edukátor, výchova, sebavýchova, 

vzdelávanie, vyučovanie, no tiež orientovať sa v poznatkoch o pozornosti, pamäti, myslení, 

vedieť rozpoznať povahu učiaceho sa, poznať periodizáciu vývinu človeka a mnohé iné 

činitele ovplyvňujúce edukáciu. Pre implementáciu roly sestry edukátorky do praxe je 

nevyhnutné zatriedenie problematiky edukácie do vzdelávacích programov ošetrovateľstva. 

V našich podmienkach je problematika edukácie včlenená do študijných programov odborov 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Rovnako je obsiahnutá v špecializačnom štúdiu a vo 

vzdelávacích témach sústavného vzdelávania sestier. Táto implementácia podmieňuje 

prevzatie roly pedagóga na podporu zdravia, prevenciu chorôb a starostlivosť v čase 

ochorenia a umierania.  

Zamboriová a Simočková (2005) na základe prevedeného výskumu uvádzajú, že 

implementácia pedagogických predmetov do profesionálnej prípravy sestier sa javí ako 

žiaduci komponent, nakoľko silným motivačným činiteľom pre povolanie sestry je získavanie 

takých poznatkov, ktoré môžu v praxi využiť.  

Cieľ práce 
Cieľom práce bolo porovnať edukačné metódy používané sestrami v ambulantnej a ústavnej 

starostlivosti.  

Súbor a metodika 
Výskum bol realizovaný v roku 2011. Na zber dát bol použitý neštandardizovaný 

dotazník. Do výskumu boli začlenené pracoviská Východoslovenského ústavu srdcových 

chorôb (VÚSCH) v Košiciach, Vysoko špecializovaného ústavu geriatrického (VŠÚG) v 

Košiciach, Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UN LP) v Košiciach, špecializované 

ambulancie v Leteckej vojenskej nemocnici (LVN) v Košiciach, na ambulanciách 

nachádzajúcich sa na poliklinikách mesta Košice a tiež v štyroch zo šiestich Agentúr 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) na území Košíc. Tieto pracoviská súhlasili 

s realizáciou výskumu. Oslovených bolo 500 respondentov – sestier. Návratnosť dotazníkov 

bola 90,6 %, čo predstavuje 453 respondentov, avšak pre neúplnosť vyplnenia dotazníkov 

sme do výskumu zaradili 446 dotazníkov (89,2 %). Výber respondentov bol stratifikovaný, 

respondenti boli sestry pracujúce na oddeleniach, ambulanciách a v ADOS ako súčasť 

ústavnej a ambulantnej starostlivosti v Košiciach. Uvedené kritérium malo zabezpečiť 

dostatočný  rozptyl vzorky. Z výberového súboru 446 sestier bolo 132 respondentov 

z VÚSCH, 30 respondentov z VŠÚG a 172 respondentov z UN LP. Ambulantnú zložku 
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zastupovalo 32 sestier z LVN Košice, 36 sestier z ambulancií na poliklinikách a 44 sestier 

z ADOS. 

Na získanie relevantných údajov sme použili dotazník. Bol zameraný na získavanie 

informácií o vedomostiach a záujme sestier o edukáciu, rozsah jej realizácie 

v ošetrovateľskej praxi, využívanie alternatívnych spôsobov a edukačných postupov. 

Obsahoval 35 položiek a otázky zamerané na demografické údaje. 

Výsledky  a interpretácia 

Pri spracovaní výsledkov sme využili tabuľkový procesor Excel, MINITAB softwar, test 

porovnávania dvoch stredných hodnôt – Studentov t-test.  

Dôležitým ukazovateľom, ktorý sme použili pri rozdelení sestier do základných skupín bola 

ich práca v ústavných alebo ambulantných zariadeniach. 

 

Tabuľka 1 Pracovisko sestier v ústavných zariadeniach 

Pracovisko 
sestier 

VÚSCH VŠÚG UN LP Spolu 

 n % n % n % n % 

Ambulancia  0 0 0 0 0 0 0 0 

Oddelenie  132 39,52 30 8,98 172 51,5 334 100 

 

Tabuľka 2 Pracovisko sestier v ambulantných zariadeniach 

Pracovisko 
sestier 

LVN  
ambulancie 

Ambulancie 
rôzne 

ADOS Spolu 

 n % n % n % n % 

Ambulancia  32 28,57 36 32,1 44 39,29 112 100,00 

Oddelenie  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Priemerný vek respondentov bol 40 rokov, smerodajná odchýlka bola 10. Najmladší 

respondent mal 23 rokov, najstarší 60 rokov.  

Z rodového hľadiska sa na výskume zúčastnilo 96 % žien a 4 %  mužov.  

Vysokoškolské vzdelanie malo 47 % respondentov, špecializáciu v odbore malo 25 % 

a stredoškolské vzdelanie s maturitou malo 27 % respondentov. Jedno percento 

respondentov uviedlo vyššie odborné vzdelanie – diplomovaná všeobecná sestra.  

Analýzou výsledkov sme zisťovali vzťah medzi vzdelaním a vekom sestier. Zistili sme, že 

vyššie vzdelanie je spojené s nižším vekom respondentov, čo súvisí s faktom, že 

v súčasnosti je vysokoškolské vzdelanie u sestier vyžadované, pričom u starších sestier to 

nie je nutnosťou. 
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Výskumu sa zúčastnili respondenti s rôznou dĺžkou praxe. V grafe 1 zobrazujeme 

počet sestier podľa dĺžky praxe v jednotlivých typoch zariadení. Môžeme vidieť, že vo vzorke 

z ambulancií bolo najviac sestier s praxou od 31 rokov. Pritom v ústavných zariadeniach vo 

vzorke bolo najviac sestier s praxou od 11 do 20 rokov. 

 
Graf 1 Dĺžka praxe respondentov 

 

Zisťovali sme rozdielnosť vedomostí o edukácií u sestier pracujúcich v ústavných 

a ambulantných zariadeniach. Prostredníctvom Chí-kvadrát testu sme overovali, či medzi 

uvedenými skupinami existujú rozdiely. V danom prípade bola p – hodnota 0,04, čo je nižšia 

ako 0,05. Naše predpoklady sa potvrdili. 

Ďalej sme zisťovali, ako by sestry ohodnotili svoje edukačné schopnosti. Výsledky 

boli sledované v ústavných a tiež ambulantných zariadení. 

 

Tabuľka 3 Ohodnotenie vlastných edukačných schopností sestrami v ústavných 

zariadeniach 

 
VÚSCH 

 
VŠÚG 

 
UN LP 

Položka 
dotazníka 

N % n % n % 

Vynikajúce   54 40,9 3 10 32 18,6 

Chválitebné   43 32,57 18 60 77 44,76 

Dobré  35 26,51 8 36,66 55 31,97 

Dostatočné   0 0 1 3,33 8 4,65 

Nedostatočné  0 0 0 0 0 0 

Spolu 132 100 30 100 172 100 
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Tabuľka 4 Ohodnotenie vlastných edukačných schopností sestrami v ambulantných zariadeniach 

LVN  
ambulancie Ambulancie rôzne ADOS Položka 

dotazníka n % n % n % 

Vynikajúce    7 21,87 9 75 12 27,27 

Chválitebné   14 43,75 9 75 22 50 

Dobré  10 31,25 12 33,33 9 20,45 

Dostatočné   1 3,12 3 8,33 0 0 

Nedostatočné  0 0 3 8,33 0 0 

Spolu 32 100 36 100 44 100 

 

Tabuľka 5 Priemerné hodnoty odpovedí sestier 

Hodnotenie vlastných edukačných 
schopností Ústavné zariadenia Ambulantné 

zariadenia 

Priemer 2,08 2,18 

Pri analýze odpovedí sestier podľa veku a vzdelania sme zistili, že medzi jednotlivými 

skupinami existujú rozdiely. Vyšší stupeň znalostí preukázali sestry s vyšším vzdelaním 

a tiež sestry mladšie. 

Využívanie alternatívnych metód edukácie sestrami je v tab. 6 – 8. 

Tabuľka 6 Postupy sestier v ústavných zariadeniach pri otázkach pacientov 

VÚSCH VŠÚG UN LP 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Zodpoviem na otázky 61 46,21 8 26,67 137 79,65 

Poskytnem mu edukačné 
materiály (letáky, brožúrky, 
obrázky, nálepky, záložky...) 

42 31,82 7 23,33 91 52,91 

Použijem audiovizuálne 
pomôcky (DVD, TV, video) 

0 0,00 0 0,00 14 8,14 

Poskytnem mu internetové 
zdroje 

18 13,64 1 3,33 36 20,93 

Poskytnem mu kontakty na 
pacientov s podobnými 
problémami, kluby, 
svojpomocné skupiny 

0 0,00 4 13,33 47 27,33 

Odporučím ho na lekára 11 8,33 10 33,33 54 31,40 

Iné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Tabuľka 7 Postupy sestier v ambulantných zariadeniach pri otázkach pacientov 

LVN  
ambulancie 

Ambulancie  
rôzne 

ADOS 

Položka dotazníka 

n % n % n % 

Zodpoviem na otázky 23 71,88 8 22,22 34 77,27 

Poskytnem mu edukačné 
materiály (letáky, brožúrky, 
obrázky, nálepky, záložky...) 

19 59,38 10 27,78 14 31,82 

Použijem audiovizuálne 
pomôcky (DVD, TV, video) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Poskytnem mu internetové 
zdroje 

7 21,88 3 8,33 3 6,82 

Poskytnem mu kontakty na 
pacientov s podobnými 
problémami, kluby, 
svojpomocné  skupiny 

11 34,38 6 16,67 11 25,00 

Odporučím ho na lekára 5 15,63 12 33,33 7 15,91 

Iné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Tabuľka 8 Porovnanie podielov za uvedené skupiny 

Postup sestier pri otázkach pacienta Ústavné zariadenia 
Ambulantné 
zariadenia 

Podiel 0,5719 0,6216 

Zistili sme, že p – hodnota je 0,824, čo je viac ako 0,05, teda využívanie alternatívnych 

metód pri otázkach pacientov sa nepotvrdilo. 

Zisťovali sme, ktoré z uvedených edukačných pomôcok sestry používajú. 

 

Tabuľka 9 Používanie edukačných pomôcok sestrami v ústavných zariadeniach 

VÚSCH VŠÚG UN LP 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Letáky 132 100,00 19 63,33 106 61,63

Nástenky 91 68,94 0 0,00 61 35,47

Model 0 0,00 0 0,00 19 11,05

Videofilm 0 0,00 0 0,00 15 8,72

Prezentácie 0 0,00 1 3,33 31 18,02
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VÚSCH VŠÚG UN LP 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Informácie na web 
stránkach 

29 21,97 1 3,33 4 2,33

Pomôcky na precvičovanie 32 24,24 28 93,33 51 29,65

Knihy 2 1,52 1 3,33 8 4,65

Materiál na ukážku 35 26,52 1 3,33 50 29,07

Edukačný list pre pacienta 25 18,94 12 40,00 58 33,72

Iné 0 0,00 0 0,00 23 13,37

 

Tabuľka 10 Používanie edukačných pomôcok sestrami v ambulantných zariadeniach 

LVN  
ambulancie 

Ambulancie 
rôzne 

ADOS 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Letáky  32 100,00 30 83,33 14 31,82

Nástenky  32 100,00 30 83,33 0 0,00

Model  4 12,50 0 0,00 0 0,00

Videofilm  2 6,25 0 0,00 0 0,00

Prezentácie  5 15,63 0 0,00 0 0,00

Informácie na web 
stránkach 

4 12,50 3 8,33 0 0,00

Pomôcky na precvičovanie 30 93,75 33 91,67 42 95,45

Knihy  1 3,13 6 16,67 9 20,45

Materiál na ukážku 28 87,50 0 0,00 10 22,73

Edukačný list pre pacienta 3 9,38 0 0,00 0 0,00

Iné 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

Tabuľka 11 Využívanie internetu na sprístupnenie informácií pacientom – ústavné zariadenia 

VÚSCH VŠÚG UN LP 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Máme zriadenú 
internetovú stránku 
(základné údaje 
o organizácii) 

94 71,21 24 80,00 47 27,33 

Na našej internetovej 
stránke poskytujeme 
edukačné materiály 

21 15,91 0 0,00 0 0,00 
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VÚSCH VŠÚG UN LP 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Na našej internetovej 
stránke sú vypracované 
FAQ 

3 2,27 0 0,00 0 0,00 

Máme k dispozícii  
kontaktné e-mailové 
adresy 

14 10,61 2 6,67 111 64,53 

Iné 0 0,00 4 13,33 14 8,14 

Spolu 132 100,00 30 100,00 172 100,00 

 

Tabuľka 12 Využívanie internetu na sprístupnenie informácií pacientom – ambulantné 

zariadenia 

LVN  
ambulancie 

Ambulancie 
rôzne 

ADOS 
Položka dotazníka 

n % n % n % 

Máme zriadenú 
internetovú stránku 
(základné údaje 
o organizácii) 

26 81,25 24 66,67 31 70,45 

Na našej internetovej 
stránke poskytujeme 
edukačné materiály 

4 12,50 0 0,00 9 20,45 

Na našej internetovej 
stránke sú vypracované 
FAQ 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Máme k dispozícii  
kontaktné e-mailové 
adresy 

2 6,25 18 50,00 4 9,09 

Iné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Spolu 32 100,00 36 100,00 44 100,00 

O internetovej stránke svojho zdravotníckeho zariadenia majú lepšie poznatky 

mladšie sestry a tiež sestry s vyšším vzdelaním. Staršie sestry väčšinou vedia o skutočnosti, 

že organizácia má internetovú stránku, na ktorej sú základné údaje. Pri sledovaní poznania 

internetovej stránky sme zistili, že priemerný vek sestry, ktorá vie, že na internetovej stránke 

sa nachádzajú edukačné materiály je 31,7 roka, pričom vek sestier, ktoré takúto možnosť 

neoznačili je 47,8. Naproti tomu informácia o tom, že na internete sa nachádzajú základné 
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informácie o spoločnosti (zariadení) rozčleňuje súbor sestier na dve skupiny, ktorých 

priemerný vek je 42,2 pri sestrách, ktoré označili, že vedia túto informáciu a 53,9 roka pre 

sestry, ktoré túto informáciu nemajú.  

 
Záver 

Výchova a vzdelávanie má byť integrálnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti. 

Edukačný proces má sestra realizovať tak, aby každý účastník edukácie mal v prvom rade 

motiváciu, ďalej potrebné vedomosti a zručnosti ktorými by prispieval k upevňovaniu zdravia 

a predchádzaniu chorobám a v prípade ochorenia poznal možnosti, ako prinavrátiť dobrý 

zdravotný stav. Pre realizáciu edukácie je potrebné, aby sestra mala dostatok informácii 

o edukačnom procese a tiež vytvorené vhodné podmienky. Skvalitniť edukačný proces by 

pomohlo tiež vypracovanie edukačných štandardov pre vybrané oblasti. Pri edukácii je 

potrebná spolupráca sestry a pacienta na úrovni dvoch partnerov, aktívnych spolutvorcov 

ošetrovateľskej starostlivosti. Iba tak bude môcť sestra citlivo reagovať na potreby pacienta.  
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Abstrakt 
Východisko: Zisťovali sme a porovnávali sme názory respondentov o alternatívnych 

metódach pri fyziologickom pôrode, pripravenosť žien na pôrod, záujem žien o alternatívne 

pôrody a ich využitie, úroveň spokojnosti s poskytovaním starostlivosti pôrodnou asistentkou 

počas pôrodu. 

Súbor a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 160 respondentov/šestonedieľok, vybraných 

náhodným výberom. Použili sme dotazníkovú metódu. Výsledky sme spracovali štatisticky 

a znázornili graficky. 

Výsledky: Ženy majú záujem a využívajú pri pôrode alternatívne spôsoby, vyjadrili spokojnosť 

s poskytovanou starostlivosťou. V niektorých oblastiach sme zistili určité nedostatky. 
Záver: Navrhujeme viesť rodičov k absolvovaniu kurzov psychofyzickej prípravy, prejsť od 

autoritatívneho prístupu k spolupráci a pochopeniu. Zbaviť sa zlozvykov z profesionality 

a nechať priestor pre želanie a potreby rodičky. 

 
Kľúčové slová: Pôrod. Alternatívny pôrod. Pôrodná asistentka. Pôrodná asistencia.  
 
Abstract 
Background: We surveyed and compared respondents' opinions about alternative methods for 

physiological childbirth, women ready to give birth, women are interested in alternative births and 

their use, level of satisfaction with care provided by a midwife care during the childbirth. 

File and methods: Research sample consisted of 160 respondents/mothers in postpartum 

period, randomly selected. We used the questionnaire method. Results were processed 

statistically and graphically presented. 

Results: Women are interested in and use alternative methods of childbirth, expressed 

satisfaction with the care. In some areas we have identified certain shortages. 

Conclusion: We propose to keep the parents completing the course psychophysical 

preparation, to move from an authoritarian approach to cooperation and understanding. Getting 

rid of the bad habits of professionalism and desire to leave space for a woman's needs. 

 
Key words: Childbirth. Alternative childbirth. Midwife. Midwifery.  
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Úvod 
Pôrod je prirodzený proces, ktorý je súčasťou každého človeka. Je to jedinečný 

a úžasný zážitok v živote ženy a rodiny. U zdravej, normálne vyvinutej ženy sú gravidita 

a pôrod prirodzené deje, no súčasne je to aj záťaž pre organizmus. Predpokladom 

prirodzeného priebehu pôrodu je, aby rodička bola na pôrod psychicky a fyzicky dobre 

pripravená. 

Už v primitívnych spoločenstvách existuje snaha  o potlačenie bolesti pri pôrode 

rôznymi magickými úkonmi. Rozvoj psychiatrie, objav anestetík a rozvoj hypnózy a ďalšie 

objavy v prvej polovici 19. storočia zaznamenali pokrok a ovplyvnili vznik pôrodníckej 

analgézy. Tieto medikamentózne prípravky určitým spôsobom viac, či menej ovplyvňovali 

stav matky a novorodenca.  

Naše súčasné pôrodníctvo spĺňa všetky predpoklady bezpečného pôrodu. 

Zdravotnícke zariadenia disponujú modernou technikou a vysoko erudovanými odborníkmi. 

Minulé storočie sa nieslo v znamení vedy a techniky, ale 21. storočie postupne odkrýva 

nedostatky pretechnizovaného sveta a apeluje na návrat k ľudskosti, prirodzenosti a 

vzájomnej úcte. Vyriešenie tejto problematiky v pôrodníckom ošetrovateľstve prinášajú 

alternatívne spôsoby vedenia pôrodu. Zdôrazňujú  holistický prístup k rodičke a k dieťaťu 

a ponúkajú prirodzené metódy na úspešné zvládnutie prirodzeného pôrodu.  

 
Alternatívne spôsoby vedenia pôrodu 
Myšlienky „prirodzeného pôrodu“ a „psychoprofylaxie“  začali ako alternatívy k tomu, čo bolo chápané ako 

premedikalizovné pôrodníctvo, s liberálnym používaním liekov zmierňujúcich bolesť operačných pôrodov 

(Enkin, 1998).  

Alternatívne pôrodníctvo sa svojím pôsobením snaží oživiť a humanizovať pôrodníctvo, pristupovať 

k žene – matke holisticky a pripraviť pre dieťa taký príchod na svet, ktorý nebude ničím a nikým rušený 

(Tomáš, 2000). Alternatívne spôsoby vedenia pôrodu prinášajú nový pohľad na priebeh fyziologického 

pôrodu. Zaraďujeme sem aj metódy, ktoré určitým spôsobom môžu zmierniť pôrodné bolesti. 

Pôrod bez strachu – Pre elimináciu strachu je potrebné poučiť ženy o priebehu 

pôrodu, dôsledná príprava na pôrod, prítomnosť blízkej osoby pri pôrode, ovládanie 

svalového napätia telesnou relaxáciou a okamžitý kontakt matky s dieťaťom (Roztočil, 2001). 

Relaxačné techniky – Podstatou metódy je zmierňovanie pôrodných bolestí v prvej 

dobe pôrodnej dychovými a uvoľňovacími cvikmi počas kontrakcie a mimo nej. Metóda je 

doplnená využívaním rehabilitačných pomôcok (partobally, ribstoly, vaky) na získanie 

odľahčovacej polohy. 

Psychoprofylaxia – Cieľom je potlačenie  starých podmienených reflexov (myslenie 

na bolesť, negatívne emócie), vytvorenie nových reflexov – myslenie na správne dýchanie, 

uvoľňovanie svalstva a na pôrod ako najkrajší okamih v živote (Roztočil, 2001). 
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Psychofyzická príprava na pôrod podporuje ženu, uľahčuje  zvládanie bolesti počas pôrodu, 

pripravuje ju na zvládanie úlohy matky (Tomáš, 2000). Pripravené matky sa cítia na pôrodnej 

sále príjemnejšie a lepšie spolupracujú a samotný pôrod sa im uľahčí (Parížek, 2006). 

Pôrod bez násilia – podstatou metódy je šetrné zaobchádzanie s dieťaťom počas 

celého pôrodného deja, sledovanie jeho reakcií po narodení a zbavenie stresu pomocou 

odstránenia rušivých vplyvov prostredia, úpravy prostredia, obmedzenia počtu cudzích osôb, 

zabezpečením prítomnosti blízkej osoby, jemnej manipulácie, pokojným, trpezlivým 

správaním, elimináciou nepotrebných vyšetrení, využitia prirodzených metód tlmenia bolesti, 

umožnením výberu polohy pri pôrode a zabezpečením okamžitého kontaktu matka – dieťa.  

Pôrod do vody – K výhodám pôrodu do vody patrí potvrdený analgetický účinok 

u matky, psychosomatická relaxácia, urýchlenie pôrodu a zabránenie intervencii 

(epiziotómia), lepšia adaptácia na vonkajšie prostredie a nenásilný, menej traumatický pôrod 

u dieťaťa. Výhodou pre pôrodníka, pôrodnú asistentku sú nové skúsenosti (Tošner, 2003). 

Pôrod za asistencie blízkej osoby – K výhodám patrí ľahšie prežívanie pôrodu, 

zníženie vnímania bolesti, kratšie trvanie pôrodu, zintenzívnenie vzťahov a získanie 

najkrajších spomienok spoločného života. Pôsobí pozitívne na chovanie rodičky a personálu. 

Pôrod v domácnosti – Napriek dopytu po pôrode v domácnosti sa ukazuje byť 

vhodnejšia v našich podmienkach úprava prostredia pôrodníc ako aj budovanie pôrodných 

domov. 

Voľba polohy pri pôrode – Poloha rodičky pri pôrode bola a dodnes je  v rôznych 

častiach sveta odlišná. Ak má rodička na výber, intuitívne vyhľadáva skôr vzpriamené polohy 

počas celého pôrodu. Dôvodom je zemská gravitácia, menšia bolestivosť (Balaskasová, 

2010). 

Masážne techniky pri pôrode – Sú ďalšou metódou zmierňovania bolesti pri pôrode 

prirodzeným spôsobom v prvej dobe pôrodnej. Rodička ich môže využívať sama alebo za 

pomoci partnera či pôrodnej asistentky. 

Audioanalgézia – Zmierňuje vnímanie bolesti zmenou aktivity mozgovej kôry 

sluchovým dráždením počas kontrakcií. Vhodné skladby s dobrým rytmom pomáhajú 

sústrediť pozornosť aj na správne dýchanie a uvoľňovanie napätého svalstva (Tomáš, 2000). 

Aromaterapia – Využíva počas pôrodu účinok vysokokoncentrovaných esenciálnych 

olejov z rastlinných zdrojov. Podstatou je zmiernenie pôrodných bolestí psychologickým 

vplyvom na emócie rodičky. 

Hypnóza – Predstavuje zmenu vedomia, v ktorej sa matka pod vedením odborníka 

naučí fyzicky aj psychicky relaxovať. 

 

Pôrod je intímna a individuálna záležitosť. Žena sa musí sama rozhodnúť ako chce rodiť. 

Pôrodná asistentka jej musí byť oporou a radcom. Dôležité je vytvoriť rodičke priestor, 
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v ktorom bude mať súkromie, kde sa bude môcť pohybovať ako sa jej zachce a zvoliť si 

polohu, ktorá jej vyhovuje. Vhodné by bolo, aby rodička poznala už pred príchodom do 

pôrodnice pôrodnú asistentku a jednotlivých členov tímu, ktorí sa o ňu budú starať počas 

pôrodu. Mala by mať možnosť vopred diskutovať s pôrodnou asistentkou o všestrannej 

starostlivosti pri pôrode. Rešpektujeme nenarodené dieťa ako ľudskú bytosť s právom na 

ohľaduplné zaobchádzanie. 

Cieľom práce je zistiť názory respondentov na využitie alternatívnych metód pri 

fyziologickom pôrode a to:  

− pripravenosť tehotných žien na pôrod, 

− záujem žien o alternatívne pôrody a ich využitie, 

− úroveň spokojnosti s poskytovaním starostlivosti pôrodnou asistentkou počas pôrodu.  

 
Materiál a metodika 
Charakteristika prieskumnej vzorky a metódy 

Empirická štúdia mala charakter aplikovaného prieskumu na oddeleniach 

šestonedelia v tradičnej pôrodnici a v alternatívnej pôrodnici. Prieskumnú vzorku tvorilo160 

respondentov. Výber respondentov bol náhodný. Za základné kritérium pre výber 

respondentov sme zvolili: 

− šestonedieľky po pôrode rôzneho veku, pohlavia a vzdelania. 

 
Za hlavnú metódu prieskumu sme zvolili viacpoložkový dotazník, ako najvhodnejšiu 

metódu na získavanie postojov a názorov väčšieho počtu respondentov na danú 

problematiku. Dotazník bol anonymný. Okrem identifikačných údajov obsahoval otvorené, 

zatvorené a polozatvorené otázky. Respondenti mali možnosť výberu medzi viacerými 

možnosťami, prípadne podľa potreby i dopísať.  

Prieskum sme realizovali v mesiacoch október až december 2009. Výsledky boli 

spracované pomocou Microsoft-Excel, vyjadrené v absolútnych číslach a percentuálne 

vyhodnotené, spracované do tabuliek a znázornené graficky. 

VÝSLEDKY 

 
Graf 1 Rozloženie respondentov podľa veku 
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Najväčšiu skupinu súboru respondentov v tradičnej pôrodnici tvorilo 28 šestonedieľok 

(35 %) vo veku 21 až 25 rokov. Vek 26 až 30 rokov uviedlo 24 šestonedieľok (30 %)  

a 12,5 % (10) šestonedieľok malo 31-35 rokov. 36-40 rokov mali štyri ženy (5 %) a jedna 

žena uviedla vek na 40 rokov (2,5 %). V alternatívnej pôrodnici tvorili najväčšiu skupinu 32 

(40 %) respondentov šestonedieľky vo veku 21 až 25 rokov. 22 (27,5 %) šestonedieľok udalo 

vek 26-30 rokov, 12 (15 %) bolo vo veku 31-35 rokov. Vo vekovej skupine 16-20 rokov bolo 8 

(10 %) šestonedieľok. Najmenej šestonedieľok 6 (7,5 %) udalo vek 36-40 rokov (graf 1). 

 

 
Graf 2 Rozloženie respondentov podľa vzdelania 

 

V sledovanom súbore v tradičnej pôrodnici najväčšiu skupinu respondentov 47,5 % 

(38 žien) tvorili šestonedieľky so stredoškolským vzdelaním s maturitou. 30 (37,5 %)  

šestonedieľok uviedlo stredoškolské vzdelanie bez maturity a 12,5 % (10 žien) malo 

vysokoškolské vzdelanie. Dve šestonedieľky (2,2 %) mali základné vzdelanie. V súbore 

respondentov v alternatívnej pôrodnici najväčšiu skupinu 62,5 % (50 žien) tvorili 

šestonedieľky so stredoškolský vzdelaním s maturitou. Stredoškolské vzdelanie bez maturity 

uviedlo 18 (22,5 %) šestonedieľok. Skupinu vysokoškolsky vzdelaných respondentov tvorilo 

12 (15 %) šestonedieľok (graf 2). 

 
Graf 3 Rozloženie respondentov podľa počtu pôrodov 

 
Prvorodičky 34 (42,5 %) šestonedieľok v sledovanom súbore v tradičnej pôrodnici 

tvorili najväčšiu skupinu. 37,5 % (30) šestonedieľok rodilo druhý krát a 12 (15 %) 

šestonedieľok rodilo tretí krát. Zhodne po 2 (2,5 %) šestonedieľky uviedli 4 pôrody a 5 
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pôrodov. V alternatívnej pôrodnici 4. a 5. pôrod neuviedla ani jedna šestonedieľka. Druhý 

krát rodilo 26 (32,5 %) šestonedieľok a tretí krát 14 (17,5 %) šestonedieľok. Najväčšiu 

skupinu respondentov tvorili prvorodičky 40 (50 %) šestonedieľok (graf 3). 

 
Graf 4 Uplatnenie prípravy na pôrod 

 
Väčšina rodičiek 85 % (136) nenavštevovala kurzy PFP. Uviedli rôzne dôvody, najmä 

nedostatok času a obmedzenú dostupnosť. S prípravou súvisí aj cvičenie v tehotnosti. 

S odborníkom na gymnastiku cvičí 17,5 % (28) žien, v rámci kurzov PFP cvičí 15 % (24) žien 

a v domácom prostredí cvičí 47,5 % (76) žien. Zápornú odpoveď uviedlo 20 % (32) žien, 

ktoré necvičili vôbec (graf 4). 

 
Graf 5 Výber spôsobu vedenia pôrodu 

Z odpovedí vyplýva, že 30% (48) žien by si zvolilo výber polohy, prirodzené metódy 

by si vybralo 20 % (32) žien. Leboyorové metódy by uprednostnilo 7,5 % (12) žien a tradičný 

pôrod uprednostňuje 17,5 % (28) žien. 28 (17,5 %) žien vôbec neuvažovalo o spôsobe 

pôrodu (graf 5). 

 
Graf 6 Využitie prirodzených metód tlmenia bolesti 
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Z výsledkov vyplýva, že v alternatívnej pôrodnici využilo nefarmakologické tlmenie 

bolesti 78 (97,5 %) žien týmito spôsobmi: teplou sprchou, relaxačným kúpeľom, húpaním sa 

na partballe, masážami, relaxačnými technikami a počúvaním hudby. V tradičnej pôrodnici 

využilo nefarmakologické tlmenie bolesti 74 (92,5 %) žien pomocou teplej sprchy, 

relaxačných techník, húpania sa na partballe a počúvania hudby (graf 6). 

 

 
Graf 7 Spokojnosť so starostlivosťou poskytovanou pôrodnou asistentkou 

 
Spokojnosť v sledovanom súbore v tradičnej pôrodnici vyjadrilo 34 (42,5 %) šestonedieľok. 

45 % (36) šestonedieľok bolo čiastočne spokojných, skôr nespokojných bolo 7,5 % (6) 

šestonedieľok a 4 (5 %) šestonedieľky boli nespokojné. Ako dôvod nespokojnosti uvádzali 

nemožnosť vybrať si polohu pri pôrode, prijímať tekutiny v prvej dobe 

pôrodnej, nedostatočné a nezrozumiteľné informácie. V sledovanom súbore v alternatívnej 

pôrodnici vyjadrilo spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou 92,5 % (64) šestonedieľok. 

Čiastočne spokojných bolo 7,5 % (6) šestonedieľok (graf 7).  

 
Diskusia a záver 

Dnes keď prebieha aj u nás vlna návratu prirodzeného pôrodu, časť našich rodičiek 

odchádza do zahraničia porodiť svoje dieťa, kde si môžu vybrať druh pôrodu a starostlivosť 

podľa ich predstáv. Väčšina rodičiek rodí v našich pôrodniciach, kde dostáva štandardnú 

starostlivosť. Pribúdajú pôrodnice, ktoré sa stotožňujú s teóriou „humánneho pôrodu“. Do 

praxe sa to premieta ako nadštandardne poskytovaná starostlivosť. 

Rola rodičov pri rozvoji alternatívnych pôrodov má taktiež významný podiel. V prvom 

rade by mali byť rodičia dostatočne informovaní a pripravení na pôrod. Dôležité je 

absolvovanie kurzov psychofyzickej prípravy, ktoré sú jedným z predpokladov úspešného 

zvládnutia pôrodu. Získané poznatky im umožnia aktívnu spoluprácu s pôrodníckym tímom 

a zapojiť sa do rozhodovania o priebehu pôrodu. Je potrebné podporovať záujem tehotných 

žien o cvičenie v tehotnosti a viesť rodičov k absolvovaniu kurzov psychofyzickej prípravy. 

Z výpovedí rodičiek vyplýva, že základom aplikácie alternatívnych pôrodov, nie je len 

materiálne vybavenie, ale predovšetkým potreba zmeniť postoje a správanie. Ako dôvod 
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nespokojnosti dominovala netaktnosť, odmerané správanie, uponáhľanosť, neschopnosť 

komunikácie a nedostatok ústretovosti zo strany personálu. Prejsť od autoritatívneho 

prístupu k spolupráci a pochopeniu. Zbaviť sa zlozvykov z profesionality a nechať priestor 

pre želanie a potreby rodičky. 

Emocionálna podpora rodičky má svoj význam nielen pri pôrode, ale umožňuje aj 

zdravý štart do života novej rodiny a modifikuje priebeh šestonedelia (Repková, 2011). 

Prostredie pôrodnej asistencie je dnes zložité, neisté a búrlivé. Profesia pôrodnej 

asistencie má reálnu príležitosť prebudovať systém poskytovania pôrodníckej starostlivosti. 

Spoločným cieľom je vysoká kvalita poskytovanej starostlivosti prostredníctvom procesu 

pôrodnej asistencie, aktívna účasť rodičky a efektívna spolupráca s jej najbližšími. 
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Streszczenie 

Większa różnorodność społeczeństwa powoduje, że ochrona zdrowia znajduje się  

w nowej sytuacji, co stanowi wyzwanie zarówno dla samego systemu opieki zdrowotnej, jak  

i jego profesjonalistów, którzy muszą zmierzyć się z nowymi kwestiami i zadaniami wobec 

pacjentów odmiennych kulturowo..  

Celem niniejszej pracy jest podniesienie tematyki dotyczącej zróżnicowania 

kulturowego w pracy zawodowej profesjonalistów ochrony zdrowia w Polsce. Zagadnienie 

rożnych aspektów z zakresu wrażliwości kulturowej pracowników opieki zdrowotnej wydaje 

się być istotnym elementem współczesnego funkcjonowania sektora usług medycznych. 

Można wyróżnić wiele czynników formalnych sprzyjających integracji cudzoziemców 

zawartych zarówno w przepisach międzynarodowych  jak i w prawodawstwie polskim. 

Leczenie pacjentów-imigrantów wymaga odpowiedniego przygotowania personelu 

medycznego. Istotna staje się nie tylko znajomość przepisów i procedur dotyczących 

leczenia osób o innym obywatelstwie, ale także ich akceptacja oraz świadomość możliwych 

odmienności, wynikających z ich pochodzenia kulturowego. 

Kwestie różnic kulturowych, ich znaczenie dla praktyki pracowników ochrony zdrowia 

powinny stanowić zatem podstawowy element programów nauczania przed-  

i podyplomowego wszystkich profesjonalistów ochrony zdrowia gdyż wiedza lekarzy, 

pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych zawodów o określonych 

zachowaniach ludzi ze społeczności odmiennych kulturowo wobec zdrowia i choroby jest 

kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej.  

 

Słowa kluczowe: Różnice kulturowe. Ochrona zdrowia. Kształcenie. 

 

Summary 
Greater diversity society causes that health protection is locatedin the new situation, 

which is a challenge for both the same health care system, as well ashis professionals who 

must face the new issues and the tasks to patients different culturally.   
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The purpose of this work is to increase their subject matter of cultural diversity in their 

job protection of health professionals in Poland.  The issue of various aspects of cultural 

sensitivity of healthcare staff seems to be an important element of contemporary functioning 

of the sector of medical services.  

It can be identified a number of factors formal favourable of foreigners integration of 

both the provisions of the international as well as in Polish legislation.  

Treatment patients-immigrants requires adequate preparation medical personnel.  

Significant becomes not only to know the regulations and procedures for medical treatment 

persons of another nationality, but also their acceptance and awareness possible diversities, 

arising out of their origin cultural.  

Issues cultural differences and their importance for workers health protection 

practices should be therefore constitute an essential element of the teaching before-and at 

all professionals of health protection because knowledge doctors, nurses, physiotherapists, 

medical rescue workers and other professions with defined behaviour people from different 

communities culturally to health and disease is crucial to the provision health care.   

 
Key words:  Cultural differences. Health protection. Training. 

 
Wstęp 

W obecnych czasach migracje międzynarodowe stały się zjawiskiem częstym  

i masowym. Od wielu lat gdy Polska została członkiem UE stała się krajem atrakcyjnym do 

którego coraz liczniej przyjeżdżają cudzoziemcy: migranci, uchodźcy, osoby ubiegające się  

o azyl, inne. Z danych statystycznych (GUS, UdSC) wynika, że najwięcej w Polsce jest 

migrantów z Ukrainy, Wietnamu, Białorusi, Chin, Rosji. 

Ponadto na terenie Polski istniało i istnieje wiele grup etnicznych, religijnych, 

językowych, ale zjawisko wielokulturowości zaczęło być dostrzegane dopiero w roku 1989. 

Zwrócono wtedy uwagę na istnienie historycznych mniejszości etnicznych i narodowych oraz 

napływanie tzw. nowych społeczności – uchodźcy, migranci, repatrianci. [1]  

Zgodnie z polskim ustawodawstwem mniejszością narodową jest grupa polskich 

obywateli, która spełnia łącznie sześć warunków: 

1. Jest mniej liczebna od pozostałej ludności RP, 

2. W sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub 

tradycją. 

3. Dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji. 

4. Ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na 

jej wyrażanie i ochronę. 

5. Jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium RP od co najmniej 100 lat. 
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6. Utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 

Za mniejszości narodowe uważa się grupy: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, 

ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską. 

Grupa etniczna również spełnia te kryteria oprócz tego, że nie utożsamia się  

z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Do mniejszości etnicznych zaliczono  

w Polsce grupy: karaimską, łemkowską, romską i tatarską. [2]  

Ponieważ Polska, podobnie jak inne kraje europejskie uczestniczy w procesach 

migracyjnych, integracja mniejszości staje się ważna ze społecznego i ekonomicznego 

punktu widzenia. Powinno to znaleźć zatem swój wyraz w wielu obszarach polityki państwa: 

emigracyjnej, społecznej, edukacyjnej, zatrudnienia, itp. Kolejnym obszarem powinna być 

polityka zdrowotna, która podobnie jak inne wymienione sektory winna stać się bardziej 

kulturowo wrażliwa. [3]  

Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest podniesienie tematyki dotyczącej 

zróżnicowania kulturowego w pracy zawodowej profesjonalistów ochrony zdrowia w Polsce. 

Zagadnienie rożnych aspektów z zakresu wrażliwości kulturowej pracowników opieki 

zdrowotnej wydaje się być istotnym elementem współczesnego funkcjonowania sektora 

usług medycznych. 

  
Problematyka zdrowia migrantów cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

zarówno instytucji i organizacji związanych z migracją jak też jest podejmowana na wielu 

konferencjach, sympozjach oraz staje się przedmiotem badań. 

Większa różnorodność społeczeństwa powoduje, że ochrona zdrowia znajduje się  

w nowej sytuacji, co stanowi wyzwanie zarówno dla samego systemu opieki zdrowotnej, jak  

i jego profesjonalistów, którzy muszą zmierzyć się z nowymi kwestiami i zadaniami. Warto 

zaznaczyć, że dobra opieka to taka, w której pacjent znajduje się w centrum uwagi, i taka, 

która pasuje do świata pacjenta. Akcentowanie tożsamości kulturowej pacjenta i jego bliskich 

jest konieczne do osiągnięcia opieki wysokiej jakości. Szacunek dla tożsamości  

i indywidualne podejście do pacjentów i ich rodzin stanowią elementy profesjonalizmu 

lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Między sztywnym 

trzymaniem się własnych poglądów moralnych a całkowitym dostosowaniem się do wartości  

i przekonań pacjenta jest jeszcze przestrzeń, w której można szukać rozwiązań możliwych 

do zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych.  [4,5,6,7] 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że kultura zarówno normatywna (wartości, normy, 

wzory i wzorce) jak i symboliczna (idee, symbole, poglądy, przekonania, wierzenia itp.)  

w znacznym stopniu determinuje zachowania zdrowotne ludzi oraz postawy i zachowania  

w określonej sytuacji; zarówno w zdrowiu, jak i wobec choroby. [8]  
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Pełen dostęp do systemu opieki zdrowotnej jest niezbędnym elementem integracji 

imigrantów. Inwestycja w językowo i kulturowo kompetentne usługi medyczne w sytuacji 

coraz powszechniejszego osiedlania się imigrantów w Polsce nie tylko sprzyja procesowi ich 

pomyślnej adaptacji, ale także wpływa na obniżenie kosztów ponoszonych przez państwo 

polskie – tak w wymiarze finansowym, jak i społecznym – w perspektywie długoterminowej. 

Instytucje publiczne zobowiązane są do promowania równego dostępu do opieki zdrowotnej 

i powinny stanowić przykład stosowania tzw. dobrych praktyk oraz skutecznej polityki  

w zakresie ochrony zdrowia. Bez ich współpracy nie jest możliwe prowadzenie spójnej 

polityki imigracyjnej w regionie. [9]  

Analizując różne regulacje prawne, można więc wyróżnić następujące czynniki 

formalne sprzyjające integracji cudzoziemców (zarówno z Unii Europejskiej, jak i z 

interesujących nas krajów spoza UE) w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej: 

- zgodnie z art. 68 Konstytucji RP każda osoba w Polsce ma prawo do ochrony zdrowia. 

- lekarz lub szpital nie może odmówić w nagłych przypadkach przyjęcia osoby poniżej 18. 

roku życia, nawet jeśli nie posiada ona ubezpieczenia (koszty jej leczenia pokrywa 

wówczas Skarb Państwa) 

- cudzoziemcy nie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym NFZ, mogą dobrowolnie opłacać 

składki 

- cudzoziemcom przysługuje ochrona praw pacjenta 

Kierownicy placówek medycznych mają także prawny obowiązek zapewnienia 

chorym możliwości wykonywania praktyk religijnych i kontaktu z przedstawicielami swojego 

wyznania na terenie szpitala 

W Kodeksie Etycznym Polskiej Pielęgniarki i Położnej zawarte są istotne treści 

dotyczące zasad w pracy zawodowej pielęgniarki i położnej m.in. pielęgniarka ma „… nieść 

pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy 

polityczne, stan majątkowy i inne różnice”, natomiast w części ogólnej zaznaczono, że 

„…działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie 

profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej  

i społecznej”, [10]  

Również w Kodeksie lekarskim w przyrzeczeniu lekarz zobowiązuje się „… według 

najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc 

bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy 

i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek” Natomiast  art. 3 

mówi, że „Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka 

bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, 

przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania” 

[11]  
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W Kodeksie Etycznym Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, Deklaracji Praw 

Człowieka  

i Deklaracji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia zawarty jest zapis, że każdy 

człowiek ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych  

i kulturowych oraz przekonań, m.in. religijnych. 

Natomiast Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 

równego traktowania, określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady 

równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, 

wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W art. 4. 

dokumentu zaznaczono, iż ustawę stosuje się w zakresie dostępu i warunków korzystania  

z opieki zdrowotnej. Wykonywanie zaś zadań dotyczących realizacji zasady równego 

traktowania powierza się Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu do 

Spraw Równego Traktowania (art. 18). [12]  

W związku z tym, 29 czerwca 2011 roku Minister Elżbieta Radziszewska, 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, wręczyła nominacje 45 

Koordynatorom ds. Równego Traktowania, którzy będą pełnić tę funkcję we wszystkich 

ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wybranych instytucjach centralnych  

wszystkich urzędach wojewódzkich na terenie całego kraju. Osoby powołane na to 

stanowisko będą podczas specjalnych sesji szkoleniowych zdobywać odpowiednie 

kwalifikacje do skutecznego monitorowania zasady równego traktowania i przeciwdziałania 

dyskryminacji w swoich miejscach pracy. Dzięki temu zyskają uprawnienia do prowadzenia 

szkoleń dla pracowników administracji rządowej w swoich urzędach i instytucjach, jak 

również – w wypadku Koordynatorów w urzędach wojewódzkich – dla pracowników 

administracji samorządowej. Koordynatorzy ds. Równego Traktowania będą też wspomagać  

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w realizacji Krajowego Programu Działań na 

rzecz Równego Traktowania na poziomie swoich instytucji. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu 

niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 3 grudnia 2010 

roku program ten określa cele i priorytety działań rządu na rzecz równego traktowania, 

szczególnie w zakresie:  

- podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat 

przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania; 

- przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania; 

- współpracy z partnerami społecznymi, organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami  

w zakresie równego traktowania.  

Koordynatorzy będą odpowiadać za wprowadzanie jego celów i priorytetów  

w zatrudniających ich urzędach i instytucjach nie tylko przez skrupulatny monitoring zasady 

równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, lecz również poprzez inicjowanie 
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pożądanych zmian na tych obszarach. Od jesieni 2011 roku Koordynatorzy będą 

też aktywnie działać w ogólnopolskiej sieci Koordynatorów ds. Równego Traktowania. [13]    
Obok przestrzegania prawodawstwa polskiego, fakt przynależności Polski do Unii 

Europejskiej nakłada na polski system opieki zdrowotnej konieczność respektowania także 

aktów prawnych obowiązujących w UE, w tym przede wszystkim Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), 

Międzynarodowego Pakietu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz. U.  

z 1977 r., Nr 38, poz. 169), Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67) 

oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec 

zastosowań biologii i medycyny. W myśl wymienionych dokumentów: „(…) każdemu 

człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję społeczną, 

przysługuje ochrona jego praw podmiotowych posiadających charakter ponadpaństwowy, 

niezbywalny i nienaruszalny. Ponadpaństwowość materii potwierdzają liczne akty prawa 

międzynarodowego zawierające w swej treści zagadnienia ochrony zdrowia i praw 

pacjentów. [14]  

Zdrowie migrantów stało się także przedmiotem prac Rady Wykonawczej WHO  

w 2007r. [15] oraz 61 Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2008r. [16], która wzywa kraje 

członkowskie do tworzenia polityk zdrowotnych wrażliwych na potrzeby cudzoziemców, 

udzielania im pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych (promocja zdrowia, profilaktyka, 

leczenie) oraz innych działań wspierający dobrostan oraz integrację. Jednym z elementów 

takich prac jest monitorowanie sytuacji zdrowotnej migrantów, a także stworzenie 

odpowiednich systemów informacji na temat zdrowia i efektywnych działań – tzw. dobrych 

praktyk. 

Leczenie pacjentów-imigrantów wymaga odpowiedniego przygotowania personelu 

medycznego. Istotna staje się nie tylko znajomość przepisów i procedur dotyczących 

leczenia osób o innym obywatelstwie, ale także ich akceptacja oraz świadomość możliwych 

odmienności, wynikających z ich pochodzenia kulturowego. Znaczną barierą w kontakcie 

imigrantów z instytucjami opieki zdrowotnej są trudności językowe. Zrozumienie terminologii 

medycznej oraz zagadnień związanych z kwestiami administracyjnymi towarzyszącymi 

leczeniu wymaga dużej kompetencji  językowej, którą nie zawsze mogą wykazać się nawet 

sami „przeciętni” obywatele danego kraju. Sytuacja choroby dodatkowo obciąża imigranta  

i może bardzo ograniczać jego możliwości komunikacyjne. [9]  
Nasuwa się zatem podstawowe pytanie; czy wiedza pracowników ochrony zdrowia 

na temat wielokulturowości, różnic kulturowych i społecznych potencjalnych odbiorców usług 

zdrowotnych jest wystarczająca i czy jest ona dla nich niezbędna? 

Wydaje się, że jest ona niewystarczająca, a jednocześnie, że jest niezbędna.  
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Ponieważ z  dostępnych badań wynika, że mimo przysługujących cudzoziemcom 

praw do opieki zdrowotnej, napotykają oni szereg barier, które w znaczny sposób 

ograniczają im możliwość korzystania z opieki lekarskiej i innych usług medycznych. Są to 

przede wszystkim bariery komunikacyjne, wynikające z braku znajomości języków obcych, 

ale także utrudnienia bardziej formalne, świadczące o nieznajomości przepisów dotyczących 

leczenia osób nie posiadających polskiego obywatelstwa. Najbardziej niepokojące są jednak 

relacje cudzoziemców – ale także respondentów polskich z ich najbliższego otoczenia – 

mówiące o przypadkach jawnej dyskryminacji ze względu na odmienność językową, 

kulturową czy fizyczną. Inną zgłaszaną przez badanych respondentów tendencją widoczną  

w zachowaniach personelu medycznego, była swoista „infantylizacja” pacjentów, którzy nie 

znali dostatecznie języka polskiego. Miało się to objawiać ignorowaniem ich osoby  

i kierowaniem informacji do osoby im towarzyszącej, uśmiechami i pobłażliwością w chwili, 

gdy starali się sami posługiwać językiem polskim oraz bagatelizowaniem ich próśb  

o ponowne wytłumaczenie przekazanych informacji. [9]  

Jedną z dziedzin pomocy uchodźcom, w której mimo upływu czasu są ciągle 

potrzebne zmiany, jest opieka zdrowotna. Ten stan rzeczy jest w dużej mierze spowodowany 

brakami w procesie kształcenia zarówno polskich lekarzy, pielęgniarek jak i psychologów. 

Dotyczą one przygotowania reprezentantów tych dyscyplin do pracy z pacjentem z innej 

kultury niż kultura polska czy ogólniej kultura zachodnioeuropejska. Ponieważ przybywający 

do Polski migranci/uchodźcy rekrutują się w przeważającej mierze z reprezentantów kultur 

nie mieszczących się w powyższych kategoriach, rzeczą bardzo pilną staje się refleksja 

teoretyczna i praktyczna nad kulturowo adekwatnym niesieniem pomocy osobom należącym 

do innych kręgów kulturowych oraz niesienia wrażliwej kulturowo pomocy psychologicznej 

pacjentom z innych kultur.  [17]  

Warunkiem efektywnej pracy z osobami z innej kultury jest zbudowanie przez 

terapeutę samoświadomości i zrozumienia swojego zaplecza kulturowego, a także wpływu, 

jakie ma to zaplecze na jego postawę i zachowanie wobec ludzi z innych kultur i grup 

społecznych. [18]  

Kwestie różnic kulturowych, ich znaczenie dla praktyki pracowników ochrony zdrowia 

powinny stanowić zatem podstawowy element programów nauczania przed-  

i podyplomowego wszystkich profesjonalistów ochrony zdrowia gdyż wiedza lekarzy, 

pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych zawodów o określonych 

zachowaniach ludzi ze społeczności odmiennych kulturowo wobec zdrowia i choroby jest 

kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej.  

Zarówno studenci jak i pracownicy winni mieć możliwość zapoznania się z 

problemami wynikającymi z różnic kulturowych u podopiecznych oraz zdobyć umiejętność 

reagowania na nie zgodnie z zasadami etyki zawodowej; powinni poznawać i próbować 
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zrozumieć czynniki kulturowe danej społeczności i odpowiednio je uwzględnić w procesach 

planowania i realizacji leczenia, pielęgnowania, opieki. Winni zatem uzupełniać/poszerzać 

swoją wiedzę nie tylko w zakresie zagadnień etycznych, ale także ochrony praw człowieka  

z uwzględnieniem poszanowania zróżnicowania kulturowego i religijnego. 

 

Podsumowanie 
Każda kultura opieki nad chorym zależy od kultury, w ramach której kształtuje się 

opieka zdrowotna, a czynniki takie jak: sytuacja ekonomiczna kraju, technologia, edukacja, 

religia, normy i wartości odgrywają w kulturze opieki nad chorym olbrzymią rolę. 

Bariera językowa nie jest jedynym czynnikiem utrudniającym proces komunikacji; ale 

np. rozbieżności dotyczące wartości, poglądów co do postępowania w chorobie, różnice 

etniczno-kulturowe, tradycje, zwyczaje, wierzenia, religie itd. mogą stanowić przyczyny 

nieporozumień miedzy pacjentem a lekarzem czy pielęgniarką. 

Kompetencja międzykulturowa wydaje się zatem umożliwiać pracownikom ochrony 

zdrowia rozwiązywanie wiele problemów w kontaktach z pacjentami odmiennymi kulturowo. 

Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni zatem mieć odpowiednie umiejętności 

komunikacyjne, ujawniać postawę zrozumienia i zaufania oraz brak uprzedzeń wobec 

pacjentów ze względu na ich płeć, etap życia, status społeczno-ekonomiczny, wykształcenie, 

a także rasę, kulturę, światopogląd. Powinni być otwarci na potrzeby, oczekiwania pacjenta, 

jego normy i wartości oraz liczyć się z jego sytuacją osobistą w trakcie badań, konsultacji, 

leczenia i opieki. W kształceniu medycznym w Polsce do wielokulturowości nie podchodzi się 

w sposób systematyczny tak jak w innych krajach Europy, czy w USA, gdzie w wielu 

programach nauczania uwzględnia się wielokulturowość.  

Z drugiej strony wydaje się, że nie jest możliwe wyposażenie studentów w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące wszystkich kultur – mnogość języków, 

złożoność historii, różnorodność mentalności i tradycji stają się zbyt duże. Można jednak 

rozwijać świadomość aspektów kulturowych opieki, otwartość, szacunek, nieuprzedzenie  

i znajomość różnic kulturowych w kontaktach z potencjalnymi pacjentami; zwracać uwagę na 

kulturowy wymiar postrzegania i przekonań zarówno dotyczących zarówno siebie, jak  

i innych (w tym pacjentów, współpracowników), zdawać sobie sprawę z różnic kulturowych  

w funkcjonowaniu systemów opieki zdrowotnej. [19]   

W związku z obecnymi zmianami w kształceniu medycznym, istnieje konieczność 

wprowadzenia do programów nauczania zagadnień dotyczących wielokulturowości; nie tylko 

czynników warunkujących różnice kulturowe, ale również nastawienie studentów  

i umiejętności komunikowania się z pacjentem obcego pochodzenia.  Pojawia się w związku 

z tym wiele wątpliwości i pytań. 

- co oznacza uświadomienie sobie i zrozumienie własnego zaplecza kulturowego? 
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- jaka jest postawa wobec odmienności kulturowej i własnego zaplecza kulturowego.  

- co stanowi o identyczności kulturowej, w jakich sytuacjach czuje się, że ta 

identyczność jest zagrożona, jak na to zagrożenie reagować? 

- w jaki sposób zapobiegać występowaniu nieporozumień, czy wręcz konfliktów na tle 

różnic kulturowych?  

- na ile można przygotowywać pracowników ochrony zdrowia do aktywnego udziału  

w procesie integracyjnym? 

- kto i jak powinien zajmować się edukacją/szkoleniem w zakresie wielokulturowości? 

- w jaki sposób z kolei przygotowywać potencjalnych edukatorów/trenerów do tej 

działalności? 

Ważne jest zatem zwiększanie/pogłębianie wrażliwości kulturowej pracowników 

ochrony zdrowia oraz edukacja w zakresie wiedzy o przedstawicielach innych kultur 

zamieszkałych w Polsce, kwestionowanie stereotypów, uwrażliwianie na różnice kulturowe i 

wzmacnianie postawy szacunku wobec innego człowieka i jego kultury. Uświadamianie 

pracownikom znaczenia tolerancji wobec wyznań innych ludzi, zrozumienie, iż w 

sprawowanej opiece podstawową rolę odgrywa zaakceptowanie tego, że ludzie różnią się 

nie tylko rodzajem choroby, ale także przynależnością kulturową oraz, że istnieje ścisły 

związek między różnorodnością wśród ludzi, a etyką zawodową,  przyczyni się do poprawy 

jakości świadczeń zdrowotnych i wzrostu satysfakcji pacjentów odmiennych kulturowo.  

Brak wrażliwości kulturowej wszystkich, bez wyjątku pracowników ochrony zdrowia 

na różnice kulturowe i religijne powodować może bowiem zagrożenie dla poszanowania 

godności pacjenta  
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Abstrakt: 
Pneumónie ventilovaných pacientov (ventilator-associated pneumonia, VAP) sú 

najčastejšou nozokomiálnou infekciou u pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu 

ventiláciu(UPV). VAP je hlavnou príčinou morbidity, mortality ventilovaných pacientov 

a spojená s ďalším pobytom na JIS/ARO v nemocnici, predlžovaním UPV a zvyšovaním 

nákladov. Cieľom článku je poskytnúť systematický pohľad na možnosti prevencie VAP 

v súlade s teóriou expulzného efektu, technického zariadenia a klinický postup pri aplikácii 

inpulzného a expulzného efektu pre vykonávanie bronchiálnej toalety. Záverom autori 

hodnotia možnosti expulzie, inpulzie a pľúcnej laváže pomocou vysokofrekvenčnej dýzovej 

ventilácie (VFDV), ako prínos pre terapeutický proces v nemocničnej starostlivosti 

o pacienta.  

 
Kľúčové slová: Pneumónia ventilovaných pacientov –VAP. Vysokofrekvenčná dýzová 

ventilácia (VFDV). Expulzný efekt. Tracheobronchiálna toaleta. 

 
Abstract: 

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common nosocomial infection in 

patients requiring mechanical ventilation. VAP remains a leading cause of morbidity, mortality 

in mechanical ventilated patients is associated with longer ICU and hospital stay, prolonged 

mechanical ventilation and increased costs. The aim of the article is to give a systematic 

review of evidence-based methods of VAP prevention, theory of expulsion effect, technical 

equipment and clinical process during institution of inpulsion and expulsion effect for bronchial 

toilet. In conclusion, authors consider the possibilities of expulsion, inpulsion and lug lavage 

using HFJV to be beneficial for in-hospital treatment of a patient. 

 
Key words: Ventilator-associated pneumonia-VAP. High frequency ventilation (HFV). 

Expulsion effect. Trachea-bronchial toilet.  
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Umelá pľúcna ventilácia (UPV) predstavuje súbor postupov umožňujúcich podporiť 

alebo do určitej miery nahradiť činnosť niektorých zložiek respiračného systému (pľúc, 

hrudnej steny a dýchacieho svalstva) funkčne spojených s výmenou plynov v pľúcach. Na 

rozdiel od spontánneho dýchania sa umelá ventilácia pľúc uskutočňuje pretlakom, preto je 

obvykle nutná tracheálna intubácia [1-3]. Výmena plynov v pľúcach zahrňuje výmenu plynov 

medzi alveolami a vonkajším prostredím t.j. ventiláciou, a molekulárny transport plynov cez 

alveolokapilárnu membránu, t.j vonkajšie dýchanie. UPV nie je liečebnou metódou, ktorá 

kauzálne rieši základné ochorenie, dáva priestor k preklenutiu kritického stavu a možnosť 

kauzálnu príčinu zvládnuť[1-3]. Pri rozvinutej respiračnej insuficiencii s tachypnoí dochádza 

k únave dýchacích svalov, ktoré majú neúmernú spotrebu O2. Nežiaduce a vedľajšie účinky 

UPV sa zvlášť dotýkajú funkcie srdca, krvného obehu, pľúc a ľadvín [1-3]. Ak sa pri UPV 
zníži žilný tonus (napr. anestetika, sedatíva a hypnotika) alebo pri hypovolémií, klesá 
v inspiriu krvný tlak a minútový srdečný objem. Čím vyšší je pretlak v hrudníku, tým sú 

výraznejšie účinky na srdce a krvný obeh. Zvlášť vyjadrené sú ak v exspiriu pretrváva 

v hrudníku pretlak, napr. pri ventilácií s zariadením PEEP. Preto sa pri dlhodobej ventilácií 

niekedy podávajú vazoaktívne látky, často je treba zväčšiť intravazálny objem. Veľkú 

pozornosť je potrebné venovať ventilácií pacientov s zvýšeným intrakraniálnym tlakom. 

Vzostupom centrálneho žilového tlaku sa môže obmedziť odtok žilovej krvi z mozgu, 

v dôsledku toho sa ešte viac zvýši intrakraniálna hypertenzia. Pľúca môžu byť poškodené 

striedaním ventilačného tlaku. Výška pretlaku je rozhodujúca, čím je vyšší  inspiračný tlak, 

tým skôr vznikne pľúcna barotrauma. Pri zavretom hrudníku a zdravých pľúcach je 
bezpečná horná hranica pretlaku 70 cm H2O. Vysoký tlak môže roztrhnúť alveoly. 

Rozvíjajú sa nasledujúce komplikácie[1-3]: 

• intersticiálny emfyzém pľúc, subpleurálny emfyzém, 

• pneumotorax, 

• pneumomediastinum, 

• pneumoperikard. 

Intersticiálny emfyzém pľúc a emfyzém mediastima mierneho rozsahu nemajú 

obvykle veľký klinický význam. Tenzní pneumotorax a pneumoperikard môžu nadobudnúť 

stav ohrozenia života. 

Nozokomiálne pneumónie ventilovaných pacientov (ventilator-associated pneumonia, 

VAP) sú aktuálnym problémom i v rámci stále sa zdokonaľujúcich diagnostických metód, terapii a 

na neposlednom mieste aj v prevencii komplikácií. VAP je definovaná ako nozokomiálna 

pneumonia vzniknutá alebo zistená v priebehu UPV, podľa časového kritéria (American Thoracic 

Society) ako pneumonia vzniknutá za viac než 48 až 78 hodín od tracheálnej intubácie a začatí 

UPV. Najvyššie riziko vzniku ventilátorovej pneumónie je v prvých 5 dňoch ventilácie (3 % za deň), 

behom 5.-10. dňa UPV je 2 % za deň a v ďalších dňoch UPV stúpa o 1 % denne. Doba vzniku 
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pneumónie je významná z epidemiologického a prognostického hľadiska. Včasná VAP (vzniknutá 

do 4. dňa vrátane od intubácie a začatia UPV) býva spôsobená patogénmi citlivými na antibiotika 

(Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarhalis, Hemophilus influenzae...). Jedná sa často 

o patogény prítomné v dýchacích cestách už v dobe intubácie, vznik včasnej VAP nepredchádza 

kolonizácií žalúdku a bariérové opatrenia bývajú málo účinné. VAP neskorá (vzniká od 5 dňa 

vrátane od začatia UPV) býva častejšie spôsobená multirezistentnými  patogénmi (Pseudomonad 

aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae, methicillin-rezistentný Staphylococcus 

aureus, Stenotrophomonas maltophilia) a je spojená s vyššou morbiditou a mortalitou. Pneumónia 

(Obr.1) vzniká vstupom mikroorganismu do sterilného prostredia dýchacích ciest a pľúcneho 

parenchýmu. Najviac zasiahnutá býva oblasť bronchiol a alveol. Patogény vstupujú do dýchacích 

ciest aspirácie z orofaryngeálnej oblasti, menej často z žalúdku, ďalej inhaláciou kontaminovaného 

aerosolu alebo hematogennou cestou. V vzácnych prípadoch sa môže uplatniť priami prestup do 

pľúcneho tkaniva, ktorý býva spojený s vnútrohrudným výkonom či poranením. Rozhodujúcim 

faktorom pre vznik VAP je kolonizácia orofaryngeálnej oblasti. Za normálnych okolností je 

mikroflóra horných dýchacích ciest osídlená predovšetkým grampozitívnymi a anaeróbnymi 

organizmami [7-11]. 

 
Obrázok 1 Patogenéza nozokomiálnej pneumónie 

 
Prevencia ventilačnej pneumónie 

Súbor opatrení slúžiacich k prevencii VAP je v poslednej dobe nazývaný termínom 

„balíček“. Preventívne balíčky zahrňujú predovšetkým ošetrovanie pacienta v polosede, 

predchádzanie stresovému krvácaniu, umývanie rúk (Obr.2) zdravotníckeho personálu (ruky 

nemajú mať šperky, hodinky, nechty - dlhé, nalakované, umelé (prenos Klebsiela, 

Acinetobakter), ústna hygiena, zavedenie žalúdočnej sondy ústami, pravidelná kontrola 

glykémie. Prínosom sa javí zavedenie edukačných programov pre ošetrovateľský personál 

zameraný na miestnu epidemiológiu, preventívne postupy, rizikové faktory, starostlivosť  

o ventilovaného pacienta. Edukácia by mala zvýšiť motiváciu zapájania sa  

do prevádzkovania preventívnych zásahov. Vzdelávanie by sa malo týkať zdravotných 
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sestier a lekárov, ktorí by mali byť informovaný o technikách, stratégiách a použití 

inovačných prvkov v invazívnej a neinvazívnej ventilácií. 

 
   

                  

 

 
 

Obrázok 2 Geografický koncept rizika prenosu a dezinfekcia rúk [7, 8] 
 

Rastúci dôraz na bezpečnosť pacientov vedie k postupnému prehodnocovaniu metód 

používaných vo výučbe študentov medicíny, zdravotných sestier v ich príprave pre klinickú 

prax. Jednou z metód, ktoré umožňujú prípravu študentov pre klinickú prax bez ohrozenia 

pacientov či iných osôb sú simulácie. Akékoľvek využitie reálnych simulátorov – figurín – 

v medicínskom, ale aj ošetrovateľskom vzdelávaní je pomerne novým javom, s rastúcou 

účinnosťou didaktickej metódy s previazaním na  inovačné technológie biomedicínskeho 

inžinierstva. Dýchanie ako jedna zo základných životných funkcií je riadené množstvom 

regulačných mechanizmov. Voľné zmeny dýchania sú regulované mozgovou kôrou, 

dýchacia automatika je zase zabezpečovaná dýchacími centrami v predĺženej mieche  

a v moste. Je nevyhnutné aby bola aktivita dýchacích centier v súlade s metabolickou 

situáciou organizmu, aby reagovala na zmeny obsahu dýchacích plynov vo vnútornom 

prostredí organizmu. Hovoríme o chemickom riadení dýchania, ktorého hlavnou úlohou je 

udržiavať relatívne stabilné parciálne tlaky O2 a CO2, a to hlavne v arteriálnej krvi. Pri 

zostavení modelu regulácie sú zohľadnené všetky uvedené poznatky (Obr.3). 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Obrázok 3 Komplexný model regulácie dýchania a Weibelov morfologický model 

respiračného systému (A- morfologický model, B- schéma RLC T článku reprezentujúca RS,  

C- elektrický okruh) [5-8] 

5 hlavných  momentov pre hygienu a dezinfekciu rúk: 

• pred kontaktom s pacientom, 

• pred aseptickým zákrokom u pacienta, 

• po kontakte s biologickým materiálom, 

• po kontakte s pacientom, 

• po kontakte s okolím pacienta. 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 137

Aplikácia v resuscitačnej starostlivosti 
Vhodným nastavením ventilačných parametrov je možné dosiahnuť inpulzného  

a expulzného efektu. Pri inpulznom efekte (nastavenie 1:2) je sekrét alebo cudzí obsah 

v dýchacích cestách mobilizovaný smerom do vnútra. Možná aplikácia broncholytik, 

mukolytik. Pri expulznom efekte (nastavenie 2:1) je automaticky aktivovaná expiračná tryska 

obmedzujúca vznik nepriaznivého dynamického expiračného pretlaku v dýchacích cestách. 

Prúdení smerom z dýchacích ciest strháva sekréty i z distálnych partií. Inpulzný a expulzný 

efekt je použitý k laváži pľúc a bronchiálneho stromu. Vedľa toalety dýchacích ciest je 

vysokofrekvenčný ventilátor používaný ako periodické predychávanie „ambuing“, ako 

krátkodobá  hyperventilácia v liečbe vnútrolebečnej hypertenzie s významným znížením ICP, 

u niektorých hypoxických stavov nereagujúcich na konvenčnú ventiláciu. VFDV môžeme 

použiť v terapii edému mozgu, pri kontuznych pľúcach, v prípadoch kedy konvenčná 

ventilácia negatívne ovplyvňuje krvný obeh, pri ARDS. Môžeme ju použiť pri primárnych 

prevozoch RLP či sekundárnych - vnútro ústavných (RTG, CT, oper. sál), kedy je 

vyžadovaná ventilačná podpora [4, 7, 8]. 

Simulačný model, ktorý umožňuje študentom medicíny a lekárom názorne si 

vyskúšať výkladový problém z oblasti akútnej medicíny a neodkladnej resuscitačnej pomoci 

vo virtuálnej realite (Obr.3). 

   
 

Obrázok 3 Animácia použitá v grafickom rozhraní: a) nádych (inspirium), b) inspiračná 

pauza, c) výdych (expirium) [5-8] 

Klinické aplikácie VFDV 
Vysokofrekvenčná dýzová ventilácia(VFDV) má okrem iných pozitívnych účinkov aj 

ten, že dokáže pohybovať telesami (cudzie teleso, hlien, aspirát a pod.) vo vnútri 

tracheobronchiálneho stromu. Tento pohyb je možné programovať a tak dosahovať žiadaný 

efekt. Pod pohyblivým telesom rozumieme tuhú, polotuhú alebo tekutú obštrukciu, ktorá nie 

je pevne fixovaná k sliznici bronchiálneho stromu. Môže ísť o aspirované cudzie teleso, 

tekutý aspirát alebo hlien, ako aj o lavážnu tekutinu, ktorú sme instilovali do dýchacích ciest. 

Za fyziologických okolností sú dýchacie cesty očisťované mukociliárnym exkavátorom  

a hlieny spolu so zachytenými časticami sú transportované do hypofaryngu a prehltnuté. 

a) b) c)
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V prípade silnejšieho dráždenia slizníc dýchacích ciest je aktivovaný kašľový reflex a hlieny, 

prípadne cudzie telesá sú vykašľané. Ak si časovo spomalíme prirodzený kašeľ, zistíme, že 

kašľajúci subjekt sa pomaly nadýchne a potom zatvorí hlasovú štrbinu. Exspiračné svalstvo 

sa stiahne a vytvorí v pľúcach pretlak. Hlasová štrbina sa rýchlo otvorí a pod pretlakom, 

vysokou rýchlosťou unikajúci vzduch strháva so sebou hlieny (aspirát a pod.), ktoré sú 

vyvrhnuté z dýchacích ciest [7-8]. 

 
Klinické využitie expulzného a inpulzného efektu 

Základným aplikačným rámcom pre využitie vyššie uvedených efektov je očisťovanie 

pľúc (lungs cleaning ). VFDV (česko-slovenského typu) dáva lekárovi do rúk mocnú zbraň, 

kedy môže minimálne agresívnou metódou bojovať s jedným zo základných problémov 

akejkoľvek UVP a to so zahlieňovaním dýchacích ciest, ktoré je nutné odsávať. Ďalšou 

aplikačnou možnosťou je očisťovanie dýchacích ciest a ich intenzívna laváž pri aspirácii 

rôznej genézy. Pri aspirácii sa vždy pred lavážou musí aplikovať expulzný efekt, aby nedošlo 

k zatlačeniu aspirátu hlbšie do dýchacích ciest [7-8]. 

Podobne je možné zlepšovať pľúcne funkcie pri mukoviscidóze. Využitie inpulzného 

efektu samostatne je možné napr. pri CPR a to aplikáciou katecholamínov v prípade, že 

nemáme ešte sprístupnený venózny prístup. V niektorých prípadoch je možné inpulziou 

aplikovať aj iné liečivá. Zaujímavým riešením je možná aplikácia surfaktantu pomocou 

inpulzie u detí s IRDS [7-8]. 

Prístup k aplikácii expulzie a laváže pomocou VFDV sme odlišovali podľa skupín 

pacientov a príčiny, ktorá viedla k jej potrebe. V podstate je možné povedať, že pri elektívnej 

aplikácii u pacientov na klasickom alebo VF ventilátore sme po napojení na VFDV aplikovali 

v prevažnej väčšine v inpulznom režime lavážnym ventilom lavážny roztok ( aqua pri inj, 

Mistabron, F1/1) v objeme cca 1,5 ml/kg/24 hod, pričom jednorázová dávka neprekročila  

10-15 ml. Inpulzný efekt sme aplikovali maximálne 120 s po instilácii lavážneho roztoku. 

Dodržanie času inpulzie je dôležitý parameter, aby lavážny roztok nedosiahol alveolárny 

kompartment a nevypláchol surfaktant. Po ukončení inpulzného režimu sme pacienta prepli 

na expulzný režim. Expulzný režim sme ponechali do tej doby, kým sa do hypofaryngu a do 

úst dostávali z dýchacích ciet hlieny t.j. zvyčajne 5-15 minút. Pokiaľ sme zvážili potrebu, 

procedúru sme opakovali 2-3 x za sebou. Laváž a expulziu sme opakovali 2-8 x denne, 

podľa potreby pacienta aj viackrát. U pacientov, ktorí aspirovali sme začínali laváž pľúc vždy 

expulzným režimom na dobu 5-10 minút, aby aspirát nebol zanesený do hlbších partií pľúc. 

až potom sme urobili laváž ako je opísaná vyššie. Pri kyslej aspirácii sme lavážovali 2,1 % 

NaHCO3, pričom objem lavážnej tekutiny bol vyšší ako 1,5 ml/kg/24 hod. a jednorázová 

dávka bola do 20 ml. U pacientov s aspiráciou krvi, napr. pri kraniocerebrálnych 

poraneniach, sme postupovali ako pri kyslej aspirácii, ale lavážnym roztokom bola aqua pro 
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inj. alebo F1/1. Ak sme pacienta trvale ventilovali VFDV, expulzný režim sme nastavovali 

podľa potreby. Počas expulzie sme vždy aplikovali exspiračnú podporu pomocou dýzy 

exspiračnej podpory na multidýzovom generátore tlaku (MGT). Exspiračná podpora slúži na 

zníženie "inadvertent PEEP", ktorý pri VFDV vzniká v dýchacích cestách a pri skrátení 

exspíria má tendenciu stúpať.  Exspiračná podpora znižuje hodnotu "inadvertent PEEP" na 

takú hladinu, aká bola pred expulziou. V prípade aplikácie expulzie ventilátorom PARAVENT 

PAT je tento proces úplne automatizovaný. Pri aplikácii laváže a expulzie sa môže vytvárať 

infekčný aerosol, preto je potrebné pracovať v maske a rukaviciach. Pre odvedenie aerosolu 

je možné na MGT upevniť ventilovú komoru s odpadovou hadicou do nádoby  

s dezinfekčným prostriedkom tzv. “expulzný set” [7-8]. 

Dá sa povedať, že expulzia bola účinná v cca 90% prípadov a excelentne účinná asi  

v 84-87% prípadov. V skupinách "astma a bronchiolitis" sme aplikovali expulzný efekt  

a laváž až po mobilizácii sekrétov, nikdy nie na začiatku UVP, kedy VFDV je málo účinná. 

Pomocou počítačového monitora DYNAVENT 888 sme monitorovali okrem iných 

parametrov aj odpor dýchacích ciest a poddajnosť pľúc (Tab.1). V niektorých skupinách  po 

aplikácii série 3-5 expulzných sedení sa parametre pľúcnej mechaniky výrazne a štatisticky 

signifikantne zlepšili[7-8].  
Tabuľka 1 Zmeny mechanických vlastností pľúc pred aplikáciou a po expulzii (n = 118) 

Raw ( kPa/l/s) Cst ( ml/kPa) Skupina Počet pac. 

pred expulziou po expulzii (20 min) pred 
expulziou 

po expulzii(20 min) 

Pneumónia / 

bronchopneumónia 

10 0,6 ± 0,05 0,47 ± 0,05 480 ±75 560 ± 77   * 

ARDS 12 0,7 ± 0,08 0,51 ± 0,07 * 380 ± 62 410 ± 65 

KCP 56 0,36 ± 0,03 0,35 ±0,03 580 ±78 590 ± 80 

Aspirácia pri KCP 21 0,68 ± 0,06 0,47± 0,05  * 426 ± 59 511 ± 71   * 

Kyslá aspirácia 19 1,18 ± 0,12 0,82 ± 0,09  ** 451 ± 67 550 ± 79   * 

*  - štatisticky významný rozdiel p< 0,05 pri párovom Studentovom t-teste 

* * - štatisticky významný rozdiel p< 0,01 pri párovom Studentovom t-teste 

Účinnosť expulzie iste nie je 100 %-ná u všetkých prípadov, ale 90% efektivitu 

liečebnej procedúry je možné považovať za veľmi dobrú, pričom v cca 86% prípadov bola 

expulzia a laváž excelentná. Monitorovaním hemodynamických parametrov, aj keď na malej 

skupine pacientov, sme zistili, že prechod z konvenčnej na vysokofrekvenčnú ventiláciu  

a expulziu len minimálne ovplyvnil parametre srdcového výdaja a z doposiaľ neobjasnených 

príčin poklesla periférna cievna rezistencia. Zmeny mechanických vlastností dýchacích 

orgánov len potvrdzujú zlepšenie stavu pacientov po aplikácii expulzie a laváže, podobne 
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ako zmeny krvných plynov. Expulzný efekt a bronchiálna laváž sa môže s úspechom použiť 

aj pri terapii mukoviscidózy, hlavne u detí, kde je možné v niektorých prípadoch dosiahnuť 

zlepšenie funkčných parametrov pľúc aj na niekoľko mesiacov. Výsledky sú ale veľmi 

individuálne. Používanie expulzného a inpulzného efektu pri UVP je možné považovať za 

jeden z rozhodujúcich prínosov VFDV do klinickej praxe[7-8]. 

 
Novinky v prevencii VAP a surveillance 

Vzhľadom k faktom, že vznik ventilátorovej pneumónie je významne spojený  

s tracheálnou intubáciou, je úsilím zamerať sa predovšetkým na vývoj nových kanýl.  

V súčasnej dobe sú na trhu antiseptické impregnované kanyly. K impregnácií sa používa 

striebro, Ag sulfaziadin s chlorhexidinom, striebro v kombinácií s chlorhexidinom alebo 

genciánová violeť v kombinácií s chlorhexidinom. Pomôcky s povrchovou úpravou striebra 

majú široké použitie, jeho účinnosť bola preukázaná predovšetkým u centrálnych žilových 

katétrov. Striebro má širokospektrálny antimikrobiálny účinok a bráni adhézií baktérií  

k povrchu rúrky a vzniku biofilmu. Tento biofilm vzniká behom niekoľkých hodín od začatia 

UPV a baktérie, ktoré obsahuje, sú ťažšie zvládnuteľné systémovým podávaním antibiotík. 

Nové materiály boli použité pri výrobe tesniacich manžiet kanýl. Vyvinutá bola kanyla  

s kónickou manžetou z polyuretanu, ktorý je oproti polyvinilu použitého u štandardných rúrok 

tenší a mäkký, čo účinnejšie zabraňuje prenikaniu obsahu okolo manžety. Novinkou  

v prevencii VAP je fotodezinfekcia vdychovaných plynov, taktiež podávanie probiotik  

v prevencií VAP[7-11].  

V dôsledku závažných nemocničných (nozokomiálnych) nákaz sa pristupuje  

k surveillance nemocničných nákaz (Obr.4b)).  

              

 
 

 

 

           

 

 

Obrázok 4 Incidencia nozokomiálnych nákaz (NN) 

a) na KAIM Ružomberku v rokoch (2007-2012)           b) Odber sterov – Dg. Z 75 

              

V rámci prevencie NN sa uskutočňujú kontroly zamerané na dodržiavanie 

bariérového systému, cielené kontroly kontaminácie a dohľad nad sterilizáciou (Obr.4a)). 

Výsledky metanalýzy štúdie s centrálnymi venóznymi kanylami, impregnovanými 
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„chlorhexidine-silver-sulfadiazine“ preukázali menšiu incidenciu kolonizácie kanýl (relat. 

pravdepodobnosť 0,44 /95 % interval spoľahlivosti 0,36 – 0,54/, p<0,01) a o nižšom výskyte 

kanylových infekcií krvi (RP 0,56 / IS 0,37-0,84/, p=0,005). Výsledky ekonomickej rozvahy 

na podklade analytického modelu naznačujú, že vzhľadom k 2 % redukcií kanylových 

infekcií, môže zariadenie docieliť zavedením impregnovaných kanýl vysoko ohrozených 

pacientov úspor vo výške 68-391 USD. Rovnako sa robí tzv. surveillance nozokomiálnych 

nákaz, čo znamená sústavné, úplné a všestranné zhromažďovanie údajov, ktoré majú vzťah 

k NN. Zahrňujú predovšetkým informácie o procese šírenia nákazy a podmienok, ktoré tento 

proces ovplyvňujú, analýzu týchto informácií, interpretáciu údajov, spätný návrat a tvorbu 

účinných opatrení k zamedzeniu ďalšieho výskytu infekcie[7-11].  

 
Záver  

Ošetrovateľské vzdelávanie je postupne obohatené o technologicky vyspelú výučbu 

ako nástroj, ktorý nielen zvyšuje úroveň učebného procesu, ale taktiež naplňuje potreby 

nastupujúcich generácií študentov. Hlavným cieľom simulačných metód vo výučbe je 

bezpečné, neohrozujúce prostredie pre nácvik klinických vedomostí, kritického myslenia, 

rozhodovacích algoritmov a tímovej spolupráce. Klinická simulácia je v kombinácií s reálnou 

klinickou skúsenosťou a ďalšími metódami výučby považovaná za účinný nástroj k príprave 

lekárov a sestier na rôzne komplikované situácie, ktoré prináša činnosť na ich budúcich 

pracoviskách. Nozokomiálna pneumónia ventilovaných pacientov je najčastejšou infekčnou 

komplikáciou u pacientov v intenzívnej starostlivosti. Tvorí takmer 90% všetkých infekcií 

u ventilovaných pacientov. V súčasnosti prevláda názor, že výskyt VAP súvisí predovšetkým 

s úrovňou ošetrovateľskej starostlivosti. Nevyhnutnosť preventívnych opatrení (liečebné a 

ošetrovateľské) k ovplyvneniu tzv. modifikovateľných rizikových faktorov vzniku VAP. Sestra 

orientovaná v danej problematike môže výraznou mierou prispieť k zníženiu výskytu VAP. 

Program prevencie a kontroly infekcií majú nemocnice podľa požiadaviek akreditačných 

štandardov. Táto požiadavka je začlenená do komplexného programu kvality a bezpečnosti. 

Pokiaľ budú oddelenia pristupovať k nozokomiálnym nákazám racionálne, môže sa im 

podariť výskyt preventabilných exogénnych nákaz zredukovať. Taký úspešný atribút 

prispieva k celkovej prestíže nemocnice. 
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Summary 

Clinical trials are experiments conducted on human beings, with the prior 

authorization of the law. They are subject to strict legal regulations, including regulations 

relating to ethical conduct of research. Because the studies in humans can be a threat to 

them as basic human values, such as: life, health, freedom, autonomy and dignity of the 

person, which is why these values stand guard precise laws and Bioethics Commissions. 

Without their positive opinion about the project, and then the consent at the start of the study, 

do not begin a clinical trial. Bioethical Commissions in their activities based on the precise 

legal regulations in the field of ethics, the law and ethics codes, a number of provisions of 

various ranks given by many different institutions and organizations. The principle that: "the 

good of the patient takes precedence over the interests of science and society." In the 

opinion of the specific project be weighed against the clinical trial in accordance with the 

principle of right of double effect, ie by comparing the foreseeable risks and inconveniences 

of the benefit for the individual trial, including current and future patients. If as a result of this 

analysis Bioethics Commissions considers that the anticipated therapeutic and public health 

benefits justify the risks placing it agrees to the experiment. A clinical trial may be conducted 

only if compliance with the study protocol, which is continuously monitored. The subject must 

be fully informed by the researcher about all the details and essence of the experiment and 

of his rights. The candidate should be able to express freely, without pressure, manipulation 

and unacceptable consent to participate in a medical experiment. The project should ensure 

the safety of each participant's withdrawal and each study participant must be able to 

compensation for damages incurred in connection with the experiment. 

 
Key words:  Bioethics. Law. Conventions. Bioethic Commissions. Clinical trials. 
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I.  Wstęp 
Badania kliniczne są eksperymentem prowadzonym na ludziach, po uprzednim 

uzyskaniu określonych prawem pozwoleń. Podlegają one ścisłym regulacjom prawnym, w 

tym regulacji dotyczącej aspektów etycznych przeprowadzania tych badań. Ponieważ 

badania prowadzone na ludziach mogą stanowić dla nich zagrożenia dla tak podstawowych 

wartości ludzkich, jakimi są: życie, zdrowie, wolność, autonomia i godność osoby, dlatego też 

na straży tych wartości stoją precyzyjne akty prawne oraz Komisje Bioetyczne. Bez ich 

pozytywnej opinii o projekcie i następnie wydanej zgodzie na rozpoczęcia badania, nie wolno 

rozpocząć danego badania klinicznego [1,2,3]. Komisje Bioetyczne w swojej działalności 

opierają się na precyzyjnych regulacjach prawnych w zakresie etyki, na kodeksach prawa i 

deontologii, licznych przepisach różnej rangi wydawanych przez wiele rozmaitych instytucji i 

organizacji (np. Światową Organizację Zdrowia, Światowe Stowarzyszenie Medyczne, 

Kościół, Unię Europejską, organy ustawodawcze poszczególnych państw) [4,5,6,7]. 

Eksperyment medyczny ma na celu umożliwienie uzyskanie wyników pożytecznych 

dla społeczeństwa, jest on dopuszczalny tylko wtedy, gdy nie można go przeprowadzić na 

obiektach innych niż człowiek i innymi metodami. Niedopuszczalny jest projekt pozbawiony 

uzasadnienia, sensu i znaczenia. Projekt eksperymentu powinien się opierać na wynikach 

badań na zwierzętach oraz na znajomości tzw. naturalnej historii choroby lub innego 

problemu. Eksperyment powinien tak być przeprowadzony, by zminimalizować ból, cierpienie 

psychiczne oraz uszkodzenie ustroju, nie wolno przeprowadzać takiego eksperymentu, który 

grozi utratą życia lub kalectwem a ryzyko nigdy nie powinno przeważać nad przewidywanymi 

korzyściami dla człowieka i ludzkości w wyniku rozwiązania bądź wyjaśnienia jakiegoś 

ważnego problemu. Eksperyment powinien być bardzo starannie zaprojektowany, 

przygotowany i przeprowadzony, by nie doszło do uszkodzeń, choroby, inwalidztwa czy 

śmierci nie tylko w czasie jego realizacji, ale również po jego zakończeniu, powinien być 

przeprowadzany wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje naukowe a 

w ciągu jego trwania badanemu należy zapewnić najwyższy poziom opieki medycznej. 

Badany ma prawo wycofać się z eksperymentu w każdej chwili, gdy dojdzie do takiego 

stanu, w którym traci zdolność zarówno psychiczną, jak i fizyczną do dalszego w nim udziału. 

Badacz ma prawo przerwać eksperyment w każdym momencie, gdy na podstawie zebranych 

danych oraz kierując się sumieniem, wiedzą, doświadczeniem i wnikliwą oceną, dochodzi do 

wniosku, że kontynuacja tego badania grozi uszkodzeniem ciała, inwalidztwem lub śmiercią 

osoby uczestniczącej w tym eksperymencie klinicznym [8,9,10]. 

 Warunki dopuszczalności prowadzenia eksperymentu ma człowieku zostały 

rozwinięte i przystosowane do współczesnych osiągnięć medycyny w formie takich 

obowiązujących obecnie dokumentów jak: Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia 

Medycznego, Dyrektywa 2001/20 Unii Europejskiej poświęcona wymogom prawidłowego 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 145

prowadzenia badań klinicznych (GCP – Good Clinical Practice), Międzynarodowe Wytyczne 

Etyczne do Prowadzenia Badań Biomedycznych z Udziałem Ludzi opracowane przez 

Council for International Organisation of Medical Sciences (CIOMS), zalecenia opracowane 

przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Konferencję na Rzecz Harmonizacji 

(ICH), Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec 

Zastosowań Biologii i Medycyny [7,11,12,13,14]. Znajdują się również w polskich przepisach: 

m.in. w Ustawie o zawodzie lekarza, Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz w nowym Prawie 

Farmaceutycznym, w których to dokumentach określono, że eksperymentem medycznym w 

tradycyjnym i ścisłym tego pojęcia znaczeniu „jest to takie działanie lekarskie na organizmie 

człowieka, które ma na celu sprawdzenie nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod 

diagnostycznych, leczniczych lub zapobiegawczych (eksperyment leczniczy) lub które ma na 

celu poszerzenie wiedzy medycznej (eksperyment badawczy)” [2,9]. Podobnie brzmi 

definicja „badania klinicznego” w Dyrektywie 2001/20 WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej, która podaje, że jest „to każde badanie przeprowadzone na człowieku, 

które ma za zadanie wykryć lub sprawdzić kliniczne, farmakologiczne lub inne 

farmakodynamiczne działania jednego produktu medycznego lub większej ich liczby, wykryć 

działania niepożądane tych produktów, zbadać absorpcję, dystrybucję, metabolizm i 

wydalanie produktów medycznych, określić ich bezpieczeństwo i skuteczność” [12]. 

Obowiązujące w Polsce nowe Prawo Farmaceutyczne podaje obowiązujące warunki prawne 

prowadzenia badań klinicznych (eksperymentów medycznych z użyciem produktu 

leczniczego na ludziach) zgodnie z wymogami prawa europejskiego [2,5,12]. Obowiązuje 

zasada, że: „dobro pacjenta jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub 

społeczeństwa”. W ocenie konkretnego projektu badania klinicznego wyważa się racje 

zgodnie z zasadą podwójnego skutku, czyli przez porównanie możliwego do przewidzenia 

ryzyka i niedogodności z korzyściami dla poszczególnych uczestników badania klinicznego 

dla obecnych i przyszłych pacjentów. Jeśli w wyniku takiej analizy Komisja Bioetyczna uzna, 

że przewidywane korzyści terapeutyczne oraz korzyści dla zdrowia publicznego 

usprawiedliwiają dopuszczenie ryzyka, to wyraża zgodę na dany eksperyment. Badanie 

kliniczne może być prowadzone tylko pod warunkiem zgodności z protokołem badania, która 

jest stale monitorowana. Uczestnik badania musi być dokładnie poinformowany przez 

badacza o wszystkich szczegółach i istocie eksperymentu oraz o przysługujących mu 

prawach. Kandydat powinien mieć możliwość wyrażenia swobodnie, bez manipulacji i 

niedopuszczalnych nacisków zgody na udział w eksperymencie medycznym. Projekt 

powinien zapewniać w każdym przypadku bezpieczeństwo wycofania się uczestnika a każdy 

uczestnik badania musi mieć zapewnioną możliwość zadośćuczynienia za szkody 

poniesione w związku z eksperymentem [2,5,9,10].  
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II.  Przegląd podstawowych regulacji prawnych dotyczących bioetyki i prowadzenia 
badań klinicznych 
 
II. 1.  Przysięga i przykazanie Hipokratesa 

W tradycji medycyny zachodniej Hipokrates, ojciec medycyny i etyki medycznej 

urodzony na wyspie Kos w 460-370 r. p.n.e. w rodzinie lekarskiej został uznany odkrywcą 

medycyny oraz twórcą i nauczycielem etyki lekarskiej. Hipokrates - autor tzw. „ Przysięgi 

Hipokratesa”, był założycielem szkoły medycznej, którą prowadził wraz ze swoimi synami 

[15]. Opracował własną teorię powstawania chorób, które wg niego pojawiały się w wyniku 

zaburzenia równowagi czterech płynów organicznych tj. krwi, śluzu, żółci i czarnej żółci [16].  

W Przysiędze Hipokratesa zawarte jest odwołanie do Apollona, Lekana, Asklepiosa, Hygieia, 

Panakeia i wszystkich bogów i bogiń oraz obietnica jej spełnienia zgodnie z posiadanymi 

zdolnościami i możliwościami. Przede wszystkim, przysięgający nie będzie w żaden sposób 

szkodził choremu, nikomu nawet na żądanie poda śmiertelnej trucizny, nikomu nie będzie jej 

proponował a także nigdy nie poda niewieście środka poronnego [15,16]. Przysięga 

Hipokratesa była wzorem dla średniowiecznych i nowożytnych przysiąg lekarskich oraz 

licznych deklaracji międzynarodowych. Określa ona okazanie szacunku dla mistrza, 

szacunek dla życia, czynienie dobra i nie dopuszczanie się złych czynów, przestrzeganie 

tajemnicy oraz szacunek dla pacjenta i zawodu lekarza [16]. Główną cechą przysięgi 

Hipokratesa było poszukiwanie i przekazanie lekarzom zasad etycznych, które to zasady 

powinny określać i regulować godne wykonywanie zawodu. Odwoływała się ona do potrzeby 

doskonalenia zarówno siebie, do godności, specjalnego posłannictwa całej profesji 

medycznej a także określała wiele zobowiązań moralnych: nakazów, zakazów, które lekarz 

wykonując swój zawód podejmuje w swoim sumieniu, kierując się odpowiedzialnością za 

własne postępowanie oraz za sztukę medyczną. W centrum tych zasad etycznych znajduje 

się nie tylko lekarz, ale przede wszystkim jego relacja z pacjentem oraz dobro czynione dla 

chorego człowieka, który jest leczony przez lekarza. Na tej podstawie zostały określone 

główne zasady etyki medycznej, takie jak: zasada dobroczynności, nieszkodzenia, 

poufności, dotrzymywania tajemnic, zakaz aborcji, eutanazji, nadużyć seksualnych a także 

deklaracja świętego i czystego życia [15].  W swoim przykazaniu Hipokrates postawił przed 

lekarzami nie tylko wysokie wymagania fachowe podkreślając duże znaczenie 

doświadczenia, ale także stwierdził, że lecznictwo jest najszlachetniejszą ze sztuk oraz, że 

lekarz winien być wyrozumiały, skromny, bezinteresowny, rozumny, czysty, uważny, szybko 

podejmować decyzję, być godnym, a nie wierzyć w przesądy, ponadto powinien zachowywać 

zimną krew i powagę oraz wiedzieć, co jest pożyteczne i z godnością okazywać pomoc 

ludziom chorym [16]. 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 147

II. 2.  Kodeks Norymberski – znaczenie dla rozwoju bioetyki w XX wieku 
Rozwój nauk medycznych, w tym rozwijająca się wiedza dotycząca nowoczesnej 

farmakoterapii są możliwe dzięki rosnącemu doświadczeniu klinicznemu lekarzy, 

wspierającym ją licznym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniom klinicznym, w tym 

badaniom klinicznym leków oraz dynamicznemu rozwojowi techniki i technologii, wszelkim 

nowym inwencjom uczonych, którzy proponują nowe hipotezy i weryfikują je w toku tych 

badań. Badania te wymagają udziału człowieka, którym jest ochotnik poddający się 

eksperymentom klinicznym, co niekiedy może wiązać się z pewnym ryzykiem dla jego 

zdrowia i nawet życia. Głównym wyznacznikiem rozwoju medycyny jest ciągłe udoskonalanie 

terapii polegające na tworzeniu nowych procedur diagnostycznych, leczniczych oraz 

poszukiwanie nowych leków i środków terapeutycznych. Dlatego też udział człowieka, jako 

uczestnika badania klinicznego, w celu weryfikacji skuteczności nowej terapii czy leku jest 

konieczny. Dodatkowo testowanie terapii i leków wiąże się zawsze z możliwością poniesienia 

pewnego ryzyka przez osoby poddane badaniom [15].  

 Najstarszym międzynarodowym dokumentem z czasów powojennych, który odnosi 

się do badań z wykorzystaniem probantów, jest opublikowany w roku 1947 Kodeks 

Norymberski. Jest on częścią wyroku sądowego Trybunału w Norymberdze, który został 

wydany podczas procesu przeciwko lekarzom nazistowskim, dopuszczającym się 

przeprowadzania niedopuszczalnych eksperymentów medycznych na więźniach obozów 

koncentracyjnych [17]. Do niektórych przypadków można zaliczyć wywoływania ataków u 

dzieci zamykanych w komorach niskiego ciśnienia, aby przetestować nowy leku na epilepsję, 

bądź zabójstwa Cyganów w celu uzyskania pary oczu o różnokolorowych tęczówkach, przy 

czym w realizacji podjętych działań nie liczyli się z życiem i zdrowiem poddanych 

eksperymentom osób. Na domiar złego nie działo się to nawet z jakimkolwiek naruszeniem 

przez nich norm moralnych i prawnych, ale za przyzwoleniem tolerowanej przez nich 

ideologii rasistowskiej, opierającej się na skrajnych i relatywistycznych zasadach [18].   

Opublikowano w nim 10 fundamentalnych zasad mówiących o warunkach dopuszczalności 

eksperymentu medycznego na człowieku. Są nimi: 

1. Zakaz przeprowadzania eksperymentu na człowieku bez jego całkowicie swobodnie 

wyrażonej zgody. Muszą być zrealizowane praktyczne i prawne przesłanki do jej 

wyrażenia. Musi być podjęta przy całkowitej swobodzie. 

2. Wyrażenia woli i wolności wyboru, bez przemocy i oszustwa, wszelkiego podstępu, 

manipulacji czy kłamstwa oraz innej metody zniewolenia bądź przemocy. Wymagana 

jest dokładna i zrozumiała dla uczestnika informacja o istocie eksperymentu, aby 

rzeczywiście wiedział, na co się decyduje. Tak więc, należy dokładnie poinformować 

o przebiegu i warunkach eksperymentu, długości trwania, celu, metodach oraz 

środkach przy pomocy których będzie wykonywany, a także ryzyku i wszelkich 
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niedogodnościach. Jedyna odpowiedzialność za uzyskanie kompletnej zgody na 

udział w eksperymencie spoczywa na osobie badacza, który podejmuje się 

przeprowadzenia eksperymentu, prowadzenia i kierowania nim. Nie może tego 

obowiązku dobrowolnie przekazać innej osobie; 

3. Eksperyment musi być zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było pozyskanie 

wyników wartościowych dla społeczeństwa. Jest dozwolony w przypadku, gdy nie ma 

możliwości przeprowadzenia go na obiektach innych niż człowiek oraz za pomocą 

innych metod. Karygodne natomiast są wszelkie projekty eksperymentów klinicznych, 

które nie mają uzasadnienie, znaczenia i sensu; 

4. Projekt eksperymentu powinien być oparty o wyniki badań prowadzone na 

zwierzętach, a także na znajomości naturalnej historii choroby bądź innego problemu. 

Całość będzie uzasadnieniem dla przeprowadzenia eksperymentu; 

5. Eksperyment powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby maksymalnie 

ograniczyć ból, cierpienie psychiczne i uszkodzenie ustroju; Nie wolno 

przeprowadzać eksperymentu, w którym istnieje zagrożenie utraty życia lub kalectwa. 

Wyjątkiem są lekarze przeprowadzający eksperymenty na sobie; 

6. Ryzyko nie może być większe od przewidywanych korzyści; 

7. Eksperyment powinien być zaprojektowany i przeprowadzony na bardzo wysokim 

poziomie, tak by nie dopuścić do wszelkich uszkodzeń czy choroby, inwalidztwa czy 

śmierci, w czasie jego realizacji jak również po jego zakończeniu; 

8. Eksperyment powinien być przeprowadzony wyłącznie przez personel mający 

odpowiednią wiedzę naukową w tym zakresie. W czasie trwania eksperymentu 

pacjent powinien mieć zapewniony najwyższy poziom opieki; 

9.  Badany może w każdej chwili zrezygnować z udziału w eksperymencie, gdy dojdzie 

do stanu gdzie utraci zdolność psychiczną i fizyczną do dalszego w nim udziału; 

10. Badacz może przerwać eksperyment w dowolnym momencie, gdy na podstawie 

zebranych informacji, kierując się sumieniem, wiedzą doświadczeniem oraz 

szczegółową oceną, stwierdzi, iż jego kontynuacja grozi uszkodzeniem ciała, 

inwalidztwem bądź zgonem badanego [9]. 

 

II. 3.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka a badania medyczne 
Początkiem budowy standardów dotyczących praw człowieka było uchwalenie 10 

grudnia 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych [19]. Mówi ona o uznaniu przyrodzonej godności i niezbywalnych 

prawach całej ludzkości, jako podstawy wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie oraz, 

że każdy człowiek rodzi się równy pod względem swoich praw i godności. Stąd też szacunek 

dla jego godności jest jej bardzo istotnym i ważnym prawem [20].  Deklaracja ta ma szerokie 
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spektrum, bowiem określa prawa człowieka w nadrzędnych dziedzinach jego życia. Jest 

odpowiedzią na zauważoną konieczność powoływania ponadnarodowych, ponadkulturowych 

oraz trwałych moralnie i prawnie sądów. Zgodnie z tą ideą jej twórców, prawa człowieka 

winny być powszechnie akceptowane, tak jak w minionych wiekach uznawane było boskie 

prawo naturalne. Wszystkie te prawa powinny posiadać moc prawną we wszystkich czasach 

i kulturach, dlatego też muszą być neutralne w odniesieniu do religii i światopoglądów 

świeckich [20]. Deklaracja ta była pierwszym dokumentem w skali międzynarodowej, gdzie 

zostały zapisane postanowienia odnoszące się do podstawowych praw socjalnych, w tym 

również prawa do ochrony zdrowia. Wg Art. 25 Deklaracji każdy człowiek ma prawo do takiej 

stopy życiowej, która zapewni jemu i rodzinie zdrowie i dobrobyt włączywszy w to żywienie, 

mieszkania, odzież, opiekę lekarską oraz świadczenia socjalne, prawo do ubezpieczenia w 

przypadku bezrobocia, choroby i niezdolności do pracy, owdowienia, starości, utraty środków 

do życia w sposób od niego niezależny. Matka wraz z dzieckiem mają prawo do specjalnej 

opieki i pomocy, a wszystkie dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie, korzystać z takiej samej 

ochrony społecznej. Art. 22 Deklaracji przyznaje całej ludzkości prawo do zabezpieczenia 

społecznego i uprawnia go do korzystania z wszelkich praw ekonomicznych, kulturalnych i 

socjalnych niezbędnych dla zachowania godności oraz swobodnego rozwoju osobowego. 

Natomiast w Art. 23 i 24 jest mowa o prawie do sprawiedliwych i odpowiednich warunków 

pracy i ochrony przed bezrobociem, prawie do godziwego wynagrodzenia umożliwiającego 

godną egzystencję oraz wszelka pomoc, różnymi środkami w razie potrzeby a także prawo 

do urlopu i wypoczynku [20]. 

 
II. 4. Deklaracja Helsińska i Tokijska a badania medyczne 

Deklaracja Helsińska, która została przyjęta przez Światowe Towarzystwo Medyczne 

(WMA) w Helsinkach w czerwcu 1964 roku jest szczególnie ważnym dokumentem etycznym, 

o fundamentalnym znaczeniu, który to dokument w istotnym stopniu wpłynął na badania 

medyczne. Zawartość tego dokumentu podlegała uzupełnianiu, od tego czasu ulegała 

wielokrotnym modyfikacjom, z czego ostatnia pochodzi z 2000 r. W latach 2002 i 2004 treść 

tej deklaracji została opatrzona dwiema notami wyjaśniającymi, z których to not, pierwsza 

dotyczy prób z użyciem placebo, druga zaś nota potwierdza paragraf 30 tej Deklaracji i mówi 

o dostępności probantów do rezultatów badania. Noty te są rezultatem wojen etycznych i 

stanowią integralną część dokumentu. W porównaniu z Kodeksem Norymberskim w tej 

Deklaracji zostały wprowadzone trzy zmiany. Pierwszą z nich, odnotowaną w 1964 roku, jest 

złagodzenie rygorystycznego przepisu mówiącego o dobrowolnej zgodzie probanta, 

uważanej przez lekarzy za zbyt legalistyczną, pozwalając na wyrażenie zgody zastępczej. 

Druga zmiana z 1975 roku, dotyczyła wprowadzenia instytucjonalnego mechanizmu kontroli 

zgodności badań z przepisami Deklaracji w formie samodzielnych komisji etycznych i w art. 5 
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dokonano złagodzenia wymogu dotyczącego zgody. Mówi on o sytuacji, gdy lekarz nie może 

z różnych powodów uzyskać świadomej zgody pacjenta na przeprowadzenie badania, fakt 

ten powinien być udokumentowany w protokole eksperymentu i przedstawiony niezależnej 

komisji. Trzecią zmianą był podział badań na eksperymenty terapeutyczne – mające cel 

diagnostyczny i terapeutyczny oraz eksperymenty nieterapeutyczne – mające cel czysto 

naukowy, czyli pozbawiony w stosunku do obiektu doświadczenia bezpośredniej wartości 

diagnostycznej lub leczniczej [21,22,23]. 

 Deklaracja Tokijska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy została uchwalona w 

październiku 1975 r. w Tokio. Zawiera ona pewne wskazania dla lekarzy dotyczące tortur 

oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego ich traktowania i karania w przypadku 

zatrzymania bądź uwięzienia. W Deklaracji tej tortury są zdefiniowane, jako rozmyślne, 

systematyczne oraz złośliwie wywoływanie przez jedną bądź więcej osób działających 

samowolnie lub wykonujących rozkazy władz, bólu fizycznego lub psychicznego, celem 

zmuszenia ich do ujawnienia pewnych informacji czy z jakichkolwiek innych przyczyn. 

Deklaracja mówi o zakazie wspierania, tolerowania i uczestniczenia przez lekarza w 

torturach i innych nieludzkich praktykach bez względu na rodzaj przestępstwa o dokonanie, 

którego ofiara jest podejrzana, oskarżona czy uznana za winną, oraz bez względu na jej 

przekonania oraz motywy, także podczas konfliktów zbrojnych i zamieszek. Zakazuje się 

lekarzowi udostępniania gabinetu, wszelkich przyrządów, leków i wiedzy celem ułatwienia 

przeprowadzenia tortury oraz innego okrutnego, nieludzkiego i upokarzającego traktowania a 

także obecności przy tych makabrycznych praktykach. Jego podstawową rolą jest niesienie 

ulgi pacjentom i wszelkie powody osobiste, zbiorowe czy polityczne nie mogą przesłaniać 

tego wyższego celu. W dalszej części Deklaracja Tokijska mówi o postępowaniu lekarza w 

przypadku odmowy przyjmowania pokarmów przez więźnia. Jeżeli jest on świadomy 

konsekwencji swojej decyzji wówczas nie ma obowiązku karmienia go sztucznymi metodami. 

Lekarz natomiast ma obowiązek wyjaśnić mu, jakie są konsekwencje tej decyzji. W ostatnim 

punkcie Deklaracja Tokijska zapewnia także wsparcie Światowego Stowarzyszenia Lekarzy 

do pomocy lekarzom i ich rodzinom w obliczu zagrożenia represjami za odmówienie pomocy 

w stosowaniu tortur i innego upokarzającego traktowania [22]. 

 

II. 5. Polskie Kodeksy Etyki Lekarskiej 
 Na kształt kodeksów lekarskich znaczny wpływ miało powstanie w okresie zaborów 

na ziemiach polskich towarzystw i izb lekarskich. Pierwszym polskim kodeksem etyki 

lekarskiej były ogłoszone w 1876 r. w zaborze austriackim „Uchwały Towarzystwa Lekarzy 

galicyjskich w przedmiocie obowiązków lekarzy względem swych kolegów i zawodu 

lekarskiego w ogóle.” Drugim kodeksem były „Zasady obowiązków i praw lekarzy” ogłoszone 

w zaborze rosyjskim w 1884 r. przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Natomiast 
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wspólny dla wszystkich trzech zaborów Kodeks Deontologii Lekarskiej uchwalono na X 

Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w 1907 r., ogłoszony ponownie w 1925 

r. Pierwszym Kodeksem w niepodległej Polsce był „ Zbiór zasad deontologii lekarskiej 

uchwalony 16 czerwca 1935 r. na Walnym Zebraniu Naczelnej Izby Lekarskiej. Ogłoszono go 

ponownie po II wojnie światowej i obowiązywał do momentu rozwiązania przez komunistów 

Izb Lekarskich, czyli do roku 1950 [24]. Projekt Kodeksu Deontologicznego Tadeusza 

Kielanowskiego z 1959 r., oraz uchwalone w 1968 r. „Zasady etyczno-deontologiczne”, a 

także późniejszy bardzo istotny dokument „Zbiór zasad etyczno-deontologicznych” 

rozpoczynają proces unormowania ważnej zasady wyrażania zgody na leczenie i 

konieczność udzielania choremu rzetelnej informacji, ograniczając jednakże niepomyślne 

wiadomości dla dobra psychicznego pacjenta. W 1989 r. przywrócono Izbę Lekarską, której 

pierwszym zadaniem było opracowanie Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL). Jego ujednoliconą 

wersję uchwalono na II Krajowym Zjeździe Lekarzy w Bielsko – Białej w 1991 r. Tekst ten 

wraz z wszelkimi zmianami dość obszernie definiuje zasadę zgody i prawa chorego do 

informacji oraz sytuację niemożności wyrażenia zgody przez pacjenta. Obecnie obowiązuje 

KEL, który został uchwalony na VII Krajowym Zjeździe Lekarzy w Toruniu w roku 2003 [25]. 

Mówi on o zakazie eksperymentowania na ludzkich embrionach, ich eliminacji wynikającej z 

wszelkich defektów genetycznych oraz klonowania w celach terapeutycznych bądź 

reprodukcyjnych. KEL potwierdza to ważne stanowisko chroniące życie ludzkie od samego 

początku. Razem z zakazem przeprowadzania eutanazji i pomocy w samobójstwie kodeks 

przedstawia uniwersalna etykę służby życiu od jego początku kończąc na naturalnej śmierci. 

Ważnym osiągnięciem etycznym KEL jest stanowisko wobec wszelkich nowych problemów 

wynikających rozwoju biotechnologii. Mowa tu o regulacjach etycznych dotyczących 

klonowania reprodukcyjnego i terapeutycznego, kwestie predykcji genetycznej tzn. 

przewidywania zdrowotnej przyszłości człowieka w oparciu o jego zapis genetyczny, sprawy 

dokonywania eksperymentów medycznych na człowieku, przeprowadzania przeszczepów i 

zapobiegania uzależnieniu się lekarzy od przemysłu farmaceutycznego. Artykuły 51a – 51g 

dotyczą zaleceń chroniących decyzje lekarza przed sugestiami przemysłu medycznego 

dotyczących skierowań na badania, wyboru terapii, wyposażenia medycznego i 

przepisywania wszelkich leków. Otwartość w tej kwestii winna być dodatkowym 

zabezpieczeniem. Również zbliżona jawność ma miejsce przy badaniach sponsorowanych a 

ponadto, według Art. 51e: „Lekarz powinien ujawniać swoje powiązania z producentem leków 

lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) pacjentom, którzy mają być 

poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta”  [24,25,26,].  
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II. 6.  Raport z Belmont – znaczenie w badaniach biomedycznych 
 Raport z Belmont jest amerykańskim dokumentem prawnym, który został 

opublikowany w 1979 roku i który stanowi standardową prezentację reguł lojalności w 

badaniach biomedycznych. Sformułowane są w nim trzy podstawowe zasady o szczególnym 

znaczeniu dla etyki badań naukowych z uczestnictwem ludzi. Pierwszą z nich jest zasada 

szacunku dla osób uczestniczących w badaniach. Drugą zasadą jest zasada 

dobroczynności, natomiast trzecią zasada sprawiedliwości. Zasady te mają dość ogólny 

zasięg, szczególnie w odniesieniu do badań medycznych, zatem autorzy sformułowali trzy 

kolejne, bardziej praktyczne postulaty, którymi powinni się kierować lekarze i naukowcy 

prowadzący badania [27]. 

Należą do nich: 

1. Postulat świadomej zgody – wymaga on, aby osoby poddawane badaniom 

medycznym, na tyle ile są zdolne do świadomego wyboru, mogły wybrać to, co 

będzie się z nimi działo. Wyróżnia się tu: informację - przekazywaną przez lekarza 

osobie badanej, zrozumienie, z jakim osoba badana powinna przyjąć tę informację, a 

także dobrowolność – z jaką osoba wyraża zgodę na badanie; 

2. Postulat właściwej proporcji ryzyka i korzyści – oceny tej należy dokonać przed 

rozpoczęciem badań biorąc pod uwagę przewidywane korzyści i szkody. Ocena ta 

ma ustalić czy pomiędzy ryzykiem szkód a spodziewanymi korzyściami zachodzi 

odpowiednia proporcja i kiedy jest właściwa, projekt zyskuje aprobatę; 

3. Postulat sprawiedliwości (bezstronności) – mówi o tym, aby żadne z osób i grupy 

osób nie miały uprzywilejowanego dostępu do badań korzystniejszych dla 

uczestników i nie były obarczane szczególnym ciężarem ryzykownych badań [27]. 

 

II. 7. Europejska Konwencja Bioetyczna - próba ujednolicenia standardów w 
medycynie oraz w badaniach naukowych 

Do jednych z ogromnie istotnych prób ujednolicenia standardów bioetycznych w 

medycynie i badaniach naukowych w dziedzinie medycyny należy Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w Kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: 

Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie, została podpisana 4 kwietnia 1997 r. w 

hiszpańskim mieście Oviedo. Jest dokumentem najwyższej rangi europejskiego prawa 

bioetycznego. Posiada status traktatu międzynarodowego. Nazywana jest Europejską 

Konwencją Bioetyczną, gdyż miejscem jej powstania i organizacją patronującą jest Rada 

Europy [5,28,29].  Bardzo ważne znaczenie z etycznego punktu widzenia jest sformułowanie 

w artykule 2, mówiące o prymacie jednostki wobec społeczeństwa a także postępu 

naukowego i technicznego. Brzmi ono: „Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad 

wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki” [28,29]. W myśl tej zasady wymagana jest 
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interpretacja każdego z postanowień Konwencji. Niektóre zagrożenia związane są również z 

manipulacjami genetycznymi dotyczącymi całego gatunku ludzkiego, a nie tylko 

pojedynczych jednostek. Konwencja pozwala na interwencję genetyczną tylko dla celów 

prewencyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych jedynie wtedy, gdy celem jej nie jest 

wprowadzenie jakiejkolwiek modyfikacji w genomie. Zakazuje modyfikacji genomu 

spermatozoidów oraz komórek jajowych przeznaczonych do zapłodnienia. W odniesieniu do 

eksperymentów na ludziach sprzeciwia się tworzeniu embrionów ludzkich w celach 

eksperymentalnych. W odniesieniu do osób dorosłych ocena jest zróżnicowana w zależności 

czy są to eksperymenty terapeutyczne bądź badawcze, oraz czy osoba jest zdolna do 

wyrażenia zgody. Jeśli osoba nie jest zdolna do wyrażenia świadomej zgody dopuszcza się 

wtedy jedynie eksperymenty, które mogą jej przynieść bezpośrednią korzyść zdrowotną, a w 

wyjątkowych sytuacjach również takie, które obarczone są pewnym ryzykiem, a mogą się 

przyczynić do naukowego zrozumienia choroby tej osoby [5]. 

 Konwencja ta stanowi bardzo ważny i istotny krok w kierunku ujednolicenia 

standardów bioetycznych w Europie, a także poza jej obszarem, oraz wzmacnia 

demokratyczne tendencje prawne w medycynie i badaniach naukowych [28,29]. 

 

III.  Zgoda uczestnika badania klinicznego na udział w tych badaniach 
 

Uczestnikiem badania klinicznego jest osoba, która została wcześniej zgodnie z 

obowiązującym prawem, szczegółowo poinformowana o celu, znaczeniu i ewentualnych 

skutkach i ryzyku badania klinicznego i która następnie wyraziła świadomie i dobrowolnie 

zgodę na uczestniczenie w tym badaniu. Dopiero na tej podstawie może zostać 

zakwalifikowana do danego badania. Świadoma i dobrowolna zgoda na uczestniczenie w 

badaniu klinicznym musi spełniać ściśle określone i wymagane kryteria. Zgoda ta musi być 

przede wszystkim wyrażona na piśmie, opatrzona datą i podpisana wraz z oświadczeniem 

woli uczestnika badania klinicznego potwierdzającym fakt dobrowolnego wzięcia udziału w 

badaniu klinicznym wraz ze wzmianką o fakcie wcześniejszego poinformowania o istocie 

danego badania, skutkach i ryzyku wystąpienia ewentualnych niepożądanych zdarzeń w 

trakcie jego prowadzenia. W przypadku niemożności wyrażenia świadomej zgody pacjenta 

na piśmie prawo uznaje zgodę wyrażoną ustnie w obecności, co najmniej dwóch świadków, 

która musi być odnotowana w protokole badania klinicznego wraz z datą wyrażenia zgody i 

podaniem przyczyny braku podpisu uczestnika badania klinicznego [1,2,3,9,10]. 

Proces uzyskania świadomej zgody pacjenta na uczestniczenie w badaniu klinicznym 

leku obejmuje przedstawienie mu przez lekarza – głównego badacza lub współbadacza w 

zrozumiały i jednoznaczny sposób, w formie ustnej i pisemnej dokładnych informacji 

dotyczącej danego projektu w postaci dokumentu, w którym wyraźnie i zrozumiale podano 
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cel i sposób prowadzenia badania, określono ściśle gwarancje bezpieczeństwa jego 

przebiegu a także dołączono formę objęcia osób uczestniczących w badaniach obowiązkiem 

ubezpieczenia na wypadek wystąpienia zdarzeń niepożądanych wraz z przedstawieniem 

ważnej polisy ubezpieczeniowej. Ponadto osoba wyrażająca świadomą zgodę na 

uczestnictwo w badaniach klinicznych leku zostaje poinformowana o pełnej dobrowolności 

uczestniczenia w tym badaniu, o zapewnieniu możliwości zadawania pytań w każdym czasie 

trwania badania i prawnym zagwarantowaniu możliwości wycofania się z tego badania w 

każdym momencie i bez jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli po zapoznaniu się z wszystkimi 

powyższymi informacjami dotyczącego przebiegu badania osoba świadomie zdecyduje się 

na udział w badaniu klinicznym leku, to wtedy podpisuje formularze zgody, z których jeden 

egzemplarz jest oddawany badanemu a drugi zostaje zachowywany w archiwum projektu. 

Podpisanie przez osobę uczestniczącą w badaniu klinicznym leku świadomej zgody na 

uczestnictwo w badaniu powinno zostać poprzedzone ustną, a następnie pisemną dokładną 

informacją o celu badania, o warunkach jego przeprowadzania (np. ewentualnym podaniu 

placebo), oczekiwanych korzyściach badania, potencjalnym ryzyku oraz o możliwości w 

każdej chwili wycofania swojej zgody na dalszy udział w badaniu bez podania przyczyny, co 

z kolei nie może mieć negatywnego wpływu na sposób dalszego leczenia według 

obowiązujących wskazań klinicznych. Każdy uczestnik badania klinicznego leku otrzymuje 

wtedy w to miejsce standardową, ogólnie przyjętą farmakoterapię [1,2,9,10]. 

 Potrzeba uzyskania zgody na udział w badaniu zapisana jest w Art. 39 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej i brzmi następująco: „Nikt nie może być poddany eksperymentom 

naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody” [4,10,17,30]. Także 

Kodeks karny (KK) w Art. 27 ust. 2 mówi: „Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody 

uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych 

korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, 

jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie” 

[31].  Odpowiednia informacja obejmuje akceptację przez probanta stosunku ryzyka do 

korzyści oraz powinna być przekazana w sposób właściwie zrozumiały przez uczestnika, aby 

była w pełni świadoma [26]. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 25 ust. 1 

mówi: „Przeprowadzenie eksperymentu medycznego wymaga pisemnej zgody osoby 

badanej mającej w nim uczestniczyć. W przypadku niemożności wyrażenia pisemnej zgody, 

za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożone w obecności dwóch świadków. 

Zgoda tak złożona powinna być odnotowana w dokumentacji lekarskiej” [31]. Jeśli chodzi o 

osoby małoletnie zgoda ta podejmowana jest przez oboje rodziców Jak mówi Art. 25 ust. 6 

tejże ustawy: „W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy odmawia zgody na udział chorego 

w eksperymencie leczniczym, można zwrócić się do sądu opiekuńczego, właściwego ze 

względu na siedzibę podmiotu przeprowadzającego eksperyment, o wyrażenie zgody” [31]. 
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Jeżeli sąd wyrazi zgodę na przeprowadzenie eksperymentu wówczas zgoda przedstawiciela 

ustawowego nie jest wymagana, a natomiast, gdy osoba małoletnia ukończyła 16 lat, to 

wymagana jest także jej pisemna zgoda. Zatem zgoda przedstawiciela ustawowego w tym 

przypadku jest niewystarczająca, aby legalnie przeprowadzić eksperyment. Ponadto sama 

zgoda małoletniego nie wystarczy, gdyż w brzmieniu powyższej ustawy: „Udział małoletniego 

w eksperymencie badawczym jest dopuszczalny, jeżeli spodziewane korzyści mają 

bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego, a ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w 

dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów. Eksperyment badawczy z udziałem 

małoletniego nie jest dopuszczalny, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia takiego 

eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby posiadającej pełną zdolność 

do czynności prawnych”. Sytuacja postępowania z osobami całkowicie 

ubezwłasnowolnionymi jest identyczna jak w przypadku powyżej oraz wg Art. 43 ust. 3 KEL: 

„Lekarz nie może prowadzić eksperymentów badawczych z udziałem żołnierzy służby 

zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem badań prowadzonych dla dobra 

tych grup” [26,31]. Kobiety w ciąży i karmiące mogą brać udział jedynie w eksperymencie 

badawczym pozbawionym ryzyka bądź związanym z niewielkim ryzykiem [26,31]. 

Szczególnym przypadkiem z przyczyn etycznych, prawnych i medycznych jest eksperyment 

z udziałem osób w stanach nagłych i sytuacji zagrożenia życia. Należą do nich np. świeży 

zawał, udar mózgu, uraz wielonarządowy spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, ostre 

niepowikłane zapalenie wyrostka robaczkowego, napad astmatyczny u osoby z dobrze 

rozpoznaną i leczona astmą a także stan terminalny u pacjentów z chorobą przewlekłą. Jak 

mówi art. 25 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy: „W przypadkach niecierpiących zwłoki i ze 

względu na bezpośrednie zagrożenie życia, uzyskanie zgody […] nie jest konieczne” [26,31]. 

 

IV.  Etapy badań klinicznych leków – podstawy ich przeprowadzania 
 

Badanie kliniczne nowego leku przebiega w czterech fazach. Poprzedzone jest 

zawsze badaniem przedklinicznym, którego wyniki dostarczają pierwszych, wstępnych, ale 

bardzo istotnych informacji o profilu działania biologicznego nowej, testowanej substancji 

chemicznej, jako potencjalnie przydatnej w stosowaniu klinicznym. Badania przedkliniczne 

są prowadzone na hodowlach komórkowych, na izolowanych narządach oraz na zwierzętach 

doświadczalnych. Uzyskane rezultaty tych badań, jeśli są interesujące ze względu na 

podstawowe parametry farmakologiczne, np. komórkowy mechanizm działania tej substancji, 

siłę i profil działania, przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych aspektów 

toksykologicznych, są podstawą do dalszej decyzji skierowania tej substancji do kolejnego 

etapu badań klinicznych, które to badania pozwolą później na dokładne określenie jej 

przydatności, jako leku w stosowaniu klinicznym. Pozytywny wynik badań przedklinicznych, 
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jest niezbędny do dopuszczenia do następnych faz badań klinicznych prowadzonych już na 

człowieku.  I faza badania klinicznego leku obejmuje tzw. wstępne badania kliniczne. 

Przeprowadzana jest na stosunkowo niedużej grupie zdrowych ochotników, zazwyczaj 

obejmującą około 10 do 15 zdrowych osób, ochotników, którzy przed przystąpieniem do 

badań są szczegółowo poinformowani o celu i ewentualnym ryzyku badania. Zasadą selekcji 

osób uczestniczących w tej fazie badań jest wybór zdrowych ochotników zazwyczaj w wieku 

21-55 lat a celem jest wstępne ustalenie, czy działania, które zostały stwierdzone w 

badaniach na zwierzętach występują również u ludzi. Celem głównym I fazy badania 

klinicznego leku jest wstępne ustalenie jego działania farmakologicznego i wstępna ocena 

bezpieczeństwa oraz stwierdzenie ewentualnego szkodliwego jego działania, ponadto 

uzyskanie danych z zakresu farmakokinetyki dotyczących wchłaniania, metabolizmu i 

eliminacji tej substancji leku, ocena zależności siły działania od dawki oraz ustalenie 

wstępnych granic dawkowania.  II faza badań klinicznych leków przeprowadzana jest na 

niewielkiej, wybranej grupie chorych (pacjentów) i obejmuje wstępne kontrolowane badania 

kliniczne. Badania prowadzi się w kilku niezależnych ośrodkach klinicznych, obejmując 

badaniem w każdym z nich po około 10 do 30 chorych. W tej fazie badań klinicznych 

porównuje się u badanych pacjentów chorych na schorzenie, do leczenia, którego jest 

przeznaczony dany lek, działanie terapeutyczne badanego leku z działaniem znanego leku 

oraz/lub placebo. Analizuje się kliniczne działanie badanego leku, wykonuje się badania 

laboratoryjne i dodatkowe, oceniając ich wyniki oraz wystąpienie ewentualnych zdarzeń 

niepożądanych. Celem tej fazy badań jest wstępne określenie właściwości terapeutycznych 

nowego leku w proponowanym wskazaniu, określenie dawki, sposobu i częstości podawania 

badanego leku wraz z określeniem zależności między wielkością dawki a siłą działania. III 

faza badań klinicznych obejmuje rozszerzone, kontrolowane badania kliniczne, 

przeprowadzane na dużej grupie chorych, w wieku ośrodkach klinicznych w jednym lub wielu 

krajach, według zasad stosowanych w trakcie II fazy, w sposób identyczny w każdym z tych 

ośrodków. Ponadto w III fazie badań określa się wpływ badanego leku na jakość życia 

chorych, tzn. poprawę stanu zdrowia pacjentów, którzy uczestniczą w tych badaniach, w tym 

ich samopoczucia. Badania kliniczne III fazy są badaniami wieloośrodkowymi, 

randomizowanymi prowadzonymi na dużej grupie pacjentów, która zazwyczaj obejmuje od 

około 300 do 3000 lub więcej badanych osób. Są prowadzone na ogół metodą podwójnie 

ślepej próby, z zastosowaniem placebo lub rzadziej preparatu o zbliżonym działaniu 

terapeutycznym. Wyniki uzyskiwane z rozszerzonego badania klinicznego III fazy ze względu 

na dużą badaną grupę pacjentów z wielu ośrodków badawczych, pozwalają na podjęcie 

końcowej decyzji dotyczącej ewentualnego rozpoczęcia procesu rejestracji badanego leku i 

następnie, po uzyskaniu rejestracji, wprowadzenia go do terapii lub też podjęcia decyzji 

wstrzymującej proces rejestracji leku [1,2,3]. 
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V. Działalność i znaczenie Komisji Bioetycznych w Polsce dla zapewnieniu 
bezpieczeństwa prowadzonych badań klinicznych 

 

Głównym zadaniem Komisji Bioetycznych jest całościowa precyzyjna ocena jakości i 

celowości planowanego badania klinicznego (eksperymentu medycznego) na człowieku, 

jego zgodności z wymogami etycznymi i przepisami prawa, a zwłaszcza z regułami tzw. 

dobrej praktyki klinicznej (GCP) wraz z określeniem przewidywanego stosunku ryzyka do 

korzyści dla uczestnika eksperymentu i społeczeństwa, a także sprawdzenie, czy dane 

badanie zostało zaplanowane z zachowaniem zasady minimalizacji ewentualnego ryzyka, 

cierpienia psychicznego i fizycznego oraz czy zapewniono sprawiedliwe odszkodowanie w 

razie poniesienia szkody [4,6,7,8,9,10,11]. 

Zasady etyczne badań przeprowadzanych na człowieku doprowadziły do konieczności 

powołania niezależnych komisji [1,2,5]. Działalność Komisji Bioetycznej opiera się na etyce, 

kodeksach prawa, deontologii i najróżniejszych przepisach wydawanych przez różne 

instytucje i organizacje, w tym między innymi WHO, Unia Europejska, Światowe 

Stowarzyszenie Medyczne i inne organizacje międzynarodowe [3,5,7,8,12]. Według Art. 2 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych 

zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych: „Komisja 

Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej powoływana jest w drodze uchwały okręgowej 

rady lekarskiej” oraz „Komisje Bioetyczne przy uczelni albo przy medycznej jednostce 

badawczo-rozwojowej powoływane są w drodze zarządzenia wewnętrznego rektora uczelni 

albo dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej” [1]. We wszystkich krajach UE obowiązują 

regulacje dotyczące badań klinicznych i wg ICH GCP (International Conference of 

Harmonization for Good Clinical Practice), Komisje Bioetyczne posiadają określone 

zalecenia i wskazówki dla Europejskich Komisji Bioetycznych [6]. W Art. 3 rozporządzenie 

mówi dalej, że: „Komisję Bioetyczną powołuje się na okres kadencji trwającej trzy lata. 

Członkami komisji bioetycznej są: lekarze specjaliści, po jednym przedstawicielu innego 

zawodu, w szczególności: duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta, pielęgniarka - wszyscy, 

którzy posiadają, co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie. Osoba wykonująca inny zawód 

niż zawód lekarza nie może być członkiem komisji bioetycznej, jeżeli podmiot powołujący 

komisję jest jej pracodawcą. Podmiot powołujący komisję bioetyczną ustala skład komisji w 

liczbie członków od 11 do 15. Komisja Bioetyczna wybiera ze swego składu 

przewodniczącego komisji będącego lekarzem i zastępcę przewodniczącego komisji nie 

będącego lekarzem. Podmiot powołujący komisję bioetyczną może odwołać członka komisji 

przed upływem kadencji na jego wniosek lub gdy nie uczestniczy on w pracach komisji. W 

razie zmniejszenia się składu komisji bioetycznej dokonuje się jego uzupełnienia w czasie 
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trwania kadencji komisji; mandat nowego członka komisji wygasa z upływem jej kadencji. 

Członkowie komisji bioetycznej pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej komisji [1]. 

W pracy Komisji Bioetycznej czynnie uczestniczy przedstawiciel pielęgniarskiego. 

Udział pielęgniarki/pielęgniarza posiadającego określone kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe, w tym wymagany staż pracy w zawodzie, jest prawnie zagwarantowany już na 

etapie opiniowania i zatwierdzania wniosków do właściwej dla miejsca planowanych badań 

klinicznych Komisji Bioetycznej, w której odbywa się rozpatrywanie wniosku o dopuszczenie 

do rozpoczęcie badania klinicznego leku, sprawdzanie wszystkich dokumentów niezbędnych 

dla bezpieczeństwa przebiegu tego badania wraz z jawnym lub tajnym głosowaniem za lub 

przeciwko rozpoczęciu tego badania, mając do dyspozycji całą niezbędną dokumentację.  To 

w tym miejscu każdy z członków Komisji Bioetycznej, w tym pielęgniarka/pielęgniarz, jako 

reprezentant swojego środowiska posiadający duże doświadczenie zawodowe i właściwą 

postawę etyczną może czynnie i świadomie już uczestniczyć w procesie rozpoczęcia 

badania klinicznego danego leku lub leków stanowiących nową postać poddawaną ocenie 

badania klinicznego [1]. 

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej, po przegłosowaniu wniosku o 

dopuszczenie do badania klinicznego leku w warunkach określonych w prawie, umożliwia 

rozpoczęcie tego badania, ale równocześnie nakłada obowiązek powiadamiania Komisji 

Bioetycznej o możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych działań w trakcie prowadzenia 

tego badania klinicznego. Komisja Bioetyczna ma zawsze obowiązek przeanalizowywania 

napływających takich raportów i może głosami swoich członków, w tym także pełnoprawnym 

głosem przedstawiciela środowiska pielęgniarskiego, zawiesić lub wstrzymać to badanie, 

może wezwać głównego badacza do złożenia wyjaśnień związanych z badaniem lub 

zobowiązać do uzupełnienia dokumentacji [3,7,30]. 

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej, po przegłosowaniu wniosku o 

dopuszczenie do badania klinicznego leku w warunkach określonych w prawie, umożliwia 

rozpoczęcie tego badania, ale równocześnie nakłada obowiązek powiadamiania Komisji 

Bioetycznej o możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych działań w trakcie prowadzenia 

tego badania klinicznego. Komisja Bioetyczna ma zawsze obowiązek przeanalizowywania 

napływających takich raportów i może głosami swoich członków, zawiesić lub wstrzymać to 

badanie kliniczne, które jest w trakcie przeprowadzania, może także wezwać głównego 

badacza do złożenia wyjaśnień związanych z badaniem lub zobowiązać go do uzupełnienia 

dokumentacji [1,3,7,13,32]. 

Według wytycznych CIOMS (Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych 

/Council for International Organizations of Medical Sciences/) do podstawowych zadań Komisji 

Bioetycznych należy sprawdzenie czy wszelkie zaproponowane działania, a szczególnie 

podawania nowych leków, zostały ocenione przez fachowych ekspertów pod kątem 
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bezpieczeństwa stosowania u człowieka oraz pewności, co do rozwiązania innych problemów 

etycznych związanych z planem badania. Komisje oceniają badania nowych leków u ludzi, co 

jest bardzo trudne ze względu na trwające od ubiegłego stulecia zjawisko eksplozji leków. 

Przemysł farmaceutyczny każdego roku produkuje kolosalną ilość nowych specyfików 

wymagających precyzyjnych i bezpiecznych badań na człowieku, zgodnie z zasadami 

etycznymi. Komisja Bioetyczna sporządza opinię o projekcie danego eksperymentu 

medycznego. Wniosek dotyczący wyrażenia opinii powinien zawierać tytuł tego projektu, jego 

opis, uzasadnienie i celowość, wykonalność, warunki ubezpieczenia, dane o przewidywanych 

korzyściach poznawczych i leczniczych, o spodziewanych korzyściach dla osób poddających 

się eksperymentowi oraz zasady włączania i wyłączania uczestników badania. Następnie 

komisja wydając opinię ocenia jej zasadność, wykonalność, plan badania, analizę 

spodziewanego ryzyka i korzyści, prawidłowość protokołu badania, wybór badacza, jego 

współpracowników oraz ośrodka. Dalej oceniana jest : jakość broszurki badacza, uzyskanie 

świadomej zgody i wszelkie informacje dla badanych, warunki ubezpieczenia, wynagrodzenie 

dla badacza i badanych (ewentualna rekompensata), a także zasady doboru badanych. Ma to 

wykazać etyczność badań oraz ich zgodność z przepisami prawnymi [1,3,7,13,30]. Informacja 

o przechowywaniu dokumentacji badań zawarta jest w Art. 37r. ust. 4 Ustawy Prawo 

farmaceutyczne i brzmi: „Komisja Bioetyczna przechowuje dokumentację dotyczącą badania 

klinicznego przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w 

którym zakończono badanie kliniczne” [1,2]. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła rola 

Komisji Bioetycznych. Zrzeszenie Wydawnictw Naukowych, broniąc własnych publikacji, 

zadecydowało, iż żadne liczące się czasopismo bez zgody Komisji Bioetycznej nie będzie 

publikować badań przeprowadzanych na ludziach. Instytucje naukowe akceptują i finansują 

tylko te projekty, które uzyskały pozytywną opinię komisji [1,2]. 

Komisje Bioetyczne przyczyniają się także do zapewnienia godności, 

bezpieczeństwa, praw i dobrostanu obecnych i ewentualnych uczestników badań 

klinicznych. Fundamentalną zasadą w badaniach, w których uczestniczy człowiek, jest 

szacunek dla godności osoby ludzkiej. Cele badania nie mogą być ważniejsze od zdrowia, 

dobrostanu i odpowiedniej opieki nad członkami badania. Istotna jest również zasada 

sprawiedliwości, która nakazuje sprawiedliwe rozłożenie korzyści i obciążeń związanych z 

badaniem między wszystkimi grupami społecznymi, obejmując płeć, wiek, status 

ekonomiczny, kulturę i problemy etniczne. Komisje Bioetyczne powinny gwarantować i 

gwarantują niezależną, terminową i kompetentną ocenę wszelkich badań. Odpowiadają 

także za ocenę badania klinicznego przed jego rozpoczęciem, w czasie jego trwania oraz 

powinny okresowo zaopiniować badania, które uzyskały już pozytywną opinię, zapewniając 

przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkim osobom uczestniczącym w tych badaniach 

[1,2,3,13,27,30,32]. 
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Abstrakt 
Péče o jedince se zdravotním postižením si ve společnosti vyžaduje multidisciplinární 

přístup. Odborníci z různých vědních oborů věnují této problematice mimořádnou pozornost. 

Kromě odborné pomoci v oblasti medicínské, psychologické, speciálně pedagogické, 

ošetřovatelské, rehabilitační či oblasti veřejných služeb se mnozí podílejí na vzniku 

odborných pracovišť zaměřených nejen na léčbu, ale i na speciální intervenci. Kvalita života 

je pro člověka jedním z limitujících faktorů plnění sociálních rolí. Cílem příspěvku je zjistit, 

jaké psychosociální bariéry znesnadňují klientům upoutaným na invalidní vozík návrat do 

běžného života a jak zvládají svou novou životní roli. 

 

Klíčová slova: Klient. Invalidní vozík. Zdravotní postižení. Multidisciplinární přístup. Kvalita 

života. 

 

Abstract 
The care for individuals with disabilities requires a multidisciplinary approach in a 

modern society. Experts from different disciplines have been devoting a great attention to 

this issue. In addition to professional assistance in the area of medical, psychological, special 

education, nursing, rehabilitation and public services, a lot of experts have been involved in 

the creation of specialized centres focused not only on treatment but also on special 

intervention. The quality of life for a human being is one of the factors limiting the 

implementation of social roles. The aim of this paper is to identify both the psychosocial 

barriers which make it difficult for clients confined to wheelchairs to return to normal life and 

how to handle their new life roles.  

 

Key words: Client. Wheelchair. Disability. Multidisciplinary approach. Quality of life.  

 

Úvod 
Lidská společnost se neustále vyvíjí, stejně jako pohled na jedince, kteří se nějakým 

způsobem od majoritní populace odlišují. Typy postojů k jedincům s postižením se během 

vývoje lidské společnosti a v různých kulturách mění. Při pohledu do historie se setkáváme 
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s různými názory na handicapované jedince, ať už s odlišným vzhledem, tělesným, 

psychickým či smyslovým handicapem. Tyto názory často jedince s postižením vůči ostatním 

znevýhodňovaly, někde byli považováni za přítěž pro danou skupinu, jinde vnímáni jako zdroj 

nebezpečí, často jako zdroj soucitu či vůle boží. Některé tyto negativní postoje a z nich 

vyplývající předsudky můžeme pozorovat i v dnešní době (3). Nemoc či postižení představují 

společenské znevýhodnění. Takový člověk získává určitou sociální roli, která mu přináší 

některá privilegia, ale zároveň i mnohá omezení. Vzestupem prestiže medicíny a dalších 

společenských věd došlo k výrazným změnám v postoji k postiženým lidem. Důležitou roli při 

akceptaci jedince se zdravotními problémy hraje typ postižení, a to zejména zda se jedná o 

postižení vrozené či získané. 

 
Postoje handicapovaných ke zdravým lidem 

Reakce handicapovaných jedinců mohou být závislé na typu postižení, zachovalých 

schopnostech, dosažené vývojové úrovni, na zkušenostech, věku či sociálním prostředí, kde žijí 

(3). K udržení psychické rovnováhy a sebeúcty využívá jedinec s postižením různé způsoby 

obrany, které mu pomáhají zvládat jeho nelehkou životní situaci. Odlišný postoj zaujímají lidé 

s vrozeným a získaným postižením. Názory a postoje zdravých lidí a jedinců s postižením se různí. 

Ke vzájemné izolaci mohou obě strany dojít poměrně lehce, a to při nedostatku informací, 

neporozumění a v neposlední řadě i vlivem předsudků. Důležité je také subjektivní hodnocení 

vlastního postižení a perspektiva budoucnosti (4). Významnou roli hraje i adaptace na novou 

sociální roli. Jedinec se získaným, později vzniklým postižením, prožívá silné emoční trauma. 

Vzhledem k dosažené vývojové úrovni, osobnostních vlastnostem a sociální podpoře nejbližších 

se s touto situací vyrovnává různými způsoby. Velmi často prožívá nejrůznější negativní emoční 

reakce, například deprese, úzkost, pocity osamocení aj. Postižení, které vzniklo náhle, vyvolává 

větší zátěže než problémy mající chronický charakter. Trvají dlouhodobě a jedinec se dokáže 

alespoň částečně adaptovat. 

Každý jedinec má i podvědomě určitou představu o tělesné a duševní kráse (2). Vlivem 

úrazu se ale těmto představám vzdaluje, zejména při amputacích končetin, poranění páteře či 

míchy. To vyvolává rozpor mezi ideálem a nynějším neuspokojivým vzhledem a funkcí 

vlastního těla. Dalším stupněm může být až odpor vůči sobě samému, který bývá příčinou 

sociální izolace. Reakce na postižení se liší s věkem. Děti jsou ovlivněny reakcí svých rodičů, 

tedy podle toho, jak se oni s touto situací vyrovnávají. V adolescenci a rané dospělosti je 

zvýšené riziko poškození vlastního zdraví. Dospělí dokážou uvažovat o důsledcích postižení 

pro jejich další život. Postižení v období dospívání má značný dopad na rozvoj identity, někdy 

může dojít i k regresi na nižší vývojový stupeň. Na druhou stranu v tomto období má už jedinec 

vytvořeny vztahy se zdravou společností, tyto sociální dovednosti mu zůstávají, a proto pro něj 

nebude tak obtížné začlenit se zpět do společnosti (3). 
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Fáze zvládání získaného handicapu 
Reakce na novou situaci s postižením a zvládání této zátěže probíhá ve čtyřech fázích (3): 

− Fáze latence – jedinec má nedostatek informací. Myslí si, že je tento stav přechodný, 

že se plně uzdraví, a proto ani neuvažuje o změně životních plánů a hodnot. 

− Fáze pochopení traumatizující reality – pacient je léčen, ale sám po určité době zjistí, 

že se jeho stav nemění a pravděpodobně k úplnému uzdravení nedojde, nebo je 

takto informován lékařem. Následuje šok na tuto zátěž, reaguje popřením, kdy 

zpochybňuje, že by to bylo možné. 

− Fáze protestu a smlouvání – jedinec se ke všemu staví negativně, odmítá kontakt 

s lidmi, nechce žít ani rehabilitovat. Nepřipouští si žít jako postižený. Postupem času 

se začíná se svým stavem vyrovnávat, ale stále smlouvá s osudem a uchovává si 

naději na lepší výsledek. V této fázi se také mohou objevovat pocity bezmocnosti, 

sebelítost, obviňování ostatních aj. 

− Fáze postupné adaptace – postižený se učí sebeobsluze, pohyblivosti, orientaci 

v prostředí. Seznamuje se s novými způsoby jak žít, které dosud neznal a osvojuje si 

je. Teprve v tomto období se začíná smiřovat se svým zdravotním stavem a tomu 

také přizpůsobovat další směřování. Návrat do společnosti je pro postiženého velice 

obtížný, ocitá se v jiné sociální pozici a ve změněných sociálních podmínkách. 

 

Socializace postiženého člověka 
Úraz či onemocnění s trvalými následky obvykle změní původní identitu jedince. 

Člověk se získaným postižením musí najít nový smysl života, nový cíl svého směřování, 

s čímž souvisí změna jeho životních hodnot i sebepojetí (3). Člověk s postižením musí 

překonávat řadu překážek a potíží. Ke zvládnutí problémů si buduje novu sebedůvěru. Mnozí 

z postižených berou tuto situaci jako výzvu, podnět, který je vybízí k hledání nového řešení. 

Někteří jedinci mohou svému problému podlehnout a v tomto případě dochází k negativní 

změně osobnosti. Ke zvládnutí nelehké situace, kterou člověk prochází, přispívá podpora 

blízkých lidí, to znamená sociální a emoční zázemí. Velkou roli zde sehrávají rodiče 

handicapovaného jedince, jeho sourozenci, partneři, přátelé, spolužáci a v neposlední řadě i 

skupina klientů se stejným zdravotním postižením. 

 

Změny v prožívání a v životním stylu vozíčkářů 
Změněný zdravotní stav ovlivňuje kvalitu života člověka, která je posuzována mírou 

spokojenosti při plnění předem vytčeného životního cíle (1). Upoutání na invalidní vozík je 

beze sporu velkou změnou v každodenním životě člověka a dochází ke značné fyzické i 

psychické zátěži. Změny v prožívání a životním stylu se odrážejí v těchto aspektech: 
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− Změna psychiky – například pasivita, závislost na druhých, pokles sebevědomí a 

sebehodnocení, sociální izolace, omezení zájmů a potřeb, bezradnost, strach, 

úzkost. 

− Omezení životních potřeb – například omezení soukromí, sociálního kontaktu, 

porozumění, bezpečí a jistoty, snížení potřeby podnětů a činností. 

− Pocity méněcennosti – spojené se sníženou schopností vykonávat běžné denní 

činnosti. 

− Omezení pohybových aktivit – spojené s problémy dostupnosti této činnosti. Trávení 

volného času má více pasivní charakter, například sledování televize, práce 

s počítačem. 

− Změny v oblasti sociální – například změna okruhu přátel s využitím kompenzačních 

pomůcek a řešení architektonických bariér. 

− Pojetí zavinění změněného zdravotního stavu – realizovaného ve dvou podobách. 

Pacient se ze zdravotního problému obviňuje sám, nebo jej obviňuje okolí (1). 

Sebeobviňování i negativní vliv okolí může mít v některém případě i motivující vliv na 

vlastní aktivitu postiženého jedince. V opačném případě může způsobit značné 

negativní změny v psychice člověka. 

 
Empirická část 

Klienti se získaným tělesným postižením a následně upoutání na invalidní vozík se 

dostávají do zcela nové životní situace, která ovlivňuje jejich další etapy jejich života. Změny 

související s tímto zdravotním problémem vyvolávají u handicapovaných osob změny 

postojů, priorit, cílů a potřeb. 

 
Cíl průzkumu 
Zjistit změny, které prožívají lidé upoutáni na invalidní vozík. 

Odhalit problémy, které osobám s handicapem znesnadňují návrat do běžného života. 

Poukázat na existující možnosti ke zlepšení adaptace. 

 
Soubor a metodika 

Vzorek respondentů tvořili klienti, kteří byli léčeni v období červen 2011 -  červenec 

2012 v Rehabilitačním centru Hrabyně (spinální jednotka), Rehabilitačním centru Chuchelná, 

Rehabilitačním ústavu Jevičko Kladruby u Vlašimi, Beskydském rehabilitačním centru 

Čeladná a byli ochotni se zapojit do průzkumu. 

Hlavní metodou byl zvolen kvantitativní průzkum s procentuálním vyhodnocením 

získaných dat. K průzkumu byla zvolena dotazníková metoda. Cílovou skupinu tvořilo 100 

klientů daných zařízení. Návratnost dotazníku s ohledem na individuální přístup zdravotníků 
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byla stoprocentní, ale vzhledem k neúplnému vyplnění nebylo možné některé údaje využít 

k dalšímu zpracování. 

Přípravná fáze probíhala již počátkem roku 2011 s cílem informovat vedoucí 

pracovníky vytipovaných zařízení o významu a potřebě získat základní údaje a následně 

přijmout opatření, které by vedly ke zlepšení adaptace této cílové skupiny klientů na stávající 

situaci. 

 
Výsledky průzkumu 

 
Graf 1 Pohlaví 

Průzkumu se zúčastnilo 100 respondentů, jednalo se o 100 mužů (100 %), ženy se na tomto 

průzkumu nepodílely. 

 

 
Graf 2 Věk respondentů 

Největší skupinu tázaných tvořila věková kategorie 20 – 22 let v počtu 40 (40 %). Věková 

kategorie 31 – 38 let byla zastoupena 30 (30 %) respondenty a kategorie 65 – 75 let byla 

zastoupena také 30 (30 %) respondenty. 

 

 
Graf 3 Doba od úrazu (vzniku) postižení 
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Nejvíce dotázaných v počtu 50 (50 %) vypovědělo o době 3 – 6 měsíců od vzniku postižení, 

do skupiny 7 – 10 měsíců se řadí 40 (40 %) respondentů. Nejkratší dobu 1 – 3 měsíce udalo 

10 (10 %) klientů. 

 
Graf 4 Spokojenost s přístupem, ochotou a péčí na oddělení 

 

S přístupem, péčí a ochotou na oddělení je spokojena většina respondentů v počtu 80  

(80 %), 20 (20 %) spokojeni nejsou, z toho 1 udává, že mu vadí vše, 10 klientům vadí přístup 

personálu. 

 
Graf 5 Snášení odloučení od rodiny, přátel 

 

Největší počet tázaných v počtu 70 (70 %) odpovědělo, že odloučení zvládají docela dobře, 

20 (20 %) klientů odpovědělo, že se jim občas hodně stýská, 10 (10 %) respondentů 

odloučení nezvládá, stýská se mu velmi a chybí mu rodina a přátelé. Nikdo neoznačil, že 

s odloučením nemá problém. 

 
Graf 6 Nedodržování soukromí na pokoji nebo při samotné terapii mezi ostatními pacienty 
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Na nedodržování soukromí si většina v počtu 60 (60 %) už zvykla, dalším 40 (40 %) to 

nevadí. Nikdo neuvedl, že by se styděl, bylo mu to nepříjemné, ani že by mu to velmi vadilo a 

byl nervózní. 

 
Graf 7 Úroveň sebepéče a soběstačnosti 

 

Nejvíce zastoupena je možnost, kdy klient vše zvládá sám, s lehkou dopomocí druhé osoby 

v počtu 40 (40 %), druhou nejčastější možností je, že klient vše zvládá sám bez pomoci 

v počtu 30 (30 %). Klient potřebuje pomoc druhé osoby, protože sám to nezvládne v počtu 

20 (20 %) respondentů. V počtu 10 (10 %) klientů udávají, že potřebují výraznou pomoc 

druhé osoby. Z grafu vyplývá, že většina respondentů v počtu 70 (70 %) je v oblasti 

soběstačnosti na dobré úrovni. 

 
Graf 8 Složité a náročné přesuny 

 

Složitější a náročšnější přesuny ve smyslu procházek, výletů a cestování nevadí a řídí se dle 

svého tempa 50 (50 %) respondentům, 40 (40 %) udává, že jsou nervózní a nejsou si sebou 

tak jisti a 10 (10 %) neoznačili ani jednu odpověď, 1 klient do poznámek vepsal, že bez 

nohou nikam nechodí. Nikdo z dotázaných neodpověděl, že mu tato problematika vadí. 
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Graf 9 Situace kdy běžné úkoly trvají déle než obvykle 

 

Někdy znervózní a naštve se při déletrvajících úkolech 60 (60 %) respondentů, vůbec to 

nevadí 30 (30 %) respondentům, 10 (10 %) odpovědělo, že jim velmi vadí delší doba 

strávená nad běžnými činnostmi. 

 

 
Graf 10 Zvládání jízdy na vozíku 

Všichni respondenti v počtu 100 (100 %) odpověděli, že jízdu na vozíku zvládají dobře. 

 

 
Graf 11 Problémy během jízdy na vozíku 

 

Na otázku týkající se konkrétních potíží při jízdě na vozíku neodpovědělo 30 (30 %) 

respondentů, 20 (20 %) zaznamenalo, že žádné problémy nemají, 20 (20 %) udalo jako problém 

bariéry, chodníky a kopce. 10 (10 %) respondentů vypovědělo, že vzniklé problémy řeší, 10 (10 

%) uvedlo, že vrže kolo a opěrka, 10 (10 %) odpovědělo, že je to někdy lepší než chodit. 
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Graf 12 Užívání kompenzačních pomůcek 

Kompenzační pomůcky dle výpovědí klientů nevyužívá 50 (50 %) dotázaných, 10 (10 %) 

vypovědělo, že neví, co kompenzační pomůcky znamenají. Zbývajících 40 (4, %) 

respondentů pomůcky využívají, z toho 30 s nimi dobře zvládají každodenní činnosti, 10 se 

občas potýká s obtížemi. 

 
Graf 13 Bezbariérové zařízení bytu 

Většina 80 (80 %) uvažuje nad bezbariérovým zařízením bytu, 20 (20 %) nad tím neuvažují. 

 

 
Graf 14 Obavy po návratu do domácího prostředí 

Obavy po návratu domů má 50 (50 %) respondentů, 40 (40 %) nemá žádné obavy, 10 (10 

%) odpovědělo, že ještě neví. 
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Graf 15 Konkrétní obavy 

Obavy z terénu a přesunů uvedlo 30 (60 %) respondentů, z nedostatku kultury uvedlo 10 (20 

%) respondentů, 10 (20 %) má obavy z přijetí do společnosti svých kamarádů. 

 

 
Graf 16 Momentální největší problém 

Do kategorie bez problému je zařazeno 30 (30 %) respondentů. Problém se vším udalo 10 

(10 %) respondentů, 20 (20 %) udalo, že největší problém je nemožnost chodit. Poruchu 

sexuální funkce uvedlo 10 (10 %) respondentů, problém s přesuny zaznamenalo 10 (10 %) 

respondentů. Pro 10 (10 %) má problém s bolestmi zad, 10 (10 %) uvedlo jako největší 

problém jistou chůzi s protézou. 

 
Graf 17 Změna pohledu na život a priority 

Pohled na život a priority se změnil u 60 (60 %) respondentů. 40 (40 %) změnu nepociťují. 
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Graf 18 Konkrétní výpovědi změn pohledu na život 

Z 60 respondentů, kteří uvedli změnu priorit, nastala u 30 (50%) změna všeobecná, tudíž 

velká změna pohledu na život a priority. 10 (16%) respondentů zaznamenali, že vše je na 

nic. Potřebu zvýšit vzdělání pocítilo 10 (17 %) respondentů, více si váží života 10 (17 %) 

respondentů. 

 
Graf 19 Cíl života 

Cílem většiny respondentů je opětovně chodit, a to v počtu 40 (40 %), pro 20 (20 %) je 

největším cílem dosažení soběstačnosti a co nejlépe zvládnout život s protézou, pro 10  

(10 %) je nejdůležitější řádně vychovat děti, 10 (10 %) respondentů již nechce mít bolesti. 

Užít si zbytek života je cílem 10 (10 %) klientů. 10 (10 %) odpovědělo, že nemá žádný cíl. 

 
Diskuse k dané problematice 

Průzkumu se zúčastnilo 100 respondentů a lze konstatovat, že se jednalo jen o 

muže. Nejvíce zastoupenou skupinou byla věková kategorie 20 až 22 let, tj. 40 %. Z neúčasti 

žen v tomto průzkumu lze předpokládat, že zdravotní situace je pro ně velmi traumatizující a 

nejsou tudíž ochotné se zapojovat do sběru informací pro podklady průzkumu. Nejvíce 

dotázaných 50, tj. 50 % uvedlo, že ke vzniku postižení došlo v době před 3,5 až 6 měsíci. 

Cílem průzkumu bylo zjistit změny, které prožívají lidé upoutáni na invalidní vozík a odhalit 

problémy, které znesnadňují jejich návrat do běžného života. Z průzkumu vyplynulo, že 
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klienti (80 %) jsou s přístupem a péčí v zařízení spokojeni. Problémy jim dělá odloučení od 

rodiny, ale snaží se situaci zvládnout. Pouze 10 % klientů nad 65 let věku odloučení 

nezvládá. 60 % respondentů uvedlo, že si postupně zvykli na nedodržování soukromí, a to 

jak na pokoji, tak při terapii před ostatními pacienty. Při hodnocení sebepéče a soběstačnosti 

uvedlo 40 % klientů, že potřebuje lehkou dopomoc a výraznou pomoc potřebuje 10 % 

respondentů ve věku nad 65 let. Je pozitivní, že 30 % klientů uvedlo, že úkoly zvládá úplně 

samostatně. Klientům ve 40 % vadí náročnější přesuny v terénu a v 60 % jsou nervózní a 

neklidní, že jim dříve běžné činnosti a situace trvají déle. Všichni klienti uvedli, že jízdu na 

vozíku zvládají velmi dobře, vadí jim jen chodníky a jízda z prudkého kopce. 30 % 

respondentů používá další kompenzační pomůcky ke každodenní činnosti. Většina, tj 80 % 

klientů uvažuje o bezbariérovém bydlení. 50 % respondentů má obavy z návratu do 

domácího prostředí. Obavy se týkají hlavě terénu v okolí domu a přesunu. Mají také obavy 

z přijetí do společnosti svých kamarádů. Mezi největší problémy současnosti řadí nemožnost 

chodit 20 % klientů, poruchu sexuální funkce uvedlo 10 % respondentů, stejně tak jako 

bolesti zad a problémy s přesuny. Klienti uváděli v 60 % změnu pohledu na život a změnu 

dosavadních priorit. K dotazu „Jaký je váš cíl“ odpovědělo 40% respondentů, že chce zase 

chodit a 20 % považuje za nejvyšší cíl dosažení soběstačnosti. Z uvedeného průzkumu 

vyplývá, že změna životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozík je značná. Velkou roli 

zde sehrává věk klienta a prognóza vlastního problému. Jednotliví respondenti procházejí 

různými fázemi adaptace na své postižení, což se projevuje velmi individuálně. Významnou 

roli zde sehrává možnost zapojení do aktivního života a přijetí většinové společnosti. 

Člověk si s handicapem musí najít nový cíl a smysl života (3). S tím také souvisí změna 

priorit a sebepojetí. Ke zlepšení fyzického i psychického stavu přispívají volnočasové aktivity, 

organizace a sdružení, možnost dalšího vzdělávání, rekvalifikace a kurzy nebo vhodné 

zaměstnání. Problémy často vznikají u věkové kategorie nad 65 let, kde se senioři s novou 

životní situací jen stěží vyrovnávají. 

 

Závěr 
Zdravotní postižení je trvalé, sociálně nápadný a znevýhodňující problém. Integrace 

mezi zdravou populaci je často obtížná. V dnešní době převládá ve společnosti humanistický 

postoj, který směřuje k zachování důstojnosti každého člověka a akceptaci odlišnosti jedince 

a jeho potřeb. I klienti upoutáni na invalidní vozík mají svá práva a jsou součástí naší 

společnosti. Úkolem zdravotníků a dalších pomáhajících profesí je pomoci těmto lidem 

v jejich tíživé životní situaci. 
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Doporučení pro praxi 
O výsledcích průzkumu informovat management rehabilitačních center, kde průzkum 

probíhal. 

Aktivizovat klienty k volnočasovým aktivitám, především sportovní činnosti. 

Umožnit cestování a odpočinek jako jednu z možností, jak trávit volný čas (Liga vozíčkářů – 

informační portál). 

Prostřednictvím občanských sdružení navázat kontakty s lidmi s podobným postižením a 

umožnit tak získat cenné rady a zkušenosti. 

Umožnit dokončit vzdělání nebo motivovat k dalším formám vzdělávacích aktivit. 
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VÝZNAM EDUKÁCIE PRI DIABETES MELLITUS 
 

Jana Filická 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, interný doktorand 

 

Abstrakt 
Diabetes mellitus je skupina metabolicko-endokrinných porúch charakterizovaných 

dysreguláciou v metabolizme glukózy na podklade absolútnej alebo relatívnej insuficiencie 

v sekrécii a účinku inzulínu. Neliečený alebo nedostatočne kompenzovaný diabetes mellitus 

vyvoláva početné zmeny v organizme na orgánovej a bunkovej úrovni. Práve v tejto sfére 

môže zasiahnuť edukácia. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia populácie je hlavnou úlohou 

výchovy k zdraviu, ktorá je dôležitým prvkom podpory zdravia ako procesu aktívneho 

prístupu k vlastnému zdraviu a zdraviu iných. Významným subjektom realizácie výchovy 

k zdraviu je sestra. Sestry tvoria veľmi početnú skupinu zdravotníckych pracovníkov 

a pracujú vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, čím je 

zabezpečený aj veľký výber ich edukačného pôsobenia.  

 

Kľúčové slová: Diabetes mellitus. Komplikácie diabetes mellitus. Edukácia. Sestra. Pacient. 

Kvalita života. 

 

Abstract 
Diabetes mellitus is a group of metabolic-endocrine disorders characterized by 

deregulation in glucose metabolism on the basis of absolute or relative insufficiency of insulin 

secretion and action. Untreated or poorly controlled diabetes mellitus causes many changes 

in the body at the cellular and organ level. It is in this area can affect education of. Increasing 

health awareness of the population is a major challenge of health education, which is an 

important component of health promotion as a process, active approach to their own health 

and the health of others. A significant body of implementation of health education is a nurse. 

Nurses are a very large group of professionals and work in all health care facilities and social 

service facilities, which ensures a large selection of educational activity. 

 

Key words: Diabetes mellitus. Complications of diabetes mellitus. Education. Nurse. Patient. 

Quality of life. 
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1 DIABETES MELLITUS 
 

Diabetes mellitus je jednou z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky 

najnáročnejších chronických chorôb. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií významne 

zvyšuje morbiditu, mortalitu a predstavuje jednu z hlavných príčin invalidizácie a vysokých 

nákladov na zdravotnú starostlivosť vo väčšine krajín sveta. V prípade nedostatočnej liečby 

skracuje očakávanú dĺžku života o viac ako 25 % (Migra M., Mokáň M., 2011).  

Celosvetovo má výskyt diabetes mellitus rastúcu tendenciu. Za posledných 20 rokov 

sa počet diabetických pacientov takmer zdvojnásobil. Na Slovensku je prevalencia tohto 

ochorenia7 %, pričom v 5,3 % ide o známy, v 1,7 % o novodiagnostikovaný diabetes. U 

ďalšej tretiny možno ochorenie predpokladať v zatiaľ nepoznanej forme. Je reálny 

predpoklad, že celkový počet diabetikov na Slovensku už dnes predstavuje 350 000. Z toho 

mužov 44,1 % a žien 55,9 %. Prevalencia ochorenia je v populácii pod 40 rokov asi 2 %, pod 

65 rokov je menšia ako 10 %, vo veku nad 65 má až 18,5 % pacientov cukrovku 2. typu. Vo 

veku nad 80 rokov až polovica pacientov má poruchu glukózovej tolerancie alebo cukrovku  

(Mokáň M., Galajda P., Prídavková D. Et al. 2008). Tieto skutočnosti sú veľmi závažné a 

treba hľadať riešenia ako tento proces spomaliť alebo až zastaviť. 

  

1.1 Komplikácie diabetes mellitus 
 

Neliečená alebo neadekvátne liečená porucha metabolizmu glukózy vedie 

bezpodmienečne ku vzniku komplikácií.  

Z akútnych komplikácií ide hlavne o. 

- diabetická ketoacidóza, 

- hyperosmolárna hyperglykémia bez ketoacidózy, 

- hypoglykémia 

 
Diabetická ketoacidóza poškodzuje centrálny nervový systém následkom dehydratácie, 

ketoacidózy a porúch elektrolytovej rovnováhy. Najzávažnejšou je edém mozgu s klinickými 

známkami zmätenosti, bolesti hlavy a progredujúcej poruchy vedomia. 

Hyperosmolárny syndróm vedie k cerebrálnym léziám účinkom ťažkej dehydratácie. 

Príznakmi sú bolesti hlavy, často sú pridružené fokálne epileptické záchvaty, mnoho krát 

kumulované bez efektu po antikolvuzívnej liečbe. 

Hypoglykémia  patrí medzi najčastejšie komplikácie diabetes mellitus u pacientov liečených 

inzulínom. Najčastejšie sa delí na miernu a závažnú podľa poklesu glykémie.  

Chronické komplikácie diabetes mellitus vznikajú v súvislosti s postihnutím cievneho 

riečiska následkom dlhodobo neadekvátne liečenej poruchy glukózového metabolizmu. 
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Podľa patomechanizmu vzniku a špecifity k diabetickému ochoreniu sa delia na 

makrovaskulárne a mikrovaskulárne (Migra M., Mokáň M.,2011). 
 

2 EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE 
 

„Edukácia je jednou z najdôležitejších a veľmi náročných úloh ošetrovateľstva. 

Vytvára priestor pre osvojenie nových poznatkov, nadobudnutie zručností či vytváranie 

hodnotových, emocionálnych, vôľových štruktúr osobnosti a dosiahnutie pozitívnej, 

očakávanej zmeny správania.“ (Magurová D., Majerníková Ľ.,2009, s.48) 

Zvyšovanie zdravotného uvedomenia populácie je hlavnou úlohou výchovy k zdraviu, 

ktorá je dôležitým prvkom podpory zdravia ako procesu aktívneho prístupu k vlastnému 

zdraviu a zdraviu iných. Významným subjektom realizácie výchovy k zdraviu je sestra. Sestry 

tvoria veľmi početnú skupinu zdravotníckych pracovníkov a pracujú vo všetkých 

zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, čím je zabezpečený aj veľký 

výber ich edukačného pôsobenia. Edukačná činnosť sestry nebola v minulosti vôbec 

doceňovaná a v súčasnosti si nachádza svoje stále miesto v pracovnej náplni sestier.   

  

2.1 Charakteristika edukácie a edukačného pôsobenia  sestier 
 

Ošetrovateľstvo je dynamická profesia, ktorá dáva nové odpovede na meniace sa 

potreby pacienta. Dôvera, s ktorou sa pacient obracia na sestru, vytvára podmienky na to, 

aby kriticky prehodnotila svoju prax. Slovo edukácia sa odvádza z latinského slova educo, 

educere: viesť, alebo educo, educare: vychovávať, vypestovať, vyživiť. Označuje spoločne 

proces výchovy a vzdelávania ( Magerčiaková M., 2008).  

Edukácia je neoddeliteľná súčasť liečby. Predstavuje výučbu i proces učenia sa a 

vyžaduje interakciu najmenej dvoch osôb. Cieľom edukácie je získať a udržať chorého 

v úlohe aktívneho a konštruktívneho spolutvorcu liečby. Edukácia je celoživotné rozvíjanie 

osobnosti človeka pôsobením formálnych inštitúcií alebo neformálneho prostredia. Edukácia 

sa zaoberá celým človekom vo všetkých situáciách. Je zameraná ne jednotlivcov, rodiny, 

skupiny ale aj celé komunity. Vedie a učí ľudí k tomu, aby si vedeli pomôcť sami. Využíva 

rôzne metódy, má celý rad cieľov, poskytuje informácie o zmene postojov, správania i 

sociálnej zmene (Magurová D., Majerníková Ľ., 2009). 

 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 179

3.1 Edukácia pri diabetes mellitus 
 
V rámci edukácie je veľmi dôležité aby sme poznali pacienta- edukanta po stránke 

fyzickej aj psychickej. Existuje celý rad faktorov, ktoré ovplyvňujú edukáciu pacientov. Každý 

z týchto faktorov je dôležitý, pretože ovplyvňuje ochotu počúvať a schopnosť vnímať a 

uplatniť odovzdané informácie. Medzi faktory zo strany edukanta , ktoré ovplyvňujú 

edukáciu  patria: pohlavie, vek, zdravotný stav, zamestnanie, vzdelanie, motivácia, postoje, 

potreby, inteligencia, štýl učenia. Medzi faktory ovplyvňujúce edukáciu zo strany 
edukátora patria: vek, zdravotný stav, vlastnosti osobnosti, ovládanie výučbového materiálu, 

empatia a láskavá starostlivosť, nepodmienený pozitívny prístup, správne komunikačné 

schopnosti, verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia (Magerčiaková M.,2008). 

Kvalitu života diabetika určuje predovšetkým jeho pevná vôľa, ochota a schopnosť 

spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby bol chorobný proces stále pod 

kontrolou. Diabetik sa musí naučiť dodržiavať správny denný režim. Niekedy je to veľmi 

ťažké. Mal by dodržiavať určité zásady ako jesť každý deň rovnaké množstvo potravy a 

v rovnakom čase, vydávať rovnaké množstvo energie, sledovať si glykémie, glykozúrie, 

pravidelne sa vážiť, merať si krvný tlak, pozorne sledovať svoj zrak, stav nôh, ich citlivosť. 

Denný režim diabetika sa musí prispôsobiť typu cukrovky a individuálnym danostiam 

pacienta. K prevencii diabetických komplikácií vedie celkový prístup k zdravotnému stavu 

a kontrola najmä: krvného cukru, cholesterolu a krvného tlaku.. Veľký význam má aj 

udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti (taká aká je reálne dosiahnuteľná). V súčasnosti 

sa veľa hovorí o obezite, diétach a hladovkách. Objektívnym ukazovateľom telesnej 

hmotnosti je stanovenie indexu hmotnosti BMI na základe výpočtu hmotnosť (kg)/ výška (v 

metroch štvorcových). Ďalšou možnosťou na hodnotenie obezity je obvod pásu.  Dôležitá je 

životospráva, dietetický režim diabetika, zanechanie fajčenia, pohybová aktivita, 

selfmonitoring zameraný na meranie glykémie, krvného tlaku, užívanie liekov, pravidelné 

kontroly v diabetickej ambulancii. K častým komplikáciám patrí syndróm diabetickej nohy. 

Medzi hlavné zásady edukácie pri prevencii diabetickej nohy patrí selfmonitoring, ktorý je 

zameraný na dennú kontrolu nôh vrátane pedikúry a výberu vhodnej obuvi. 

Medzi hlavné zásady edukácie pre pacientov s rizikom diabetickej nohy patrí: 

• nosiť topánky ako „uliate na vaše nohy bez podpätku, pred obutím ich treba 

skontrolovať vnútro topánky), 

• nechodiť bosý, 

• udržovať správnu hygienu, teplota vody nemá presiahnuť 37 ˚C, 

• nenosiť obuv naboso, nosiť bavlnené ponožky, 

• odstraňujte si na nohách tvrdú kožu, denne nohy natrite krémom, 

• odborná pedikúra. 
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Samozrejme je dôležité aby sme pacienta vyzvali k spolupráci ak by zistil, že má 

opuchnuté nohy, zmenu farby kože, praskliny aby navštívil svojho diabetológa alebo 

podiatrickú ambulanciu (Jirkovská A., Bém R., 2011). 

V rámci edukácie je dôležité aj informovanie diabetikov o plánovaných vyšetreniach, 

ktoré im ordinuje diabetológ. Sestra v ambulancii objednáva pacientov na dané vyšetrenia či 

už ide o konziliárne vyšetrenie oftalmológom, nefrológom, neurológom a podobne. Z praxe 

možno povedať, že pacienti chodia na vyšetrenia nepripravení a so strachom či obavou čo 

ich čaká. Napríklad v rámci neurologického vyšetrenia na zistenie alebo vylúčenie 

polyneuropatie na dolných končatinách elektromyografickou metódou pacienti nerozumejú 

prečo majú absolvovať takéto vyšetrenie, lebo im to lekár so sestrou nepovedali. Z tohto 

dôvodu by som sa pozastavila pri tomto vyšetrení. 

 

3.2 Polyneuropatia 
 

Diabetická polyneuropatia je poškodenie nervov u diabetikov po vylúčení iných príčin, 

ktoré sa prejavuje typickými príznakmi (parestézie, dyzestézie, pokojová bolesť), alebo 

prebieha asymptomaticky (porucha citlivosti, distálna svalová slabosť, nevýbavnosť 

šlachovookosticových reflexov, neurofyziologické abnormality). Prevalencia závisí aj na 

diagnostických kritériách. Rizikové faktory, ktoré vplývajú na výskyt a vývoj neuropatie: 

• vek 

• metabolická kompenzácia glykovaného hemoglobínu 

• fajčenie, alkohol 

• genetické pozadie 

• trvanie diabetu 

• albuminúria 

• renálne zlyhanie 

Diagnostika polyneuropatií sa zakladá na súhre anamnestických údajov, výsledkov 

objektívneho vyšetrenia a elektrofyziologických vyšetrovacích metód. Pri väčšine 

polyneuropatií sú senzitívne vlákna postihnuté skôr ako motorické, preto vyšetrenie vedenia 

senzitívnymi vláknami je najcitlivejšou metódou pri vyšetrení polyneuropatie (Cibulčík F., 

Šóth J., 1998).  

EMG vyšetrenie je pomerne náročné na čas, trvá 30-40 minút. Pacient má prísť na 

vyšetrenie s umytými a vysušenými nohami. Súčasťou vyšetrenia je aj natívna ihlová 

elektromyografia, čo znamená že vyšetrenie môže byť pre pacienta nepríjemné. Vyšetrujú sa 

postupne obe dolné končatiny z predu a potom zo zadu. Z predu DK sa vyšetruje nervus 
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peroneus, zo zadu nervus tibialis a nervus suralis. Väčšina vyšetrení je pozitívna zo strany 

diabetikov čo signalizuje k diagnostikovaniu diabetickej polyneuropatie (50 %).  

 
Záver 

Edukovať pacienta a hlavne naučiť ho správne vyrovnať sa s novou životnou 

situáciou je veľmi náročné, čo si vyžaduje spoluprácu nielen zdravotníckeho tímu a pacienta, 

ale hlavne pacienta a jeho rodiny. Rok 2012 je štvrtým rokom päťročnej kampane zameranej 

na „edukáciu a prevenciu cukrovky“. Kampaň oslovuje všetkých lekárov a sestry, ktorí sú 

zodpovední za starostlivosť o pacientov a nabáda ich k využívaniu všetkých dostupných 

nástrojov liečby a kontroly diabetu. Na verejnosť a na skupinu ľudí s vysokým rizikom rozvoja 

cukrovky sa kampaň obracia s cieľom zvýšiť povedomie o diabete a jeho prevencii. Práve 

toto bolo ukazovateľom mojej snahy zaoberať sa touto problematikou. 
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Abstrakt  
Východisko: Zisťovali sme informovanosť respondentov o preventívnych opatreniach 

hypertenzie a praktické využitie vedomostí v zlepšovaní kvality ich života. 

Súbor a metódy: Výskumnú  vzorku tvorilo 91 respondentov, vybraných náhodným 

výberom. Použili sme dotazníkovú metódu.  

Výsledky: Pacienti majú o svojom ochorení dostatok informácií. V niektorých oblastiach sme 

zistili určité nedostatky. 
Záver: Navrhujeme viesť pacientov k dôslednému dodržiavaniu preventívnych opatrení 

a zmene životného štýlu,  zvýšiť mieru edukácie obyvateľstva.  

 
Kľúčové slová: Životný štýl. Arteriálna hypertenzia. Prevencia. Rizikové faktory. Civilizačné 

choroby. 

 
Abstract  
Aim of the study: We observed the level of infarmation about the prevention of hypertension 

among the respondents and it´s practical use in improvement of  their life style. 

Methods: 91 respondents were randomly selected, questionary form was used.  

Results: What about hypertension, patients are well informed. However, some limitations 

were observed, too. 

Conclusion: We suggest to lead the patients to respect  the prevention, change their life 

style and to educate the rest of the population, too.  

 
Key words: Life style. Hypertension. Prevention. Risk factors. Non-communicable 

(civilisation) diseases. 

 
Úvod 
 Zdravie má pre človeka nevýslovnú hodnotu. Ovplyvňuje jeho život a zároveň je 

ovplyvňované jeho spôsobom života. Tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných 

práv každej ľudskej bytosti. Každý však musí cítiť i povinnosť prispieť k jeho zlepšeniu.  
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V dnešnej hektickej dobe si ľudia málo uvedomujú, že to najcennejšie čo majú je práve ich 

zdravie, o ktoré sa musia i patrične starať. Často krát to podceňujú a do popredia si kladú 

ciele ako si udržať majetok, postavenie a prestíž. 

Problémom súčasnej modernej doby je stále sa zvyšujúci počet civilizačných 

ochorení. Ide o epidemiologicky závažné choroby, poruchy zdravia, oslabenie zdravia 

a zníženie zdatnosti v dôsledku civilizácie. Sú výsledkom epidémie neinfekčných chorôb 

(chorôb západnej kultúry) v dôsledku „westernizácie“ – akceptácie tzv. západného štýlu 

života. Na ich prudkom raste sa podpisuje predovšetkým skutočnosť, že ľudia majú zlú 

životosprávu, nestarajú sa o prevenciu, majú rôzne škodlivé návyky (fajčenie, pitie alkoholu, 

pohybovú inaktivitu, vysedávanie pred počítačom a televíziou), ktoré označujeme ako 

rizikové faktory.  

Srdcovocievne choroby patria medzi najzávažnejšie zdravotné, spoločenské, ale tiež 

ekonomické problémy vo všetkých vyspelých krajinách súčasného sveta. Na Slovensku 

zapríčiňujú viac ako 54 % všetkých úmrtí práve kardiovaskulárne ochorenia.  

 
Civilizačné ochorenia 

Medzi civilizačné ochorenia patria obezita, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes 

mellitus, osteoporóza a nádorové ochorenia. Tiež sem môžeme priradiť aj alergie a stres. 

Rozvoj týchto ochorení zaznamenávame spolu so zvyšovaním životnej úrovne [9, 10, 11].   

Obezita – nadhmotnosť je charakteristická pre jedincov so zníženou prípadne 

žiadnou fyzickou aktivitou. Takýto jedinci majú sklon sa prejedať. V bežnom živote sa 

s obéznymi ľuďmi môžeme stretnúť čoraz častejšie. Obezita so sebou väčšinou prináša 

následné ochorenia. Môžu nimi byť napríklad osteoporóza, diabetes mellitus, chronické 

bolesti, skolióza, kardiovaskulárne ochorenia – hypertenzia, kolorektálny karcinóm, peptické 

vredy, psychické problémy, stres atď [10].  

Najlepším liekom na civilizačné ochorenia je zmena životného štýlu, ktorá zahŕňa 

radikálnu zmenu stravovacích návykov, zaradenie vhodnej a dostatočnej fyzickej aktivity. 

S postupným ubúdaním tukového vankúša sa začnú zlepšovať aj ďalšie pridružené 

ochorenia. V praxi sledujeme postupný ústup chronických bolestí, pokles krvného tlaku, 

zníženie pulzovej frekvencie, zlepší sa celková kondícia organizmu a zvyšuje sa aj odolnosť 

voči stresujúcim faktorom z prostredia [1, 9, 10].  

 
Životný štýl 

Životný štýl je súbor faktorov, ktoré vplývajú na náš každodenný život. Sú to faktory, 

ktoré dodržiavame, sú pre nás charakteristické. Determinujú teda našu prítomnosť a aj 

budúcnosť. Rôznorodosť rizikových faktorov je zjavná už pri letmom pohľade na naše okolie. 

U obéznych ľudí môžeme predpokladať rozdielny životný štýl ako u ľudí s atletickou 
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postavou. Obézneho človeka asi len veľmi ťažko stretneme na rannej prechádzke v parku, či 

na popoludňajšej jazde na bicykli v lese. Je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ho uvidíme 

večer v reštaurácii, ako si vychutnáva svoju obľúbenú pizzu. Z definície WHO vieme, že 

práve životný štýl je najdôležitejším ovplyvniteľným faktorom brániacim vzniku civilizačných 

ochorení (50-70 %). Je zjavné, že riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, obezity, diabetu 

mellitu, osteoporózy a mnohých ďalších ochorení je oveľa vyššie u jedincov s „pasívnym 

životným štýlom“.  Aktívny človek sa dokáže lepšie vyrovnávať so stresom vo všetkých jeho 

podobách. Čiže nielen so stresom psychickým, ale aj fyzickým. Aktívny človek má lepšie 

predpoklady napríklad na zvládnutie akútnych infekčných ochorení ako pasívny jedinec. 

Aktívny jedinec vníma často napríklad akútny respiračný infekt, len ako dočasný diskomfort, 

ktorý pominie za pár dní a u niektorých jedincov môže trvať len pár hodín, prípadne 

prebehne podprahovo a jedinec ho vôbec nezaregistruje. 
 
Hypertenzia 

Hypertenzia a ischemická choroba (ICHS) srdca sú najčastejšie kardiovaskulárne 

ochorenia. Pritom je dôležité vedieť, že hypertenzia je sama rizikovým faktorom pre ICHS a 

je závažným medicínskym a ošetrovateľským problémom. Ten si vyžaduje inovatívne 

prístupy s cieľom zlepšiť kvalitu každodenného života postihnutým pacientom, ako aj ich 

rodinným príslušníkom.  

Keďže hypertenzia je choroba bez príznakov, ktorú v jej počiatočnej fáze pacient 

väčšinou nijako nepociťuje, zostáva dlhé roky neodhalená, čo pre pacientov predstavuje 

najväčšie nebezpečenstvo. Včas odhalená a správne liečená hypertenzia významne znižuje 

neskoršie zdravotné komplikácie a nepredstavuje pre pacientov výrazné nebezpečenstvo ani 

obmedzenie ich každodenných aktivít. Dlhodobo zvýšený tlak krvi ovplyvňuje činnosť 

mnohých orgánov ľudského tela.  

Základným predpokladom úspešnosti liečby je získanie pacienta pre aktívnu 

spoluprácu a poukázanie na nevyhnutnú zmenu životného štýlu. Pacient má právo vedieť čo 

najviac informácií o svojom zdravotnom stave, o príčinách svojho ochorenia, jeho možných 

následkoch, ako aj o spôsobe ako predchádzať komplikáciám.  

Definícia hypertenzie sa postupne vyvíjala spolu s pribúdajúcimi epidemiologickými 

údajmi a so spresňovaním prahovej hodnoty TK pre začiatok liečby. Tradičné definície 

používali hodnoty systolického tlaku 140 mm Hg alebo diastolického tlaku 90 mm Hg, neskôr 

sa tieto hodnoty posúvali smerom k nižším hodnotám.  
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Tabuľka 1 Klasifikácia hodnôt krvného tlaku podľa Európskej hypertenziologickej spoločnosti  

Kategória TK Systolický TK (mmHg) Diastolický TK (mmHg) 

Optimálna hodnota  < 120 < 80 

Normálna hodnota  120 - 129 80 – 84 

Vyššia normálna hodnota  130 - 139 85 – 89 

1. stupeň – mierna hypertenzia  140 - 159 90 – 99 

2. stupeň – stredne ťažká hypertenzia  160 - 179 100 – 109 

3. stupeň – ťažká hypertenzia  > 180 > 110 

Izolovaná systolická hypertenzia  > 140 < 90 

 

PREVENCIA  HYPERTENZIE  
Kardiovaskulárne ochorenia patria k najčastejším z hľadiska príčin úmrtnosti a ich 

významnou charakteristikou je, že súvisia aj so životným štýlom. Zmenou správania pacienta 

je možné zabrániť poškodeniu cieľových orgánov a dosiahnuť žiaduce hodnoty krvného 

tlaku. Dôležitá je výživa, fyzická aktivita a relax (Trachtová, et. al. 2001).  

Výživa - Významnými rizikovými faktormi srdcovo-cievnych ochorení sú nesprávne 

stravovacie návyky, obezita a hypercholesterolémia. Účinnou metódou na zníženie tlaku krvi 

a cholesterolu u obéznych pacientov je zníženie telesnej hmotnosti. Z výsledkov viacerých 

štúdií vyplynulo, že zníženie telesnej hmotnosti o 1 kg znamená zníženie systolického tlaku 

krvi o 2 mm Hg a diastolického o 1 mm Hg . Samotné zníženie telesnej hmotnosti smerom k 

normálnej hodnote vedie k normalizácii hodnôt TK. Dnes sa vychádza z toho, že úbytok 

telesnej hmotnosti o 5 kg spôsobí zníženie krvného tlaku o cca. 10 mm Hg. Najmä u 

pacientov s genetickým zaťažením by sa malo zabraňovať vývinu nadmernej telesnej 

hmotnosti.  

Fyzická aktivita - Väčšina epidemiologických štúdií potvrdzuje, že telesná aktivita môže 

znížiť diastolický tlak krvi od 2 do 5 mm Hg, zlepšuje využívanie kyslíka organizmom, spaľujú 

sa kalórie a zvyšuje sa energetický výdaj, čo pomáha pri chudnutí. Fyzická aktivita by mala 

byť riadená individuálne podľa potrieb daného pacienta. Najlepšie výsledky sa dosiahnu 

v spojení so zmenou stravovacích návykov a zvládnutia stresových reakcií. 

Stres a relaxácia - Vyhýbanie sa stresu nielen počas výkonu povolania, ale aj v súkromnom 

živote priaznivo ovplyvňuje priebeh ochorenia. Odporúčajú sa hlavne uvoľňovacie techniky, 

ako napr. joga alebo autogénny tréning, ako i dostatočný spánok. Pacient by mal prehodnotiť 

doterajší spôsob života, rebríček svojich životných priorít a ujasniť si, na akej pozícii uňho 

stojí jeho zdravie. Mal by upraviť svoje postoje a zmeniť správanie.  
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Materiál a metodika 
Pri našom výskume sme zvolili dotazníkovú metódu. Dotazník sme koncipovali ako 

súbor 25 otvorených a uzavretých otázok. Nakoľko išlo o pilotný prieskum k väčšej štúdii, tak 

sme výsledky vyhodnocovali ako relatívne čísla v programe Microsoft Excell 2010.  

Respondenti boli náhodne vybraní pacienti s hypertenziou bez ohľadu na pohlavie 

a vek. Celkom bolo distribuovaných 120 dotazníkov s návratnosťou 75,6 %. Nižšie budeme 

uvádzať iba otázky, ktoré sú relevantné pre túto prezentáciu.  

 
Výsledky 

Na výskume sa zúčastnilo 41,67 % mužov a 58,33 % žien vo veku 17-82 rokov. 

Najväčšou skupinou boli 40-69 roční (71,43 %). Až 35,71 % respondentov udalo svoje BMI 

v intervale 30,0-39,9, 30,95 % respondentov v intervale 25,0-29,9 a 7,14 % dokonca vyššie 

ako 40! Teda viac ako dve tretiny respondentov trpeli nadváhou až morbídnou obezitou! 

Pri otázke o dĺžke svojej liečby hypertenzie sme zistili, že iba 8,33 % respondentov sa 

lieči menej ako 1 rok. Z toho vyplýva, že ostatní respondenti sa liečia dlhšie ako rok (35,71% 

1-5 rokov, 22,62 % 5-10 rokov a 33,33 % viac ako 10 rokov). Z Týchto údajov by sme mohli 

predpokladať, že starší pacienti by už mohli mať hlbšie znalosti aj o preventívnych 

opatreniach v prevencii tejto zákernej choroby. Bohužiaľ údaje o BMI svedčia o tom, že sú 

tieto poznatky zo strany pacientov ignorované. I keď musíme uviesť, že až 76,19 % 

respondentov užíva ordinovanú farmakoterapiu pravidelne podľa odporúčania lekára. Často 

na ňu zabúda iba 2,38 % opýtaných.  

Až 89,29 % respondentov uviedlo, že primárne získané informácie o svojej chorobe 

dostali od lekára, ktorý im chorobu diagnostikoval. Zo získaných údajov vyplýva, že cielenú 

fyzickú aktivitu (ako jeden z najvýznamnejších faktorov na ovplyvnenie hypertenzie) 

vykonáva 52,38 %, je však otázne v akej intenzite a frekvencii.  

Až 84,52 % respondentov uviedlo, že patria medzi nefajčiarov, čo je síce mimoriadne 

povzbudivé, ale stále zostáva 15,48 % fajčiarov, ktorí vyfajčia v 61,54 % 1-5 cigariet/deň 

a 23,08 % 6-10 cigariet/deň. 

Zaujímavé údaje sme získali aj pri otázke o dodržovaní doporučenej diéty. Až 48,81 

% opýtaných ju nedodržuje. Až 40,48 % respondentov ju občas poruší a len 10,71 % ju 

dodržuje striktne. S týmito odpoveďami korelujú aj výsledky otázok zameraných na 

používanie „rizikových“ potravín a tekutín. 

Na otázku či sa pacienti cítia po zahájení liečby lepšie odpovedalo kladne až 82,15 % 

respondentov. 

Až 61,9 % uviedlo, že sa v priebehu liečby nepridružila iná choroba ani komplikácia, 

avšak až 34,52 % uviedlo pridruženie iného ochorenia, ktoré priamo súvisí s primárnym 

ochorením. 
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Až 90,48 % respondentov si myslí, že zmenou životného štýlu sa dá znížiť krvný tlak. Avšak 

až 39,29 % opýtaných tento fakt ignoruje a svoj životný štýl nemení. 

 
Záver 

V predloženom príspevku sme sa snažili poukázať na význam životného štýlu ako 

pozitívneho faktora zlepšujúceho priebeh hytertenznej choroby. Na základe doterajších 

poznatkov o civilizačných chorobách poznáme relatívne dobre priebeh jednotlivých chorôb aj 

možnosti ich ovplyvnenia. Sú identifikované mnohé rizikové faktory, ktoré priamo súvisia 

s rozvojom civilizačných ochorení. Životný štýl je základným faktorom, ktorý sa na celkovom 

zdraví podieľa v 50-70% (podľa definície WHO).  

Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že napriek pacienti majú 

o svojom ochorení dostatok informácií. Primárne dostávajú informácie od ošetrujúceho 

lekára. Je potešujúce, že viac ako 80 % z našej vzorky je nefajčiarov. Na druhej strane naše 

výsledky svedčia o tom, že až takmer 49 % jedincov nedodržiava doporučený stravovací 

režim, pričom je diéta pri tomto ochorení jedným zo základných kameňov úspechu. Striktne 

svoj stravovací režim svojmu ochoreniu podriadilo necelých 11 % respondentov. Toto číslo je 

podporené aj asi najdôležitejším zistením nášho prieskumu: až 90,48 % respondentov si 

myslí, že zmenou životného štýlu sa dá znížiť krvný tlak. Avšak až 39,29 % opýtaných tento 

fakt ignoruje a svoj životný štýl nemení. 

Tieto dve zistenia by nám mali výstrahou a motiváciou zvýšiť mieru edukácie 

obyvateľstva. Vieme totiž, že prevencia na každom svojom stupni je mimoriadne dôležitá 

a v neposlednom rade oveľa lacnejšia ako samotná terapia ochorení. Možnosťou, ktorá by 

podľa nášho názoru bola významnou pomocou v prevencii ochorení je prehlbovanie 

spolupráce ošetrovateľstva, lekárov, verejného zdravotníctva a sociálnej práce.  
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Abstrakt 
 Príspevok je venovaný pripravenosti záchranárov komunikovať s cudzincom 

v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom práce bolo zistiť úroveň jazykových schopností, 

lokalizáciu a častosť zásahov k cudzincom. Autorky upriamujú pozornosť na vzájomnú 

cudzojazyčnú komunikáciu, úroveň jazykového vzdelávania a na nedostatky v tejto oblasti. 

 
Kľúčové slová: Cudzinec. Komunikácia. Prednemocničná zdravotná starostlivosť. 

 
Abstract 
 The contribution is deals with issues of preparedness the rescuers to communicate 

with foreigners in pre-hospital care. The aim of the work was to ascertain the level of 

language skills of paramedics, localization and frequency of interventions to foreigners. 

Authors draw attention to the mutual foreign language communication, linguistic level of 

education and on the shortcomings of rescuers in this share. 

  

Key words: Foreigner. Communication. Pre-hospital care. 

 
Úvod 

Ak hovoríme o ľudskej komunikácii máme tým na mysli premiestňovanie myšlienok, 

informácií, signálov, postojov a citov medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Ostatné živočíchy 

využívajú na komunikáciu signály, ktoré im pomáhajú uspokojovať svoje základné biologické 

potreby. Z ľudského pohľadu je komunikácia spoločenským procesom. Vo všeobecnosti ju 

môžeme zaradiť k sociálnym potrebám, ktorých uspokojenie je priamo viazané na psychické 

potreby. A preto následný deficit oboch spomínaných potrieb sa môže nepriaznivo 

premietnuť do konania a správania jedinca. S komunikáciou sa stretávame vo všetkých 

oblastiach ľudskej činnosti. O sociálnej komunikácii hovoríme vtedy ak odovzdávanie správ, 

informácií prebieha medzi ľuďmi a má špecificky ľudskú podobu (Janáčková, Weiss, 2008; 

Mikulaštík, 2003).  



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 190

Signály z okolia môžeme prijímať aktívne alebo pasívne a je na našom rozhodnutí či 

budeme na ne reagovať, či vyšleme požadovanú odpoveď. Pasívna forma, jednosmerná 

komunikácia, je veľmi často základom nedorozumenia, a to z dôvodu neadekvátnej spätnej 

väzby. Naopak základom aktívnej formy, obojsmernej komunikácie, je spätná väzba, ktorá 

predstavuje obojsmerný rozhovor medzi dvoma a viacerými osobami. Z hľadiska efektívnosti 

je dobré posúdiť spätnú väzbu (feedback) a tak zistiť či vyslaná informácia bola prijatá 

správne. V prípade cudzojazyčnej komunikácii a prípadnej jazykovej bariére 

z neporozumenia cudzojazyčného textu je spätná väzba nemožná, a preto treba klásť dôraz 

na presnosť správ a na výber najvhodnejších znakov (Janáčková, Weiss, 2008; Morovicsová 

a kol.,2004; Mikulaštík, 2003). 

Na komunikáciu vplývajú viaceré faktory ako je samotný komunikátor, komunikant, 

informačný kanál, prostredie, kontex, dialekt a rôzne bariéry, resp. šumy, ktoré môžu počas 

komunikácie vzniknúť (Morovicsová a kol.,2004). Dôležité je tiež poznamenať, že reč môže 

mať viaceré funkcie (informatívnu, persuazívnu, inštruktážnu a pod.), ktoré tiež môžu vplývať 

na obsah a priebeh komunikácie (Kristová, 2007). 

Komunikácia zdravotníka vykazuje isté špecifiká. Zdravotník je v tomto kontexte 

braný ako komunikátor s jasnou prevahou v toku informácií, ktoré musí rýchlo a efektívne 

prijať, spracovať a náležite uplatniť. Mnoho zdravotníkov nepovažuje komunikáciu za 

dôležitú, domnievajú sa, že pre pacienta je najdôležitejším aspektom samotná liečba, 

respektíve starostlivosť (Janáčková, Weiss, 2008; Morovicsová a kol., 2004). 

Od zdravotníka v prednemocničnej starostlivosti sa z hľadiska adekvátnej 

komunikácie vyžaduje, aby bol presný, náležite vzdelaný a poskytnuté informácie dokázal 

vhodne a hlavne rýchlo vyhodnotiť. Záchranár si všíma verbálne a neverbálne prejavy reči  

ako aj paralingvistické prejavy. Paralingvistické aspekty majú väčšiu výpovednú hodnotu ako 

samotný obsah hovoreného slova. Patria k nim rýchlosť reči, intrúzia, tón hlasu, sila hlasu, 

plynulosť reči a pod (Měchurová, 2008; Morovicsová a kol, 2004; Mikulaštík, 2003). 

Z hľadiska neverbálnych prejavov môžeme pozorovať isté skreslenie, pretože príjem 

informácii je v prednemocničnej starostlivosti často narušený, lebo postihnutý často krát nie 

je schopný adekvátne komunikovať (či už vplyvom bolesti, ochorenia, resp. príznaku). 

Ľudia istej skupiny (ako etnickej tak aj kultúrnej) hovoria plynulo jazykom svojej 

skupiny, avšak nemusia ovládať jazyk danej oblasti, v ktorej žijú, respektíve, v ktorej sa 

nachádzajú. Ako príklad nám môže poslúžiť komunikácia prisťahovalcov v rôznych krajinách, 

ktorí zatiaľ neovládajú jazyk danej krajiny. V prípade, keď sa u týchto jedincov vyskytne 

zdravotný problém, sú nútený vyhľadať pomoc zdravotníkov, v mieste kde sa v danom 

okamihu nachádzajú. Často u nich nastáva problém jazykovej, kultúrnej, poprípade etnickej 

odlišnosti, ktorá vyvoláva určitú bariéru  (Špirudová a kol., 2006).  
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Pri verbálnej komunikácii s cudzincom musíme zobrať do úvahy aj jeho zvyklosti, ktoré 

vyplývajú z jeho pôvodu. Už pri nesprávnom oslovení, môže vyvolať vlnu nedôvery, dešpektu a 

odmeranosti. Neverbálna komunikácia nám pomáha pri podávaní informácií v konfrontácii 

s cudzincom. Tento typ komunikácie však nie je jednoznačný a v niektorých prípadoch nás môže 

uviesť do omylu. Je to spôsobené kultúrnymi rozdielmi, kedy každá kultúra má svoje špecifické 

znaky, respektíve čo v našom ponímaní znamená ako súhlas v ázijských krajinách je to prejav 

neporozumenia a nevôle (Měchurová, 2008; Špirudová a kol., 2006). 

Najvhodnejšou možnosťou komunikácie s cudzincom je komunikácia za pomoci 

tlmočníka. Tá je však na Slovensku využívaná veľmi málo, resp. vôbec. Zdravotnícke 

zariadenia neposkytujú takéto služby a v prípade, kedy je pacientom cudzinec sa spoliehajú 

na vlastné zdroje, respektíve na neverbálnu komunikáciu. Často sa tak dostávajú do takmer 

neriešiteľných situácií. V prípade postihnutia viacerých cudzincov sa do riešenia problémov 

komunikácie zapájajú jednotlivé konzuláty príslušnej krajiny, ktoré v prípade potreby 

poskytujú aj tlmočnícke služby. V Českej republike podľa našich informácií fungujú 

prekladateľské služby v rámci nemocničnej starostlivosti, a to za pomoci vnútornej 

nemocničnej prekladateľskej služby. Fungovanie  tejto služby je zabezpečené na nepretržitej 

úrovni. Pracovníci jednotlivých oddelení majú vedomosti o poskytovaných službách 

tlmočníka a v prípade potreby si ho vedia privolať.   

 
Východiská riešenej problematiky 

Zvýšeným výskytom cudzincov na území Slovenskej republiky po jej vstupe do 

Európskej únie stúpa aj pravdepodobnosť úrazov, či náhlych ochorení u týchto cudzincov, čo 

má vplyv na častosť kontaktu cudzinca so záchrannými zložkami. To nás viedlo k 

problematike našej práce.  

 
Analýza problematiky  

Zamerali sme sa na zistenie cudzojazyčných vedomostí u členov záchranných tímov, 

jednotlivé spôsoby, poprípade možnosti komunikácie v situáciách, kedy sú záchranári 

konfrontovaní s cudzincom. Zisťovali sme záujem o jazykové vzdelávanie u členov 

záchranných zložiek, poprípade podporu zamestnávateľa v danom smere. V našej práci sme 

sa tiež zamerali na vzájomnú závislosť lokalizácie a častosť zásahov u cudzincov na území 

Slovenskej republiky. 

Súbor a metódy  
Výberový súbor 

Základným kritériom prieskumného súboru bola príslušnosť k práci v integrovanom 

záchrannom systéme na Slovensku. Prieskumnú vzorku tvorilo 55 náhodne vybraných 

záchranárov v rôznych regiónoch Slovenska (n1 = 55). Z celkového počtu bolo 30 žien  



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 192

(54,5 %) a 25 mužov (45,5 %). Priemerný vek respondentov bol 35 rokov. Priemerná dĺžka 

praxe u respondentov bola 10,5 roka. Stredoškolské vzdelanie bez špecializácie v oblasti 

urgentnej medicíny dosiahli 17 respondentov (30,9 %), stredoškolské vzdelanie so 

špecializáciou v oblasti urgentnej medicíny dosiahlo 19 respondentov (34,5 %) 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dosiahlo 14 respondenti (25,5 %) a vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa dosiahli 5 respondenti (9,1 %). Z hľadiska krajov bol najviac 

zastúpený Nitriansky (47, 3%) a Trnavský (27,3%) kraj. 

 
Metódy 

Prieskumnou metódou bola dotazníková metóda. Dotazník vlastnej konštrukcie 

pozostával zo 16 položiek, z ktorých bolo 13 otázok zatvorených, z tohto počtu boli 3 filtračné 

otázky a 3 otázky boli polootvorené. Záver tvorili demografické údaje o respondentoch. 

Súčasťou dotazníka na hodnotenie subjektívnej úrovne jazykových znalosti bola použitá 

tabuľka CEF (z angl. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment - Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, 

vyučovanie, hodnotenie).  

 
Výsledky – čiastková analýza získaných dát z dotazníka  

Zamerali sme sa na zistenie pôsobiska práce záchranárov s ohľadom na prihraničnú 

oblasť. Zistili sme že z n= 55 (100 %) respondentov vykonalo 29,1 % (n= 16) respondentov 

minimálne jeden zásah v blízkosti hraníc štátov susediacich so Slovenskou republikou.  

70,9 % (n= 39) respondentov uviedlo, že sa počas svojej praxe nestretli so zásahom 

v blízkosti hraníc štátov okolitých krajín. 

 

 
Graf 1 Prihraničné oblasti zásahov ZZ 
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Na otázku zásahov v blízkosti hraníc okolitých štátov kladne odpovedalo n= 16 (100%) 

respondentov, z nich n= 3 (18,75%) zasahujú v blízkosti hraníc s Českou republikou, n= 2 

(12,5%) v blízkosti Rakúska, n= 10 (62,5%) respondentov udáva Maďarsko a n=5 (31,25%) 

odpovedajúci uviedli Poľsko, n=2 (12,5%) zasahujú v blízkosti hraníc dvoch štátov a n= 1 

(6,25%) v blízkosti hraníc troch štátov. 

 

 
Graf 2 Častosť konfrontácie respondentov s cudzincom 

 

Zistili sme, že n= 17 (30,9%) sa dostáva do konfrontácie s cudzincom počas zásahu 

minimálne, n= 23 (41,8%) často a n= 15 (27,3%) odpovedalo stále. 

Z celkového počtu n= 55 (100%) odpovedajúcich n= 54 (98,2%) uviedlo, že sa počas svojej 

praxe zúčastnili zásahu, pri ktorom bol pacientom cudzinec, n=1 (1,8%) respondent sa 

nezúčastnil spomínaného výjazdu. 

 
Graf 3 Jazyk komunikácie cudzinca 

 

Z uvedeného grafu vyplýva, že prevažná väčšina cudzincov, s ktorými sa naši respondenti 

stretli komunikovala v anglickom jazyku. 
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Diskusia 
 Môžeme konštatovať, že jazykové znalosti našich záchranárov nie sú postačujúce. 

Napriek tomu, že n=54 čo je 90,9 % uviedlo, že sú schopní komunikovať v cudzom jazyku. 

Z hľadiska vyhodnotenia jazykovej úrovne sme použili sebahodnotenie prostredníctvom 

tabuľky CEF, ktorá hovorí o spôsobe spracovania textu z počúvania a slovnej interakcie. 

Z hľadiska jazykov sa najčastejšie vyskytoval anglický, nemecký, ruský a český jazyk. 

Z hľadiska úrovne komunikácie je pochopiteľné, že najvyššie hodnotenie dosahovala čeština 

ako vo forme porozumenia počutého textu, tak aj v prípade slovnej interakcie.  

 Paradoxom je, že takmer všetci zamestnávatelia nevyžadujú cudzojazyčnú 

spôsobilosť vlastných zamestnancov, čo sa odrazilo aj na vyhodnotení podpory jazykovej 

spôsobilosti a výuky zamestnancov zo strany zamestnávateľa aj keď takmer 75 % 

respondentov sa vyjadrilo, že by takúto podporu uvítalo a reflektovalo by na ňu. Takmer  

84 % respondentov sa vyjadrilo, že jazyková bariéra sa môže negatívne ovplyvniť pracovný 

výkon záchranára a môže prispieť ku komplikáciám, ktorým sa dá zabrániť. Viac ako 50 % 

respondentov sa spolieha na prítomnosť inej osoby ovládajúcej ako slovenský, tak cudzí 

jazyk a využíva ho ako tlmočníka a takmer 37 % hodnotí stav pacienta podľa jeho správania, 

viditeľných príznakov. 

 
Záver 
 Komunikácia zdravotníka a pacienta je náročná, ako na obsah, tak aj na čas a formu 

prenosu informácií. V prednemocničnej starostlivosti je tento proces ešte náročnejší, pretože 

ak dôjde k porušeniu toku informácií, alebo do komunikácie vstúpi nejaká bariéra, môže to 

mať fatálne následky. Naše predpoklady o jazykových schopnostiach záchranárov sa 

potvrdili a môžeme skonštatovať, že sú nepostačujúce. Trochu lepšie sú na tom záchranári 

z prihraničných oblasti. Preto nás teší, že naši respondenti vyjadrili záujem o zvýšenie 

vlastných schopností v komunikácii s cudzincom. Otázkou zostáva ako tento záujem budú 

realizovať. 
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Abstrakt 
Příspěvek seznamuje s problematikou pádů u hospitalizovaných seniorů na Oddělení 

geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc v roce 2010. Identifikuje nejčastější příčiny a v závěru 

navrhuje řešení, které by podpořilo prevenci a snížilo riziko pádů.  

 
Klíčová slova: Senior. Geriatrie. Pády. Riziko. Prevence. 

 

Abstract 
Paper deals with the issue of falls among elderly people hospitalized at the 

Department of Geriatrics University Hospital Olomouc in 2010. It identifies the most common 

causes and finally proposes a solution that would support the prevention and reduce the risk 

of falls. 

 
Key words: Older people. Geriatric. Falls. Risk. Prevention. 

 

Úvod 
Pády v seniorském věku jsou velkým problémem v oblasti veřejného zdravotnictví po 

celém světě a to díky své vysoké incidenci spojené s nemocnosti, psychosociálními důsledky 

a finančními náklady (Todd, Skelton, 2004). Zahraniční studie uvádějí poměrné velké 

procentuální rozpětí nahlášených pádů hospitalizovaných pacientů v jednotlivých typech 

zdravotnických zařízení (Vassallo et al., 2000; Teasell et al., 2002). Tento velký rozsah může 

být ovlivněn kategoriemi pacientů na jednotlivých odděleních, rozlišnostmi definice pádů 

a různými metodami sběru dat (Heinze et al., 2007). Na odděleních geriatrie se pády 

vyskytují poměrně často a výsledky německé studie uvádí 17 % hlášených pádů na oddělení 

geriatrie (von Renteln-Kruse, Krause, 2004). Pády jsou často spojené se závažným 

poraněním, jako jsou zlomeniny nebo úrazy hlavy (Evans et al., 2001; Oliver et al., 2000). 

Svými důsledky vedou pády ke snížení nebo úplné ztrátě soběstačnosti a mají negativní 

dopad na přežití seniora (Perell et al,. 2001; Nurmi et al., 2004). Proto prevence pádů 

a pokles úrazů spojených s pádem patří k prioritám ošetřovatelských intervencí sester na 
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geriatrických pracovištích (Härlein et al., 2009). V České republice se pády hospitalizovaných 

pacientů jako indikátor kvality sledují od roku 2002. Koordinátorem projektu je v současnosti 

Česká asociace sester, která vypracovala metodiku sledování a hlášení pádů (Svobodová, 

Jurásková, 2010). 

 

Cíl a metody 
Hlavním cílem průzkumného šetření bylo zmapovat pády u hospitalizovaných seniorů 

na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc za rok 2010. Jednotlivé dílčí cíle se pak 

zaměřily na identifikaci nejčastějších příčin pádů a míst, kde k nim došlo. Pro získání dat byla 

použita retrospektivní metoda obsahové analýzy zdravotnických dokumentací a údajů ze 

standardního formuláře „Protokol o pádu pacienta“, který je vyplňován sestrou a lékařem ve 

službě bezprostředně po pádu pacienta a doplněn staniční sestrou do 72 hodin od pádu. 

Data byla zpracována v průběhu roku 2011 a pro vyhodnocení byla použita popisná 

statistika. 

 

Výsledky 
Ve sledovaném období (rok 2010) bylo na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice 

Olomouc hospitalizováno 874 seniorů a u 88 seniorů (10,06 %) byl zdokumentovaný pád. 

Nejvíce pádů bylo ve věkových kategoriích 85–89 let (28 pádů; 32 %) a 75-79 let (20 pádů; 

23 %). Naopak nejméně byla zastoupena věková skupina 60–64let, kde se vyskytly jen 2 % 

pádů. Více než polovina pádů (58 %) připadala na ženy. S největší frekvencí se pády 

vyskytovaly v době mezi 6:00–13:59 hod., kdy došlo k 39 pádům (44 %). Čtvrtina (26 %) se 

stala v odpoledních hodinách (14:00-21:59 hod.) a třetina pádů (30 %) v době nočního klidu 

(22:00–5:59 hod.). Z celkového počtu pádů se u dvou třetin seniorů (68 %) vyskytl pád 

i v dřívější době a 43 % z nich mělo v důsledku pádu zranění, jak bylo uvedeno v anamnéze.  

Co se týká mobility, tak nejvíce pádů (50 %) se vyskytlo u ležících pohyblivých 

pacientů a 28 % u pacientů chodících s dopomocí a pouze 5 % pádů bylo u mobilních 

nezávislých seniorů. Jednu pětinu tvořily pády (22 %) seniorů, kteří využívali nějaký typ 

kompenzační pomůcky (berle, hůl, chodítko, vozík, protéza). V oblasti soběstačnosti byly 

nejvíce zastoupeny kategorie „pacient vyžadující zvýšený dohled“, kde došlo k 39 pádům  

(44 %) a „částečně soběstačný pacient“ (35 pádů; 40 %). Pouze 9 % představovaly pády 

“soběstačných seniorů“. U třetiny seniorů (31 %) nebyl pád ovlivněn žádnou smyslovou 

poruchou. Problémy se zrakem byly uvedeny u 41 % seniorů a 25 % z nich používalo brýle 

nebo čočky. Třetinu (31 %) tvořily pády dementních seniorů a téměř u čtyř pětin (81 %) byla 

schopnost spolupráce pacienta před pádem jen částečná. Pouze 14 % seniorů bylo plně 

spolupracujících.  
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V době před pádem nebyl žádný senior bez farmakoterapie. Více než třetina z nich 

(38 %) užívala 1-2 druhy léků a 63 % užívali tři a více druhů léků. Jednalo se především 

o kombinace následujících farmak: antipsychotika, anxiolytika, hypnotika, antidepresiva, 

kardiovaskulární léky, diuretika, inzulín a perorální antidiabetika. 

Co se týká lokalizace pádu, tak čtyři pětiny (82 %)  se staly na pokoji a 18 % seniorů 

upadlo na WC nebo v koupelně. Nejčastěji docházelo k pádu při vstávání z lůžka (27 %). 

Ostatní situace, při kterých došlo k pádu, prezentuje v přehledu graf 1. Na pád byl ošetřující 

personál téměř v polovině případů (42 %) upozorněn spolupacientem. Ostatní způsoby 

informování personálu o pádu seniora uvádí v přehledu graf 2. 
 

 
Graf 1 Situace, při které došlo k pádu seniora 

 

 
Graf 2 Informování o pádu seniora 

Příčinu svého pádu dovedla vysvětlit pouze polovina (56 %) seniorů. Třetina (32 %) 

seniorů byla po pádu zmatená. Bezprostředně po pádu bylo 80 % seniorů bez potíží, 13 % 

bylo po pádu bledých a 7 % opocených (jeden senior byl dušný). V souvislosti s pádem byla 

polovina (53 %) bez zranění, 39 % utrpělo lehká zranění a pouze 8 % se zranilo těžce. 

Nejčastěji byly zraněné končetiny a hlava. 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 199

Diskuze 
V roce 2010 bylo evidováno na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc  

10,06 % pádů u celkového počtu 874 hospitalizovaných pacientů. Tento výsledek je vyšší 

než souhrnná hodnota zjištěná ve sledovaných zdravotnických zařízeních v České republice 

za období let 2004–2009, kdy bylo u 4 802 296 hospitalizovaných pacientů zaznamenáno  

36 083 pádů, tedy 7,51 %. (Svobodová, Jurásková, 2010). Lze se domnívat, že tento rozdíl 

je do značné míry ovlivněn skutečností, že zde byly zahrnuty různé typy pracovišť. Ty se 

lišily jak skladbou pacientů tak i medicínskými diagnózami a stupněm náročnosti 

ošetřovatelské péče. Vliv tohoto faktoru na rozdílnosti ve vykazovaném počtu  pádů 

potvrzuje Heinze et al.(2007) a odpovídají tomu i výsledky zahraničních studií. Např. 

Vassallo et al. (2000) zjistil pouze 3,2 % pádů u pacientů na interních odděleních. Petitpiere 

et al. (2010) uvádějí na základě desetileté retrospektivní studie na geriatrickém pracovišti 

v Ženevě 19,4 % pádů během hospitalizace. Německá prospektivní studie v geriatrickém 

zařízení zjistila 17 % pádů pacientů během hospitalizace (von Renteln-Kruse, Krause, 2004) 

a Heinze et al. (2007) ve svém výzkumu z roku 2002 uvedli jen 7,2 % pádů u geriatrických 

pacientů. Naopak 37 % pádů pacientů na oddělení rehabilitace po cévních mozkových 

příhodách potvrdil Teasell et al. (2002).  

Místo, kde nejčastěji došlo na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc 

k pádu, byl pokoj, a to v 82 % zdokumentovaných pádů. Rovněž Jurásková (2006) potvrdila, 

že 81,2 % pádů na ošetřovací jednotce v České republice se odehrává na pokoji pacientů. 

K podobným závěrům dochází i Chen et al., (2010) v australské studii, kde byl pád na pokoji 

potvrzen u  71,9 % geriatrických pacientů. Lze předpokládat, že tento fakt do jisté míry 

souvisí s pohybovými limitacemi seniorů a rovněž s ne zcela optimálním vybavením 

nemocničních pokojů vzhledem k pohybovým omezením geriatrických pacientů. 

Zdravotnický personál na standardním oddělení, mezi které patří geriatrická pracoviště, 

nemůže zajistit nepřetržitý dohled na pohyb pacientů na pokoji. Proto patří mezi priority 

zdravotnických zařízení vytvoření bezpečného prostředí na pokojích nemocných. Co se týká 

stupně mobility, tak na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc byla polovina pádů 

u seniorů, kteří patřili do skupiny „ležící pohyblivý pacient“ a čtvrtina seniorů chodila jen 

s dopomocí. Podobně i Chen et al. (2010) uvedli 60,2 % pádů u seniorů, kteří byli závislí na 

pomoci druhých. 

V naší studii tvořily třetinu pády dementních seniorů a téměř u čtyř pětin byla 

schopnost spolupráce se seniorem jen omezená. Podobné výsledky měli i Chen et al. ve 

svém výzkumu a potvrdili, že 33,8 % pádů bylo u seniorů, kteří měli demenci (Chen et al., 

2010). V této souvislosti Härlein, Dasssen a Heinze (2009) poukazují na skutečnost, že je 

nedostatek studií, které by se věnovaly zkoumání rizikových faktorů pádů u kognitivně 
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postižených seniorů. Přitom motorické poškození u lidí s demencí a poruchy chování, které 

přispívají k vysokému riziku pádu u těchto seniorů, jsou dobře známé. 

Jako nejvíce riziková doba ve vztahu ke vzniku pádů byla ranní směna. Podobně 

i Chen et al. (2010) zjistili, že nejvíce pádu (nad 35 %) bylo v  časovém rozmezí mezi 9 – 11 

hod. Odráží to skutečnost, že v této době jsou senioři více stimulováni k fyzické aktivitě 

(hygiena, stravování, rehabilitace).  

Co se týká farmakoterapie v naší studii jsme zjistili, že téměř dvě třetiny seniorů, 

u kterých se vyskytl pád, užívali více než tři druhy léků. Chen et al. (2010) uvádí, že v 76,2 % 

pádů užívali senioři dokonce více než pět druhů léků. Horikawa et al. (2005) v této souvislosti 

poukazuje na jasný vztah mezi užíváním neuroleptik a výskytem pádů u seniorů. 

Výsledky průzkumného šetření jsou podnětem k rozšíření preventivních opatření. Je 

nutné se důsledně zaměřit na identifikaci rizikových seniorů pomocí hodnotících škál 

a pacienty v průběhu celé hospitalizace opakovaně edukovat o riziku pádu a souvisejících 

okolnostech. Pozitivní efekt tohoto přístupu potvrzují i zahraniční studie (Haines, Hill et al., 

2006; Haines et al., 2011; von Renteln-Kruse, Krause, 2007). V návaznosti na výsledky 

našeho šetření byla i na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc zřízena pozice 

sestry specialistky – konzultantky pro prevenci pádu. Do její kompetence patří sledování 

a analýza příčin pádů. Dále kontrola dodržování preventivních opatření s ohledem na rizika 

pádů. Společně s edukační sestrou se podílí na tvorbě edukačních materiálů i na 

informování pacientů a jejich příbuzných o zásadách prevence pádů ve stáří. Rovněž podává 

návrhy ohledně vybavení pokojů pacientů, které mohou zlepšit bezpečnost pacientů během 

hospitalizace. Výsledky za první pololetí roku 2012 potvrdily pozitivní dopad opatření na 

snížení počtu pádů u hospitalizovaných seniorů, který se snížil na 5,2 %. Tento výsledek 

může být ovlivněn i skladbou hospitalizovaných seniorů a vzhledem ke krátké době jej nelze 

jednoznačně přičítat pouze nově zavedeným změnám. Přesto lze spekulovat, že zřízení 

pozice sestry – konzultantky pro prevenci pádu může mít pozitivní dopad na snížení počtu 

pádů na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc. 

 
Závěr 

Se stoupajícím věkem, polymorbiditou a přítomností rizikových faktorů, které ovlivňují 

výskyt pádů, stoupá i riziko vzniku nežádoucích událostí u hospitalizovaných seniorů. Rozbor 

příčin pádů a nastavení konkrétních preventivních opatření patří k nejúčinnějším způsobům, 

jak pády a jejich následky omezit. Problematika stárnutí a pádů je široké a obsáhlé téma, 

kterému je třeba věnovat pozornost i v dalších výzkumných studiích.  
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HYSTEROSKOPIA A JEJ MOŽNOSTI V PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGII 
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Gynekologicko-pôrodnícka klinika ÚVN FN Ružomberok 

 

Abstrakt 
Hysteroskopia je jednou z najčastejšie používaných gynekologických diagnostických 

a operačných metód  v bežnej praxi gynekológa na oddelení. U pacientiek s vhodne 

zvolenými indikačnými kritériami je excelentnou metódou pre diagnostiku a operačné 

riešenie pretrvávajúcich metrorágií, endometriálnych polypov, resekcií uterinných sept a ev. 

riešenia uterinnej príčiny sterility. Jedná sa o technicky pomerne nenáročný  výkon 

v krátkodobej analgoanestezii. Predoperačná príprava pacientky nie je špeciálna, nezaťažuje 

pacientku, ani personál. Významnou nevýhodou je finančná záťaž potrebného 

inštrumentária. Cieľom našej prednášky je poukázať na našom súbore hysteroskopovaných 

pacientiek na jej možnosti využitia .  

 
Kľúčové slová: Hysteroskopia. Endoskopické gynekologické metódy. Indikačné kritéria. 

Hysteroskopické inštrumentárium. Hysteroskopické inštrumentovanie. Využitie hysterskopie. 

Komplikácie hysteroskopie. Súbor pacientiek. 

 

Abstract  
The hysteroscopy is one the most useful gyneaecological diagnostic and surgery 

technique in  our gynecology practice. Hysteroscopy is excelent way how to solve reccurent 

uterine bleeding, uterine polypes, uterine sept  resection or  uterine causes of  sterility in the 

case of correctly chosen indications´ criteries. It´s a technically undemanding surgery in 

analgoanaesthesy. The patiens´ preoperative prepare is also undemanding. Acquisition price 

of hysteroscope is main disadvantage of this technique. The point of  our presentation is to 

show  possibilieties of hysteroscopy  in our own patiens group. 

 
Key words: Hysteroscopy. Endoscopy gynaecological surgery. Indication criteries 

hysteroscopy instrumentary and stuff. hysteroscopy using. Hysteroscopy complications. 

Patiens group.  

 
Hysteroskopia je jednou z najpoužívanejších gynekologických diagnostických 

a minimálne invazívnych metód. Aj na našom oddelení sa snažíme zachovať trend 

minimálne invazívnej operatívy s možnosťou rýchleho návratu pacientky do bežného života. 
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V tejto práci sa snažíme poukázať na výhody hysteroskopie a snahu správne indikovať 

pacientky k využitiu tejto operačnej techniky pri riešení jednotlivých gynekologických 

problémov , s ktorými boli  na našom oddelení pacientky hospitalizované. 

História hysteroskopie ako diagnostickej metódy a následne aj operačnej techniky sa 

datuje už od 19.storočia , kedy  prvý hysteroskop -cystoskop zostavil Pantaleoni v r.1869. 

Rozvoj hysteroskopie samozrejme súvisí s rozvojom endoskopie ako takej.  

Hysteroskopia je endoskopická optická  technika, ktorá využíva svetelný zdroj k vizualizácii 

uterinnej kavity a cervikálneho kanála. Pomocou zariadenia-hysteroskopu možeme nielen 

vizualizovať príčinu gynekologických obtiaží pacientky, ale môžeme  túto príčinu aj vyriešiť- 

mechanicky- s následnou kyretážou, elektrokoaguláciou- pomocou tzv. resektoskopu, ev., 

s využitím lasera – zatiaľ túto možnosť nemáme. 

U nás najčastejšie využívanou je diagnostická hysteroskopia, ktorá tvorí podstatnú 

časť hysteroskopických výkonov. Jedná sa predovšetkým o pacientky s rekurentným 

krvácaním najčastejšie na podklade hyperplastického endometria a endometriálnych 

polypov. Ďalšou veľkou skupinou sú pacientky s postmenopauzálnym krvácaním 

a s nálezom atrofického endometria. Operačnou hysteroskopiou riešime nálezy 

endometriálnych polypov, hyperplastického endometria, resekcie uterinných sept 

a v súčasnosti sa snažíme do spektra hysteroskopovaných pacientiek zaradiť pacientky 

s diagnózou submukózneho myómu, ktorý je prístupný hysteroskopickej myomektómii. 

Pacientky sú u nás hospitalizované  min. 5 hodín, následne pri stabilizovanom stave 

sú prepúšťané do domáceho ošetrenia. K takémuto operačnému výkonu je používaná 

krátkodobá analgoanestézia . Špeciálna príprava zdravej pacientky nie je nutná. 

Pri hysteroskopii staviame hysteroskopický tím- lekár, inštrumentujúca sestra, 

asistenti operačnej .sály. Inštrumentujúca sestra je hlavným asistentom operatéra ovláda 

obsluhu hysteroskopu, asistuje pri výkone.   

Najvýznamnejšími komplikáciami pri hysteroskopii- resektoskopii,  ktoré sme 

zaznamenali a riešili, boli perforácie uteru u 2 pacientiek s endometriálnym polypom pri 

atrofickej sliznici. Jednalo sa o pacientky s pracovnou diagnózou postmenopauzálneho 

krvácania. Hospitalizácia sa predĺžila o 24 hodín. Iné popisované závažné komplikácie sme 

nezaznamenali. Tieto komplikácie boli ošetrené laparoskopickým prístupom.  

Cieľom práce je prezentovať benefit hysteroskopie u správne indikovaných pacientkie na 

našej pracovnej skupine. 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 
1. SCHORGE John O.MD et all. 2008. Willams´ Gynecology. United States: The 

McGraw –Hill´s ,Inc., 2008, p. 41-35/41-42, ISBN 978-0-07-147257-9 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 205

2. VARGOVÁ M., DOSEDLA E., RICHNAVSKÝ J., 2012.Moderná hysteroskopia. In : 

Actual gyn. 4 ,2012, s.6-13, ISSN 1803-9588 

3. Mishra R. K.: Hysteroscopy. Presentácia powerponit.ppt [online] 

4. Royal college of obstetricians and gynaecologists: Diagnostic hysteroscpoy under 

general anaesthesia. Consent advice No.I.December 2008 [online]. Dostupné na 

internete. http://rcog.org.uk/diagnostic-hysteroscopy-under-general-anaesthesia  

5. Royal college of obstetricians and gynaecologists.  Best practise in outpatien 

hysteroscopy. Green –top Guideline No.59, Marec 2011 [online]. Dostupné na 

inernete. http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-gidance/hysteroscopy-best-

practice-outpatien-green-top-59  

6. ROCK John A., JONES HOWARD W.: TeLinde´s Operative gynecology: Operative 

hysteroscopy [CD-ROM]. Lipnicott, Williams and Wilkins,2008,  

7. KOZIEROVÁ, et al .: Ošetrovateľstvo 1. Martin: Osveta. 1995 ISBN 80-217-0528-0 

8. KUBÍKOVÁ, J.: Hygiena, dezinfekcia, sterilizácia. In: Sestra február/2004, s.50, ISSN 

1335-9444 

9. OLEJNÍK, J.: Perioperačná liečebná starostlivosť. Ebner, Bratislava 1999, 234 s. 

ISBN 80-968184-7-3 

10. ROLNÝ D.: Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena. Osveta, Martin 1980, s.209, 

ISBN 70-071-80 

11. SCHULZ, F. Nemocničné nákazy a ich predchádzanie. Osveta, Martin,1979 ISBN 

70-052-79 

12. VOJTÍŠEK, V.: Chirurgia. Osveta, Martin,1989, ISBN 70-066-86 

13. ZAHRADNICKÝ, J.: Nozokomiální nákazy, novinky v medicíne. Avicenum / 

zdravotnické nakladatelství, 1981 ISBN 08-100-81 

14. ŽITNÁ, D:. Infekcie rán v chirurgii. In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík 

január-február/2002, s.11 

 

 

Kontakt: 
MUDr. Guothová Júlia  

Gynekologicko-pôrodnícka klinika 

ÚVN SNP - FN Ružomberok 

 

 
 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 206
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Abstrakt 
V príspevku, ktorý má teoretický charakter, podávame pohľad na základné aspekty 

existenciálnej psychoterapie Irvina D. Yaloma. Analyzujeme existenciálne fenomény: smrť, 

sloboda, osamelosť, absencia zmyslu života ako prameň úzkosti a utrpenia v živote človeka. 

V závere sa pokúsime načrtnúť pozitívne a problematické aspekty Yalomovej koncepcie 

psychoterapie najmä vo vzťahu k problému zmyslu života človeka a ponúkneme vlastné 

riešenie.  

 
Kľúčové slová: Smrť. Sloboda. Osamelosť. Utrpenie. Úzkosť. Zmysel. Život. Psychoterapia. 

Existenciálny. 

 
Abstract 

The paper, which is theoretical, served looking at the basic aspects of existential 

psychotherapy of Irvin D. Yalom. We analyze the existential phenomena: death, freedom, 

loneliness, lack of   the meaning of life  - the source of anxiety and distress in a person's life. 

In the end we will try  

to outline the positive and problematic aspects Yalom´s concept of psychotherapy in 

particular in relation to the problem of meaning of human life and offer own solutions. 

 

Key words: Death. Freedom. Loneliness. Suffering. Anxiety. Meaning. Life. Psychotherapy. 

Existential. 

 

1. Kontext a východiská Yalomovej existenciálnej psychoterapie 
Základným psychoterapeutickým problémom a zároveň prameňom ľudského utrpenia 

podľa Yaloma je nezvládnutá konfrontácia človeka s existenciálnymi fenoménmi, ktorými sú 

smrť, sloboda, osamelosť, neprítomnosť zmyslu života.  Našim úmyslom je priblížiť 

duchovné utrpenie človeka s jeho prejavmi v psychosomatickej dimenzii a jeho vzťah 

k zmysluplnosti života. Utrpením rozumieme stav človeka, ktorý sa v subjektívnej sfére 

prejavuje pociťovaním a prežívaním negatívnych emócií. 
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Vo svojej koncepcii psychodynamiky sa Yalom len formálne opiera o 

psychodynamiku Siegmunda Freuda  so štruktúrou  pud – úzkosť – obranný mechanizmus. 

Podľa Yaloma na začiatku našej psychodynamiky sú  štyri spomenuté existenciálne 

fenomény. Človek, ktorý nezvláda konfrontáciu s nimi, podlieha úzkostnému rozpoloženiu. 

Reakciou na túto úzkosť sú potom rôzne obranné mechanizmy, výsledkom ktorých je 

psychopatologické správanie človeka. Yalomova koncepcia existenciálnej psychoterapie sa 

rozvíja v humanisticko – sekulárnom duchu  a  voči náboženstvu sa stavia kriticky, ba až 

odmietavo.  (Yalom, 2006, s.18). 

 

2. Smrť, sloboda, osamelosť a zmysel života 
Yalom svoju koncepciu existenciálnej psychoterapie začína približovaním 

fundamentálneho fenoménu, ktorým je smrť a z nej vyplývajúce utrpenie.  Prameňom 

utrpenia človeka vo vzťahu k smrti je existenciálny konflikt medzi fakticitou našej konečnosti 

a kontingentnosti a želaním byť tu na svete i naďalej. Smrť  predstavuje nielen 

psychoterapeutickú, ale i filozofickú tému. Yalom sa pri pertraktovaní utrpenia človeka 

vyplývajúceho z jeho konfrontácie s fenoménom smrti opiera najmä o výsledky 

Heideggerovej existenciálnej analytiky a jeho tematizovania „bytia k smrti“. Heidegger sa o 

smrti vyjadruje nasledovne: „Smrť sa tak odhaľuje ako najvlastnejšia bezvzťažná, 

nepredstihnuteľná možnosť. Ako taká je tým, čo nás čaká vo význačnom 

zmysle.“(Heidegger, 1986, s. 250). Yalom sa stotožňuje s Heideggerovým 

trojdimenzionálnym vymedzením smrti. Za dôležité pokladá i to, že smrť je vždy spojená s 

rozpoložením strachu a úzkosti. „Budem tvrdiť, že strach zo smrti je primárnym zdrojom 

úzkosti. Napriek tomu, že je toto stanovisko jednoduché, je v súlade s každodennou 

intuíciou, a jeho dôsledky sú pre teóriu a klinickú prax ďalekosiahle.“ (Yalom, 2006, s.52).  

Zároveň dôsledne rozlišuje medzi predmetným charakterom strachu, ktorý máme z niečoho 

konkrétneho, a nepredmetným charakterom úzkosti. Smrť zásadným spôsobom 

problematizuje zmysel života človeka. 

Yalom prijíma Heideggerov názor, že človek, ktorý  žije neautentickým spôsobom, 

pohltený vírom života v priemernej každodennosti v mode obstarávateľných súcien a 

inštrumentálnych vzťahov k druhým, výrazným spôsobom prekrýva a popiera fakticitu 

vlastnej smrti. Nadväzuje na Heideggera tým, že toto neautentické „byť v nepravde“ pred 

vlastnou smrťou ďalej rozvíja pre svoje psychoterapeutické účely. Hovorí o dvoch 

základných patologických obranných mechanizmoch, ktoré popierajú fakticitu smrti. Sú nimi 

výlučnosť a absolútny záchranca.  

Človek popierajúci smrť prostredníctvom svojej výlučnosti je typom výrazne 

egocentrického individualistu, ktorý si predstavuje, že celý svet sa točí len okolo neho a 

vníma celú skutočnosť z tejto perspektívy. Príkladom takéhoto typu človeka je kompulzívny 
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hrdina ktorý vyhľadáva nebezpečenstvo a má nutkanie neustále ho zdolávať. Ďalším 

príkladom je človek, ktorý prehlušuje autentickú konfrontáciu so smrťou vrhaním sa do práce 

a nadmerným preťažovaním sa. Azda najcharakteristickejším typom obranného mechanizmu 

výlučnosti je človek s narcistickým svetavzťahom, ktorý vo svojej samoľúbosti všetko 

očakáva od sveta a od druhých, ale  pritom nič nechce svetu darovať. Posledným 

patologickým typom ľudí, ktorí sa neautenticky vyrovnávajú s fakticitou smrti, sú ľudia 

vyžívajúci sa v moci a v agresivite. (Yalom, 2006, s.137).  

Druhým patologickým obranným mechanizmom, prostredníctvom ktorého sa človek 

vyrovnáva neprimeraným spôsobom s úzkosťou zo smrti a z nej vyplývajúceho utrpenia, je 

utiekanie sa človeka k absolútnemu záchrancovi. Ním môže byť blízky  človek, lekár, vodca, 

ba dokonca personálne chápaný Boh.(Yalom, 2006, s. 138).  

Yalom zastáva názor, že človeku nezostáva nič iné, len otvorene sa s fakticitou 

vlastnej smrti konfrontovať,  pričom tento postoj skrýva v sebe silný potenciál zmeny 

perspektívy pohľadu na smrť.  Tento názor má pôvod v tradícii filozofie existencie a Yalom 

sa s ním nielen pevne identifikuje, ale uvádza jeho významné dôsledky do 

psychoterapeutickej praxe. Rozvíja metódy účinného riešenia utrpenia pochádzajúceho z 

konfrontácie so smrťou a vo svojej práci ponúka viaceré kazuistiky  pacientov, v ktorých 

pacienti trpiaci napríklad nevyliečiteľnou rakovinou výrazne zmenili svoj život smerom k 

lepšiemu, hodnotnejšiemu a naplnenejšiemu stavu. Paradoxne z toho vychádza, že 

nevyliečiteľná rakovina sa môže stať zdrojom autentického vzťahu k vlastnej existencii i k 

svetu vôbec.(Yalom, 2008, s. 59).  

      Yalom ďalej svojich pacientov nabáda, aby prijali aktívny pozitívny postoj k vlastnej 

existencii, upozorňuje na to, že bytie v zmysle plodného a zodpovednejšieho využívania 

času  sa nedá odložiť na neskôr. Zdôrazňuje aj to, že i zmena uhla pohľadu na ťažkosti 

môže pôsobiť uzdravujúco. (Yalom, 2006, s. 171).   

Podľa Yaloma metóda takzvanej disidentifikácie pomáha človeku neutralizovať jeho 

prehnané identifikovanie sa so svojimi životnými rolami. Výsledkom môže byť hlbšie 

pochopenie a nadviazanie autentického vzťahu človeka s vlastným ja. (Yalom, 2006, s. 172)   

Ďalšou metódou  je takzvaná desenzitivizácia smrti. Jej úlohou je  v primeraných 

dávkach človeka vystaviť strachu, ktorý sa bude postupne redukovať, až pomaly zovšednie. 

Obe metódy – disidentifikáciu a desenzitivizáciu Yalom využíva i pri konfrontovaní sa človeka 

s ostatnými existenciálnymi fenoménmi, ako sú sloboda, osamelosť a bezzmyselnosť.  

V podstate súhlasíme s Yalomovým teoretickým vymedzením fenoménu smrti, ktorý sa 

opiera najmä o Heideggera. Súhlasíme i s jeho reflexiou neúčinného obranného 

mechanizmu výlučnosti a tiež s terapeutickými metódami, ktoré ponúka na zmiernenie 

utrpenia vyplývajúceho z úzkosti pred smrťou. Dovolili by sme si však nesúhlasiť 

s Yalomovým názorom o patologickosti tzv. absolútneho záchrancu. Yalom akoby 
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metodologicky odmietal možnosť autentického vzťahu človeka k Bohu. Z tohto pohľadu 

pripúšťame, že absolútny záchranca je neúčinnou obranou iba vtedy, ak ide o nadviazanie 

patologického vzťahu k Bohu alebo k osobe, ktorá je významná pre život pacienta. 

Fenomén slobody  je základným ľudským fenoménom. Nie je však osamotený, sú s 

ním bytostne späté viaceré fenomény. K slobode sa vzťahuje predovšetkým zodpovednosť. 

V istom zmysle možno povedať, že sloboda a zodpovednosť v našej existencii tvoria akoby 

spojené nádoby. Obidva fenomény v nás vytvárajú akési základné napätie, ktoré podstatne 

súvisí s prežívaním viny, s aktivitou vôle, s rozhodovaním sa v rôznych životných situáciách i 

s problematikou nášho faktického konania. Je zrejmé, že vyššie uvedené fenomény, ktoré so 

slobodou korelujú, sa môžu stať pri ich nezvládnutí zdrojom rôznorodých foriem psychického 

utrpenia človeka.  

Pri explikácii problematiky utrpenia z nezvládnutej slobody si Yalom volí za teoretické 

východisko názory J. P. Sartra. Človek je z tohto pohľadu jediným autorom vlastného života, 

jeho úloh, vzťahov a pocitov.  V Sartrovej interpretácii, ktorú si Yalom osvojuje, je človek  

chápaný na jednej strane ako absolútne slobodný, a na druhej strane ako absolútne 

zodpovedný. V ničom na svete však nenachádza stabilnú oporu či objektívnu štruktúru. 

Základný existenciálny konflikt, z ktorého pramení utrpenie, vyplýva u konfrontácie človeka s 

neistotou, ale  i s jeho túžbou po pevnej pôde pod nohami. Tento konflikt vedie človeka k 

úzkosti z nezakorenenosti. „Keď človek zakúsi existenciu týmto spôsobom, zatočí sa mu 

hlava. Nič nie je tak, ako sa zdalo byť. Akoby sa rozostupovala pôda pod nohami. Vskutku 

nezakorenenosť je bežne používaný pojem pre subjektívny zážitok zodpovednosti.“ (Yalom, 

2006, s. 229).  

Yalom popisuje patologické reakcie na úzkosť z nezakorenenosti, ktorá vyplýva z 

nezvládnutia ťažoby slobody a zodpovednosti. Je to nutkavosť, v ktorej človek nie je 

slobodný, ale žije akoby v područí nejakej mocnej sily, ktorá ho ovláda; a prenesenie 

zodpovednosti človeka zo seba na iného (často sa stáva, že pacient prenáša zodpovednosť 

za svoj zdravotný stav na terapeuta). Radikálnym popretím zodpovednosti je napríklad 

hysterická osoba, ktorá sa štrukturuje do roly nevinnej obete. Niektorí ľudia sa pred úzkosťou 

z nezakorenenosti bránia tým, že vedome strácajú kontrolu nad svojím správaním. (Yalom, 

2006, s. 237).   

 
V poradí tretím ohniskom ľudského utrpenia a naň nadväzujúcou psychopatológiou 

správania je osamelosť a z nej plynúca úzkosť. Yalom vo svojej psychoterapeutickej 

koncepcii hovorí o troch fundamentálnych modalitách ľudskej osamelosti. Najbežnejšou 

formou osamelosti je interpersonálna osamelosť, ktorou sa rozumie samota v zmysle 

prežívanej izolácie od druhých ľudí, prípadne ich neprítomnosti. Táto osamelosť súvisí so 

sociálnou sférou  bytia. Je to predovšetkým absencia vzťahu s partnerom, s rodičmi, so 
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širším okruhom známych a priateľov i so spoločnosťou ako takou. Interpersonálna 

osamelosť je prvotnou najbežnejšou osamelosťou , ale nie je najhlbším zdrojom úzkosti a z 

nej vyplývajúceho utrpenia. (Yalom, 2006, s. 360). Človek môže trpieť aj takzvanou 

intrapersonálnou osamelosťou, o ktorej Yalom hovorí: „Teda intrapersonálna osamelosť 

nastáva vtedy, keď človek potlačí svoje vlastné pocity alebo túžby, prijme za svoje vlastné 

cudzie priania, príkazy a rozkazy, nedôveruje svojmu úsudku alebo pochová svoj vlastný 

potenciál.“ (Yalom, 2006, s. 361).  Ani intrapersonálna osamelosť však nezasahuje človeka a 

najhlbšom základe jeho bytia, hoci sa v ňom čiastočne nachádza. Podľa Yaloma najhlbšou 

formou ľudskej osamelosti je existenciálna osamelosť a z nej vyplývajúca úzkosť, ktorá nás 

zasahuje v základe nášho bytia. (Yalom, 2002, s. 19) Definuje ju nasledovne: „Existenciálna 

osamelosť označuje nepreklenuteľnú priepasť medzi človekom a kýmkoľvek druhým. 

Označuje takisto ešte zásadnejšiu osamelosť , a to je odlúčenie medzi človekom a svetom.“ 

(Yalom, 2006, s.362). 1

16  

Človek trpiaci osamelosťou môže veľmi ľahko prepadnúť rôznym formám závislosti. 

Podľa Yaloma existenciálnu osamelosť v žiadnom prípade nemôžeme zo svojho života 

odstrániť, môžeme  ju len zmierniť prostredníctvom nesebeckej lásky voči druhému človeku. 

To môže pôsobiť uzdravujúco. „Žiadny vzťah nemôže osamelosť odstrániť. Každý z nás je v 

bytí sám. Napriek tomu môžeme osamelosť zdieľať takým spôsobom, že nám láska 

vynahradí bolesť z osamelosti... Domnievam sa, že ak si dokážeme priznať svoju osamotenú 

situáciu v existencii a s rezolútnosťou sa jej vzoprieť, dokážeme takisto s láskou sa obracať k 

druhým.“ (Yalom, 2006, s. 370).  

Yalom nadväzuje na dialogické chápanie vzťahu u Martina Bubera, pričom je toho 

názoru, že hoci vzťah osamelosť neprekoná, je možné ju prostredníctvom neho aspoň 

zmierniť. Buber o autentickom vzťahu človeka chápanom ako vzťah Ja – Ty píše: „Celý 

skutočný život je stretnutím. Vzťah k Ty je bezprostredný...Medzi ja a ty nie je žiadny účel... 

Tvárou v tvár vzťahu sa všetko sprostredkované stáva nedôležitým.“ (Buber, 1969, s.13-14).   

Yalom preto svojich pacientov nabáda k rozvinutiu autentického záujmu o druhého človeka, 

ktorý má byť v prvom rade nesebecký. Odporúča zaujímať  sa o druhého prostredníctvom 

jeho poznania, byť citlivý na to, čo prežíva, byť starostlivý o jeho osobný rast, byť voči nemu 

aktívny. To všetko má vyplývať z vlastného bohatstva, ktoré druhému človeka ponúkame ako 

dar. (Yalom, 2005, s. 354) 

Yalom však na zmiernenie úzkosti z prakticky neprekonateľnej existenciálnej 

osamelosti nielenže odporúča pacientom uskutočňovanie láskyplného altruistického vzťahu k 

druhým ľuďom, ale aj k sebe samému. S týmto jeho záverom ohľadne zmiernenia úzkosti z 

osamelosti sa plne stotožňujeme.  
                                                 
16 M. Palenčár rozlišuje medzi samotou človeka, ktorou sa rozumie  fyzická neprítomnosť medzi ním a niekým iným (samota je 
tak vymedzená objektívne) a osamelosťou, ktorú chápe ako subjektívnu hodnotovú skúsenosť. V osamelosti ide o neprítomnosť 
citovej, mravnej , sociálnej a duchovnej blízkosti človeka s niekým iným. (Palenčár, 2003, s. 182). 
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3. Úzkosť z absencie zmyslu života 
Posledným existenciálnym fenoménom, ktorý je zdrojom utrpenia pre človeka a 

zároveň prameňom rôznych foriem psychopatológie, je podľa Yaloma strata zmyslu života. 

Pri tematizovaní tejto problematiky je u neho silno prítomný vplyv filozofie J. P.Sartra a 

A.Camusa s odmietaním objektívneho pohľadu na zmysel života a s jeho silnou 

relativizáciou.  

Yalom hovorí o dvoch paradigmatických formách prístupu k zmyslu života. Prvou 

paradigmou je takzvaný kozmický zmysel života, ktorý je identický s religióznym pohľadom 

na svet. V ňom transcendentná a personálna najvyššia bytosť – Boh - predstavuje najvyšší 

zmysel a zároveň garantuje i posledný cieľ a hodnotu  života človeka.  „Kozmický zmysel 

implikuje nejaký plán, ktorý existuje mimo a nad človekom a nutne poukazuje na nejaké 

tajomné alebo duchovné usporiadanie vesmíru.“ (Yalom 2006, s. 428). Druhou paradigmou 

pohľadu na zmysel života je takzvaný sekulárny osobný zmysel. Odmieta sa v nej vzťah k 

Bohu ako najvyššej forme života a preferuje sa nenábožensky nazeraná skutočnosť. V nej  

človek nenachádza nikde vo svete oporu či objektívnu štruktúru, ktorá by jednoznačne 

garantovala spoľahlivosť nášho bytia vo svete, teda jeho pravdivosť, teleologickosť či -

jednoducho povedané- jeho absolútnu usporiadanosť. Yalom celú svoju koncepciu 

existenciálnej psychoterapie zasadzuje do tohto sekulárneho pohľadu na zmysel života. 

Pohľad na zmysel života v jeho kozmicko- religióznej forme pokladá za príliš dogmatický 

a nereálny a preto ho kriticky odmieta. „ Existenciálna pozícia tvrdí, že svet je náhodný, to 

znamená, že všetko, čo je, by rovnako mohlo byť inak, že ľudia vytvárajú sami seba, svoj 

svet, svoju situáciu, a v tomto svete nejestvuje žiadny „zmysel“, žiadny veľký plán vesmíru, 

žiadne pokyny pre život, okrem tých, ktoré si človek sám stanoví.“ (Yalom, 2006, s. 427 – 

428).  Zmysel života teda vidí z perspektívy sekulárne orientovaného humanizmu. Prijíma 

Camusovo tvrdenie o absurdite života, s ktorou je možné sa konfrontovať prostredníctvom 

vzbury, slobody a vášne a prostredníctvom nich odmietať samovraždu, ktorá nie je riešením. 

(Camus, 1993, s. 48). 1

17 Prijíma i Sartrovo riešenie problému zmyslu života, ktoré spočíva 

v hľadaní priateľstva, vzbury proti násiliu, v službe druhým, v sebarealizácii a angažovanosti, 

čo sa má uskutočňovať v absolútnej slobode a zároveň zodpovednosti každého z nás. ( 

Sartre, 1997, s. 69). Yalomovým riešením, ktoré má pomôcť trpiacemu pacientovi pri 

zmiernení jeho úzkosti z konfrontácie s bezzmyselným svetom, je autentický ľudský čin. 

„Zmysel, rovnako ako potešenie, je potrebné hľadať nepriamo. Pocit zmyslu je vedľajším 

produktom angažovanosti...Angažovanosť je terapeutickou odpoveďou na absenciu zmyslu 

bez ohľadu na jej zdroj.“ (Yalom, 2006, s. 487). 

                                                 
17 Yalom spolu s Camusom odmieta tzv. filozofickú samovraždu, teda skok človeka z absurdity a antinómie života do vzťahu 
človeka s Bohom prostredníctvom aktu viery. (Yalom, 2006, s. 432). 
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Akceptujeme Yalomovo sekulárne stanovisko na riešenie problematiky zmyslu života, 

hoci  ho nezdieľame. Vidíme u neho istú jednostrannosť. Z nášho pohľadu je zrejmé, že oba 

prístupy k problému zmyslu života – kozmicko-religiózny i sekulárny – majú v sebe pozitívny 

význam. Prikláňame sa skôr k stanovisku V. E. Frankla, že autentický vzťah k Bohu môže 

mať uzdravujúce účinky. (Frankl, 1992, s.59). Ostáva na človeku samom, či je schopný 

rozhodnúť sa pre autentický skok viery v abrahámovskej skúsenosti , ako ju tematizuje 

Kierkegaard, ktorá tiež  nie je ľahká. (Kierkegaard, 1993, s. 17). S Yalomom nesúhlasíme ani 

v tom, že náš život nemá objektívny zmysel. Prikláňame sa skôr k názoru Franklovej žiačky 

E.Lukasovej, ktorá hovorí: „Zmysel skutočne existuje, a je možné ho hľadať, objavovať a 

nájsť, no nedá sa len tak vyrobiť alebo vymyslieť. Existuje presne tak, ako sama skutočnosť, 

ktorú si človek len tak nevymyslí.“ (Lukasová, 1991. s.34).  

 

Záver 
Najskôr chceme vyzdvihnúť fakt, že Yalom správne identifikuje zdroj úzkosti 

a utrpenia človeka v konfrontácii s fenoménmi smrti, slobody, osamelosti a absencie zmyslu 

života. K pozitívnym stránkam jeho koncepcie patrí i to, že svoje teoretické postuláty sa 

snaží dokumentovať bohatým empirickým výskumom. Svoje tvrdenia sa snaží ilustrovať 

konkrétnymi kazuistikami svojich pacientov pochádzajúcich z jeho dlhoročnej klinickej praxe 

psychiatra a psychoterapeuta. Jeho prínosom je i to, že sa snaží o interdisciplinárnu 

spoluprácu najmä s filozofiou. Najväčším pozitívom jeho koncepcie je však rozvinutie metód 

nielen individuálnej, ale aj skupinovej psychoterapie. 

Chceme však poukázať a do diskusie ponúknuť i problematický aspekt jeho 

koncepcie, ktorý vidíme najmä v oddelení problému smrti, slobody, osamelosti, od fenoménu 

zmyslu života i to, že priam dogmatickým spôsobom postuluje len sekulárny pohľad na 

zmysel života, teda taký názor, že nejestvuje objektívny zmysel života. V tomto jeho 

koncepcia zostáva akoby na polceste. Redukuje zmysel života len na pocit, ktorý si sami 

vytvárame angažovanosťou vo svete. Našu angažovanosť v každodennosti môžeme 

považovať za prakticko-situačný aspekt zmyslu života, ale tým sa tento fenomén podľa nás 

nevyčerpáva.  Zmysluplnosť neimplikuje len parciálne činnosti vo svete, ale domnievame sa, 

že odkazuje k celostnosti a totalite našej existencie, čo možno chápať i ako transcendentný 

aspekt zmyslu života. Obidva aspekty pritom máme vnímať v ich jednote. Domnievame sa, 

že nemusíme oddeľovať Yalomom postulovaný kozmický zmysel zahŕňajúci Boha, 

a sekulárny osobný zmysel života, ale máme ich vidieť v prepojenosti, prípadne minimálne 

v priepustnosti. Len takýmto spôsobom môže psychiater a psychoterapeut účinne 

neutralizovať úzkosť a utrpenie pacienta zo smrti, osamelosti a slobody a dopomôcť mu 

k prežívaniu zmysluplnejšieho a radostnejšieho života. Zmysel života preto chápeme ako 

totálny existenciál, ktorý bytostne vymedzuje našu existenciu vo svete v jednote jeho 
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imanentného a transcendentného aspektu. Zároveň ho vnímame ako posledný cieľ človeka, 

najvyššiu možnú hodnotu, najhlbší dôvod nášho bytia a celostné rozpoloženie 

a transcendentný horizont života. 
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Abstract 
Introduction: The word health is defined differently. Define this word depends on many 

factors as health status, age and occupation.  

The purpose of this paper is to present ways of understanding the health of the people are 

not involved in medicine. 

Material and methods: The subject of this study was 100 people and their views on health. 

The study used a statistical method. Was complemented by the results of the qualitative 

analysis of expression of the respondents. Technique used in the study was a survey 

addressed to some people healthy and the sick. 

Results and conclusions: The study showed that the definition of health by non-

professionals associated with not feeling any pain or other symptoms, a sense of happiness, 

satisfaction, and mental balance, ability to control their emotions and impulses, can work 

without any tension and stress. Health is the value of the family changed. Determinant of 

health is a lifestyle, especially nutrition. 

 
Key words: Health. Definition. Non-professionals. 
 

 

Wstęp  
Słowo zdrowie w życiu każdego człowieka pojawia się bardzo często, a przy różnych 

okazjach życzymy sobie zdrowia.  

Zdrowie jest wartością dla każdego z nas, dającą nam możliwość realizowania 

marzeń, podejmowania działań, pełniejszego życia.  

Pojęcie to jest zarówno w rozumieniu potocznym jaki i profesjonalnym 

wielowymiarowym i trudnym do zdefiniowania.  

Pierwsze próby wyjaśnienia tego pojęcia zdrowia podjęli starożytni Grecy, a następne 

pokolenia przynosiły nowe rozważania na temat zdrowia i jego istoty (tab. 1) (Bierut B., 2011, 

Gaweł A., 2004, s. 11, Karski J.B., 2003, s. 9, Kulik T.B., 2002, s. 16, Woynarowska B., 

2007, s. 20).  
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Tabela 1 Ewolucja definicji zdrowia 

Twórca definicji  Rok  Definicja  

Platon (437-347 p.n.e.) 
Zdrowie oznacza funkcję doskonalenia życia, 

zależne jest przede wszystkim od diety 

Hipokrates (460-377 p.n.e.) Zdrowie to dobre samopoczucie 

Stoicy  
(IV w. p.n.e. – III 

n.e.) 

Zdrowie to dobre samopoczucie, które zależne 

jest od stylu życia, tj. odpowiedniej ilości snu, 

diety oraz ruchu fizycznego 

Paracelsus (1439-1541) 
Zdrowie wartość, która jest nie zależna od 

natury dlatego musi być stale zdobywana 

Montaigne (1533-1592) 

Zdrowie tak jak choroba są ściśle związane z 

istotą ludzką, jest ściśle związane zarówno z 

ciałem jak i duszą 

Benjamin 

Franklin 
(1706-1790) Zdrowie to bogactwo 

Jean-Jacques 

Rousseau 
(1712-1778) Zdrowie to coś więcej niż odwrotność choroby 

Światowa 

Organizacja 

Zdrowia 

1946 

Zdrowie jest stanem pełnego dobrego 

samopoczucia fizycznego, psychicznego i 

społecznego, a nie tylko brak choroby lub 

kalectwa 

 

Współcześnie definicji zdrowia w literaturze przedmiotu można spotkać bardzo wiele. 

Owa trudność w jednoznacznym określeniu czym jest zdrowie wynika w wielopoziomowości 

i wieloaspektowości w podejściu do definiowania tego pojęcia.   

B. Woynarowska wyznacza cztery różne podejścia służące do sprecyzowania definicji 

zdrowia (Woynarowska B., 2007, s. 20): 

1. zdrowie rozumiane jest jako zdolność człowieka do typowego funkcjonowania, przez 

co rozumie się zdolność realizowania funkcji, wypełniania swoich zadań 

w społeczeństwie oraz zdolność człowieka do ciągłego i wszechstronnego rozwoju, 

ustalania sobie zadań na najwyższym poziomie osobistych możliwości psychicznych, 

fizycznych i społecznych; 

2. zdrowie jako psychiczne i fizyczne możliwości człowieka do polepszania różnych 

zdolności, np.  twórczego i aktywnego życia; 

3. zdrowie jako równowaga pomiędzy potencjałem biopsychospołecznym każdego 

człowieka, a zadaniami stawianymi przez środowisko, zdrowie oznacza zdolność 
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utrzymania równowagi pomiędzy możliwościami człowieka a zadaniami stawianymi 

przez środowisko; 

4. zdrowie to przede wszystkim dobra jakość życia co oznacza dobre i szczęśliwe życie, 

zdolność do samorealizacji oraz poczucie szczęścia.  

 

Mimo wielości podejść do definiowania zdrowia, różnych ujęć i sposobu patrzenia na nie, nie 

ma jednej uniwersalnej, jednoznacznej i wyczerpującej definicji.  

Definiowanie zdrowia przez profesjonalistów różni się od definicji zwykłych ludzi, 

którzy podchodzą do tego terminu w sposób subiektywny, nie doszukując się ukrytych 

aspektów, nie przymierzając do nowoczesnych modeli czy teorii.  

Profesjonalne definiowanie zdrowia nie należy tylko do przedstawicieli medycyna, ale 

również inne różne dyscypliny naukowe, między innymi: psychologia, socjologia, 

pedagogika, teologia itp. Podejście do definiowania zdrowia zależy od dziedziny naukowej, 

ponieważ każda dyscyplina badawcza interesująca się problematyką zdrowia rozważa ją we 

właściwych sobie aspektach, zgodnie z własnymi założeniami oraz algorytmami 

metodologicznym (Woynarowska B., 2007, s. 20) 

Nadal nie powstała profesjonalna, jednolita definicja zdrowia, która mogła by zostać 

uznana za obowiązującą przez wszystkie nauki. Istnieją jednak założenia zgodne dla 

wszystkich definicji, a mianowicie: zdrowie i choroba są odmiennymi kategoriami, zdrowie 

jest pojęciem wielowymiarowym oraz  pozytywnym. Współcześnie zdrowie definiuje się 

w różnorodny sposób, jednak uważa się, iż przy tworzeniu nowych definicji zdrowia za 

najważniejsze kryterium należy uznać cel dla którego jest tworzona (Syrek E., Borzucka-

Sitkiewicz K, 2009, s. 45). 

 Potoczne rozumienie zdrowia, dotyczy tego jak to pojęcie rozumieją i definiują zwykli 

ludzie. Jest to definiowanie zdrowia przez laików na podstawie doznań oraz doświadczeń 

z własnego życia. Każdy człowiek jest indywidualnością w wyniku czego pojęcie zdrowia 

będzie określał na własny, indywidualny sposób (Woynarowska B., 2007, s. 20).  

 Rozumienie pojęcia zdrowia przez zwykłych ludzi zależy od bardzo wielu czynników: 

wieku, wykształcenia, najbliższego otoczenia, warunków kulturowych, doświadczeń, 

samopoczucia. Definicje zdrowia ludzi mogą być różne w różnych okolicznościach, zmieniać 

się i ewaluować pod wpływem działania określonych czynników. Wiele ludzi jednak nie 

zastanawia się nad własnym zdrowiem jeżeli sytuacja tego nie wymaga. Dlatego powinno się 

stwarzać ludziom możliwość do refleksji nad zdrowiem, gdyż w ten sposób mogą uzmysłowić 

sobie co dla nich oznacza bycie zdrowym. Czy rzeczywiście jest to tylko przeciwieństwo 

choroby?, gdyż  tak rozumie zdrowie większość ludzi (Woynarowska B., 2007, s. 20). 

Warto dodać, że potoczne definiowanie zdrowia oddaje poziom świadomości 

zdrowotnej ludności (Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, s. 14) 
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Materiał i metoda  
Przedmiotem badań byli ludzie zdrowi i chorzy ich opinie na temat ich pojmowania 

i definiowania zdrowia.  

Badania zostały prowadzone w kwietniu 2011 roku w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku na oddziałach: rehabilitacyjnym, 

internistycznym, dermatologicznym; w Słupskim Stowarzyszeniu Amazonka oraz 

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  

W badaniu wykorzystano metodę statystyczną polegającą na ilościowym ujmowaniu 

zjawisk społecznych i psychospołecznych – tutaj mierzącą poglądy ludzi na temat zdrowia. 

Uzupełnieniem wyników badań była także analiza jakościowa wypowiedzi respondentów. 

Zastosowaną w badaniu techniką była ankieta skierowana do wybranych osób zdrowych i 

chorych. 

 Celem niniejszej pracy jest ukazanie sposobów rozumienia zdrowia przez ludzi nie 

związanych z medycyną. 

 
Wyniki  

Badaniami zostało objęte 100 osób, w tym 50 - chorych oraz 50 - zdrowych. Przy 

doborze osób zdrowych za kryterium przyjęto, kiedy zdrowie oznacza brak choroby. Za 

kryterium osób chorych przyjęto zdiagnozowaną chorobę.  

Respondenci mieścili się w przedziale wiekowym od 18 do 65 roku życia, średnia 

wieku wynosiła 33 lata. Wśród respondentów przeważały kobiety – 59 %. 

Zdiagnozowanymi chorobami były: choroby nowotworowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,  

depresja, nerwice, choroba reumatyczna, zwyrodnienia kręgosłupa, zespół uzależnienia 

alkoholowego, choroby serca, astma, nadczynność i niedoczynność tarczycy. 

Bycie zdrowym respondentom kojarzy się najczęściej z brakiem dolegliwości i bólu 

(analogicznie 24 % i 20 % wskazań). Oprócz aspektów medycznych respondenci wskazywali 

również na dobry, radosny nastrój i możliwość uprawiania sportu. 

Ze skojarzeniami ze zdrowiem koresponduje znaczenie bycia zdrowym. Dla 

respondentów być zdrowym to przede wszystkim nie odczuwać dolegliwości bólowych (41 % 

wskazań) i posiadać chęć do życia (30 %). Najrzadziej znaczenie zdrowia wiąże się dla 

badanych osób z chęcią do pracy i brakiem konieczności chodzenia do lekarza (wykres 1).  
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Wykres  1 Definiowanie zdrowia 

 

 Respondenci do cech zdrowego człowieka zaliczyli umiejętność panowania nad 

swoimi uczuciami i popędami (24 %); umiejętność pracowania bez napięcia i stresu (27 %); 

umiejętność rozwiązywania własnych problemów (21 %) oraz zdolność przystosowania się 

do zmian w życiu (24 %).  

 Zdrowie jest wartością autoteliczną, wartością samą w sobie oraz instrumentalną, 

potrzebną do osiągania innych zamierzeń i celów. Respondenci określając wartość zdrowia, 

uznali zdrowie jako bardzo ważne i najważniejsze (analogicznie 62 % i 21 %) oraz jako 

wartość mało znaczącą (4 %). Niepokojący jest fakt, że 12 % z badanych osób nie 

przywiązuje uwagi do zdrowia (wykres 2).  

 

 

Wykres  2 Zdrowie jako wartość 

 

 Respondenci na najwyższym poziomie w swojej hierarchii wartość umieścili rodzinę 

(33%), potem zdrowie (18%), pieniądze (4%), pracę i szczęście (po 3%). (wykres 3) . 
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Wykres  3 Hierarchia wartości 

 

 Zdrowie respondentów objawia się poprzez poczucie szczęścia, zadowolenia i 

równowagi psychicznej (16 %); brakiem poczucia, że jest się chorym (15 %); brakiem 

choroby (14 %); aktywnością fizyczną i witalnością (14 %). Najrzadziej zdrowie osób 

badanych objawia się rozwijaniem wiedzy i umiejętności oraz satysfakcją z pracy. 

 Zdrowie determinowane jest różnymi czynnikami. Uzyskane wyniki wskazują, że 

zdaniem respondentów czynnikiem w największym stopniu warunkującym zdrowie jest styl 

życia, tak twierdzi 73 % badanych, 12 % - uważa, że są to warunki środowiskowe, 10 % 

badanych wskazało na cechy dziedziczne. 

 Respondenci uznali, że czynnikiem stylu życia, który ma największy wpływ na 

zdrowie jest odpowiedni sposób żywienia (58 %); odpowiednia ilość snu (24 %), 

zadowalająca praca (13 %). Niewielka grupa badanych (4 %), określiła wykluczenie alkoholu 

lub spożywanie go w małej ilości jako czynnik warunkujący dobre zdrowie. 

 Osoby badane w celu zachowania i pomnażania własnego zdrowia ubierają się 

odpowiednio do warunków pogodowych (21 % ); nie stosują używek (19 %); zgłaszają się na 

badania profilaktyczne (15 %); śpią 8 godzin (15 %); regularnie spożywają 5 posiłków oraz 

są aktywni fizycznie (po 12 %). Sporadycznie stosowanym zachowaniem prozdrowotnym 

przez respondentów jest łykanie witamin (wykres 4). 
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Wykres  4 Zachowania prozdrowotne podejmowane przez respondentów 

 
 Stosowanie zachowań zdrowotnych wynika z pragnienia trwania w zdrowiu. 

Respondenci pragną być zdrowi, gdyż chcą cieszyć się życiem (36 %); zdrowie jest 

niezbędnym elementem życia (24 %); chcą realizować marzenia (17 %). Wśród odpowiedzi 

innych pojawiały się stwierdzenia takie jak: „bo mam rodzinę”, „nie znoszę cierpienia” 

(wykres 5). 

  

 

Wykres 5  Motywacja bycia zdrowym 

 
Wnioski 

Przeprowadzone badania wykazały, iż  ludzie na podstawie doświadczeń z własnego 

codziennego życia ocenili, że: 

− czuć się zdrowo, to nie odczuwać bólu ani innych dolegliwości, 

− zdrowie oznacza chęć do życia, poczucie szczęścia, zadowolenia oraz równowagę 

psychiczną,  
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− zdrowy człowiek potrafi panować nad swoimi uczuciami i popędami, potrafi pracować 

bez napięcia i stresu, potrafi rozwiązywać własne problemy, przystosowuje się do 

zmian w życiu, 

− zdrowie jest wartością zaraz po rodzinie, 

− czynnikiem warunkującym zdrowie jest styl życia,  

− największy wpływ na zdrowie ma właściwe odżywianie, 

− być zdrowym to móc cieszyć się życiem. 

 
Podsumowanie  

Literatura przedmiotu pokazuje wiele wyników z badań prowadzonych na temat 

definiowania i postrzegania zdrowia przez różne osoby w różnych stanach zdrowia 

i w różnym wieku.   

Być zdrowym dla większości ludzi oznacza przede wszystkim nie odczuwanie 

przykrych dolegliwości ani bólu, ale to również radość i chęć do życia, sprawność fizyczna 

i zadowolenie z życia.  

Powyższe, potoczne definiowanie zdrowia zbliżone jest do społeczno-ekologicznego modelu 

zdrowia rozpatrywanego z perspektywy naukowej. W podejściu profesjonalnym zdrowie jest 

oceniane przez pryzmat jednostki i zdrowia społeczeństwa. Natomiast w rozumieniu 

potocznym zdrowie jest charakteryzowane na podstawie doświadczeń i odczuć osoby 

definiującej, bycie zdrowym w prostym rozumieniu nie oznacza stanu faktycznego, 

potwierdzonego medyczne lecz stan odczuwany.  

Badania dotyczące definiowania zdrowia przez osoby dorosłe na podstawie Listy 

Kryteriów Zdrowia przeprowadzonych przez Z. Juczyńskiego wykazały, że bycie zdrowym 

oznacza przede wszystkim posiadanie sprawnych części ciała i nieodczuwanie żadnych 

dolegliwości fizycznych, zaś w dalszej kolejności – troskę o sen, wypoczynek i należyte 

odżywianie się (Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, s. 14)  

Wyniki badań ukazują, że dbałość o zdrowie rozpoczyna się w świadomości każdego 

człowieka. Owa świadomość ma pochodzenie społeczne więc jest to jednocześnie 

wskazówka, że zdrowie jednostek jest wypadkową osobistych doświadczeń, trendów 

prozdrowotnych danych grup społecznych, i ich stylu życia z ukierunkowaniem na 

prozdrowotne działania.  

Refleksje dotyczące zdrowia powinny być pobudzane w społeczeństwie w każdej 

sytuacji, w różnych momentach życia aby zaszczepić ludziom myśl, że zdrowie to nie brak 

choroby to podstawa do realizowania swych pragnień, dążeń, marzeń i dlatego trzeba dbać 

o nie zawsze a nie tylko wtedy kiedy go zabraknie.  
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VZŤAH FYZIOTERAPEUTA K STAVOVSKEJ KOMORE 
 

Eva Musilová, Miroslav Malay 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Slovenská republika 

 

Abstrakt 
Východiská: Slovenská komora fyzioterapeutov registruje vo svojej stavovskej organizácii 

svojich členov, ktorých ďalej vzdeláva, spolupracuje s nimi a poskytuje poradenstvo.  

Súbor a metódy: Výberový súbor tvorilo 140 fyzioterapeutov zo Slovenska. Metódou práce 

bol anonymný dotazník.  

Výsledky: Fyzioterapia je vekovo mladý odbor. Väčšinou pracovníci majú vysokoškolské 

vzdelanie 1. stupňa, V komore je zaregistrovaných 80 % fyzioterapeutov.  

Záver: Stavovská organizácia pevne uchopila opraty do svojich rúk v rámci schválenej 

legislatívy. Ale je direktívna a odmeraná bez voľnosti pre svojich členov.  

 

Kľúčové slová: Fyzioterapeut. Slovenská komora fyzioterapeutov. Vzelávanie. 

 

Summary  
Starting points: Slovak Chamber of physiotherapists registers in its own estates organisation 

its members, who are further educated, works with them and help them. 

Files and methods: Selected group was created by 140 physiotherapists from Slovakia. 

Method of work was anonymous questionnaire. 

Results: Physiotherapy is new department. Workers are mainly undergraduates. In Chamber 

is registered 80 % of physiotherapists. 

Conclusion:Estate organisation made what was possible in the frame of legislation. But it is 

mandatory and reserved without any freedom to its members. 

 

Key words: Physiotherapist. Slovak Chamber of physiotherapist. Education. 

 

Úvod 
Sústavné vzdelávanie je v odbore významné a dôležité, Nakoľko stavovská 

organizácia zabezpečuje ďalšie vzdelávanie každý fyzioterapeut by mal byť registrovaný v 

nej. V Slovenskej komore fyzioterapeutov, registrovaných je 2 000 fyzioterapeutov a z toho je 

885 členov.  

Prioritou je orientovanie sa v súčasnej legislatíve, nahliadnutie do funkčnosti procesu 

sústavného vzdelávania, transformovanie fyzioterapie na súkromný sektor zdravotnej 
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starostlivosti, stratégia ďalšieho manažovania a spôsoby odmeňovania za vykonanú prácu. 

Všetky tieto aspekty by mali vcelku objektívne vykresliť spoločenské ale i morálne 

postavenie súčasného fyzioterapeuta na Slovensku. Celoslovenský záber prieskumu môže 

byť garanciou reálneho obrazu toho, ako je fyzioterapia na Slovensku vnímaná pacientom – 

občanom, ale aj to ako ju reflektuje celá spoločnosť. Najmä preto, že vzhľadom ku stárnutiu 

populácie a morbidite význam fyzioterapie zákonite stúpa. 

Fyzioterapiu odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu, 

krajskými odborníkmi pre fyzioterapiu a so Slovenskou komorou fyzioterapeutov. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nepretržite zabezpečujú systém kvality, ktorého 

cieľom je poskytovanie štandardizovanej starostlivosti. (Mačkinová, M., 2009)  

Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí 

vykonávajú povolanie fyzioterapeuta. Slovenská komora fyzioterapeutov plní najmä tieto 

základné úlohy:  

− združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,  

− chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,  

− poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a 

ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, 

− sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, 

orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom 

zdravotníckeho povolania,  

− zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu 

zdravotníckeho povolania,  

− rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a 

povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,  

− vedie zoznam svojich členov,  

− vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania  

− zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,  

− vydáva potvrdenia o zápise do registra,  

− rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania,  

− poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických 

zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,  

− zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,  

− rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie,  

− kontroluje dodržiavanie povinností členov komory,  

− rozhoduje o disciplinárnych opatreniach. 
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Súbor a metódy 
Anonýmnou dotazníkovou metódou sa nám podarilo osloviť 140 respondentov 

pracujúcich ako fyzioterapeuti. Oslovení boli respondenti s pôsobnosťou na území 

Slovenskej republiky. Dotazník bol rozosielaný poštou a emailom. Návratnosť bola 100 %. 

 
Výsledky 

Tabuľka 1 Vek respondentov 

 n % 

do 30 rokov 67 47,86 

30-40 rokov 51 36,43 

40-50 rokov 12 8,57 

nad 50 rokov 10 7,14 

spolu 140 100,00 

 

 
Graf 1 Vek respondentov 

 
Ako je vidno v tabuľke a na grafe č.1 medzi respondentmi dominujú mladí ľudia, teda veková 

skupina do 30 rokov, ktorých je 67 (47,86 %). Nasleduje veková skupina 30-40 rokov s počtom 

51 respondentov (36,43 %), veková skupina 40-50 rokov je v zastúpení 12 respondentov (8,57 

%) a 10 respondenti (7,14 %) tvoria skupinu nad 50 rokov. (tabuľka a graf 1). 

 
Tabuľka 2 Vzdelanie respondentov 

 n % 

VOV 25 17,86 

VŠ 1.stupňa 97 69,29 

VŠ 2.stupňa 18 12,86 

spolu 140 100,00 
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Graf 2 Vzdelanie respondentov 

 

Fyzioterapeutov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa bolo 97 (69,29 %), 

s ukončeným vyšším odborným vzdelaním (VOV) mali zastúpenie 25 (17,86 %) respondenti  

a s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa tvorilo 18 ( 12,86 %) fyzioterapeutov. 

(tabuľka a graf 2) 

 
Tabuľka 3 Registrácia v komore fyzioterapeutov 

 n % 

áno 58 41,43 

nie 29 20,71 

menej ako 5 rokov 18 12,86 

viac ako 5 rokov 35 25,00 

spolu 140 100,00 

 

 
Graf 3 Registrácia v komore fyzioterapeutov 
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Väčšina fyzioterapeutov je registrovaných v ich stavovskej organizácii Slovenskej komore 

fyzioterapeutov ako to vyplýva z tabuľky a grafu 3. Až 58 (41,43 %) respondentov je 

dobrovolne registrovaných v stavovskej organizácii, 35 (25%) opýtaných je dokonca viac ako 

5 rokov zaregistrovaných, 18 (12,86 %) respondentov menej ako 5 rokov a 29 (20,71 %) 

fyzioterapeutov nie je registrovaných v Slovenskej komore fyzioterapeutov. (tabuľka a graf 3) 

Tabuľka 4 Skúsenosti s SKF 

 n % 

pozitívne 13 9,29 

zmiešané 66 47,14 

negatívne 21 15,00 

neviem 40 28,57 

spolu 140 100,00 

 

 
Graf 4 Skúsenosti s SKF 

Pozitívnosť osobných skúseností zo spolupráce so Slovenskou komorou fyzioterapeutov 

(SKF) nám obsadila až posledné miesto s 13 (9,29 %) opýtanými, 21 (15 %) skúseností bolo 

označených ako negatívne, 40 (28,57 %) fyzioterapeutov nevedelo odpovedať a 66  

(47,14 %) respondentov malo zo spolupráce so Slovenskou komorou fyzioterapeutov 

zmiešané pocity. (tabuľka a graf 4) 

Tabuľka 5 Sústavné vzdelávanie 

 n % 

prostredníctvom SKF 57 40,71 

mimo SKF 58 41,43 

mimo Slovenskej republiky 16 11,43 

nevzdelávam sa 9 6,43 

spolu 140 100,00 
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Graf 5 Sústavné vzdelávanie 

 

Na otázku sústavného vzdelávania nám respondenti odpovedali, že 58 (41,43%)  z nich 

uskutočňuje sústavné vzdelávanie cez iné inštitúcie, teda nie cez Slovenskú komoru 

fyzioterapeutov. 57 (40,71%) sa naďalej vzdeláva cez Slovenskú komoru fyzioterapeutov, 16 

(11,43%) pokračuje vo vzdelaní dokonca mimo Slovenskej republiky a 9 (6,43%) sa 

nevzdeláva vôbec. (tabuľka a graf 5) 

 

Tabuľka 6 Práca komory 

 n % 

áno 34 24,29 

nie vždy 93 66,43 

nie  13 9,29 

spolu 140 100,00 

 

 

 
Graf 6 Práca komory 
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Diskusia 
Začiatky rehabilitácie na Slovensku sa datujú do roku 1921. Najdlhším obdobím 

prípravy pracovníkov pre rehabilitáciu bolo vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách 

a následného ďalšieho vzdelávania v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných 

zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. V súčasnej dobe sa fyzioterapeuti pripravujú na 

vysokých školách v pregraduálnom aj v ďalšom vzdelávaní. V súčasnosti je štúdium 

zaradené v sústave vysokoškolských študijných programov ako bakalársky a magisterský 

študijný program. Je aktivovaný na SZU FOaZOŠ v Bratislave a Fakulte zdravotníctva 

v Banskej Bystrici, na Komenského univerzite LF v Bratislave a v Martine, Trnavskej 

Univerzite na Fakulte zdravotníctva v Trnave, na UPJŠ LF v Košiciach, Prešovskej univerzite 

Fakulte zdravotníctva v Prešove, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave. 

Spoločná deklarácia o harmonizácii výstavby európskeho vysokého školstva na 

Sorbone v Paríži bola podpísaná v 1998. Podpísali ju štyria ministri školstva – Francúzska, 

Nemecka, Talianska a Veľkej Británie. V 1999 sa k Sorbonskej deklarácii prihlásilo ďalších 

31 krajín, medzi nimi aj Slovenská republika. Bola prijatá Bolognská deklarácia zameraná na 

reformu vysokoškolských  systémov vzdelávania, ktorá zjednocuje systém vysokých škôl. 

Slovenská fyzioterapia nevymiera, práve naopak. 84 % respondentov nebolo starších 

ako 40 rokov, ted aide o mladých ľudí v danom odbore. Čo sa týka pregraduálnej vzdelanosti 

o budúcnosť slovenskej fyzioterapie nemusíme mať obavy. Až 82 % respondentov má 

minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa. Náš relatívne mladý odbor vystúpil 

plnohodnotne z tieňa zdravotných sestier až v roku 2008 a to dlho očakávaným vznikom 

Slovenskej komory fyzioterapeutov. Napriek krátkodobej pôsobnosti registruje však už 

takmer 80 % našich respondentov. Slovenská komora fyzioterapeutov sprostredkúva podľa 

našich zistení takmer 40 % aktivít sústavného vzdelávania. Smutné je, že pozitívne osobné 

skúseností zo spolupráce so Slovenskou komorou fyzioterapeutov má iba 9% opýtaných,  

15 % respondentov má negatívne skúseností a 47 % respondentov malo zo spolupráce 

zmiešané pocity.  

 
Záver 

Fyzioterapia má svoje nezastupiteľné miesto v nelekárskych odboroch. Je to odbor 

pomerne mladý, ktorý má aj svoju stavovskú organizáciu, učí sa a má sa ešte čo učiť. 

Potešujúce je, že o tento odbor má stále záujem veľa mladých ľudí a aj starší fyzioterapeuti 

sa chcú vzdelávať. Stále viac a viac pribúda ochorení, ktorých priebeh bez fyzioterapie a inej 

odbornej pomoci by sa nedal ovplyvniť. Nevyhnutným predpokladom je aj rozvíjanie 

komunikačných zručností a využitie technik (Mačkinová, 2009). 

Ide o odbor, ktorý v krátkej budúcnosti bude patriť medzi najdôležitejšie zdravotnícke 

odbory v prevencii hlavne vertebrogénnych ochorení, ktoré sú veľmi častou príčinou 
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obmedzujúcou životnú aktivitu a kvalitu života ľudí v produktívnom veku. Veľmi častou 

príčinou je zlé držanie tela a nesprávne pohybové návyky. Ide o dôsledok veku sedenia za 

počítačmi. Starostlivosť o zdravie a výchova ku zdraviu je aktuálnou témou tejto doby, nielen 

u dospelých, ale aj u detí a to vo všetkých civilizovaných krajinách. Hektické tempo života má 

za následok zanedbanie seba samého. Mali by sme si byť vedomí, že zdravie je hodnota 

číslo jeden. Ako uvádza Mačkinová (2009), každý občan má právo na dôstojný život a ich 

práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky, a integrované v systéme sociálneho 

zabezpečenia, ktoré ma za cieľ kompenzovať rôzne dôsledky nepriaznivých životných 

udalostí.  

 Negatívnym faktorom dnešnej doby je nízka pohybová aktivita. Väčšina technických 

vymožeností, ktoré používame,  sedavý spôsob života odstraňuje telesnú námahu a aktívny 

pohyb z každodenného života. Pritom práve pohybová aktivita vedie k poklesu celkovej 

mortality, zníženiu funkčného obmedzenia v staršom veku a je preventívnym účinkom pred 

viacerými chorobami. Dôsledkom pohybovej inaktivity je narastajúca hmotnosť, nedostatok 

racionálnej výživy a vznik ochorení metabolických, pohybových  ako aj kardiovaskulárnych. 

Často hrá rolu neinformovanosť pacientov o správnom zaťažovaní chrbtice v bežnom 

živote. Bez fyzioterapie charakteristickým nálezom u pacientov  je úbytok svalovej hmoty, 

znížený svalový tonus, kontraktúry a zmeny rozsahu a charakteru pohyblivosti kĺbov, čo v 

značnej miere ovplyvňuje možnosť vykonávania sebaobslužných aktivít. (Mačkinová, M., 

2011)   
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Abstrakt 
Práca obsahuje podrobnú analýzu infekčnej endokarditídy spôsobenej Stafylococcus 

aureus (SAIE). Analyzovali sme 295 prípadov IE zozbieraných multicentricky v rokoch 2007-

2010 na Slovensku. SAIE tvorila 14,6 % (43) prípadov a bola významne zastúpená v skupine 

intravenóznych narkomanov a dialyzovaných pacientov. Zavedenie preventívnych opatrení 

na prevenciu infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a prevencia drogových 

závislosti môže tak významne znížiť podiel výskytu SAIE.  

 
Kľúčové slová: Infekčná endokarditída. Stafylococcus aureus. Rizikové faktory. 

 
Abstract 

The aim of this study was to assessed cases of infective endocarditis caused by 

Staphylococcus aureus (SAIE) in Slovakia occurred in period 2007-2010. In this multicentre 

study we analysed 295 cases of infective endocarditis. SAIE was presented in 14.6 % (43) 

patients and was more frequently in intravenous drug users and dialysis patients. Prevention 

of health care associated infections and reduction of prevalence intravenous drug users may 

reduce the incidence SAIE. 

 
Key words: Infective endocarditis. Stafylococcus aureus. Risk factors. 
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Úvod 
Epidemiológia infekčnej endokarditídy (IE) má v priemyselných krajinách dynamický 

vývoj. Reflektuje zmeny spôsobené socio - kultúrnymi faktormi, ako je napríklad zvýšené 

užívanie drog, starnutie populácie, ale aj zmeny v štruktúre a dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti, ako je napríklad zvyšovanie počtu pacientov s intrakardiálnymi zariadeniami, 

pacientov podstupujúcich invazívne výkony, ktoré vedú k zvýšenej šanci akvirovať infekcie 

v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Tieto podmienky zvyšujú najmä IE spôsobenú 

kožnými patogénmi (Stafylococcus spp.), častejšie ako klasickými orálnymi streptokokmi. IE 

zostáva závažným stavom ktorý si vyžaduje agresívnu antibiotickú liečbu a chirurgický zásah 

(Que, Moreillon, 2011). Stále však ostáva diagnostickou a terapeutickou výzvou. Účinnú liečbu 

je čoraz ťažšie dosiahnuť, pretože sa zvyšuje počet rezistentných mikroorganizmov a 

antibiotická profylaxia má pravdepodobne len malý vplyv na zníženie incidencie IE (Brusch, 

2011). Klinické rysy IE prešli vo vyspelých krajinách mnohými zmenami. Kým sa IE v minulosti 

spájala s reumatickými ochoreniami srdca a najčastejšími patogénmi boli viridujúce 

streptokoky, v súčasnej dobe sú v popredí nové rizikové skupiny, ako i.v. užívatelia drog 

(IVDA), starší pacienti s degeneratívnymi ochoreniami srdca, pacienti s protézami srdcových 

chlopní, pacienti s nozokomiálnou expozíciou ako aj dialyzovaní pacienti (Farinas, et al., 2011).  

Celkový výskyt IE sa v Európe odhaduje na približne 1,7- 6,2 prípadov na 100 000 

osôb ročne (Fitzsimmons, et al., 2010). V Slovenskej republike je incidencia na úrovni 10 

prípadov ročne na milión obyvateľov. Predpokladá sa ale, že je podhodnotená z dôvodu 

poklesu pitvanosti zomretých, z dôvodu že nie je povinne hláseným ochorením a nezahrňuje 

chorých s nálezom negatívnej hemokultúry. V Slovenskej republike sa konštatuje vysoký 

výskyt hemokultúra negatívnych IE ako aj vysoký výskyt stafylokokových endokarditíd 

(Hricák, et al., 2010). Celková úmrtnosť na IE sa pohybuje medzi 10-30%, v závislosti od 

druhu patogénu, ako aj podmienky či postihuje natívne alebo protetické chlopne. Stagnácia 

úmrtnosti nie je v dôsledku nedostatočného pokroku medicíny, ale skôr pokračujúceho 

vývoja epidemiologických vlastností a rizikových faktorov IE (Que, Moreillon, 2011). Zmeny 

v epidemiológii IE viedli aj k zmene mikrobiologického profilu. V súčasnosti vo všetkých 

typoch IE prevládajú gram-pozitívne koky, avšak nastali významné zmeny v zastúpení 

pôvodcov. Kým sa frekvencia viridujúcich streptokokov znížila, Stafylococcus aureus vzrástol 

v poslednej dobe o 50% (Brusch, 2007). Prospektívna kohortova štúdia infekčnej 

endokarditídy z 21 krajín poukázala, že Stafylococcus aureus bol najčastejším pôvodcom IE 

a tvoril 31,1% prípadov (Murdoch, et al., 2009). Neustále meniace sa trendy IE, 

nozokomiálny kontext a zlyhávanie antibiotickej terapie sú dôvodom pre neustále sledovanie 

epidemiológie IE a zavádzanie nových preventívnych opatrení so zameraním na prevenciu 

vzniku podmieňujúcich faktorov. Z týchto hlavných dôvodov sme sa rozhodli podrobne 
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analyzovať charakteristiky infekčnej endokarditídy spôsobenej Stafylococcus aureus na 

Slovensku v rokoch 2007-2010. 

 
Metodika  

Prípady IE boli anonymne hlásené prostredníctvom lekárov spádových oblastí, kde 

boli pacienti s IE prijatí. Celkovo sme mali k dispozícii 295 prípadov IE z 15 centier v rámci 

Slovenskej republiky v rokoch 2007-2010. Údaje boli zbierané v súlade s Helsinskou 

deklaráciou a medzinárodnými etickými dokumentmi. Pacienti boli do štúdie zaradení na 

základe modifikovaných Dukeovských kritérií, ktoré sú súčasťou Odporúčaní pre prevenciu, 

diagnostiku a liečbu IE Európskej kardiologickej spoločnosti (Habib, et al., 2009). Údaje boli 

zbierané prostredníctvom protokolu, ktorý sa využíval počas celej doby sledovania IE v rámci 

„Longitudiálnej multicentrickej štúdie infekčnej endokarditídy na Slovensku“. Pre účely našej 

štúdie sme z protokolu analyzovali údaje o infekčnej endokarditíde spôsobenej Stafylococcus 

aureus. Podrobne sme sa zamerali na demografické charakteristiky, ako vek a pohlavie, 

výskyt rezistencie, prítomnosť rizikových faktorov, lokalizáciu postihnutia, výskyt komplikácií 

a letalitu pacientov so SAIE. Údaje boli analyzované univariantnou analýzou, kategorické 

premenné boli usporiadané do kontigenčných tabuliek a na určenie štatistickej významnosti 

rozdielov sme použili chí-kvadrát test a v prípade menšej početnosti dát Fisherov test (N<5). 

Pre každú charakteristiku boli určené Odds Ratio (OR) s príslušnými konfidenčnými 

intervalmi spoľahlivosti (CI 95%). Štatistické testy boli spracované v programe R- project a za 

štatisticky významnú sme považovali hodnotu P<0,05.  

 

Výsledky 
Z 295 prípadov infekčnej endokarditídy v sledovanom období rokov 2007 - 2010 bol  

Stafylococcus aureus zaznamenaný v 14,6 % (43) prípadoch. Priemerný vek pacientov so 

SAIE bol 48,1 rokov, SD ± 17,46. Celkovo sme zaznamenali vyšší výskyt SAIE u mužov 

(83,7 %) v porovnaní so ženami (16,3 %). Čo sa týka distribúcie SAIE podľa veku pacientov, 

celkovo prevládali mladší pacienti pod 60 rokov, ktorí tvorili 72,1 % (31) prípadov. 

Najpočetnejšiu skupinu 33 % (14), tvorili pacienti vo vekovej kategórii do 29 rokov.  

Naša pozornosť bola upriamená aj na výskyt rezistencie Stafylococcus aureus na 

antimikrobiálne látky. Meticilín rezistentný stafylococcus aureus (MRSA) bol prítomný  

v 2 prípadoch a rezistencia na vankomycín bola prítomná u jedného izolátu.  

V tabuľke 1 môžeme vidieť distribúciu jednotlivých rizikových faktorov, lokalizáciu 

postihnutia, terapeutický prístup a taktiež letalitu pacientov a významnosť rozdielov po 

porovnaní s non - SAIE. Ako môžeme vidieť, pacienti so SAIE boli významne mladší 

v porovnaní s pacientmi s IE spôsobenou inými patogénmi (72,1 % vs. 54,0 %, OR=2,2 [1,08-

4,49], P=0,03). V univariantnej analýze sme zaznamenali vyššiu šancu SAIE u IVDA (16,3 % 
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vs. 1,6 %, OR=12,06 [3,36-43,24], P<0,001) a u dialyzovaných pacientov (11,6 % vs. 4,0 %, 

OR=3,18 [1,03-9,82], P=0,04). U SAIE sme zaznamenali 3-krát vyššiu šancu pravostranného 

postihnutia (23,3 % vs. 9,1 %, OR=3,02 [1,32-6,9], P=0,009) a 2,3-krát vyššiu šancu 

embolizácií (27,9 % vs. 14,3 %, OR=2,32 [1,09-4,94], P=0,03) v porovnaní s IE spôsobenou 

inými patogénmi. Prechádzajúca profylaxia bola u SAIE (34,9 %) významne nižšia ako pri IE 

spôsobenej inými patogénmi (34,9 % vs. 52,8 %, OR=0,48 [0,24-0,94], P=0,03). Signifikantné 

rozdiely v terapeutickom prístupe sme nezaznamenali. Letalita pacientov so SAIE bola 9,3 % 

(4) a v porovnaní s IE spôsobenou inými patogénmi sme štatisticky významný rozdiel 

nezaznamenali (9,3 % vs. 9,9 %, OR = 0,93 [0,31 – 2,82], P= 0,9).  

 

Tabuľka 1 Analýza IE spôsobenej Stafylococcus aureus na Slovenku v r. 2007-2010 

 

Univariantná analýza 
Charakteristika pacientov SAIE 

N= 43(%) 
Non-SAIE 
N=252 (%) OR CI [95%] P-value 

 
Rizikové faktory      

Vek menej ako 60 rokov 31(72,1) 136(54,0) 2,2 1,08-4,49 0,03 
Muži 36(83,7) 185(73,4) 1,86 0,79-4,39 0,16 
Bakteriémia 19(44,2) 113(44,8) 0,97 0,51-1,87 0,94 
Reumatická horúčka 3(7,0) 10(4,0) 1,82 0,48-6,88 0,38 
Vrodené srdcové chyby 3(7,0) 25(9,9) 0,68 0,20-2,36 0,55 
Umelé chlopne 7(16,3) 42(16,7) 0,97 0,41-2,33 0,95 
Biologické chlopne 1(2,3) 4(1,6) 1,48 0,16-13,53 0,73 
Implantáty 1(2,3) 17(6,7) 0,33 0,04-2,54 0,29 
i.v.abúzus 7(16,3) 4(1,6) 12,06 3,36-43,24 <0,001 
Neoplasia 3(7,0) 16(6,3) 1,11 0,31-3,97 0,88 
Imunosupresívna liečba 1(2,3) 12(4,8) 0,48 0,06-3,76 0,48 
Diabetes mellitus 1(2,3) 14(5,6) 0,4 0,05-3,16 0,39 
Endoskopia 2(4,7) 26(10,3) 0,42 0,10-1,86 0,26 
Predchádzajúca operácia 3(7,0) 25(9,9) 0,68 0,20-2,36 0,55 
Dialýza 5(11,6) 10(4,0) 3,18 1,03-9,82 0,04 
Centrálny venózny katéter 1(2,3) 12(4,8) 0,48 0,06-3,76 0,48 
Zanedbaná ústna hygiena 5(11,6) 34(13,5) 0,84 0,31-2,29 0,74 
Stomatologicky zákrok 1(2,3) 16(6,3) 0,35 0,05-2,72 0,32 
Polymikrobiálna IE 3(7,0) 7(2,8) 2,63 0,65-10,58 0,18 

Lokalizácia      
Aortálna chlopňa 17(39,5) 100(39,7) 0,99 0,51-1,93 0,99 
Mitrálna chlopňa 14(32,6) 84(33,3) 0,97 0,48-1,92 0,92 
Pravostranné postihnutie 10(23,3) 23(9,1) 3,02 1,32-6,9 0,009 
Viac chlopní 2(4,7) 35(13,9) 0,3 0,07-1,31 0,11 

Liečba      
Profylaxia 15(34,9) 133(52,8) 0,48 0,24-0,94 0,03 
Liečba IE len s ATB 19(44,2) 93(36,9) 1,35 0,70-2,60 0,36 
Liečba IE ATB+surgery 24(55,8) 158(62,7) 0,75 0,39-1,44 0,39 

Komplikácie      
Embolizácia 12(27,9) 36(14,3) 2,32 1,09-4,94 0,03 
Srdcové zlyhanie 15(34,9) 55(21,8) 1,92 0,96-3,84 0,07 
Perzistentná IE 16(37,2) 59(23,4) 1,94 0,98-3,84 0,06 

Zomreli 4(9,3) 25(9,9) 0,93 0,31-2,82 0,9 
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Diskusia 
Naša štúdia prináša podrobný prehľad charakteristík pacientov so SAIE, ktorá 

v období rokov 2007 – 2010 bola zaznamenaná u 14,6 % (43) pacientov s IE. Pri analýze 

rizikových faktorov sme významné zastúpenie SAIE zaznamenali u dialyzovaných pacientov 

a u IVDA. Na riziko vzniku IE u dialyzovaných pacientov poukázali aj Vandecasteele, et al., 

ktorí prezentujú 17,8 – krát vyššie riziko u dialyzovaných pacientov ako v bežnej populácii 

a odhadom ide o 5,6 prípadov na 100 000 pacientov ročne (Vandecasteele, et al., 2009). 

Stafylococcus aureus sa pokladá za hlavnú príčinu bakteriémie u pacientov na dlhodobej 

hemodialýze (až 75 %) a jednou z hlavných príčin je nosičstvo Stafylococcus aureus, ktoré 

sa vyskytuje u viac ako 50 % dialyzovaných pacientov (Nucifora, et al., 2007). Na významné 

zastúpenie SAIE u dialyzovaných pacientov poukazujú aj Baroudi, et al., ktorí zistili, že 

hlavnou príčinou IE u dialyzovaných pacientov sú stafylokoky, pričom 25 % prípadov bolo 

spôsobených MRSA (Baroudi, et al., 2008). Rezistencia na antimikrobiálne látky významne 

vplýva na úspešnosť liečby IE a tým aj na jej výsledný stav. V našej štúdii sme MRSA 

zaznamenali len v 4,7 % (2) prípadoch.  

V posledných troch desaťročiach je IE súvisiaca s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti (HAIE) čoraz častejšia a predstavuje až 30% prípadov IE v priemyselných 

krajinách (Que, Moreillon, 2011). V porovnaní s IE získanou v komunite je HAIE 

prezentovaná vyšším výskytom Stafylococcus aureus, vyšším podielom MRSA a vyššou 

úmrtnosťou (Thuny, et al., 2010). HAIE je rýchlo rastúci problém, pretože úmrtnosť v tejto 

kategórií dosahuje až 50 %. Hlavnými rizikovými skupinami sú dialyzovaní pacienti a pacienti 

s permanentnými cievnymi katétrami. V tejto skupine je 2-3x väčšia pravdepodobnosť vzniku 

IE než v bežnej populácií (Fitzsimmons, et al., 2010). Kontrola aseptických opatrení počas 

zavádzania a manipulácie žilových katétrov sa považuje za veľmi dôležitú najmä u pacientov 

so známym rizikom IE (Tornos, et al., 2011). Najvyšší nárast v počte stafylokokovej IE bol 

zaznamenaný v USA, kde hemodialýza, diabetes mellitus a implantovateľné zariadenia sú tri 

hlavné faktory spojené s rozvojom SAIE (Habib, et al., 2009). V iných krajinách je hlavným 

predispozičným faktorom pre SAIE i.v. užívanie drog (Tornos, et al., 2011). Aj naša štúdia 

poukazuje na významné zastúpenie SAIE práve v skupine intravenóznych narkomanov. 

Dôležité je taktiež podotknúť, že od predchádzajúceho obdobia multicentrickej štúdie IE 

v rokoch 2002 - 2006 (Hricák, et al., 2007) výskyt IE u intravenóznych narkomanov 

významne vzrástol (3,7 % v r. 2007 – 2010 vs. 0,5 % v r. 2002 – 2006, P=0,02). Na 

vzrastajúce trendy endokarditíd u IVDA už dávnejšie poukázali Hanah, et al., ktorí priniesli 

správu o celoštátnom zvýšení počtu hospitalizácií pre IE súvisiacu s IVDA. IE ako 

potencionálny dôsledok i.v. užívania drog v Spojených štátoch medzi rokmi 2000-2001 až 

2002-2003 stúpla z 38 % na 66 %. I.v. užívanie drog môže zvýšiť riziko IE prostredníctvom 

rôznych mechanizmov. V dôsledku nedostatočnej dezinfekcie miesta vpichu, používania 
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nesterilných ihiel, vpichovania kontaminovaných drog, môže dôjsť k zavedeniu bežných 

patogénov z kožnej flóry (Hanah, et al., 2007). Vnútrožiloví užívatelia drog prevládajú 

u mladých ľudí a celkový výskyt IE v tejto skupine je 1-5 % ročne (Brusch, 2007). Výskyt 

opakujúcich sa IE u IVDA je vysoký, pretože po úspešnej liečbe nastávajú reinfekcie 

v dôsledku opakovaného užívania drog (Beynon, et al., 2006). Môžeme konštatovať, že 

SAIE môže na Slovensku stúpať práve v dôsledku zneužívania drog a ohrozenou skupinou 

je práve mladá generácia, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj z hľadiska tejto 

problematiky. 

Pri sledovaní lokalizácie sme zaznamenali významne častejšie pravostrannú 

lokalizáciu a z komplikácií vyšší výskyt embolizácií v porovnaní s non-SAIE. Výskyt 

komplikácií v súvislosti so Stafylococcus aureus prezentujú aj Akinosoglou, et al., ktorí 

poukazujú, že Stafyloccocus aureus spôsobuje často komplikácie s veľkými vegetáciami 

a embolické prejavy často končia smrťou. Veľké  vegetácie postihujúce trikuspidálne chlopne 

sa vzťahujú k pľúcnej embólii, ktorá je spojená so zlou prognózou (Akinosoglou, et al., 2012).  

Na vzrastajúci problém SAIE poukazuje aj Tacconelli, ktorý prezentuje vzrastajúce 

trendy v hospitalizácii pre IE z 11,4 na 16,6 hospitalizovaných na 100 000 obyvateľov ročne 

v období r. 1999 a 2008 v USA. Ročná miera vzrástla o 46 % a väčšinu prípadov tvorila 

práve SAIE (71 %), ktorá sa významne spája s nemocničnou mortalitou a dlhšou 

hospitalizáciou (Tacconelli, 2011). V našej štúdii letalita pacientov so SAIE (9,3 %) bola 

takmer rovnaká, ako v prípade non-SAIE (9,9 %) a významné rozdiely sme nezaznamenali.  

 
Záver 

Naša štúdia poukazuje na rizikové faktory podmieňujúce vznik SAIE v posledných 

rokoch na Slovensku. Významné postavenie SAIE sme zaznamenali u mladšej populácie  

s drogovou závislosťou a u dialyzovaných pacientov. V tejto súvislosti môže pokladať 

prevenciu drogových závislostí, konkrétne intravenózneho užívania drog, ako 

potencionálneho faktora podmieňujúceho vznik SAIE, za jedno z najúčinnejších 

preventívnych opatrení najmä u mladej populácie. Významným článkom v akvirácii SAIE je aj 

kontakt so zdravotnou starostlivosťou, najmä u dialyzovaných pacientov. Z tohto hľadiska 

prevencia infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a striktné dodržiavanie 

pravidiel asepsy a antisepsy v zdravotníckych zariadeniach a dialyzačných centrách 

predstavuje jeden z významných bodov prevencie SAIE.  
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Súhrn 

V tomto príspevku autor podáva prehľad miery výskytu civilizačných rizikových 

faktorov zdravia u dvoch skupín  manažérov.  

U manažérov dvoch úspešných firiem - súkromnej akciovej spoločnosti z oblasti 

priemyselnej výroby a štátnej firmy poskytujúcej verejné služby - boli v priebehu rokov 2011 

a 2012 vykonané preventívne lekárske prehliadky. 

Cieľom príspevku je porovnanie výskytu rizikových faktorov zdravia v týchto dvoch 

skupinách manažérov a  poukázať na dôležitosť praktickej realizácie zdravého spôsobu 

života pomocou relaxačných a rekondičných aktivít vykonávaných cestou zamestnávateľa. 

Výsledky preventívnych prehliadok potvrdzujú nižší výskyt obezity, hypertenzie, 

takmer absenciu fajčenia i výrazne lepšie výsledky stavu pečene, naopak relatívne vyšší 

výskyt hyperlipidémie u firmy, ktorá dôrazne a dlhodobo realizuje ozdravujúci program pre 

svojich zamestnancov. 

 
Kľúčové slová: Manažér. Rizikové faktory zdravia. Cholesterol. Hypertenzia. Obezita. 

Pečeňové testy.  

 
Summary 

In this article author gives a review of risk health factors in two groups of managers. 

During the years 2011 and 2012 were realized preventive medical examinations in 

a group of managers of two successful companies – a private stock company in the field of 

industrial production and a state company providing public services. 

The aim of this paper is comparison of risk healh factors occurence in this two 

manager groups and point out the importance of the practical realization of a healthy lifestyle 

through relaxing a reconditioning activities providing by employer. 

Results of preventive medical examinations confirm a lower occurence of obesity, 

hypertension, almost absence of smoking and significantly better hepatal tests. On the 

contrary, relatively higher occurence of hyperlipidemia was found out in a company, which 

implements emphatically a long-term healing programme for its employees. 

Key words: Manager. Risk health factors. Cholesterol. Hypertension. Obesity. Hepatal tests. 
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Úvod 
Povolanie a práca manažérov je nielen atraktívna, zaujímavá, a pomerne dobre 

ohodnotená, ale prináša aj svoju daň v podobe zvýšených nárokov na ich zdravie. Okrem 

nutnosti komunikatívnosti, znalosti koncepčných i operatívnych riešení a schopnosti 

efektívne zvládnuť aj nepredvídateľné problémy, profesia manažéra vyžaduje aj dobrý 

zdravotný stav.. V tejto práci pod pojmom manažér rozumieme  tých manažérov, ktorí túto 

profesiu vykonávajú dlhšie, a to minimálne päť rokov. 

Základnými a všeobecne akceptovanými rizikovými faktormi sú: zvýšená hmotnosť - 

nadváha až  obezita, hypertenzia, porucha lipidového metabolizmu a fajčenie. Významnú 

úlohu pre kvalitu zdravia manažéra zohráva nadmerný a opakovaný stres, naopak. pozitívnu 

úlohu má vyššia úroveň jeho sociálno-ekonomických podmienok – úroveň bývania,  

stravovania, možnosť relaxu, dovolenky a pod.  

Aj v súčasnosti  je zdravotný stav každého človeka a aj manažéra ovplyvňovaný 

životným štýlom – výživou, fyzickou aktivitou, fajčením, spôsobom oddychu a rekondície, 

kvalitou bývania, životného prostredia a úrovňou jeho sociálno-ekonomickej situácie. 

Hlavnými civilizačnými rizikovými faktormi sú vyššie spomínané rizikové faktory, ale aj  

diabetes mellitus, nadmerná konzumácia alkoholu, teda faktory, ktoré sú priamo spojené 

s individuálnym životným štýlom. Dôležitým rizikovým faktorom spôsobujúcim vyšší výskyt 

kardiovaskulárnych i cerebrovaskulárnych ochorení je psychosociálny stres. V našej 

spoločnosti je zdravie závislé aj od stavu funkcie pečene vyplývajúce z daných stravovacích 

zvyklostí. Vplyv týchto faktorov na kvalitu zdravia je jednoznačne preukázaný 

 
Cieľ 

Cieľom tejto práce je porovnanie výskytu základných rizikových faktorov zdravia v  

dvoch skupinách manažérov,  poukázať a zdôrazniť dôležitosť praktickej realizácie 

relaxačných a rekondičných noriem na kvalitu zdravia manažérov. 

Predpokladáme, že u vybraných skupín manažérov s pravidelnými preventívnymi 

prehliadkami a vyššou úrovňou sociálno-ekonomických podmienok života možno očakávať 

vyššiu kvalitu zdravia  v porovnaní s celoslovenskou dospelou populáciou. Naopak zvýšené 

nároky na zdravie manažérov plynú z extrémnej intenzity psychickej i  fyzickej záťaže 

a ťažších podmienkach pri dodržiavaní pravidelnej životosprávy.  

 
Metodika a súbory  

V priebehu rokov 2011 a 2012 boli na Klinike pracovného lekárstva preventívne 

vyšetrení aj manažéri  dvoch úspešných firiem.  Išlo prevažne o vyšší manažment oboch 

firiem, bez top manažmentu. 
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Prvú skupinu tvorili vyšší manažéri firmy z oblasti priemyselnej výroby v počte 42. Ich 

priemerný vek bol 38 rokov, rozpätie 29 – 59 rokov. Z počtu 42 boli 2 ženy. 

Druhú skupinu manažérov tvoril vyšší manažment firmy z oblasti verejných služieb 

v počte 51, ich vek bol v rozsahu 32 až 61 rokov, priemerný vek 45 rokov, z počtu 51 bolo 5 

žien.  

U oboch skupín manažérov sme sledovali základné rizikové faktory zdravia, a to: 

hypertenzia, fajčenie nad 10 cigariet denne,  hmotnosť až obezita podľa indexu BMI, hodnoty 

celkového cholesterolu a stav funkcie pečene. 

Diagnózu hypertenzie sme posudzovali podľa bežných štandardov – v našom prípade 

išlo o už diagnostikovanú a overenú diagnózu hypertenzie, a to buď s režimovými 

opatreniami alebo aj s medikamentóznou terapiou. Novozistenú a časom i  priebehom 

choroby potvrdenú hypertenziu sme zistili v jednom prípade. 

Pod pojmom fajčenie sme považovali fajčenie 10 a cigariet denne, sledovali sme aj 

fajčenie do 5 cigariet a fajčenie 20-ich cigariet denne. 

Hmotnosť vyšetrených sme hodnotili podľa BMI –  normálna hmotnosť BMI do 25, 

nadváha ľahšieho stupňa u hodnôt  BMI nad 25 do 27,5, ťažšia nadváha nad 27,5 do 30. 

Obezita mala BMI nad 30.  

Hodnoty celkového cholesterolu sme hodnotili ako normálne do5,2 mmol/l,  ľahká 

hyper-cholesterolémia nad 5,2 do 6,5 mmol/l, ťažšia hypercholesterolémia nad 6,5 mmol/l. 

Toto rozdelenie sme prispôsobili  získaným údajom o celoslovenskej populácii z odbornej 

literatúry (1). 

Pod diagnózu hepatopatia sme zaradili každé zvýšenie vyšetrených hepatálnych 

testov nad normálne hodnoty, aspoň jedno zvýšenie z AST, ALT alebo GMT.   

 
Výsledky a diskusia 
Zistené údaje z vyšetrení manažérov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.  

Označene: skupina I – PV (manažéri firmy z priemyslovej výroby),  

                skupina II – VS (manažéri firmy z oblasti verejných služieb) 

Z výsledkov  prieskumu u vyšetrovaných manažérov je možné konštatovať: 

 
I. Údaje o výskyte hypertenzie u vyšetrovaných 

 
BEZ 

HYPERTENZIE
DOKÁZANÁ 

HYPERTENZIA
NOVOZISTENÁ 
HYPERTENZIA 

% VÝSKYTU 
HYPERTENZIE 

SKUPINA  I  (42 – PV 37 4 1 11,9 % 

SKUPINA II  (51 – VS) 42 10 0 19,6 % 
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Arteriálnu hypertenziu má na Slovensku cca 22 % mužov a 29 % žien u populácie nad 15 

rokov (1).Obe skupiny manažérov majú výskyt hypertenzie nižší (I skupina PV 11,9 %,  

II skupina – VS 17,6 %). Ak zoberieme v úvahu uznávanú tézu, že polovica dospelých 

o svojej hypertenzii nevie Podľa údajov Vlády SR – stav zdravotníctva SR z roku 2011 4 z 10 

hypertonikov o svojej chorobe nevedia...), potom pomerne nízky výskyt hypertenzie 

u manažérov v daných skupinách (I – 11,9 %, II – 17,6 %) je aj vzhľadom k pôsobeniu 

zvýšeného stresu  prekvapujúci..  

 

II. Údaje o fajčení u vyšetrovaných 

 
 

NEFAJČIAR
I 

DO 5 
CIGARIET/

DEŇ 

10 

CIGARIET/ 
DEŇ 

FAJČIARI 

20 

CIGARIET/ 
DEŇ 

FAJČIARI 

%  10 a VIAC 
CIGARIET/ 

DEŇ 

FAJČIARI 

SKUPINA  I  (42 – PV 39 2 1 0 2,4 % 

SKUPINA II  (51 – VS) 38 5 5 3 15,7 % 

 
Fajčenie u  vyšetrovaných skupín je výrazne menej početné ako u dospelej populácie 

Slovenska. Výnimočne nízky výskyt fajčiarov u manažérov skupiny I – PV a dokladuje 

dlhodobý trend v danej firme – sústavné programy prevencie a zlepšovania zdravia u svojich  

zamestnancov. Podľa údajov o stave zdravotníctva SR z roku 2011 denne fajčí  19,4% 

populácie (26,9% mužov a 12,4% žien), príležitostne fajčí  8,9 % populácie (10,3% mužov 

a 7,7% žien).   

 
III. Údaje o hmotnosti (nadváha a obezita) u vyšetrovaných 

Hodnota  

BMI 

BMI 

Do25,0 

BMI  

25,0-
27,50 

BM 

27,51-29,99 

BMI 

nad 30 

% 
NADVÁHY 

% 

OBEZITY 

SKUPINA I (42 – PV) 37 3 1 1 9,5 % 2,4 % 

SKUPINA II (51 – VS) 36 7 5 4 23,5 % 7,8 % 

Nadváha i obezita je u nami vyšetrovaných manažérov výrazne nižšia ako v dospelej 

populácii Slovenska, a to najmä u manažérov priemyslovej firmy. Je to dôkazom vyššie 

spomenutých cielených programov na podporu zdravia v danej firme. 

Nadváha (nadhmotnosť) je všeobecne charakterizovaná hodnotami BMI nad 25 do 

30 a obezita s hodnotami BMI nad 30. Podľa údajov Vlády SR o stave zdravia v SR (3) za 

rok 2008 – asi 38 % obyvateľov Slovenska má nadváhu a cca 18 % občanov SR má obezitu 

(tabuľka č. IV.). Podľa údajov Európskej komisie (2) viac ako 33 % občanov EÚ má nadváhu 

a 10 % občanov EÚ má obezitu. V Českej republike v roku 2010 malo nadváhu 34 % 
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a obezitu takmer 21 % dospelej populácie. Podľa informačného portálu Európskej komisie 

(2) obezita v EÚ tvorí až 8 % nákladov na zdravotnú starostlivosť 

 

IV. Údaje o hmotnosti  (nadváhy, obezity) dospelej populácie SR (3) 

Populácia SR podváha normálna hmotnosť Nadváha obezita 

MUŽI 1,64 % 33,03 % 47,00 % 18,33 % 

ŽENY 3,34 % 48,77 % 30,47 % 17,42 % 

 
Výsledky a zistené hodnoty zvýšeného celkového cholesterolu – hypercholesterolémie sú len 

zdanilo prekvapujúce. Aj napriek takmer vzornému programu prevencie a ochrane zdravia 

u manažérov priemyslovej firmy, sú výsledky jednoznačné – u polovice manažérov 

priemyslovej firmy sú vyššie hodnoty celkového cholesterolu. Hodnoty nie sú výrazne vyššie, 

no je veľmi pravdepodobné, že sú odrazom vysokých nárokov na pracovnú psychickú záťaž. 

Úspešná firma žiada od svojich zamestnancov a hlavne od manažérov sústavne kvalitné 

pracovné výkony s nutnosťou samostatného rozhodovania v záujme dosiahnutia výsledku. 

Uvedené výsledky sú dokonca počtom vyššie ako u dospelej populácie na Slovensku 

(tabulľka č. VI.). U manažérov verejnoprospešnej firmy sú zvýšené hodnoty cholesterolu aj 

napriek vyššej nadváhe i výskyte fajčiarov nižšie. 

 

V. Údaje o hodnotách celkového cholesterolu (mmol/l) u vyšetrovaných 

Hodnota celkového 

cholesterolu - počet/% 

DO  

5,2 mmol/l 

5,21-6,50 
mmol/l 

NAD 6,50 
mmol/l 

% ZVÝŠENÝ 
CHOLESTEROL 

SKUPINA  I (42 – PV) 21/50,0 % 16/38,1 % 5/11,9 % 50,0 % 

SKUPINA II (51 – VS) 33/64,7 % 12/23,5 % 6/11,8 % 35,3 % 

 

VI. Údaje o hodnotách celkového cholesterolu (mmol/l) v dospelej populácii SR 

Celkový cholesterol 

 (mmol/l) – počet v % 

 do 5,0 5,01 až 6,5 nad  6,5 % ZVÝŠENÉHO 
CHOLESTEROLU

MUŽI 62,9 % 32,7 % 4,4 % 37,1 % 

ŽENY 55,9 % 37,7 % 6,4 % 44,1 % 

 
Pre porovnanie výskytu „hepatopatie“ – zvýšených hodnôt pečeňových testov, u manažérov 

sme nenašli údaje v dostupnej celoštátnej literatúre. Porovnaním s vybranou profesiou 
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v štátnej službe (4) sú manažéri priemyslovej firmy z pohľadu stavu funkcie pečene zdravší, 

majú zvýšené hodnoty pečeňových testov  u 7,1 %. Skupina manažérov  verejno-prospešnej 

firmy je porovnateľný – takmer rovnaký ako u vybranej profesie v štátnej službe (17,0 %). 

 
VII. Údaje o biochemických známkach poruchy funkcie pečene – hepatopatia 

(AST,ALT, GMT) u vyšetrovaných 

Hodnoty  

pečeňových testov 

normálne 
hodnoty 

zvýšený  

jeden test 

zvýšené  

dva testy 

zvýšené 
tri testy 

% 
hepatopatie

SKUPINA  I (42 – PV) 39 2 1 0 7,1 % 

SKUPINA II (51 – VS) 42 7 0 2 17,3 % 

 

Záverom je možné uviesť, že práca manažérov je vysoko náročná na kvalitu zdravia, 

na zdravú životosprávu. Pravdepodobne stály psychosociálny stres a vysoká zodpovednosť 

s o zodpovednosťou manažérov spôsobujú vyšší výskyt hypercholesterolémie v porovnaní 

s dospelou populáciou Slovenska . 

Porovnateľne lepšie výsledky manažérov priemyslovej súkromnej firmy v nižšom 

výskyte nadváhy a obezity, fajčení, hypertenzie i nízkym počtom poškodenia pečeňových 

funkcií sú dôkazom kvalitnej a sústavnej preventívnej a relaxačnej politike súkromnej firmy 

oproti možnostiam manažérov i vedenia  firmy poskytujúcej verejnoprospešné služby.  
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AZBEST A JEHO RIZIKÁ  
 

Gabriela Guráňová, Alexandra Hrabušová  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom  Mikuláši 

 

Abstrakt 
Azbest je vláknitý materiál, ktorý je pre človeka dokázateľne karcinogénny. Poznanie 

rizík, vyplývajúcich z jeho prítomnosti v životnom a pracovnom prostredí je nástrojom na 

riadenie rizika a v konečnom dôsledku aj nástrojom na prevenciu vzniku rakoviny v populácii. 

Cieľom príspevku je poukázať na jeho vlastnosti, mechanizmus účinku, prítomnosť 

v životnom a pracovnom prostredí a súbor legislatívnych požiadaviek vzťahujúcich sa na 

ochranu  zdravia exponovaných pracovníkov . 

 

Kľúčové slová: Azbest. Prevencia rizika. Legislatívne požiadavky. Ochrana zdravia. 

 

Abstract 
Asbestos is a fibrous material which is demonstrably carcinogenic to humans. 

Knowing the risks arising from its presence in the environment itself as well as the working 

environment it is a tool for risk management and ultimately a tool for prevention of cancer in 

the population. The aim of this paper is to point out its features, mechanism of action, the 

presence in life and working environment and a set of legal requirements pertaining to the 

health of exposed workers. 

 

Key words: Asbestos. Risk prevention. Regulatory requirements. Health prevention. 

 

Azbest je spoločný výraz používaný pre špecifické serpentínové a amfibolové 

materiály, ktoré vykryštalizovali do azbestového vzhľadu, čo spôsobuje, že sa oddeľujú do 

dlhých tenkých a pevných vlákien, ak sú tieto minerály drvené, alebo spracovávané. 

Existuje niekoľko druhov azbestu- biely azbest chryzotil, hnedý azbest – amozit, 

modrý azbest krocidolit a ďalšie druhy- tremolit, aktinolit a antofylit. Biologicky 

najagresívnejší je modrý azbest krocidolit (1). 

Azbest je mimoriadne odolný voči teplotným a chemickým vplyvom, v súčasnosti je 

najvýznamnejší problém jeho likvidácia v životnom prostredí. Na Slovensku je od r. 1999 

zakázaná výroba azbestu ako aj uvádzanie azbestových vlákien a výrobkov s obsahom 

azbestu na trh a ich používanie. Na Slovensku sa chryzotil povrchovo ťažil a upravoval 
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v Dobšinej(1928-1988). Azbestocementové výrobky sa vyrábali v Azbestocementových 

závodoh Nitra. 

Vlákna azbestu sa vyznačujú dvomi druhmi účinku – nekarcinogénny účinok sa 

prejavuje zaprášením pľúc – azbestózou, ktorá môže, ale aj nemusí prepuknúť do zhubného 

nádoru pľúc, závažnejší je karcinogénny účinok – azbest je klasifikovaný ako dokázaný 

humánny epigenetický karcinogén. Najčastejšie vyvoláva  zhubné nádory pľúc, zhubné 

nádory  pohrudnice, zriedkavejšie zhubné nádory pobrušnice, zhubné nádory laryngu 

a zhubné nádory vaječníkov, kde sú dôkazy obmedzené. 

Vznik zhubného nádoru z azbestu závisí od jeho druhu (krocidolit je najagresívnejší), 

od dĺžky vlákien (viac ako 5µm a hrúbky menej ako 3µm, od koncentrácie vlákien na 

objemovú jednotku vzduchu a od trvania expozície a času od skončenia expozície. Toxicitu 

vlákien azbestu ovplyvňuje najmä veľkosť vlákna- predovšetkým jeho dĺžka, biologická 

trvanlivosť vlákna a chemická povaha vlákna- zvlášť ak na povrchu vlákien je vyššia 

koncentrácia železa. Azbestové vlákna všetkých veľkostí indukujú patologickú odpoveď, 

avšak vlákna kratšie ako 5 µm sú odstraňované rýchlejšie ako vlákna dlhšie (2).  

Vzhľadom na uvedené kritériá jeho nebezpečnosti je jeho účinok prahovo 

bezprahový. Doba latencie je 15 – 35 rokov. Vyššiemu riziku karcinogenity sú vystavení 

fajčiari, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc 20 – 50 krát vyššia v porovnaní 

s exponovanými pracovníkmi – nefajčiarmi. 

Je dôležité rozpoznanie profesionálnych aj neprofesionálnych rizík, na ktoré 

príspevok poukazuje. V súčasnosti sa profesionálne odstraňovanie azbestu zo stavieb riadi 

legislatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov(3). 
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FUNKCJA ENDOKRYNNA TKANKI TŁUSZCZOWEJ 
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Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 

 

Streszczenie 
Komórki tkanki tłuszczowej, adipocyty, różnicują się w okresie życia płodowego z 

pierwotnych fibroblastów. W adipocytach gromadzone są substraty energetyczne w postaci 

zestryfikowanych kwasów tłuszczowych. W tych komórkach zachodzą aktywne procesy 

syntezy kwasów tłuszczowych, a także reakcji elongacji i desaturacji lipidów. Dla stabilności 

energetycznej ustroju znaczący wpływ ma korelacja osi insulina-glukagon z aktywnością 

takich enzymów jak lipaza lipoproteidowa i lipazy hormonowrażliwa adipocytów. Prawidłowa 

funkcja tkanki tłuszczowej zależy od fizjologicznej relacji stanu głodu i sytości. Procesy te są 

regulowane między innymi przed adipocytokininy, hormony tkanki tłuszczowej. Spośród 

wielu znanych adipocytokinin, najbardziej znaczącą rolę odgrywają leptyna, adiponektyna i 

rezystyna. Ważną funkcją endokrynną tkanki tłuszczowej jest udział w konwersji hormonów 

steroidowych. 

Objętość tkanki tłuszczowej w warunkach fizjologicznych zmienia się z wiekiem i 

zależy też od płci. Nie ustalono dotychczas, czy liczba adipocytów może wzrastać lub 

zmniejszać się, czy też zmianie ulega wyłącznie objętość tych komórek. Każda zmiana – 

nadmiar lub niedobór trójglicerydów w adipocytach stanowi podstawę ogólnoustrojowych 

zaburzeń metabolicznych skutkujących etiopatogenezą takim schorzeń jak otyłość czy 

anoreksja. 

Epidemia otyłości dotyka obecnie całą populację ludzi – zarówno ludzi dorosłych, jak i 

dzieci, wśród których jest najbardziej niebezpieczna. Geny, warunkujące obfitość tkanki 

tłuszczowej, których występowanie w toku ewolucji człowieka umożliwiało lepszą 

adaptatywność do środowiska życia, w dzisiejszych warunkach stały się poważnym 

obciążeniem dla współczesnego człowieka. W świetle tym, najbardziej istotne wydaje się 

spostrzeżenie, dotyczące występowania liniowej zależności pomiędzy wartością wskaźnika 

BMI w dzieciństwie, a pojawieniem się choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy w wieku 

dorosłym. Stąd też badania nad aktywnością tkanki tłuszczowej nabrały nowego wymiaru w 

świetle współczesnej wiedzy i danych epidemiologicznych.  

 

Słowa kluczowe: Tkanka tłuszczowa. Hormony tkanki tłuszczowej. Adipocyty. 
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Summary 
Fat cells, adipocytes, differentiated in utero from primary fibroblasts. In adipocytes, 

energy substrates are collected in the form of esterified fatty acids. In these cells, the active 

processes occurring fatty acid synthesis, as well as the elongation and desaturation 

reactions lipids. For the stability of the energy system has a significant impact correlation 

insulin-glucagon axis of enzymes: lipoprotein’s lipase and hormonsensitive lipase of 

adipocytes. Proper function of adipose tissue depends on the physiological state of the 

relationship of hunger and satiety. These processes are regulated by adipocytokinines, 

compounds that are synthesized in adipocytes. Among the many well-known adipocytokinin, 

the most significant role is played by leptin, adiponectin and resistine. An important 

endocrine function of adipose tissue is involved in the conversion of steroid hormones. 

The volume of adipose tissue in physiological changes with age, and is also 

influenced by gender. Not yet been established whether the number of adipocytes may 

increase or decrease, or only alters the volume of the cells. Any change - excess or 

deficiency of triglycerides in adipocytes is the basis for pathogenesis of systemic metabolic 

disorders resulting in the development of diseases such as obesity and anorexia nervosa. 

The obesity epidemic affects the entire population of people - both adults and 

children, among which is the most dangerous. Genes conditioning abundance of body fat, 

which occur in the course of human evolution allowed for better living environment, in today's 

conditions have become a major burden for the modern man. In light of this, the most 

important seems to be the observation of a linear relationship between the presence of BMI 

in childhood, and the advent of coronary heart disease as well as diabetes in adulthood. 

Thus, research on the activity of adipose tissue taken on a new dimension in the light of 

modern knowledge and epidemiological data.  

 

Key words: Adipose tissue. Adipose tissue hormones. Adipocytes. 

  

 Tkanka podskórna zbudowana jest z tkanki łącznej wiotkiej, w której występuje 

zmienna ilość tkanki tłuszczowej. Różni się od skóry właściwej obfitością istoty podstawowej 

oraz przewagą utkania komórkowego nad włóknistym. Występują tu zarówno włókna 

kolagenowe i sprężyste będące obok naczyń i nerwów podstawowymi składnikami tkanki 

podskórnej. Z elementów komórkowych, oprócz  licznych skupień komórek tłuszczowych – 

adipocytów, w tkance podskórnej obecne są fibroblasty i histiocyty - komórki pełniące funkcje 

odpornościowe. Tkanka tłuszczowa jest obecna w różnych ilościach w wielu częściach 

ludzkiego ciała. Tkanka podskórna wykazuje zróżnicowaną grubość w zależności od okolicy 

ciała, wieku, rasy oraz czynników hormonalnych. Szczególnie istotny wpływ na obfitość 

tkanki tłuszczowej mają hormony płciowe, estrogeny i androgeny. Odkładanie się zapasów 
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tłuszczu w obrębie brzucha jest cechą charakterystyczną mężczyzn, natomiast u kobiet 

skłonność ta manifestuje się szczególnie w okolicach pośladków, obręczy biodrowej, 

zewnętrznych powierzchni ud, narządów wewnętrznych i gruczołów sutkowych. Tkanka ta 

ochrania przed uszkodzeniami mechanicznymi, jest zapasem energii oraz wykazuje 

właściwości termoizolacyjne. 

 Tkanka tłuszczowa występuje w postaci tkanki tłuszczowej żółtej i brunatnej. Tkanka 

tłuszczowa żółta zbudowana jest z komórek tłuszczowych (adipocytów) typu 

jednopęcherzykowego, których podstawowym zadaniem jest magazynowanie tłuszczów. W 

tkance tłuszczowej żółtej, obecność żółtego koloru spowodowana jest lipochromem 

wypełniającym jednolicie wnętrze komórki. Cechuje ją bardzo żywy metabolizm, który jest 

regulowany hormonalnie. ACTH, TSH, LH, glukagon oraz aminy katecholowe nasilają 

lipolizę, insulina natomiast ma działanie przeciwne i odgrywa pierwszoplanową rolę w 

regulacji metabolizmu tkanki tłuszczowej [1]. 

 Tkankę tłuszczową brunatną tworzą komórki o mniejszych rozmiarach. Ich 

cytoplazma jest obfitsza niż w ta występująca w adipocytach tkanki żółtej i zawiera liczne 

wakuole tłuszczowe. W skład tkanki tłuszczowej brunatnej wchodzą komórki 

wielopęcherzykowe generujące ciepło. Brunatna barwa tej tkanki spowodowana jest 

obecnością cytochromów zawartych w niezwykle licznych mitochondriach. W mitochondriach 

występują silnie pofałdowane grzebienie, co wiąże się z niezwykle intensywnie 

zachodzącymi procesami syntezy ATP. Komórki tej tkanki silnie reagują na stres wywołany 

oziębieniem. Pod jego wpływem procesy utleniania przebiegające w mitochondrium ulegają 

rozkojarzeniu do fosforylacji. Uczestniczy w tym specjalne białko błony wewnętrznej 

mitochondrium – termogenina, tworząca dodatkowe kanały protonowe. W konsekwencji duża 

ilość wytwarzanej energii zamiast zmagazynowania w formie ATP uwalniana jest w formie 

ciepła. Silne unerwienie tkanki tłuszczowej brunatnej dodatkowo wspomaga efektywność 

reakcji na zimno. Wydzielana na zakończeniach nerwowych noradrenalina zwiększa 

przepływ krwi przez tkankę tłuszczową, a przez to ułatwia dystrybucję ciepła w ustroju. 

Dodatkowo, jako neuroprzekaźnik układu współczulnego noradrenalina prowadzi do 

zwiększenia lipolizy w brunatnej tkance tłuszczowej, jak również do zwiększenia syntezy 

lipazy lipoproteinowej, co umożliwia wzmożenie zużycia lipoprotein krwi bogatych w 

triacyloglicerole.  

 U noworodków tkanka tłuszczowa brunatna występuje w okolicy dołu pachowego i 

tylnego trójkąta szyjnego, jak również we wnęce nerki oraz przy obszarach tarczycy. Wraz z 

dojrzewaniem organizmu ilość tkanki tłuszczowej brunatnej ulega zmianie. Jej zanik 

spowodowany jest przekształcaniem się adipocytów wielopęcherzykowych w 

jednopęcherzykowe, które zachowują, choć w mniejszym stopniu, cechy czynnościowe 

tkanki tłuszczowej brunatnej.  
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Podstawowe komórki tkanki tłuszczowej - adipocyty występują już u 14-tygodniowego 

płodu. W chwili urodzenia tkanka tłuszczowa stanowi około 13 % masy ciała noworodka, a 

pod koniec 1. roku życia dziecka wartość ta zostaje podwojona. Później, w wieku dużej 

ruchliwości i szybkiego wzrostu dziecka ilość tkanki tłuszczowej może się zmniejszyć się do 

ok. 15-17 %. W okresie dojrzewania tkanka tłuszczowa również powiększa swoją objętość. 

Po 12 roku życia odsetek masy tkanki tłuszczowej wobec masy innych tkanek ponownie 

wzrasta, aż do 20-25 % u dziewcząt i około 19 % u chłopców. U dorosłych tkanka tłuszczowa 

stanowi 20-25 % części ciała kobiet i 15-20 % mężczyzn. 

W ciągu pierwszego roku życia jednak, masa tkanki tłuszczowej zwiększa się głównie 

poprzez wzrost wielkości adipocytów. Natomiast w okresie pokwitania proces ten jest 

spowodowany wzrostem liczby komórek tłuszczowych. Chociaż liczba komórek 

tłuszczowych w ciągu dalszych lat życia nie ulega zasadniczym zmianom, to mogą się 

zmieniać  rozmiary pojedynczych adipocytów. Adipocyty podlegają bowiem procesowi 

dojrzewania determinowanemu przez czynniki genetyczne i nawyki żywieniowe. Zawartość 

tłuszczu w pojedynczej komórce pod wpływem tych czynników może ulec znacznemu 

zwiększeniu, aż do osiągnięcia blisko 0,8 μg tłuszczu w jednej komórce, co może skutkować 

powstawaniem nowych komórek. Powszechnie przyjęte jest, że masa ciała i zawartości 

tkanki tłuszczowej we wczesnym dzieciństwie ma wpływ na te parametry w okresie 

młodzieńczym i dorosłym. Istotnymi czynnikami wpływającymi na zawartość tkanki 

tłuszczowej są: wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne, uwarunkowania środowiskowe, a 

szczególnie nawyki żywieniowe [2]. 

Powstawanie adipocytów rozpoczyna się od powstania preadipocytów, które 

początkowo mają wrzecionowaty kształt, następnie zaokrąglają się, co towarzyszy tworzeniu 

adipocytów, mających właściwości izolacyjne. Grubość tkanki podskórnej ma ścisły związek 

z dietą, a także czynnikami genetycznymi. W tkance podskórnej zaobserwowano dwa 

główne procesy: pierwszym jest tworzenie się adipocytu, związane z lipogenezą, drugim 

natomiast jest lipoliza polegająca na hydrolizie triacylogriceroli do wolnych kwasów 

tłuszczowych. W procesie lipolizy uwalniane są wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, co 

stymulowane może być przez różne czynniki np.: obecność hormonów oddziałujących na 

komórki tłuszczowe poprzez receptory adrenergiczne α i β, nasilenie aktywności cyklazy 

adenylowej, czyli wzrost ilości cAMP, adrenalina i noradrenalina, a także takich 

metyloksantyn jak aminofilina, teofilina czy kofeina [3,4]. 

Wiadomo, że tkanka tłuszczowa sprawuje kontrolę nad bilansem energetycznym 

człowieka. Jednak od połowy XX wieku zaczęto przypisywać tkance tłuszczowej szersze 

spektrum oddziaływania na tkanki organizmu, m.in. poprzez odkrycie znaczenia tkanki 

tłuszczowej w metabolizmie hormonów płciowych. Najistotniejszym jednak momentem 
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zwrotnym było odkrycie produktu genu ob, leptyny - hormonu polipeptydowego 

wytwarzanego przez dojrzałe adipocyty.  

Współcześnie tkankę tłuszczową uważa się za aktywny organ endokrynny 

syntetyzujący liczne, biologicznie czynne peptydy zwane adipokinami, które działają w 

obrębie tkanki tłuszczowej (działanie autokrynne i parakrynne) oraz na odległe narządy i 

tkanki (klasyczne działanie endokrynne) [5,6,7,8]. Do biologicznie aktywnych białek 

produkowanych przez adipocyty należą: cytokiny i białka związane z cytokinami, jak leptyna, 

czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), interleukina 6 (IL-6); lipidy i białka związane z 

metabolizmem i transportem lipidów: lipaza lipoproteinowa (LPL), białko transportujące estry 

cholesterolu (CETP), apolipoproteina E; białka związane z układem krzepnięcia: inhibitor 

aktywatora plazminogenu 1 (PAI-1), czynnik tkankowy (TF); enzymy związane z 

metabolizmem hormonów steroidowych: aromataza zależna od cytochromu P450, 

dehydrogenaza 17β-hydroksysteroidowa (17βHSD), dehydrogenaza 11β-

hydroksysteroidowa typu 1 (11βHSD1); składowe dopełniacza i białka związane z układem 

dopełniacza: adipsyna (complement factor D), adiponektyna, białko stymulujące acylację 

(ASP); inne białka związane z układem odpornościowym: czynnik chemotaktyczny 

monocytów (MCP-1); angiotensynogen — białko układu renina–angiotensyna;a także inne 

białka (pozostałe adipokiny): rezystyna, apelina, wisfatyna. Wiele spośród wymienionych 

powyżej białek, które są produkowane przez komórki tłuszczowe, wykazuje cechy hormonów 

[9,10,11].  

Poniżej pokrótce scharakteryzowane zostaną najważniejsze czynniki aktywne 

biologicznie syntetyzowane w tkance tłuszczowej. 

Leptyna jest hormonem białkowym hamującym łaknienie, skład się ze 167 

aminokwasów, masa cząsteczkowa wynosi 16,7 kDa. U człowieka gen leptyny OB jest 

zlokalizowany na 7. chromosomie (7q31.3) — składa się z około 20 tysięcy par zasad i 

wyróżnia się w nim 3 eksony. Głównym źródłem leptyny jest tkanka tłuszczowa, a w 

niewielkim stopniu także łożysko, żołądek, mięśnie szkieletowe i mózg [12,13]. Stężenie 

leptyny, wydzielanej do krwiobiegu przez adipocyty, zwiększa się wraz z rosnącą masą 

tkanki tłuszczowej, a maleje gwałtownie w czasie stosowania diety z ograniczeniem kalorii i 

zmniejszaniem masy ciała. Wydzielanie leptyny podlega rytmowi okołodobowemu — 

największe jest między godziną 22.00 a 3.00 w nocy. Leptyna przechodzi przez barierę 

krew–mózg do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie w podwzgórzu, hamuje syntezę 

neuropeptydu Y. U kobiet stężenia leptyny we krwi są 2–3 razy wyższe niż u mężczyzn o 

takim samym wskaźniku masy ciała, prawdopodobnie dlatego, że procentowo u kobiet 

występuje większa zawartość tkanki tłuszczowej w masie ciała oraz więcej tkanki tłuszczowej 
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podskórnej, która intensywniej wydziela leptynę niż tkanka trzewna. Istotny jest również 

wpływ estrogenów u kobiet na aktywność wydzielania leptyny. 

 Adiponektyna jest hormonem białkowym, zbudowanym z 244 aminokwasów, o masie 

cząsteczkowej 33 kDa, który posiada sekwencje homologiczne do kolagenu typu VIII i X oraz 

do składowej dopełniacza C1q. Źródłem adiponektyny są adipocyty. Gen adiponektyny, 

zlokalizowany jest na 3. chromosomie (3q27), składa się z około 16 tysięcy par zasad i jest 

zbudowany z 3 eksonów. Adiponektyna poprzez zwiększanie oksydacji kwasów 

tłuszczowych (aktywuje kinazę AMP i receptory PPAR-α) korzystnie wpływa na gospodarkę 

lipidową. W ten sposób zmniejsza stężenie wolnych kwasów tłuszczowych i triglicerydów we 

krwi.  

 Rezystyna jest hormonem białkowym, składającym się ze108 aminokwasów, o masie 

cząsteczkowej 12 kDa. Gen rezystyny jest zlokalizowany na 19. chromosomie (19p13.2), 

składa się z 1750 par zasad i posiada 4 eksony. Źródłem rezystyny są adipocyty  ale dużą 

ekspresję rezystyny stwierdzono także w leukocytach. Rezystyna aktywuje enzymy 

glukoneogenezy i nasila glikogenolizę. Długotrwały efekt daje też oporność w mięśniach 

szkieletowych i tkance tłuszczowej (zmniejsza ekspresję GLUT 4) [14,15]. Fizjologiczną rolą 

rezystyny jest podtrzymywanie glikemii podczas głodu, a patologiczny efekt wiąże się z 

powstawaniem nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, szczególnie w fazie różnicowania się 

adipocytów [16,17]. 

 Czynnik TNF-α jest cytokiną (masa cząsteczkowa 26 kDa). W obrębie tkanki 

tłuszczowej TNF-α jest wydzielany przez adipocyty i komórki zrębu naczyniowego (głównie 

makrofagi). Obecnie podkreśla się znaczenie TNF- α w patogenezie otyłości 

insulinooporności. W tkance tłuszczowej TNF- α hamuje aktywność genów związanych z 

metabolizmem kwasów tłuszczowych i glukozy oraz zmniejsza wydzielanie niektórych 

adipokin, w tym adiponektyny.  

 Interleukina 6 (IL-6) jest kolejną prozapalną cytokiną związaną z insulinoopornością. 

Występuje w krążeniu w postaci glikozylowanych kompleksów o masie cząsteczkowej od 22 

do 27 kDa. Jedna trzecia krążącej w naczyniach krwionośnych IL-6 pochodzi z tkanki 

tłuszczowej. Wysokie stężenia IL-6 są czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 i powikłań 

sercowo-naczyniowych.  

Adipocyty posiadają wiele receptorów, które są odpowiedzialne za ich wrażliwość na 

regulujące czynniki humoralne, a tym samym umożliwiają interakcje tkanki tłuszczowej z 

układami dokrewnym, nerwowym i odpornościowym. Wśród receptorów ulegających 

ekspresji w komórkach tkanki tłuszczowej dotychczas rozpoznano m. in. receptory dla 

insuliny, glukagonu, hormonu wzrostu, tyreotropiny, receptory jądrowe dla 

glikokortykosterydów, witaminy D, hormonów tarczycy androgenów, estrogenów, 
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progesteronu, receptory dla cytokin: leptyny, IL-6, TNFα, receptory dla rezystyny, receptory 

dla katecholamin, a także receptory dla angiotensyny II, typu 1 i 2 [18,19]. 

 Tkanka tłuszczowa pełni szczególną rolę jako element układu dokrewnego, nie tylko 

jako tkanka bezpośredni wydzielająca hormony, ale także jako miejsce, w którym 

metabolizowane są hormony sterydowe. W tkance tłuszczowej następuje transformacja 

steroidów do form o zmienionej - większej lub mniejszej aktywności. Dotyczy to zarówno 

sterydowych hormonów płciowych, jak również kortykosterydów. 

 Nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie w otyłości wisceralnej, wiąże się z 

upośledzoną tolerancją glukozy i insulinoopornością, co z kolei prowadzi do cukrzycy typu 2. 

Ponadto występuje dyslipidemia, podwyższone ciśnienie tętnicze, a także dochodzi do 

aktywacji procesów prozapalnych i sprzyjających pojawianiu się zakrzepów. Takie 

następstwa otyłości określa się mianem zespołu metabolicznego, który ostatnio jest 

szczególnie często diagnozowany zarówno wśród dorosłych, jak również u dzieci w wieku 

rozwojowym. Także w niedoborze tkanki tłuszczowej i lipodystrofii mogą się ujawniać 

elementy zespołu metabolicznego [20,21,22,23].  

 Obecnie występująca w społeczeństwach zmiana trybu życia, szeroka dostępność 

pożywienia, wysoki poziom uprzemysłowienia, ograniczenie aktywności fizycznej 

spowodowały, że ludzie są narażeni na wzmożoną adipogenezę, gromadzenia kwasów 

tłuszczowych i dodatni bilans energetyczny, co uważa się za jedną z przyczyn 

rozpowszechnienia otyłości, zespołu metabolicznego, insulinooporności i cukrzycy typu 2. 

Oprócz od dawna znanych funkcji tkanki tłuszczowej, jakimi są funkcje zapasowa i 

termoregulacyjna, wiadomo dziś, że tkanka tłuszczowa stanowi istotny element układu 

dokrewnego. Hormony wydzielane przez tkankę tłuszczową mają ogromne znaczenie w 

stanach patologicznych takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, czy też zespół metaboliczny. W 

tkance tłuszczowej istotna jest również obecność cytokin charakterystycznych dla stanu 

zapalnego. Przypuszcza się, że cytokiny zapalne wraz z hormonami produkowanymi przez 

tkankę tłuszczową, modyfikując efekty działania insuliny, odgrywają bardzo znaczącą rolę w 

rozwoju zaburzeń naczyniowych występujących w zespole metabolicznym i cukrzycy typu 2. 

Znaczenie funkcji endokrynnej adipocytów ujawnia się zarówno przy nadmiarze tkanki 

tłuszczowej w przypadku nadwagi czy otyłości, jak i niedoborze tkanki tłuszczowej – w 

niedożywieniu czy lipo dystrofii [24].  
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Abstrakt 

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou 

poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci poskytovania prednemocničnej 
zdravotnej starostlivosti. Jej hlavnou náplňou je poskytnúť včasnú lekársku  pomoc v teréne 

s obtiažnou a zdĺhavou pozemnou dostupnosťou, rýchly a šetrný transport pacienta z terénu  

do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia a rýchly a šetrný transport pacienta z jedného 

zdravotníckeho zariadenia do druhého zdravotníckeho zariadenia za kontinuálnej lekárskej 

starostlivosti. Štrukturálnymi súčasťami VZZS sú personálne vybavenie, materiálno-

technické vybavenie, organizačná štruktúra, riadenie a celý rad právnych noriem, podľa 

ktorých sa riadi. Výrazne zmeny v týchto normách sa udiali po vstupe Slovenska do 

Európske únie, pretože vznikla potreba zladenia právnych noriem s týmto spoločenstvom. 

Špecifikom vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je to, že dopravným  prostriedkom na 

výkon práce je vrtuľník, na palube ktorého je letecká posádka, a teda i právne normy 

týkajúce sa leteckej prevádzky.  

 
Kľúčové slová: Vrtuľníková záchranná zdravotná služba. Záchranná zdravotná služba. 

Právne normy v záchrannej zdravotnej službe. 

 

Abstract 
Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) in Slovakia is an integral part of 

Emergency Medical Service within the framework of pre-hospital medical care. HEMS main 

purpose is to provide early medical assistance out of the hospital particularly in regions with 

difficult and time-consuming access, fast, careful and time saving transport of a patient into 

the target medical facility and fast transport from one to another medical facility 

under continuous medical care. Integral parts of HEMS are specially trained staff and 

adequate material and technical equipment. Necessary are supporting organizing and 

managing structures, based on wide range of legal regulations. Significant changes in these 

regulations have taken place after Slovakia joined the European Union (EU), because of the 

need to harmonize national legislation with the EU legal system including aviation law 

standards. Specificity of Helicopter Emergency Medical Service is that the transport means 
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for work performance is a helicopter on board of which is the crew, so the legal regulations 

concerning the crew are included as well. The goal of this project is to point out the most 

important legal regulations related to HEMS activity and an attempt to work out the material, 

which could improve the legal awareness of the HEMS staff. 

 

Key words: Helicopter Emergency Medical Service. Emergency Medical Service. Legal 

regulations in Emergency Medical Service. 

 

 Základnými cieľmi vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ďalej VZZS) sú rýchla 

a včasná dostupnosť pacienta, predovšetkým v teréne so zdĺhavou a obtiažnou pozemnou 

dostupnosťou, rýchly a šetrný transport z terénu do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia, 

ktorého úroveň zodpovedá pacientovmu zdravotnému stavu a prevoz pacienta s nižšieho 

zdravotníckeho pracoviska na vyššie odborné alebo špecializované pracovisko.  

 Neoddeliteľnou a stále významnejšou súčasťou zdravotníctva i VZZS (vrtuľníková 

záchranná zdravotná služba)  sú právne normy. Tieto boli donedávna zdravotníckou obcou a 

paradoxne i lekármi chápané periférne a neboli rovnocenným predmetom ich štúdia, ako 

napr. medicínska alebo technická oblasť. V poslednom desaťročí sa však situácia na 

Slovensku  výrazne zmenila, vznikli dynamicky sa rozvíjajúce zdravotnícke zákony, nezávislý 

orgán, zaoberajúci sa  prešetrovaním sťažnosti na neadekvátne poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť, zvýšilo sa právne povedomie celej spoločnosti, a teda i pacientov a ich 

rodinných príslušníkov a zlepšila sa i vymožiteľnosť práva. Všetky tieto dôvody viedli k tomu, 

že medicínske právo sa v chápaní zdravotníckou obcou dostalo do jej priorít a denne naberá 

na dôležitosti.  

Každá spoločnosť obsahuje vo svojom hodnotovom systéme aj poriadok a 

spravodlivosť, ktoré sú vyjadrené špecifickým druhom spoločenských noriem – právnymi 

normami. Právne normy vyjadrujú a ochraňujú najvýznamnejšie spoločenské normy a 

pomáhajú riadiť spoločenský život a ľudské vzťahy. Špecifickým druhom spoločenských 

noriem sú preto, že na rozdiel od ostatných druhov spoločenských noriem sú vynútiteľné 

verejnou mocou a majú osobitnú formu, ktorú určuje štát. Cicerov výrok zo starého Ríma: 

,,Ubi societas ibi ius. - Kde je spoločnosť, tam je právo.”, vyjadruje skutočnosť, že ak chcela 

nejaká spoločnosť prežiť a reprodukovať sa, musela spravovať spoločné veci a musela si 

vytvoriť aj systém riadenia svojich vzťahov – systém noriem (Tóth, 2008).  

Legislatíva, ktorá v súčasnosti upravuje činnosť VZZS na Slovensku sa týka dvoch 

veľkých okruhov jej činnosti, a to zdravotnej starostlivosti, pretože ju poskytuje  a leteckej 

prevádzky, pretože transportným prostriedkom je vrtuľník, ktorého činnosť je súčasťou tejto 

prevádzky. 
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Základné právne predpisy upravujúce činnosť VZZS na Slovensku:  
1. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Predmet zákona: Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb 

a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej 

správy na úseku zdravotnej starostlivosti. 

2. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Predmet zákona: Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhrady za služby súvisiace 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

3. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti 

a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti fyzickými a právnickými 

osobám; podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania 

dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania; vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov; vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve; 

práva a povinnosti člena komory; povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

a povinnosti zdravotníckeho pracovníka; dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za 

porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; transformáciu štátnych rozpočtových 

organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve na akciové spoločnosti. 

4. Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje organizáciu záchrannej zdravotnej služby, 

povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a pokuty pre poskytovateľa 

záchrannej zdravotnej služby  

5. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 

Z. z.  o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na 

základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. 

6. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje: postavenie zdravotných poisťovní a podmienky 

na vykonávanie verejného zdravotného poistenia; činnosť zdravotných poisťovní, ich 

organizáciu a riadenie; zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie hospodárenie Úradu pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou; dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným 

zdravotným poistením; dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, transformáciu 

zdravotných poisťovní, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov na akciové spoločnosti.   

7. Výnos MZ SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o záchrannej zdravotnej službe. 

Predmet výnosu: Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného 

strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice a ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 

označovanie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice a ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby. 

8. Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych 

povolaniach, ktorou sa ustanovuje rozsah praxe zdravotníckeho pracovníka v záchrannej 

zdravotnej službe v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra. 

9. Odborné usmernenie MZ SR č. 18208/2006-OZS, ktorým sa upravuje neodkladná 

preprava osôb ambulanciami záchranných zdravotných služieb. 

10. Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

11. Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

12. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. 

Predmet zákona: organizácia a výkon verejného zdravotníctva; vykonávanie prevencie 

ochorení a iných porúch zdravia; požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé 

pracovné podmienky, povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravotníctva; výkon štátneho zdravotného dozoru. 

13. Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme. 

Predmet zákona: Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, 

pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného 

záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb 

oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s 

poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné 

prostredie.  
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14. JAR–OPS 3 ( Joint Aviation Requirements-Commercial Air Transportation 3) je letecký 

predpis, ktorý sa týka  všeobecne leteckej dopravy vykonávanej vrtuľníkmi a má samostatnú 

stať o HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), kde pojednáva o jej prevádzke. 

15. JAR–FCL 2 ( Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licensing 2) je letecký predpis, 

určujúci podmienky získavania diplomov pilotov, stanovuje získavanie, predlžovanie 

a obnovu typových kvalifikácií a všeobecné podmienky využívania licencie pilota. 

16. JAR  - FCL 3 ( Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licensing 3) je letecký predpis, 

ktorý pojednáva o zdravotnej spôsobilosti leteckej posádky. 

17. Interné predpisy leteckého prevádzkovateľa VZZS – ATE, s.r.o.. 
a) Prevádzková príručka AIR-TRANSPORT EUROPE, s.r.o., ktorá sa týka leteckej 

prevádzky vykonávanej vrtuľníkmi spoločnosti  AIR-TRANSPORT EUROPE, s.r.o.. 

b) Prevádzková smernica  AIR-TRANSPORT EUROPE, s.r.o., ktorá sa týka prípravy 

na zásah, vykonávanie zásahu a poletovej prípravy posádkou VZZS, organizačnej 

štruktúry VZZS a jej súčinnosti s ostanými zložkami integrovaného záchranného 

systému.  

c) Príručka na vykonávanie záchranných akcií vrtuľníkom AGUSTA  A 109 K2, 

ktorá sa týka vykonávania zásahov v teréne špeciálnou záchrannou činnosťou t.j. 

prostredníctvom lanových techník.  

Financovanie ambulancií VZZS sa vykonáva formou paušálnej platby, tzv. preddavku, 

a formou platieb za letové minúty na jednu ambulanciu VZZS za mesiac. Výška preddavkov 

je zadefinovaná v opatrení MZ SR č. 07045/2003-OAP a jeho novelizáciou opatrením MZ SR 

č. 07045-25/2008-OL. Výška platieb podľa tohto výnosu je: 

a) preddavok  56429,66 eur / mesačne na jednu ambulanciu VZZS 

b) maximálna cena 33,19 eur za jednu letovú minútu pri poistencoch zdravotných 

poisťovní SR, konkrétna cena je stanovená zmluvou medzi poskytovateľom a 

zdravotnou poisťovňou SR 

c) maximálna cena 82,98 eur za jednu letovú minútu u poistencov z iných krajín, s ktorými má 

Slovenská republika uzavreté dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, konkrétna cena 

je stanovená medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou SR. 

VZZS ako súčasť záchrannej zdravotnej služby plní ciele v súvislosti s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a ako súčasť integrovaného záchranného systému plní 

záchranárske úlohy pri záchrane životov a zdravia občanov, pri záchrane majetku a 

životného prostredia. Základné ciele VZZS sú:  

1) včasné dosiahnutie pacienta v teréne a poskytnutie neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti tomuto pacientovi, 

2) rýchly transport pacienta z terénu  do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia, 

3) zasahovanie pri NHPO (nehodách s hromadným postihnutím osôb),  
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4) evakuácia  ohrozených osôb z terénu, nevyžadujúcich zdravotnícku starostlivosť pri 

zdĺhavej a obtiažnej pozemnej dostupnosti alebo evakuácia ohrozených osôb z 

terénu pri živelných pohromách a katastrofách, 

5) vývoz záchranárov do terénu  z iných záchranných zložiek IZS, 

6) dovoz materiálu, potravín, liekov a rozličných prístrojov do terénu v situácii živelnej 

pohromy alebo katastrofy, 

7) rekognoskácia pri živelných pohromách, katastrofách a haváriách, 

8) pátranie po stratených osobách v teréne, 

9) transport pacientov medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, 

10) transport liekov, biologických materiálov, zdravotníckych prístrojov a špecializovaných 

zdravotníckych pracovníkov do ústavných zdravotníckych zariadení, 

11) transport darcov orgánov, príjemcov orgánov, orgánov a tkanív na transplantáciu a 

transplantačných tímov. 

 
Podľa naliehavosti delíme zásahy VZZS na: 

1) urgentné 
2) plánované 

 
Urgentné zásahy sú také  zásahy, ktoré sa musia vykonať okamžite po prijatí pokynu  na 

zásah. Ide o zásahy z terénu alebo medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, keď 

najčastejšie je cieľom zásahu poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prepravy 

osoby. Menej často je cieľom zásahu technická záchrana osoby v teréne alebo prevoz 

liekov, technických zariadení alebo zdravotníckych pracovníkov.  Za posledných 5 rokov, od 

roku 2007 do roku 2011, majú  urgentné zásahy a všetky zásahy mierne vzostupnú 

tendenciu, v percentuálnom vyjadrení urgentných  zásahov k všetkým zásahom je tendencia 

mierne kolísavá. (graf č.1). 

 
Graf 1 Počet urgentných zásahov a všetkých zásahov ambulanciami VZZS na Slovensku v 

rokoch 2007 až 2011 
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Plánované zásahy sú také zásahy, ktoré sa nemusia vykonať okamžite po pokyne na 

zásah, sú odkladné a ich vykonanie sa dá plánovať. Plánovanie vykonáva lekár KOS 

(krajského operačného strediska) v spolupráci s ošetrujúcim lekárom pacienta a lekára 

VZZS. Ide vždy o transporty osôb medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktorým je 

potrebné poskytovať zdravotnú starostlivosť. Za posledných 5 rokov, od roku 2007 do roku 

2011, majú plánované zásahy tendenciu mierne kolísať, všetky zásahy mierne stúpať a v 

percentuálnom vyjadrení plánovaných zásahov k celkovým zásahom je tendencia mierne 

kolísavá.  

 

Podľa miesta vykonania zásahu delíme zásahy VZZS  na:  

1) primárne zásahy 
2) sekundárne zásahy 

 

Primárne zásahy sú také zásahy, ktoré sa vykonávajú za účelom záchrany osôb v teréne 

(lesy, cesty, horstvá a iné), teda mimo ústavných zdravotníckych zariadení. V rokoch 2007 

až 2011 nastal mierny vzostup počtu primárnych zásahov VZZS na Slovensku a percento 

týchto zásahov k všetkým zásahom sa mení nevýznamne  (graf č.2) . Záchrana osôb môže 

byť v zmysle poskytnutia zdravotnej starostlivosti a prepravy osôb k ďalšiemu poskytnutiu 

zdravotnej starostlivosti alebo len v zmysle poskytnutia technickej alebo materiálnej  pomoci 

osobám.  

 
Graf 2 Počet primárnych zásahov a všetkých zásahov ambulanciami VZZS na Slovensku v 

rokoch 2007 až 2011 

 

Sekundárne zásahy - sú také zásahy, ktoré sa vykonávajú medzi zariadeniami ústavnej 

zdravotnej starostlivosti. V drvivej väčšine ide o medzinemocničné transporty osôb 

s potrebou  neodkladnej zdravotnej starostlivosti  z nižšieho odborného pracoviska na vyššie 
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odborné pracovisko. V menšine prípadov ide o medzinemocničné transporty osôb, ktoré 

nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo medzinemocničné transporty  

prístrojov, liekov, operačných tímov ap. Od roku 2007 do roku 2011 sa počet sekundárnych 

zásahov mení minimálne a percento týchto zásahov k všetkým zásahom mierne klesá.  

Špeciálna záchranná činnosť sú postupy pri výsadku osôb z vrtuľníka alebo evakuácii 

osôb z terénu v situácii, keď ambulancia VZZS (vrtuľník) nemôže v teréne pristáť. Súčasťou 

týchto postupov sú najčastejšie rozličné lanové techniky. Príčinou nemožnosti pristátia 

ambulancie VZZS (vrtuľníka) môže byť nerovnosť , sklon a veľkosť  terénu (horstvá, priepasti 

ap.), rozličné terénne prekážky (stromy, budovy, stĺpy elektrického napätia ap.). Táto činnosť 

patrí medzi najdôležitejšie a najnebezpečnejšie činnosti v rámci VZZS a v praxi na 

Slovensku sa v súčasnosti vykonáva  predovšetkým  stanicami  VZZS, ktoré sú umiestnené 

v blízkej vzdialenosti od hornatého terénu (B. Bystrica, Poprad, Žilina, Košice). Špeciálna 

záchranná činnosť a poskytovanie zdravotnej pomoci v teréne patria medzi špičkové činnosti 

vykonávané v rámci VZZS. Odborná spôsobilosť na vykonávanie špeciálnej záchrannej 

činnosti sa u posádky ambulancie VZZS získava výcvikom na špeciálnu záchrannú činnosť. 

U jediného súčasného poskytovateľa VZZS na Slovensku (r.2012 ), v spoločnosti ATE, s.r.o., 

sú tieto výcviky spracované vo vnútornom predpise -  Príručke na vykonávanie záchranných 

akcií vrtuľníkom AGUSTA A 109K2. Ambulancia VZZS na Slovensku musí spĺňať požiadavky 

na výsadok záchranára a vyslobodenie pacienta z nedostupného terénu (výnos MZ SR 

č.10548/2009-OL, príloha č.3, časť I., písmeno B).  

 
Porovnanie s okolitými krajinami 
 Ukrajina: Nemá VZZS v takej forme ako na Slovensku, nie sú tam stanice VZZS s 

dennou službou. V prípade potreby nasadenia vrtuľníkov riadi vyslanie pomoci Ministerstvo 

pre mimoriadne udalosti. 

 Maďarsko: Prevádzkovateľom VZZS a ZZS je štát. Na celom území sa nachádza 7 

staníc VZZS, ktoré sú riadené  dispečingami záchrannej zdravotnej služby. Jedna stanica 

VZZS pripadá na 1 400 000 obyvateľov. Za rok 2011 bolo vykonaných 1260 zásahov na 

všetkých staniciach VZZS, čo je v priemere 180 zásahov na jednu stanicu. Primárne zásahy 

tvoria 70 % z celkového počtu zásahov. 

 Rakúsko: VZZS prevádzkuje jedna zložka ÖAMTC (Rakúsky auto-moto klub). Je to 

neštátny prevádzkovateľ. Celoročne  je prevádzkovaných 16 staníc a v zimnom období 

pribúdajú stanice na juhu Rakúska, ktoré posilňujú VZZS sezónne pre potrebu záchrany v 

lyžiarskych strediskách. Na jednu stanicu VZZS pripadá 500 0000 obyvateľov. Za rok 2011 

vykonali všetky stanice VZZS spolu 16099 zásahov, čo je priemerne 1000 zásahov na jednu 

stanicu. Keďže primárne zásahy výrazne prevažujú, je ich až 80 % z celkového počtu, vznikli 

stanice len na primárne zásahy a stanice len na medzinemocničné transporty. 
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 Česko: Česko má 10 staníc VZZS. Z toho 8 staníc prevádzkuje Združenie neštátnych 

prevádzkovateľov, ktorého členmi sú spoločnosti  Alfa Helicopter s.r.o. a Delta system Air 

a.s.. Jednu stanicu v Prahe, prevádzkuje Polícia ČR a jednu stanicu v Plzni, prevádzkuje 

Armáda ČR. Na jednu stanicu pripadá 1 000 000 obyvateľov. Za rok 2011 bolo vykonaných 

4700 zásahov, čo je priemerne 470 zásahov na stanicu. Primárne zásahy prevažujú a tvoria 

cca. 70 %  všetkých zásahov. 

 Poľsko: Prevádzkovateľom staníc VZZS je štát. Na celom území je 18 staníc VZZS, 

z toho jedna nepracuje v rámci záchrannej zdravotnej služby, ale v rámci poľskej horskej 

záchrannej služby. Na jednu stanicu pripadá 2 200 000 obyvateľov. Za rok 2011 vykonali 

všetky stanice celkom 8833 zásahov, čo je 490 zásahov v priemere na jednu stanicu. 

Primárne zásahy z toho tvoria 79 %. 

 Slovensko: Všetky stanice VZZS na Slovensku prevádzkuje neštátny 

prevádzkovateľ, spoločnosť ATE, s.r.o. Celkový počet staníc je 7. Na jednu stanicu pripadá 

700 000 obyvateľov. Celkový počet zásahov všetkými stanicami za rok 2011 bol 1400, čo je 

v priemere 200 zásahov za rok na jednu stanicu. Primárne zásahy z toho tvoria 61 %. 

        
 VZZS sa v súčasnosti stala na Slovensku štandardnou službou, ktorá je garantovaná 

právnymi predpismi a je neoddeliteľnou súčasťou prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Táto služba v sebe zhmotňuje kombináciu ľudského 

technického umu a medicínskych vedomostí. Od vzniku VZZS na Slovensku v roku 1987 až 

po dnešok je to dynamicky sa rozvíjajúca zložka integrovaného záchranného systému a 

záchrannej zdravotnej služby. Technický rozvoj v aeromedicínskom priemysle neustále 

napreduje, a tým predurčuje  veľké možnosti leteckej záchrany do budúcnosti.  Materiálno - 

technické, priestorové  a personálne vybavenie VZZS zodpovedá európskym štandardom a 

na rozdiel od pozemnej záchrannej zdravotnej služby sa líši tým, že ho neurčujú len 

zdravotnícke predpisy, ale i predpisy leteckej prevádzky, keďže transportným prostriedkom je 

vrtuľník.  

 V porovnaní s okolitými krajinami (Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česko, Poľsko) je 

VZZS na Slovensku na vysokej úrovni v oblasti materiálno-technického, priestorového a 

personálneho vybavenia a legislatívy. Zaostáva však v počte zásahov v priemere na jednu 

stanicu VZZS (cca. 200 za rok) a predovšetkým v percentuálnom zastúpení primárnych, teda 

terénnych zásahov, ktoré predstavujú hlavnú činnosť VZZS. Primárne zásahy na Slovensku 

tvoria cca. 60 % a v okolitých krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie, je to cca. 80 % z 

celkového počtu zásahov. Percentuálne zastúpenie sekundárnych, teda medzinemocničných 

zásahov, je naopak vyššie zastúpené. Príčinou tohto stavu sú riadiace nedostatky v 

rozhodovacom procese na úrovni operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. 

Vzhľadom na počet obyvateľov, reliéf terénu, zlú cestnú infraštruktúru a rozvíjajúce sa 
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športovo-turistické náročné aktivity je potencia zvýšenia percentuálneho zastúpenia 

primárnych zásahov na úroveň 80 % a potencia zvýšenia  počtu zásahov v priemere na 

jednu stanicu na dvojnásobnú úroveň (cca 400 za rok).  

 Prednemocničná zdravotná starostlivosť sa má poskytovať bez diskriminácie, bez 

predsudkov s vysoko ľudským nasadením a s vedomím, že poskytovanie tejto starostlivosti 

sa nevykonáva len v rámci povolania, ale i poslania. Majú sa pri nej zvažovať hodnotové 

systémy pacienta, jeho spôsob života, autonómia, rešpektovať vierovyznanie a práva 

pacienta. 
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá zdravotnou gramotnosťou pacienta ako jednou z podmienok 

realizácie edukácie v ošetrovateľstve. Zdravotná gramotnosť je kľúčovým výsledkom činnosti 

výchovy k zdraviu. Je komplexný fenomén zahŕňajúci jednotlivca, rodiny, komunity a 

systémy. Sestry môžu v primárnej a sekundárnej starostlivosti minimalizovať nedostatky na 

úrovni zdravotnej gramotnosti pri realizácii edukačnej intervencie tým, že ju najskôr 

identifikujú validnými nástrojmi či v diagnostickom rozhovore a prispôsobia obsah a metódy 

sprostredkovania zdravotných informácií. V príspevku uvádzame hodnotiace nástroje 

zdravotnej gramotnosti. 

 
Kľúčové slová: Edukácia. Zdravotná gramotnosť. Merací nástroj. 

 
Abstract 

The paper deals with the health literacy of the patient as a condition for the 

implementation of education in nursing. Health literacy is a key result of the activities of 

health education. It is a complex phenomenon involving individuals, families, communities 

and systems. Nurses may be in primary and secondary care to minimize gaps at health 

literacy in the implementation of educational interventions that it first identifies valid 

diagnostic tool or in conversation and adjust the content and methods of mediation health 

information. The paper presents health literacy assessment tools. 

 
Key words: Education. Health literacy. The measuring tool. 
 

Úvod 
Výskumníci a profesionáli z oblasti zdravotníctva z vyspelých aj rozvojových krajín sa 

už dlho zaujímajú o prepojenie zdravia a informácií. 

Informačná gramotnosť predstavuje komplexný súbor schopností porozumieť a použiť 

systém symbolov dominantných v danej kultúre pre rozvoj vlastnej osobnosti a komunity. 

Potreba a požiadavka na tieto schopnosti sa v rozličných spoločnostiach líši. V 

technologickej spoločnosti tento koncept okrem znalosti čítania a písania zahŕňa aj využitie 

médií a elektronických zdrojov (Gavora, 2002). 
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Zdravotné informácie a vzdelávacie iniciatívy sú neoddeliteľnou súčasťou k zlepšeniu 

zdravotnej gramotnosti. Zdravotná gramotnosť je kľúčovým výsledkom činnosti výchovy k 

zdraviu, ktorá by mala byť  v širšom poňatí podpory zdravia (DeYoung, 2009). 

 
Hlavná časť 

Praktický význam zdravotnej gramotnosti odkazuje na stupeň schopnosti jednotlivcov 

získavať, spracovať a pochopiť základné zdravotné informácie a služby, potrebné na 

správne rozhodnutia, týkajúce sa starostlivosti o zdravie. Zdravotná gramotnosť stavia na 

myšlienke, že aj zdravie a gramotnosť sú rozhodujúce zdroje pre každodenný život (WHO, 

2009). 

Je zrejmé, že zdravotná gramotnosť je komplexný fenomén zahŕňajúci jednotlivca, 

rodiny, komunity a systémy. V rámci týchto systémov sú spotrebitelia, pacienti, opatrovatelia 

a iní laici, ktorých situácia sa môže líšiť, pokiaľ ide o: 

1. Zručnosti (napr. ako získať a pochopiť zdravotné informácie, hovoriť a zdieľať osobné 

informácie o zdravotnom stave a symptómoch aby v nadväznosti na spätné 

informácie mohli začať rozhodovať o základnom zdraviu prospešnom správaní  ako je 

zdravé stravovanie a cvičenie, aby sa zapojili do sebaopatery a liečby chronických 

ochorení); 

2. Vedomosti (napr. z oblasti zdravotníctva, rozumieť pojmom z medicínskej slovnej 

zásoby, poznať organizáciu a fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti); 

3. Zdravotné postihnutie (napr. senzorické, komunikačné, kognitívne alebo fyzické 

problémy alebo obmedzenia); 

4. Ďalšími dôležitými charakteristikami, vrátane vývojovej životnej fázy sú kultúrne, 

jazykové alebo vzdelávacie rozdiely, ktoré ovplyvňujú zdravotné presvedčenie, 

vedomosti  a komunikáciu (Mayer, Villaire, 2004). 

Štúdie ukazujú, že pacienti môžu mať problémy s medicínskymi inštrukciami vytlačenými 

v texte. Môžu zle interpretovať naštudovaný text, text je pre pacienta náročný na pochopenie 

(DeYoung, 2009). 

  

Nástroje posúdenia gramotnosti 
Sestry môžu v primárnej a sekundárnej starostlivosti minimalizovať nedostatky na úrovni 

zdravotnej gramotnosti pred realizáciou edukačnej intervencie tým, že ju najskôr identifikujú 

validnými nástrojmi, alebo v diagnostickom rozhovore. Pokroky  v psychometrickej oblasti, 

umožnili výskumníkom realizovať priame hodnotenie zdravotnej gramotnosti dospelých na 

rôznych úrovniach. Existujú  rôzne verzie rýchleho odhadu gramotnosti dospelých 

v zdravotníctve: 
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Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM), Test of Functional Health Literacy in 

Adults (TOFHLA), Health Activities Literacy Scale (Hals), Newest Vital Sign (NVS), Stieglitz 

Informal Reading Assessment of Cancer Text (SIRACT), Medical Achievement Reading Test 

(MART), Literacy Assessment for Diabetes (LAD), Posudzovanie zdravotnej gramotnosti pre 

španielsky hovoriacich dospelých (SAHLSA). Nové testy sú priebežne navrhované  

a realizované, napríklad v Spojených štátoch Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) pripravuje "sadu položiek na skúmanie zdravotnej gramotnosti" a systémy 

prieskumov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. AHRQ výskumníci vyvinuli dva 

nástroje na meranie gramotnosti v kognitívnej oblasti u jednotlivcov v kontexte lekárskej 

starostlivosti –WRAT a REALM. Tieto nástroje môžu byť použité na výskum, klinicky, alebo 

na účely plánovania  edukačných programov (AHRQ, 2009). 

WRAT 3 (Wide Range Achievement Test) je aplikáciou univerzálneho testu. Môže byť 

použitý ako skríningový mechanizmus v počiatočnej fáze posúdenie jednotlivca v základnom 

čítaní, pravopisu a aritmetických schopnostiach, alebo v spojení s ďalšími testami. Test je 

možné použiť u všetkých jednotlivcov vo veku od 5 až do 74 rokov. 

REALM (Rapid Assessment of Adult Literacy in MedicineREALM) je skríningový nástroj 

určený na meranie schopnosti dospelých čítať bežné lekárske slová alebo výrazy, ktoré 

zodpovedajú anatómii alebo chorobe. REALM neposudzuje pochopenie. Avšak  je vysoko 

korelovaný s ďalšími testami na porozumenie. Trvá približne 3 minúty na spracovanie a 

skórovanie.   

REALM-SF (The Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine—Short Form) je 7-

položkový formulár,  ktorý  poskytuje zdravotníkom  validné rýchle posúdenie pacienta  o 

zdravotnej gramotnosti. REALM-SF bol overený a testovaný v rôznych výskumných 

nastaveniach a má vynikajúcu zhodu so 66-položkovým nástrojom. 

REALD (Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry) RealD je test, ktorý slúži na 

meranie zdravotnej gramotnosti  v oblasti stomatológie. Je delený na okruhy a zaznamenaný 

na 0-99 (RealD-99) meradle. Vyššie skóre označuje lepšiu gramotnosť. Je navrhnutý tak, 

aby sa dala rýchlo vyhodnotiť približná úroveň gramotnosti pacientov vo vzťahuje k 

stomatológii.  

SILS (Single Item Literacy Screener) Test s jedinou položkou. Nástroj je určený na 

identifikáciu pacientov, ktorí potrebujú pomoc pri čítaní informácií týkajúcich sa zdravia. 

Prístroj sa pýta na jedinú otázku "Ako často musíte mať niekoho, kto vám pomôže, pri čítaní 

návodu, letákov, alebo iných písomných materiálov od svojho lekára alebo lekárnika?" S 

možnými odpoveďami od "1" (nikdy) do "5" (vždy). Autori identifikovali cut-off bod ako "2" s 

cieľom zachytiť všetkých pacientov potenciálne potrebujúcich pomoc.  

ABLE (Adult Basic Learning Examination) ABLE je určený na meranie funkčnej 

gramotnosti dospelých, najmä tých, ktorých vzdelanie nie je vyššie ako 8. ročník základnej 



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 271

školy. Pre túto skúšku nie sú stanovené žiadne časové limity, ktorá je rozdelená do úrovní 

podľa rokov dokončenia formálneho vzdelania pacienta. TOFHLA (Test of Functional 
Health Literacy in Adults)  je jedným z bežne používaným a overeným testom zdravotnej 

gramotnosti. TOFHLA sa skladá z čítania s porozumením a z  časti počítania. Prvá z nich je 

zložený z 50 otázok, ďalšia 17 položiek. Celý test zvyčajne trvá 22 minút. Na čítanie pasáže 

a počítania sú  otázky prevzaté z bežných lekárskych scenárov.  

S-TOFHLA je skrátená verzia, ktorá používa iba otázky z čítania s porozumením. K 

dispozícii je 36 položiek, ktoré trvajú 7 minút. Bodovanie kategorizuje respondentov do 

nevhodnej, okrajovej alebo primeranej úrovne.  

LAD (Literacy Assessment for Diabetes) je skríningovým nástrojom na posúdenie 

schopnosti dospelých pacientov čítať bežné výrazy o výžive a lekárske termíny, 

pojmyšpecifické pre diabetes. Účelom tohto testu je poskytnúť informácie o gramotnosti 

pacienta pre zdravotnícky personál, ktorí pomáha diabetickým pacientom pochopiť nutričnú 

oblasť a lekárske pokyny.   

NLS (Nutritional Literacy Scale) hodnotí gramotnosť pacienta  o potrebe správnej výživy. 

24 položkový test zahŕňa aktuálne nutričné pojmy, na ktoré pacienti odpovedajú. Prvých 12 

otázok je otvorených a v  posledných 12 položkách sa pacient môže rozhodnúť medzi dvoma 

možnosťami odpovedí. Test môže byť podávaný bez časového obmedzenia 

(http://www.nchealthliteracy.org/instruments.html). 

SMOG – (Simple Measure of Gobbledygook) nástroj na hodnotenie úrovne čitateľnosti 

tlačeného materiálu. Nástroj je obzvlášť užitočný, keď edukačný materiál je v písomnej forme 

a pacient, rodina pacienta nemusia mať prístup k pôvodnému dokumentu. SMOG formula je 

jednoduchá matematicky odvodená rovnica pomocou regresnej analýzy. Rovnica najlepšie 

vyjadruje vzťah medzi dvoma premennými, ktoré v tomto prípade sú meradlom obtiažnosti,  

ktoré zažívajú ľudia pri čítaní daného textu a miery jazykových charakteristík tohto textu 

(DeYoung, 2009). 

 
Diskusia 

Identifikácia zdravotnej gramotnosti klienta môže byť v klinických podmienkach často 

sťažená. Jedným z najčastejšie menovaných dôvodov je hanba vyjadriť problém s 

prečítaním alebo porozumením informácií podaných v tlačenej alebo hovorenej podobe. 

Pacienti často používajú „maskovacie stratégie“, ako napríklad vyjadrenia „Zabudol som si 

okuliare,“ alebo sa usilujú vtipkovaním či humorom odviesť pozornosť od toho, že nedokázali 

informácii alebo danej situácii porozumieť (DeYoung, 2009). Nástroje môžu ponúknuť 

užitočný  smer pre zdravotníckych profesionálov k posúdeniu, či ich klienti majú problém s 

gramotnosťou alebo zdravotnou gramotnosťou. Napriek tomu, že v súčasnosti je k dispozícii 

niekoľko nástrojov hodnotenia zdravotnej gramotnosti, vzniká konsenzus, že chýba 
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komplexný nástroj na meranie zdravotnej gramotnosti (Baker, 2006). Niektorým testom 

chýba hodnotenie  komunikačnej zručnosti, opatrenia na riešenie problémov  v testoch a 

zanedbáva sa meranie postojov, hodnôt a presvedčenia. Chýba im šírka záberu, aby boli 

zaradené do kontextu podpory zdravia (Baker, 2006). 

Mnoho faktorov ovplyvňuje schopnosť jednotlivcov  porozumieť, používať alebo 

reagovať na zdravotné informácie a komunikáciu. Odbornosť v oblasti čítania, písania, 

počúvania, tlmočenia, ústneho oznámenia, a vizuálnej analýzy je nevyhnutná nielen 

k pochopeniu  komplexného zdravotného systému, ale aj pre zaradenie jedinca v  modernej 

spoločnosti (Pleasant, 2009). 

Posudzovacie nástroje zdravotnej gramotnosti môžu byť využívané pri edukácii 

pacienta s chronickým ochorením, pri potrebe dosiahnuť zmenu životného štýlu 

a zdravotných návykov, self manažmentu. Sú vhodné aj pri rozhodovaní pacienta na základe 

poskytnutých informácií, na porozumenie k prístupu zdravotnej starostlivosti (Johnston Lloyd 

et al. 2006). 

WHO dokumenty uvádzajú, že väčšina úmrtí po celom svete vo  všetkých vekových 

kategóriach, sú v dôsledku chronických chorôb. Kardiovaskulárne ochorenia (predovšetkým 

ochorenia srdca a cievna mozgová príhoda) sú zodpovedné za 30% všetkých úmrtí, 47% 

onkologické ochorenie, chronická respiračná nedostatočnosť, diabetes sú tiež hlavnou 

príčinou úmrtnosti (WHO,2005).  

Ako vhodné komponenty edukačnej intervencie pre pacientov s obmedzenou zdravotnou 

gramotnosťou, ale i v snahe zvyšovať zdravotnú gramotnosť sa ukazuje zjednodušenie 

textových edukačných materiálov, použitie reflexných farieb na označenie dôležitej časti, 

zjednodušenie slov a skrátenie viet, personalizácia textu (doplniť informáciami, ktoré sú 

aktuálne pre konkrétneho pacienta, text v druhej osobe), ilustrácie. Hlavným ťažiskom však 

naďalej zostáva ústne podaná informácia so zaradením kontroly spätnej väzby. Takéto formy 

správnej reinterpretácie informácie pacientom môžu preukázať skutočnú úroveň 

porozumenia obsahu informácií a prispieť k nižšiemu výskytu pochybení z nevedomosti a 

zvýšeniu kompliancie pacienta. I v tejto oblasti je potrebný pokračujúci výskum (Dingová, 

Jakubcová,2011). 

 
Záver 

Zdravotná gramotnosť presahuje v užšom zmysle výchovu k zdraviu a individuálne 

správanie orientované na komunikáciu. Je dosiahnutá metódami, ktoré idú nad rámec 

pasívneho prijímania informácií a zahŕňa interakcie, participácie a kritické analýzy. Poznanie 

úrovne zdravotnej gramotnosti vedie k osobnému a spoločenskému prospechu pacienta. 
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Abstrakt  
Článok prezentuje výsledky výskumu overenie použiteľnosti štandardizovaných 

ošetrovateľských plánov v klinickej praxi. Autorka navrhla štyri ošetrovateľské plány, ktoré 

riešia aktuálne deficit v potrebe dýchania. Základ pre diagnostiku tvoril klasifikačný systém 

ošetrovateľských diagnóz NANDA. Plány boli overené vo dvoch fakultných nemocniciach na 

klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na základe štandardizovaných 

ošetrovateľských plánov sa kvalita ošetrovateľskej starostlivosti zvýšila o 19 %. Po kontrole 

nesplnených kritérií autorka zistila najproblematickejšie kritériá, ktoré boli v rozpore so 

štandardom. V závere výskumu v ankete sestry zadefinovali výhody štandardizovaných 

plánov pre sestru a pacienta. 

 

Kľúčové slová: Štandardizované ošetrovateľské plány. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. 

Deficit v potrebe dýchania. 

 

Abstract 
The article presents the results of research to verify the applicability of standardized 

nursing care plans in clinical practice. The author has proposed four plans that address the 

topical deficit in the need for respiration. The basis for the diagnosis of a classification 

system of nursing diagnoses formed NANDA. Plans have been verified in two teaching 

hospitals for department of Anesthesiology and Intensive care unit. The quality of nursing 

care was increased by 19% due to standards. After checking the indicators the author found 

most problematic indicator, which have been conflicted of the standard. At the conclusion of 

the research nurses in quick questionnaire defined the benefits of standardized plans for 

nurse and patient. 

 

Key words: Standardized overnight nursing plans. The quality of nursing care. The Deficit in 

the need for breathing. 
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Úvod  
Organizačná forma ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení anestéziológie 

a intenzívnej medicíny (ďalej OAIM) sa odlišuje od foriem na oddeleniach so štandardnou 

starostlivosťou. Intenzívne ošetrovateľstvo zahŕňa v sebe starostlivosť o ťažko chorých 

v ohrození života. Ošetrovateľský proces (ďalej OSP) ako systematická, racionálna metóda 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti má na OAIM svoje špecifiká v každom kroku. 

Klinická prax ukázala, že najväčší problém predstavuje druhý krok - diagnostika a tretí krok – 

plánovanie. Ošetrovateľský plán obsahuje jednu alebo dve diagnózy. A každá sestra má 

„svoju univerzálnu“ diagnózu, ktorú používa u väčšiny pacientov. Na základe dlhoročných 

praktických skúseností sme sa rozhodli vypracovať štandardizované ošetrovateľské plány. 

 
1. Štandardné ošetrovateľské plány 

Štandardné ošetrovateľské plány poskytujú minimálne prijateľné štandardy poskytovanej 

starostlivosti, neposkytujú však individuálnu starostlivosť. Vychádzajú zo špecifickej 

problematiky ošetrovateľského procesu u vymedzenej skupiny pacientov, respektíve 

pacientov nachádzajúcich sa v totožnej situácii, u ktorých je možné predpokladať určité 

odpovede na plánované zásahy (napr. pacienti v kritickom stave, po operačnom zákroku). 

Plán stanovuje najtypickejšie ošetrovateľské diagnózy, ciele a výsledné kritériá a stanovuje 

najvhodnejšie intervencie. Najväčšia priorita používania štandardných plánov je úspora času. 

Rýchle tempo práce na OAIM si vyžaduje od sestry, aby posudzovala a hodnotila stav 

pacienta v priebehu niekoľkých minúť až sekúnd a dokázala reagovať v rovnako krátkom 

čase. Aj napriek kritickým podmienkam je potrebné, aby poskytovaná starostlivosť bola 

maximálne účinná a koordinovaná. Odborné vedomosti, zručnosti a schopnosť predvídať 

umožňujú sestre, popri aktuálnych diagnózach, riešiť aj potencionálne problémy pacienta. 

Štandardizované ošetrovateľské plány majú pomôcť sestre pri posudzovaní, diagnostikovaní 

a rozhodovaní sa pri poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach, kedy 

závažnosť situácie sestre nedovoľuje napísať vzorový ošetrovateľský plán.  

Ošetrovateľská diagnostika vytvára rámec pre plánovanie cielenej starostlivosti. K 

stanoveniu ošetrovateľských diagnóz sme použili klasifikačný systém NANDA – I, z ktorého 

sme vybrali diagnózy, ktoré riešili deficity v potrebe dýchania. Dýchanie, ako najzákladnejšiu 

– fyziologickú potrebu živých organizmov sme vybrali z toho dôvodu, že pri zlyhaní dýchania 

následne zlyháva kardiovaskulárny systém s postupným zlyhaním celého organizmu. Pri 

riešení deficitov v potrebách človeka je deficit v potrebe dýchanie najzávažnejší problém, 

ktorý je nutné riešiť ako prvoradú prioritu. 
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2. Vymedzenie výskumu 
Predmetom práce bola diagnostika a plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov 

v kritickom stave na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Po preštudovaní 

literatúry sme si stanovili hlavný cieľ výskumu: Vypracovať efektívny model riadenej 

ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s použitím klasifikačného systému NANDA - 

International štandardizované ošetrovateľské plány. 

 
Stanovenie výskumných hypotéz 
H1 Predpokladáme, že ošetrovateľská starostlivosť u kritického pacienta s deficitom 

v potrebe dýchania, bude kvalitnejšia u experimentálnej skupiny s použitím 

štandardizovaných ošetrovateľských plánov ako u kontrolnej skupiny. 

H2 Predpokladáme, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov v klinickej 

praxi zistíme nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom, ktoré budú podmienené 

tradíciami manažmentu starostlivosti na jednotlivých klinikách. 

H3 Predpokladáme, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadria súhlasné stanovisko 

k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre klinickú 

prax. 

 
Metodika výskumu 
Zber empirických dát z klinickej praxe sme realizovali vo vybraných zdravotníckych 

zariadeniach s ich písomným súhlasom. 

1. Fakultná nemocnica v Nitre (ďalej FN Nitra): Klinika anestéziológie a intenzívnej 

medicíny 

2. Fakultná nemocnica v Trnave (ďalej FN Trnava): Klinika anestéziológie a intenzívnej 

medicíny 

 
Výber výskumnej vzorky 
Výskumnú vzorku sme rozdelili na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili respondenti 

hospitalizovaní na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny vo oboch fakultných 

nemocniciach, ktorí boli rozdelení do experimentálnej a do kontrolnej skupiny. Hlavnou 

skupinou výskumu boli pacienti v kritickom stave, ktorí mali deficit v potrebe dýchania. 

V experimentálnej skupine bola pacientom poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť podľa 

vypracovaných štandardizovaných ošetrovateľských plánov. Plány boli overené u 100 

pacientov, z toho u 50-tich pacientov vo FN Nitra a u 50-tich pacientov vo FN Trnava. 

V kontrolnej skupine bola pacientom poskytnutá zaužívaná rutinná ošetrovateľská 

starostlivosť. Túto starostlivosť sme hodnotili u 100 pacientov, z toho u 50-tich pacientov vo 

FN Nitra a 50-tich pacientov vo FN Trnava.  
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Druhú výskumnú vzorku tvorili sestry, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť na 

pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny vo vybraných zdravotníckych 

zariadeniach. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 29 sestier, z toho vo FN Nitra 17 sestier a vo 

FN Trnava 12 sestier. Sestry sme rozdelili do dvoch skupín, do experimentálnej a kontrolnej. 

Do experimentálnej skupiny sme zaradili sestry, ktoré boli ochotné zapojiť sa do výskumu. 

Ostatné sestry tvorili kontrolnú skupinu. 

Experimentálnu skupinu vo FN Nitra tvorilo 10 sestier a experimentálnu skupinu vo 

FN Trnava reprezentovalo 6 sestier. V každej podskupine experimentálnej skupiny bola 

určená 1 sestra ako koordinátorka výskumu zámerne vybraná podľa typu vzdelania 

(minimálne 1. stupeň vysokoškolského vzdelania – Bc.). Metodické zaškolenie sestier 

v experimentálnej skupine k používaniu štandardizovaných ošetrovateľských plánov sme 

uskutočnili oddelene tak, aby sme neovplyvnili výsledky výskumu sestier pracujúcich 

v kontrolnej skupine.  

Pre dodržanie kontinuity starostlivosti bola vznesená požiadavka na sestry, aby sa pri 

výmene služieb medzi sebou menili sestry z experimentálnej skupiny a sestry z kontrolnej 

skupiny. 

 
Plán výskumu 

V prvom kroku sme z NANDA- International platných pre roky 2009 – 2011 vybrali diagnózy, 

ktoré sú využiteľné v diagnostike potrieb pacientov hospitalizovaných na OAIM. V druhom 

kroku sme vybrali diagnózy, ktoré sú využiteľné u kritických pacientov na zabezpečenie 

kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Z diagnóz sme si zvolili tie, ktoré riešia deficit 

v potrebe dýchania, nakoľko dýchanie je základná vitálna funkcia. Metódy výskumu: 
1. Myšlienkový experiment bol použitý pri vypracovaní štandardizovaných 

ošetrovateľských plánov. 

2. Experiment – ako metódu, v ktorej zámerne vyvolaným javom vyvoláme zmenu 

v jednej alebo vo viacerých premenných, sme zvolili ako hlavnú výskumnú metódu. 

Manipuláciu s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou sme dosiahli aplikáciou 

vypracovaných štandardizovaných ošetrovateľských plánov.  

3. Obsahová analýza dokumentov ako kvantitatívna analýza dát, ktorá bola zameraná 

na zdravotný záznam pre pracoviská JIS a AIM, chorobopisy a auditové formuláre 

pre získanie relevantných údajov týkajúcich sa kvality poskytovanej ošetrovateľskej 

starostlivosti v experimentálnej a kontrolnej skupine. 

4. Anketa pre sestry zaradené do experimentálnej vzorky, ktorou sme zisťovali názory 

na zavedenie štandardizovaných ošetrovateľských plánov do klinickej praxe. 

Dotazník obsahuje štyri otvorené položky. 
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3. Návrh štandardizovaného ošetrovateľského plánu  
Štandardizované ošetrovateľské plány sme zostavili postupne, v jednotlivých krokoch. 

Východisko pre naše plány tvoril klasifikačný systém ošetrovateľských diagnóz NANDA – 

International, platný pre roky 2009 - 2011. V úvode sme vybrali problém – deficit v potrebe 

dýchania, ktorý sme chceli vyriešiť. Potom sme zvolili zo zoznamu všetky aktuálne diagnózy, 

ktoré riešia deficity v potrebe dýchanie. Vybrali sme štyri adekvátne diagnózy: 00030 

Narušená výmena plynov, 00031 Neefektívne čistenie dýchacích ciest, 00032 Neefektívne 

dýchanie, 00033 Narušená spontánna ventilácia. V ďalšom kroku sme vypracovali a ku 

štandardu pripojili kontrolné listy. Audit obsahuje metódy a spôsob hodnotenia, kontrolné 

kritériá vzťahujúce sa na jednotlivé kritériá štruktúry, procesu a výsledku. 

 
4. Interpretácia a diskusia 
Ošetrovateľský proces, ako nástroj moderného ošetrovateľstva, je systematická a logická 

metóda poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnej dobe obmedzených 

finančných zdrojov je potrebné i poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti riadiť aj 

z pohľadu ekonomiky. Liečba kriticky chorých je náročná tak z medicínskeho, ako aj 

z ekonomického aspektu. Model riadenej starostlivosti predstavuje filozofiu, postoje, 

efektívne využívanie zdrojov a osobnú zodpovednosť za poskytovanú starostlivosť. Riadená 

starostlivosť znamená aj zavádzanie inovácii a nástrojov sestrami na skvalitnenie 

poskytovanej starostlivosti (Škrloví, 2003). Štandardy zefektívňujú ošetrovateľský proces 

vytvorením štandardizovaných plánov ošetrovateľskej starostlivosti (Farkašová, Kubicová, 

2009). Štandardy zapadajú do širšieho procesu riadenia kvality starostlivosti (Kováčiková, 

2008). Procesuálne štandardy môžeme vypracovať ako štandardy ošetrovateľských 

postupov pri výkonoch a ako štandardy ošetrovateľských činností v rámci ošetrovateľského 

procesu, ktoré môžu byť zamerané na jednotlivé ošetrovateľské diagnózy alebo vychádzajú 

z ochorenia (Holmanová, Žiaková, 2003). Ošetrovateľský audit môžeme definovať ako 

meranie kvality, ktorou zisťujeme rozdiel medzi skutočnosťou a štandardom (Pátá, 2006). 

V prvej hypotéze (H1) sme predpokladali, že ošetrovateľská starostlivosť u kritického 

pacienta s deficitom v potrebe dýchania, bude kvalitnejšia u experimentálnej skupiny s 

použitím štandardizovaných ošetrovateľských plánov ako u kontrolnej skupiny. 

Výskumom sme zistili, že kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej 

skupine, v ktorej sestry pracovali podľa vypracovaných štandardizovaných plánov, sa zvýšila 

v porovnaní s kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti v kontrolnej skupine, kde sestry pracovali 

podľa zaužívaných postupov. 

 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 279

Tabuľka 1 Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej a kontrolnej skupine 

FN Nitra FN Trnava Total 
Ošetrovateľská 

diagnóza Exper. 
skupina 

Kontrolná 
skupina 

Exper. 
skupina 

Kontrolná 
skupina 

Exper. 
skupina 

Kontrolná 
skupina 

00030 96 % 82 % 94 % 86 % 95 % 84 % 

00031 91 % 66 % 95 % 70 % 93 % 68 % 

00032 95 % 75 % 94 % 74 % 95 % 75 % 

00033 94 % 75 % 93 % 73 % 94 % 74 % 

Total 94 % 75 % 94 % 76 % 94 % 75 % 

 

Pri prepočte nameraných údajov môžeme konštatovať, že priemerná hodnota kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti vo FN Nitra u kontrolnej skupiny mala hodnotu 75 % 

a u experimentálnej skupiny 94 %. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti pri použití 

štandardizovaných ošetrovateľských plánov sa zvýšila o 19 %. Vo FN Trnava priemerná 

hodnota kvality ošetrovateľskej starostlivosti v kontrolnej skupine bola 76 % 

a v experimentálnej skupine bola 94 %. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sa zvýšila pri 

použití štandardizovaných plánov o 18 %. Po zhodnotení a spriemerovaní nameraných 

hodnôt bola kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej skupine 94 % 

a v kontrolnej skupine 75 %. Pri použití štandardizovaných ošetrovateľských plánov sa 

kvalita ošetrovateľskej starostlivosti zvýšila o 19 %. 
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza 1 (H1), 

v ktorej sme predpokladali, že ošetrovateľská starostlivosť u kritického pacienta s deficitom 

v potrebe dýchania, bude kvalitnejšia u experimentálnej skupiny s použitím 

štandardizovaných ošetrovateľských plánov ako u kontrolnej skupiny, sa potvrdila. 

 
Verifikácia H2 

Rokmi zaužívaný biomedicínsky model poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je 

aj napriek modernému ošetrovateľstvu a dostatočnej vedeckej základni v súčasnej 

ošetrovateľskej praxi stále dominantný a prioritný. Používanie jednotlivých krokov 

ošetrovateľského procesu v práci sestry, najmä diagnostika a plánovanie intervencií, je 

podmienené vnímaním svojich obmedzených intervencií. Ďalším obmedzujúcim faktorom je 

diagnostikovanie a riešenie naučených stále rovnakých problémov v rámci jednotlivých 

medicínskych diagnóz (Holmanová, Žiaková, Čáp, 2009). Pri zostavovaní ošetrovateľských 

plánov sme použili odbornú medicínsku a ošetrovateľskú domácu a zahraničnú literatúru. 

Kritériá procesu sme vytýčili podľa posledných vedeckých poznatkov z intenzívnej medicíny 
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a starostlivosti a použili sme aj svoje dlhoročné pracovné skúsenosti na OAIM. Minimálnu 

mieru splniteľnosti štandardu sme určili na 93 %, z dôvodu avantgardnosti myšlienky/témy a 

biomedicínskeho prístupu k ošetrovateľskej praxi. Predpokladali sme, že v zdravotníckych 

zariadeniach budú určite rozdiely v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dôsledku 

špecifík manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti jednotlivých oddelení. 

V druhej hypotéze (H2) sme predpokladali, že pri overovaní štandardizovaných 

ošetrovateľských plánov v klinickej praxi zistíme nedostatky a odlišnosti medzi praxou 

a štandardom, ktoré budú podmienené tradíciami manažmentu na jednotlivých klinikách. 

Výskumom sme zistili, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov 

v klinickej praxi sa našli kritériá, ktoré neboli splnené v súlade so štandardom. Niektoré 

sestry ich ani napriek predloženému štandardu neboli schopné akceptovať a realizovať. 

Dôvodom ignorovania niektorých kritérií procesu boli stále používané niekdajšie normy 

sesterskej praxe, strach sestier z presadenia si svojich zákonitých kompetencií a prílišná 

subordinácia lekárovi. 
Tabuľka 2 Prezentácia nesplnených kritérií 

 FN Nitra FN Trnava 

Kód diagnózy Kritérium % Kritérium % 

00030 P4 40 % P4 47 % 

00031 P7B 83,3 % P3A 100 % 

00032 P24 100 % P4 50 % 

00033 P26 64 % P26 100 % 

 

Po prehodnotení zistených faktov môžeme konštatovať, že aj napriek vypracovaným 

štandardizovaným plánom nie všetky kritériá boli splnené pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti pacientovi s deficitom v potrebe dýchania. Najproblematickejšie kritériá 

v jednotlivých diagnózach boli kritériá, ktoré riešili auskultačné zhodnotenie dýchania. Vo FN 

Nitra boli polemické kritériá: predýchanie pacienta počas toalety dýchacích ciest 100 % 

kyslíkom a neposkytovanie rehabilitačnej starostlivosti pacientom s deficitom v potrebe 

dýchania. Prezentované nedostatky boli argumentované ako nekompetentnosť sestry a ako 

tradícia postupov na oddelení. Po štatistickom zhodnotení nesplnených kritérií v jednotlivých 

zdravotníckych zariadeniach, sme našli nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom. 

Sestry nesplnenie týchto kritérií odôvodnili tým, že tento výkon nie je v ich kompetencii.  

Rozsah praxe sestier je stanovený vo Vyhláške MZ SR č. 470/2006 Z. z., ktorou sa 

určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s 

lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne 
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a v spolupráci s lekárom. V kategórii samostatne poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť sú 

zadefinované výkony, podľa ktorých sestra identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti 

osoby. Registrovaná sestra meria, sleduje a interpretuje zistené numerické hodnoty 

a klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych funkcii osoby v rozsahu nevyhnutnom na 

poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti (Sekáčová, 2009). Po analýze dostupných zdrojov 

tiež nie je opora pre tvrdenie o porušení kompetencií, z čoho vyplýva, že auskultačná 

kontrola dýchania je plne v kompetencii sestry. Americkí autori Ackley a Ladwing (2008) 

vypracovali návrh intervencií ošetrovateľskej starostlivosti, kde v ošetrovateľskej diagnóze 

00030 Narušená výmena plynov navrhli auskultovať dýchacie fenomény každú 1 – 2 hodiny. 

V ošetrovateľskej diagnóze 00031 Neúčinné čistenie dýchacích ciest odporučil autorský 

kolektív Ackley a Ladwing (2008) auskultovať prítomnosť dýchacích fenoménov. Auskultovať 

dýchanie v intervaloch 1 – 4 hodiny stanovila aj Lepiešová (2009), Kozierová, Erbová, 

Olivierová (1995) .  

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza 2 (H2), 

v ktorej sme predpokladali, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov 

v klinickej praxi zistíme nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom, ktoré budú 

podmienené tradíciami manažmentu na jednotlivých klinikách, sa potvrdila. 

 
Verifikácia H3 

S prihliadnutím na stále používaný biomedicínsky model poskytovania 

ošetrovateľskej starostlivosti vo väčšine zdravotníckych zariadení, nedostatok sestier 

v zmenovej prevádzke a nedôveru sestier ku zmene, nás zaujímali názory sestier z 

experimentálnej skupiny na predložené plány. V úvode spolupráce sme zaznamenali 

nedôveru sestier k vypracovaným plánom a účasti na experimente. Pri presadení nových 

skutočností a zavedení zmeny, výskyt skepticizmu sme prijali ako normálnu reakciu. 

Prekonať úvodnú skepsu nám pomohli sestry koordinátorky a manažment oddelenia. 

S rešpektovaním prezentovanej atmosféry v úvode spolupráce, nás zaujímali názory sestier 

z experimentálnej skupiny na predložené plány a ich využitie v klinickej praxi po ukončení 

experimentu. 
V tretej hypotéze (H3) sme predpokladali, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadria 

pozitívne stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich 

významu pre klinickú prax. 

Výskumom sme zistili, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadrili pozitívne 

stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre 

klinickú prax. 
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Tabuľka 3 Hodnotenie štandardizovaných plánov sestrami z experimentálnej skupiny 

Otázka Pozitívne hodnotenie Kritické hodnotenie 

Otázka 1 75 % 25 % 

Otázka 2 100 % 0 % 

Otázka 3 100 % 0 % 

Otázka 4 93,75 % 6,25 % 

Spolu 92,2 % 7,8 % 

 
Na získanie postojov a názorov sestier sme stanovili štyri otvorené anketové otázky. 

Prvou otázkou sme zistili názor sestier na vypracované plány. Druhou otázkou sme 

sledovali, aký význam pripísali sestry štandardizovaným ošetrovateľským plánom pre klinickú 

prax. Treťou otázkou sme požadovali zadefinovať hlavný prínos štandardizovaných 

ošetrovateľských plánov pre sestru. V štvrtej otázke sme zisťovali v čom pozorujú sestry 

hlavný prínos štandardizovaných ošetrovateľských plánov pre pacienta.  

Po prehodnotení zistených faktov môžeme konštatovať, že sestry, ktoré sa zúčastnili 

experimentu, hodnotili prezentované štandardizované plány ako dobre vypracované 

a prospešné pre klinickú prax. Štandardizované plány sestry zhodnotili ako vymedzujúce 

jednotný a správny postup pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Plány predstavujú 

pre sestry návody s presne zadefinovanými intervenciami zoradenými v časovej osi a slúžia 

ako právna ochrana sestier. Pre pacientov zasa istotu, že starostlivosť ktorú dostali, bola 

kvalitná a bezpečná.  

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza 3 (H3), 

v ktorej sme predpokladali, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadria pozitívne 

stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre 

klinickú prax, sa potvrdila. 

 
Odporúčania pre ošetrovateľskú prax a výskum 
Prezentované zistenia poskytujú alternatívu vízie pre rozvoj intenzívnej starostlivosti do 

budúcnosti. Vypracované štandardizované ošetrovateľské plány môžu tvoriť základ pre 

klinickú prax a aplikovaný výskum v ošetrovateľstve. V závere sa demonštrovala prítomnosť 

úloh, ktoré by bolo možne ďalej rozpracovať a riešiť. Úrovne riešenia by sme mohli rozdeliť 

do troch kategórii: potreba zmien v rovine legislatívnej, výskumnej, v klinickej praxi 

a vzdelávania sestier.  

− Legislatívne integrovať ošetrovateľskú prax na Slovensku s medzinárodnou zrušením 

Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských 
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diagnóz a uzákonením klasifikačného systému ošetrovateľských diagnóz NANDA – 

International. 

− Vypracovať štandardizované ošetrovateľské plány ku všetkým diagnózam a následne 

ich overiť v klinickej praxi. 

− Vypracovať terminologický slovník pre intenzívnu starostlivosť. 

− Pripraviť proces národnej validizácie klasifikačného systému ošetrovateľských 

diagnóz NANDA -  Int. na Slovensku, v spolupráci s českými odborníkmi. 

− V procese ďalšieho vzdelávania sestier zaradiť problematiku štandardizovaných 

ošetrovateľských plánov do obsahu špecializačnej prípravy ako edukačný materiál. 

 
Záver  

Dosiahnutie a udržiavanie štandardov starostlivosti vyžaduje od sestier nové 

schopnosti, ktoré sa nepoužívali v minulosti. Erudovaná sestra by si v súčasnosti mala 

udržiavať a rozširovať svoje profesionálne majstrovstvo a neustále si rozširovať základňu 

profesionálnych vedomostí. Sestry v súčasnosti musia klásť najväčší dôraz na samostatnosť 

v rozhodovaní vo svojej profesii.  
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Abstrakt 

Syndrom demence je duševní porucha, kdy dochází k úbytku kognitivních funkcí 

následkem degenerativních změn v mozkové tkáni. Charakteristickými projevy jsou zhoršení 

rozumových schopností a změny osobnosti. V počátečním stádiu se objevují poruchy hlavně 

krátkodobé paměti, je patrná porucha úsudku a časoprostorové orientace. S postupem 

choroby dochází k rozpadu osobnosti, nemocný nezvládá vykonávat běžné denní činnosti, 

zapomíná běžné dovednosti, ztrácí i základní hygienické návyky a je závislý na plné péči jiné 

osoby. Ošetřovatelská péče musí zajišťovat komplexní uspokojování potřeb nemocného a 

cílem je udržení co nejvyšší míry soběstačnosti.  

 
Klíčová slova: Demence. Soběstačnost. Péče. Sestra. 

 

Abstract 
Impairment of cognitive functions due to degenerative changes in the brain tissue is a 

typical syndrome in dementia. Decrease of intellect and personality changes are typical 

symptoms of dementia. At an early stage, deteriorations of short-time memory, judgment, 

and orientation to time and place are the most prominent. As the disease continues, 

personality of the patient disintegrates. The patient is not able to manage common daily 

tasks any more, loses common practical skills, hygienical habits, and is fully dependent on 

other person´s care. Nursing care should provide a complex satiation of the patient´s needs. 

The aim is to maintain the highest level of the patient´s self-sufficiency. 

 

Key words: Dementia. Self-sufficiency. Care. Nurse. 

 
Úvod 

Demence je obecně spojována s vyšším věkem, vyskytuje se u 5 % obyvatel ve věku 

nad 65 let a ve věku nad 85 % až u 50 % seniorů. (Jirák, Holmerová, Borzová a kol., 2009, s. 

21) Některé formy demence se ale vyskytují i dříve, např. u AIDS nebo u nádorů mozku. 

V posledních několika desetiletích dochází k postupnému prodlužování střední délky života a 

počet seniorů se neustále zvyšuje. (Pidrman, 2007) WHO zveřejnila údaje, podle kterých 

v roce 2010 žilo na světě 35,6 milionů lidí s demencí, v roce 2050 se má ale počet 
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nemocných zvýšit na 115,4 milionů. Péče o tuto skupinu nemocných je finančně nákladná a 

přináší sociální problémy. Pokud jsou pečovateli rodinní příslušníci, musí se vzdát 

zaměstnání, čímž dochází k poklesu příjmů. Zároveň se ale zvyšují náklady na léky, 

kompenzační pomůcky a vybavení a ne vždy na pokrytí stačí sociální dávky poskytované 

státem.  

Obecně se demence dělí na presenilní (např. Wilsonova choroba, Huntingtonova choroba) a 

senilní ( např. Alzheimerova choroba, Pickova choroba).  Další možné rozdělení je na 

primární demence, kdy je příčinou degenerativní poškození a sekundární demence, kdy je 

demence doprovodným jevem somatické choroby.  U demencí jsou popsána tři stádia, která 

se liší mírou postižení jedince: 

− 1.stádium – mírná kognitivní forma, doba trvání 2-4 roky. Období je charakteristické 

poruchami novopaměti, časovou a prostorovou dezorientací, nemocný obtížně hledá 

správná slova v hovoru. 

− 2.stádium – středně těžká forma, doba trvání 2-10 let. Dochází k výrazným výpadkům 

paměti, snížené soběstačnosti, objevuje se zmatenost, bloudění, poruchy spánku 

(spánková inverze). Horší se schopnost vyjadřování a mohou se objevit halucinace a 

bludy.  

− 3.stádium – těžká forma, doba trvání 1-3 roky. Vyskytují se potíže při příjmu potravy, 

zhoršuje se mobilita nemocného, postupně dochází k inkontinenci moči a stolice, 

nemocný ztrácí schopnost komunikace, dostavuje se agresivita a neklid. (Pidrman, 

2007) 

 

Ošetřovatelská péče má zajistit uspokojení potřeb nemocného ve všech stádiích 

choroby. Pro správně posouzení stavu lze využít různé měřící nástroje, např. Hodnotící škála 

ADL – Activities of Daily Living – aktivity denního života, Barthelův test. Hloubku deprese 

pomůže určit např. MMSE (Mini Mental State Examination).   

Cílem péče je udržet maximální možnou úroveň soběstačnosti a dále zajistit nejvyšší 

možný komfort pro nemocného i jeho blízké. (Marková a kol., 2006, s. 198)  

Jednou z hlavních úloh ošetřovatelské péče je zajištění kvalitní stravy a tekutin 

v dostatečném množství. Nemocný ztrácí schopnost si stravu zajistit sám a dostatečně se 

hydratovat. Pokud nemá dostatek stravy ve správném složení, dostavují se komplikace 

v podobě špatného hojení ran, horší kvality kůže, kachexie nebo vyššího výskytu 

somatických poruch. Postupně dochází k dysfagii a je nutné podávat kašovitou stravu. 

Chybějící složky je možno dodávat speciálními přípravky typu Nutridrink, případně formou 

enterální výživy nebo infuzí. Dále sestra zajišťuje hygienickou péči. Z počátku stačí dopomoc 

a dohled. Později personál zajišťuje kompletní hygienickou péči, dbá na pravidelnou výměnu 

prádla a plen. Postupující deficit kognitivních funkcí vede ke snížení mobility. Pacient má 
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nejistou chůzi a je ohrožen rizikem pádu. Proto se provádějí nácviky chůze, ideálně ve 

spolupráci s fyzioterapeutem. K chůzi lze používat kompenzační pomůcky, např. chodítka 

nebo berle. V terminálním stádiu je nemocný již upoután celodenně na lůžko. (Zgola, 2003) 

U imobilních nemocných dochází často ke vzniku dekubitů, je nutno zahájit pravidelné 

polohování s použitím antidekubitních prostředků a dle možnosti s cvičením na posteli. 

Problematické je rozpoznání bolesti. Dementní nemocní nedokáží bolest popsat a sestra by 

měla být schopna míru bolesti zjistit pozorováním a následně zajistit tlumení. Bolest bývá 

totiž faktorem přispívajícím k neklidu a agresi. Tlumit bolest lze nefarmakologicky, 

s progredujícím stavem se ale jeví jako účinnější farmakologické tišení. (Schuler, Oster, 

2010) Po celou dobu by s nemocným měly být pravidelně procvičovány kognitivní funkce. 

Lze využít pohyb, aktivizaci prací, techniky arteterapie, oblíbená je muzikoterapie, kdy se 

zpívají známé písně. V posledních letech do zařízení stále častěji docházejí canisterapeuti 

se svými pejsky, kteří mohou i k ležícím nemocným. Všechny aktivity vedou k pozitivnímu 

ovlivnění emočního stavu nemocného. (Holmerová, 2007).  

 
Cíl práce 

Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jaká opatření ke zvýšení kvality 

ošetřovatelské péče by doporučovali pracovníci pečující o dementní klienty.  

 
Metodika 

Data byla získána dotazníkovým šetřením. Dotazník byl vlastní konstrukce, 

obsahoval otázky uzavřené, polootevřené i otevřené. Šetření se zúčastnilo celkem  

37 všeobecných sester a zdravotních asistentů, zajišťujících přímou péči o dementní klienty 

na gerontopsychiatrickém primariátu Psychiatrické léčebny v Opavě. Šetření bylo anonymní, 

na což byli respondenti upozornění.  

 
Výsledky 

Zjištěné výsledky ukázaly, že většina respondentů (43 %) má délku praxe mezi 16-25 

lety, lze tedy předpokládat, že mají již dostatečné znalosti a zkušenosti s péčí o tuto 

vybranou skupinu nemocných. 86 % respondentů postrádá větší množství personálu a to jak 

sester, tak ošetřovatelů. Hodnocení soběstačnosti provádí respondenti u všech pacientů a 

demencí, jen 16 % je ale provádí denně. Naopak 50 % oslovených opakovaně hodnotí 

soběstačnost jednou za 1-3 měsíce. Dekubity hodnotí  84 % respondentů. Z preventivních 

opatření se zavádějí hlavně polohování a použití antidekubitních pomůcek. 35 % 

respondentů uvedlo nedostatek antidekubitních pomůcek a postrádají hlavně antidekubitní 

matrace a polohovací lůžka. Hodnocení bolesti prováděli oslovení respondenti v 65 % denně 

a její tlumení se provádí v 92 % případů formou farmakoterapie. Nefarmakologické postupy 
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používá pouze 8 % respondentů, kteří volí aplikaci tepla nebo chladu a úlevovou polohu. 

Nutriční stav se hodnotí u všech nemocných formou nutričního screeningu. Opakované 

hodnocení se provádí u 56 % nemocných 1x za 1-3 měsíce a úprava stravy se provádí  

v 59 % případů. Pravidelnou aktivizaci nemocných během dne provádí 41 % respondentů 

a 59 % zvolilo možnost občas. Na dotaz, proč provádějí aktivizaci jen občas, uvedli všichni 

respondenti nedostatek času. 

 
Diskuze 

Zjištěná data poskytují informace ke stanovenému cíli. Respondenti uvedli, že 

postrádají větší množství personálu. Počet pracovníků je stanoven legislativou a ta je na 

sledovaném pracovišti dodržená. Problémem může být rozdělení pracovních činností, kdy 

sestry suplují činnosti nižšího zdravotnického personálu a nemají dostatek prostoru pro 

intervence, ke kterým mají kompetence. Hodnocení soběstačnosti se provádí na pracovišti u 

všech nemocných. Opakované hodnocení provádí polovina respondentů na pracovišti za 

jeden až tři měsíce, neboť je to takto na oddělení zvykem. Je otázkou, zda je to dostatečná 

frekvence. Holmerová (2007) upozorňuje na význam podpory soběstačnosti. Hodnocení za 

tři měsíce ale neumožňuje reagovat na aktuální stav a naplánovat plán péče odpovídající 

aktuálnímu stavu nemocného. Může tedy dojít k situacím, kdy se neprovádějí nácviky 

běžných denních činností v dostatečné míře nebo vůbec a samostatnost nemocného se 

zhoršuje, což i polovina respondentů uvedla. Hodnocení dekubitů prováděli všichni 

respondenti a v případě rizika zahajují preventivní opatření. Volená opatření jsou v souladu 

s doporučením programu Hojení 21. (www.hojeni21.cz) Respondenti vidí určité rezervy a 

uvítali by lepší materiální vybavení. Jedním z preventivních opatření je i úprava stravy. 

Nutriční stav se hodnotí na pracovišti u všech nemocných a úprava stravy podle zjištěných 

výsledků se provádí ve spolupráci s nutričním terapeutem. Tato úprava je důležitá z více 

důvodů. Fyzická síla je důležitá pro mobilitu nemocného. Stravou se dá ovlivnit stav imunity 

a následně i hojení ran. S podvýživou se lze v některých zařízeních setkat. Například 

Grochalová (2011) ve svém průzkumu stavu výživy na gerontopsychiatrickém oddělení 

v Kroměříži zjistila, že 40% hodnocených klientek mělo nevyvážený, snížený příjem. Dále byl 

hodnocen monitoring bolesti. Prožitek bolesti bezprostředně ovlivňuje fyzickou aktivitu. 

Nemocní s demencí často nedokážou bolest popsat, trpí a omezují tělesný pohyb. Proto je 

důležitý pravidelný monitoring, kdy se hodnotí nejen slovní vyjádření, ale i nonverbální 

projevy a následně se tento nepříjemný prožitek potlačí. Respondenti ke zvládání bolesti 

nejčastěji volí farmaka. Sestry mohou samy volit nefarmakologické prostředky, prakticky je 

ale nevyužívají.  
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Závěr 
Demence je chronické onemocnění, kdy dochází k postupné tělesné i duševní 

degradaci nemocného. Péče o nemocné s demencí je namáhavá fyzicky i psychicky, 

personál má poskytovat komplexní péči a přizpůsoboval ji aktuálnímu stavu nemocného. 

Zároveň je ale důležité zdůraznit i fakt, že kvalitní péči může zdravotník poskytovat jen za 

podmínky dostatečných znalostí a dostatečného materiálního i personálního vybavení.    
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Abstract 
Introduction: Among the many factors affecting the fulfillment of the role of the mother 

should mention biological, psychological aspects and the social aspects that relate to the 

culture of the nations. 

The aim of this study was to answer the question - whether there are differences in 

perceptions of motherhood, depending on the nationality of women? 

Material and methods: The subject of this study was 606 women, living in European 

countries (Polish, Italy, Holland, Germany, Ukraine, Bulgaria) and their views on motherhood. 

Results and conclusions: Being the mother in each country is linked to various women's 

feelings. However, dominate - the glorification of motherhood, celebrating a child, giving its 

the validity of the statute a woman's life that causes the development and self-fulfillment. 

 

Key words: Motherhood. Advantages. Disadvantage. European countries. 

 

Wstęp 
Kultura to określenie dla tych wyuczonych, podzielanych i przekazywanych wartości, 

wierzeń, norm i praktyk życiowych grupy, które we wzorcowy sposób są przewodnikami 

myślenia, decyzji i aktywności (Leiniger M., 1991). Mówiąc najprościej kultura to wszystko co 

ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności (Sztompka P., 2002, s. 233). 

Jest ona zawsze zrelatywizowana do jakiejś społeczności, która ją wytwarza i egzekwuje, 

wpływa na jednostki. Trzeba jeszcze dodać, że mimo iż ludzie żyją bardzo różnie to w 

obrębie każdej zbiorowości istnieje pewien właściwy dla jej członków sposób życia, 

obowiązujący wzorzec działania i myślenia (Sztompka P., 2002, s. 233). 

Kultura jest zmienna, dynamiczna, narasta, przekształca się w czasie, jest nabywana 

w procesie historycznym, obejmuje bez wyjątku całość życia społecznego, jest tworem 

zbiorowym, częścią wspólną dla danej społeczności, jej wszystkie składowe elementy są ze 

sobą powiązane i determinują zachowania jednostkowe członków społeczeństwa.  

Współczesny świat charakteryzuje się wielością i różnorodnością kultur, zarówno pod 

względem wartości, jak i praktyk (Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, s. 29) 

Pojęcie kultury łączy w sobie dwie konstatacje – różnorodność, heterogeniczność 

zewnętrzną, pomiędzy różnymi zbiorowościami i jednorodność, homogeniczność 
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wewnętrzną uniformizację działań i myślenia w obrębie danej rzeczywistości (Sztompka P., 

2002, s. 233). To podejście do rozumienia kultury znajduje swoje uzasadnienie również w 

rozważaniach o macierzyństwie. Macierzyństwo z jednej strony jest uniwersalne, spotykane 

w różnych kulturach, na przestrzeni wieków, z drugiej - wypełnianie obowiązków przez 

kobietę, oczekiwania względem jej, publiczny wizerunek matki zależą w dużej mierze od 

funkcjonowania grup społecznych.  

Bycie rodzicem i decyzje wynikające z tego stanu mają dalekosiężne znaczenie 

zarówno dla zmian w rodzinie na poziomie społeczeństwa, jak i dla społeczeństwa jako 

ogółu (Billarii F.C., 2006, s. 91). 

W społeczeństwach europejskich, na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, przejście 

do rodzicielstwa zmieniło się. Wiek Europejczyków kiedy zostają rodzicami, odsetek osób 

przesuwających w czasie zostanie rodzicami, a także wyznaczniki i następstwa przejścia do 

rodzicielstwa uległy ogólnym zmianom, odmiennym w poszczególnych krajach. 

Choć macierzyństwo osadzone jest mocno w aspektach społecznych, kulturowych 

i fizjologicznych, doczekało się wielu opracowanych teorii i dysertacji podchodzących to tego 

zagadnienia różno kontekstowo, to jednak trzeba zawsze mieć na uwadze, że jest to stan 

przypisany tylko kobiecie, związany z jej interpretacją i rozumieniem zachodzących 

procesów i zjawisk.  

Indywidualne podejście do bycia matką wiąże się z rozpatrywaniem przez kobiety 

bardziej bądź mniej świadomie macierzyństwa przez pryzmat jego zalet, korzyści, wad 

i ograniczeń. To ogólne podejście do macierzyństwa jest w dużej mierze wyznacznikiem 

przyjmowania postawy wobec zadań macierzyńskich i wypełniania roli kobiety związanej 

z wydawaniem na świat potomstwa i troski o nie.  

 
Materiał i metoda  

Prezentowane wyniki są niewielkim fragmentem badań prowadzonych przez autorkę 

od lutego 2009 r. do czerwca 2010 r. wśród Europejek, za pomocą kwestionariusza ankiety 

własnego autorstwa.  

Badaniami objęto kobiety będące matkami dzieci do 10 roku życia, zamieszkujące 

wybrane kraje europejskie oraz ich wypowiedzi dotyczące definiowani macierzyństwa, jego 

walorów i mankamentów.  

Celem badań jest wskazanie istnienia różnic w postrzeganiu macierzyństwa w 

zależności od narodowości kobiet 

Mimo, że tendencja do odchodzenia od religii w ogóle lub spłycania postaw religijnych 

nasila się w Europie, to jednak w niniejszym opracowaniu przyjęto jako kryterium doboru 

próby kontekst społeczny różnicujący poszczególne kraje tutaj pod względem wyznawanej 
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religii. Wybrano kraje takie jak – Holandia, Niemcy, Polska, Włochy, Bułgaria, Ukraina 

z dominującymi religiami: protestantyzm, katolicyzm i prawosławie.  

Badania prowadzone były głównie w szkołach podstawowych (np. Holandia), 

przedszkolach (np. Bułgaria, Polska), zakładach opieki zdrowotnej (np. Włochy, Ukraina). 

Wypełnione kwestionariusze zbierane były przez dyrektorów szkół, pielęgniarki i matki, 

których dzieci chodzą do przedszkoli.  

W badaniu wykorzystano metodę statystyczną polegającą na ilościowym ujmowaniu 

zjawisk społecznych i psychospołecznych – tutaj mierzącą poglądy Europejek. 

Uzupełnieniem wyników badań była także analiza jakościowa wypowiedzi respondentek. 

Zastosowaną w badaniu techniką była ankieta skierowana do kobiet z wybranych krajów 

europejskich.  

Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet Statistica 10 (StatSoft), test chi-

kwadrat, współczynnik kontyngencji Cadj-Pearsona i współczynnik kontyngencji V-Cramera.  

 
Wyniki i omówienie  
W badaniu udział wzięły 606 kobiety z Polski, Holandii, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Bułgarii. 

Respondentki charakteryzowały się: 

• Średnim wiekiem podczas badania – 33,2 lat  

• Średnim wiekiem podczas rozpoczynania współżycia płciowego – 16,8 lat  

• Średnim wiekiem podczas rodzenia pierwszego dziecka – 25,4 lat  

• Średnią ilością urodzonych dzieci – 1,5  

• 31 respondentek zaadaptowało 33 dzieci. 

Kobiety w wypowiedziach o byciu matką nawiązują często do wypełniania 

najważniejszego zadania w ich życiu a kobieta – matka jest społecznie poważana 

i gloryfikowana (Lesińska-Sawicka M., 2007, s. 211). Podobnie respondentki określając 

macierzyństwo najczęściej wymieniały: 

1) Wielkie szczęście i radość – 23,7 % wszystkich wskazań 

2) Wartość nadająca sens życiu – 13,3 % 

3) Wielkie wyzwanie – 8,4 % 

4) Trudne obowiązki – 4,6 % 

5) Kolejny etap w życiu kobiety – 5,7 % 

6) Potwierdzenie kobiecości – 3,5 % 

7) Odpowiedzialność – 14,8 % 

8) Nowe spojrzenie na świat – 5,8 % 

9) Spełnienie marzeń – 3,7 % 

10) Dar od Boga – 6,8 % 

11) Stres – 2,7 % 
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12) Warunek pełnej rodziny – 3,3 % 

13) Powołanie – 1,6 % 

 

Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły również macierzyństwa jako sposobu na podtrzymanie 

więzi rodzinnych, ciekawość czy zbędnych obowiązków. 

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała zależność pomiędzy definiowaniem 

macierzyństwem a narodowością kobiety choć siła oddziaływania jest słaba (Chi-kwadrat 

317,7347, df=80, p=0,0000, V Cramera 3238255; chi-kwadrat 372,4913, df=70, p=0,0000; 

V Cramera ,3506201; chi-kwadrat 303,6140, df=65, p=0,0000; V Cramera ,3165480). 

Spośród wszystkich określeń macierzyństwa Polki najczęściej wybierały 

macierzyństwo jako wielkie wyzwanie, Włoszki – warunek pełnej rodziny, Bułgarki - wartość 

nadająca sens życiu, odpowiedzialność, Ukrainki – dar od Boga, Holenderki – szczęście 

i radość oraz, kolejny etap w życiu kobiety, Niemki - trudne obowiązki, potwierdzenie 

kobiecości i stres.  

Każda sytuacja, w której znajduje się człowiek ma swoje walory i mankamenty, 

rzutujące m. in. na adaptację do nowej życiowej roli. Podobnie jest z wyełnianiem roli matki, 

która początkowo idealizowana, w momencie pojawienia się dziecka i konieczności 

podejmowania nowych zadań – racjonalizowana. Jak wynika bowiem z badań 

przeprowadzonych przez Genevie L. i Margolies E. jedynie jedna czwarta kobiet, przed 

urodzeniem dziecka, podchodzi realistycznie do macierzyństwa widząc jego zarówno wady 

jak i zalety, trudności i radości (np. „spodziewałam się, że opieka nad dzieckiem będzie 24-

godzinnym dniem pracy”, „wiedziałam, że dzieci zwłaszcza te starsze nie zawsze są małymi 

aniołkami”) (Genevie L., Margolies E., 1989), pozostała część respondentek idealizuje 

macierzyństwo rozważając je w kategoriach: doskonałe dziecko, doskonała matka, 

doskonała rodzina (Genevie L., Margolies E., 1989). 

Po urodzeniu dziecka matki zaczynają w większości krytycznie podchodzić do zajęć 

związanych z opieką nad dziećmi, ich wychowywaniem, ukazując, że są to zajęcia trudne, 

wyczerpujące, wypełniające cały czas i mocno angażujące ich siły. Zdaniem badaczy 

zjawiska pewna ambiwalencja uczuć w przeżywaniu macierzyństwa jest swoistą normą 

(Budrowska B., 2000), wydawałoby się bez względu na narodowość kobiet. Badacze 

amerykańscy, przeprowadzając badania na próbie ponad tysiącu osób, wykazali, że 

większość respondentek (55 %) mówiąc o macierzyństwie odwoływało się zarówno do jego 

pozytywnych jak i negatywnych stron (Genevie L., Margolies E., 1989). 

Respondentki biorące udział w badaniu krytycznie podeszły do zagadnienia swojego 

macierzyństwa ukazując jego zalety i wady.   

Wśród dostrzeganych korzyści macierzyństwa, respondentki wymieniały: 

1. spełnienie jako kobieta – 26,6 % wszystkich wskazań 
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2. zapewniona opieka na stare lata – 7,9 % 

3. wsparcie – 5,8 % 

4. poczucie bycia potrzebnym – 22,0 % 

5. bycie bezinteresownie kochaną przez inna osobę – 17,9 % 

6. przedłużenie rodu – 9,6 % 

7. większa odpowiedzialność za siebie – 7,1 % 

 
Rycina 1 Walory macierzyństwa 

 

W podejściu do walorów macierzyństwa najczęściej Polki wymieniały bycie 

bezinteresownie kochaną przez inna osobę, Włoszki i Ukrainki podkreślały – przedłużenie 

rodu, Bułgarki – większa odpowiedzialność za siebie, Holenderki – spełnienie jako kobieta, 

Niemki - zapewnioną opiekę na stare lata, poczucie bycia potrzebnym (ryc. 1).  

Analiza statystyczna ukazała istnienie zależności pomiędzy wymienianymi walorami 

macierzyństwa a narodowością o słabej sile oddziaływania (Chi-kwadrat 330,4311, df=40, 

p=0,0000, V Cramera ,3307783; chi-kwadrat 167,9091, df=35, p=0,0000, V Cramera 

,2354050). 

Wśród mankamentów bycia matką respondentki wymieniały:  

1. mniej czasu dla siebie – 34,3% wszystkich wskazań 

2. większe wydatki – 12,4% 

3. ponoszenie odpowiedzialności za innego człowieka – 24,4% 

4. zmęczenie – 16,3% 

5. zależność od dzieci – 10,7% 
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Analiza staystyczna wykazała istnienie zależności pomiędzy wymianianymi przez kobiety 

mankamentami macierzyństwa a ich narodowością (Chi-kwadrat 147,3878, df=30, p=0,0000, 

V Cramera ,2207334; chi-kwadrat 211,7934, df=25, p=0,0000, V Cramera ,2643839). 

Postrzeganie macierzyństwa przez pryzmat wad, różnie wygląda w poszczególnych krajach 

europejskich. Polki częściej niż respondentki z innych krajów wymieniały większe wydatki, 

Włoszki – zmęczenie, Bułgarki – mniej czasu dla siebie, Ukrainki i Holenderki - konieczność 

ponoszenia odpowiedzialności za drugiego człowieka, Niemki – zależność od dzieci (ryc. 2). 

 
Rycina 2 Mankamenty macierzyństwa 

 

Warto zwrócić uwagę na wymienią wielokontekstowo przez respondentki 

odpowiedzialność - w kategorii cechy określającej macierzyństwo, jego zalety i wady a także 

jako konieczność odpowiadania za swoje czyny względem siebie i swojego dziecka. 

Odpowiedzialność jako cecha macierzyństwa jest drugą pod względem częstości 

wymieniania przez respondentki (14,8% wskazań), jako zaleta i jako wada – piąte miejsce 

(analogicznie: 7,1% i 10,7%).   

Macierzyństwo będące szerokim pojęciem mieści w sobie całą gamę różnych odczuć, 

postaw, zachowań. Społecznie gloryfikowane, ukazywane w mediach często jako wartość 

autoteliczna bywa nie zawsze tak odbierane przez kobiety. Postrzeganie macierzyństwa 

przed porodem nie często pokrywa się z jednakowymi odczuciami kobiet po przyjściu już na 

świat dziecka.   

Na podstawie przytoczonych badań stwierdzić należy, że kobiety mimo całego 

wysiłku wkładanego w macierzyństwo, pozytywnie wypowiadają się o nim, bez względu na 

narodowość jaką posiadają. Mimo, często mniejszej ilości czasu, większych wydatków 
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i odpowiedzialności w wypowiedziach respondentek, dominują - gloryfikacja macierzyństwa, 

zapewnienie poczucia przynależności i miłości, powodując rozwój kobiety i samospełnienie.  

 
Wnioski  

Podsumowując przytoczone wyniki można wysunąć następujące wnioski, dotyczące 

postrzegania macierzyństwa przez kobiety, charakterystyczne dla danego kraju 

europejskiego i odróżniające je od innych:  

1. Polki – macierzyństwo określają jako wyzwanie; wśród jego zalet wymieniają 

bezinteresowność uczuć dziecka a mankamentów - większe wydatki; 

2. Włoszki - macierzyństwo określają jako warunek pełnej rodziny; wśród jego zalet 

wymieniają możliwość przedłużenia rodu a mankamentów – zmęczenie; 

3. Bułgarki - macierzyństwo określają jako wartość nadającą sens życiu, 

odpowiedzialność; wśród jego zalet wymieniają konieczność zwiększenia 

odpowiedzialności za siebie samego a mankamentów – mniej czasu dla siebie; 

4. Ukrainki - macierzyństwo to dar od Boga; wśród jego zalet wymieniają możliwość 

przedłużenia rodu a mankamentów – konieczność ponoszenia odpowiedzialności za 

drugiego człowieka; 

5. Holenderki -  macierzyństwo określają jako wielkie szczęście i radość, kolejny etap w 

życiu kobiety; wśród jego zalet wymieniają spełnienie jako kobieta a mankamentów - 

ponoszenie odpowiedzialności za drugiego człowieka;. 

6. Niemki - macierzyństwo określają jako potwierdzenie kobiecości i trudne obowiązki; 

wśród jego zalet wymieniają poczucie bycia potrzebnym, zapewnioną opieka na 

starość a mankamentów – zależność od dziecka.  

 

Uogólniając, na zakończenie można powiedzieć, że postawy kobiet względem 

macierzyństwa, charakteryzują się spójnością pozytywnego nastawienia respondentek do 

nowych zadań i obowiązków, dodatnią walencją oraz nadrzędnością podejmowanych zadań 

względem dziecka nad innymi obowiązkami.   

Dobrze byłoby aby położne sprawujące opiekę nad kobietami w okresie 

okołoporodowym wzięły pod uwagę pewne specyficzne dla danej kultury cechy, odróżniające 

być może zachowanie kobiet z określonych krajów od innych narodowości. Warto pamiętać, 

że macierzyństwo i prokreacja, choć indywidualne dla każdej kobiety są jednakże osadzone 

w kontekście kulturowo-społecznym z dyspozycjami do pewnych postaw, hierarchii wartości 

i kryteriów ocen.  
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HYIODINE V LIEČBE RÁN 

 

Libuša Repiská 

 

Agentúria domácej starostlivosti (ADOS Repiska,s.r.o.), Nitra 

 

Abstrakt  
Úvod: Rany predstavujú pre pacienta určitý problém a to nielen narušenie integrity kože, 

bolesť, opuchy, ale aj spoločenský hendikep a finančnú stratu. Problematika chronických rán 

sa stáva poslednou dobou stále častejšie diskutovanou  vďaka obrovskému boomu 

liečebných metód a možností. Dnes keď je na trhu nespočetné množstvo preparátov je 

potrebné, aby sestra poznala základné informácie a v rámci poskytovania kvalitnej 

ošetrovateľskej starostlivosti ich vedela využiť v praxi. Cieľ: cieľom mojej prednášky je 

využitie  Hyiodinev liečbe rán v ADOS. Poukázať na výhody aplikácie kyseliny hyaluronovej. 

Materiál a metodika: Po konzultácií s ošetrujúcim lekárom dlhodobo liečená pacientka bola 

nastavená na preparát - Hyodine. Mesačne sme fotili a prehodnocovali ranu. Zmeny sme 

zaznamenávali do tabuliek NOC. Môžeme konštatovať, že liečba Hyiodinebola úspešná, 

nakoľko rany sa vyhojili za tri mesiace. 

 
Kľúčové slová: Rany. Pacient. Ošetrovateľská starostlivosť. Hyodine. NOC (Nursing 

Outcomes Classification). 

 
Abstract  
Introduction: Wounds represent a problem for the patient and not just the integrity of the 

skin, pain, swelling, as well as a social disability and financial loss. The issue of chronic 

wounds is becoming more and more lately, thanks to a huge boom discussed treatment 

methods and options. Today, when the market is countless preparations, it is necessary that 

the nurse knew the basic information and the provision of quality nursing care to know their 

use in practice. Objective: The aim of my presentation is Hyiodineuse in the treatment of 

wounds in the ADOS. Demonstrate the benefits of the application of hyaluronic acid. 

Materials and Methods: After consultation with the physician treated the patient has long 

set the specimen - Hyodine. Monthly we were taking a blow to reconsider. Changes are 

recorded in tables NOC. We conclude that the treatment was successful Hyiodinebecause 

wounds vyhojili for three months.  

 

Key words: Wounds. Patient. Nursing care. Hyodine. NOC (Nursing Outcomes Classification). 
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Úvod 
Za ostatné roky je možné v Slovenskej republike sledovať pokrok v oblasti hojenia 

rán. Stále viac sa oproti tradičnému postupu presadzuje tzv. vlhké hojenie rán . Je to ďalší 

stupeň v efektívnom hojení akútnych, traumatických a chronických rán. Vlhké hojenie má 

v liečbe tkanivových defektov  viacero výhod: spoľahlivo absorbuje exudáty, zabraňuje 

macerácií, podporuje granuláciu a epitelizáciu, niektoré prípravky môžu mať dezinfekčný 

a analgetický efekt (Labaš,Čambal, 2008 s.346-347). Hojenie rán je komplexný proces 

vyžadujúci dostatočnú dávku energie a vitamínov, z ktorých je stavebný materiál pre 

výstavbu nového tkaniva. Najdôležitejšie sú vitamíny C, A , E a zinok (Grófová,2007, s. 150). 

Rana (kožný defekt) „znamená akúkoľvek  narušenú celistvosť kožného krytu“ (Pejznochová, 

2010). Príčiny vzniku  rán môžu byť externé mechanizmy – trauma, infekcie, patologický 

tlak, vysoká-nízka teplota, tradiačná liečba, dermatitídy. Interné mechanizmy – porucha 

funkcie žilného, tepelného, lymfatického systému, ochorenia krvotvorby, metabolické 

poruchy, neuropatie a iné. Cieľom starostlivosti o pacienta v ADOS (Agentúra domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti) je zlepšiť kvalitu jeho života, naplniť jeho fyzické, psychické 

a sociálne potreby. Ošetrovateľská  starostlivosť v domácom prostredí si vyžaduje neustále  

zefektívňovať ošetrovateľské aktivity a vzdelávať sestry, vzhľadom k veľkému počtu 

chronických rán a nových preparátov. Pri ošetrovaní rán sa riadime  typom rany, jej 

veľkosťou, množstvom secernovaného exsudátu, stavom rany a jej lokalizáciou. Sestra 

v podmienkach ADOSu má sťažené ošetrovateľské možnosti. Väčšinu chronických rán je 

možné pri systematickom prístupe k diagnóze,  liečbe  a pri dobrej spolupráci s pacientom 

ovplyvniť (ak nie vyliečiť, tak aspoň znížiť bolestivosť, obmedziť secernáciu a zápach) – 

možno významne skvalitniť život pacienta (Kopal,2009). Gulášová, Zacharová, Mikuličková 

(2009) uvádzajú: „sestra nie je tá, ktorá iba ošetruje a lieči iba chorý orgán ľudského tela, ale 

pracuje s chorým človekom, pôsobí naň nielen odbornými zákrokmi, ale celou svojou 

osobnosťou, svojím vzťahom k nemu, úrovňou svojich profesionálnych vlastností 

a spôsobilostí a mierou profesionálnej adaptácie“.  Aby bola liečba chronických rán úspešná, 

zohráva sestra významnú rolu – sestra edukátorka. Edukácia je veľmi zložitý proces 

predávajúci informácie a učenie pacienta chápať svoje problémy a chcieť ich riešiť. Podľa 

Cibulkovej (2011, s.31-32) „edukácie je hlavným cieľom udržanie dobrého a optimálneho 

zdravotného stavu pacienta a zlepšenie kvality života pacienta“.  Kvalita ošetrovania je 

závislá od vedomosti a ošetrovateľských zručností. Predpokladom kvalitného ošetrovania je 

dôležitá identifikácia príčiny ochorenia a dodržiavanie ošetrovateľského štandardu 

a využívanie nových trendov. Zodpovednosť sestier neustále vzrastá a kladie sa dôraz na ich 

aktívnu úlohu pri zefektívnení ošetrovateľskej starostlivosti. Kvalitná ošetrovateľská 

starostlivosť  pozostáva s dôkladného vyčistenia rany: toaleta rany - odstránenie  masti 

a iných materiálov. Sprchovanie defektu (pri ulcusoch) musí byť súčasťou  edukácie 
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pacienta, ktorý mnohokrát nechápe alebo podceňuje dôležitosť tohoto banálneho úkonu pre 

lokálne ošetrovanie chronickej  rany. Je to varianta, ktorú  zvládne  pacient sám alebo jeho 

najbližšia  rodina. Sestra v agentúre sa stretává s množstvom problémov, mnohokrát je 

potrebná dôkladná edukácie, aby sme splnili cieľ, který sme si s pacientom stanovili. Lokálne 

ošetriť defekt dnes už nie je problém, je veľké množstvo preparátov na  hojenie rán ako napr: 

Hyodine. Hyiodine je viskózny roztok (gél), ktorý sa skladá z kyseliny hyalurónovej, jódu a 

jodidu draselného. Hyiodine vytvára prostredie s ideálnou vlhkosťou pre hojenie a urýchľuje 

jeho proces. Podporuje granuláciu a epitelizáciu rany. Hyaluronan, inak nazývaný aj ako 

kyselina hyalurónová alebo (hyaluronát sodný), je dôležitý prvok prirodzeného 

extracelulárneho matrixu kože, kĺbov, oka a mnohých iných tkanív a orgánov, kde sa 

uskutočňuje rast, migrácia a vývin buniek. Má výnimočné regeneračné schopnosti a zohráva 

kľúčovú úlohu v procese regenerácie tkanív. Jód sa používa ako antibakteriálny prípravok  

na dezinfekciu kože už od roku 1811. Koncom štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia sa 

začali používať formulácie jódu – jodofóry. Tieto preparáty postupne uvoľňujú nízku hladinu 

jódu. Jód sa naviaže na proteíny, mastné kyseliny a nukleotidy, jódovaný povidon a jód-

kadexomer. Tieto preparáty majú široké spektrum aktivity proti baktériám, mykobaktériám, 

plesniam a prvokom. Zloženie jódu zabraňuje degradácii baktérií v kyseline hyalurónovej a 

preparát je tak vhodný na liečenie infikovaných rán. Koncentrácia jódu nemá žiaden toxický 

vplyv.  

 
Hyiodine má nasledujúce výhody: 

• vytvára ochrannú vrstvu, ktorá obklopuje tkanivá a podporuje ich vývin,  

• podporuje životaschopnosť buniek a ich migráciu do nových priestorov v tkanive, 

• umožňuje vzájomnú interakciu buniek s peptidmi a proteínmi. 
Hyiodine je vhodný na liečbu mnohých typov rán, ako sú chronické rany, infikované rany, 

úrazové rany, pooperačné rany, suché rany, silne secernujúce rany, povrchové alebo hlboké 

rany, rany s odumretým tkanivom, rany vo fáze granulácie a epitelizácie, diabetické defekty, 

tlakové vredy, žilové alebo arteriálne vredy, zápal dutín, fistuly (A care,2012).  

 

KAZUISTIKA: 
84 – ročná pacientka - imobilná, liečená v ADOS od 11.8. 2012 

Diagnózy: ICHS, diabetes mellitus – typ2, obezita, Ulcusy na PDK, Fibrilácia predsiení, 

Imobilizačný syndróm, Dehydratácia, Hypertenzia. 

Terapia: liečená hyiodine 1.3.2012 – 4.5.2012 po dobu 2 mesiacov. 7.5.2012 hospitalizovaná 

pre arytmiu srdca na kardiológii. U nás v starostliovsti od 11.8.2011, liečená Inadine, 

dermacynom, cerdakom a následne hyiodine. 

1.3. 2012 – nález  pred začatím liečby Hyiodine 
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Obrázok 1- Ľavá DK                                       Obrázok 2 – Pravá DK 

 

Ošetrovanie rán s defektom podľa NOC (1103) 
Meno, priezvisko pacienta: J. H Dátum narodenia: 1928 

Lekárska dg: L97 KP: 2506 

Začiatok liečby: 11.8. 2011 Ukončenie liečby: 6.6. 2012 

Lokalizácia rany: PDK Liečba: Inadine, Hiodine 

Ošetrovateľská diagnóza: Narušená celistvosť tkanív, vzťahujúca sa na zmenenú cirkuláciu 

 

Hodnotenie:  
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Epitelizácia 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 

Rozlíšenie hnisavej drenáže 1 1 2 2 3 4 4 4 1 1 1 

Rozlíšenie serózno-krvavej 

drenáže 

  3 3 4 4 4 4 1 1 1 

Rozlíšenie okolitého kožného 

erytému 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 

Rozlíšenie edému v okolí rany 5 4 4 4 4 4 4  4 4 4 

Rozlíšenie pľuzgierovej kože            

Rozlíšenie mokvajúcej kože 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 
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Záver 
Pacientka bola liečená v ADOS od 11.8. 2012, na rany bolo aplikované Inadine podľa 

ordinácie lekára. Rany sa nezlepšovali, po 6 mesiacoch liečby bola prehodnotená 

a skonzultovaná liečba s ošetrujúcim lekárom. Pacientka nastavená na Hyodine. Rany sa 

mesačne hodnotili ,ako vidieť na tabuľke NOC. Už po prvom mesiaci aplikácie  liečiva 

vymizol kožný  erytém, rana prestala mokvať. Liečba bola ukončená po troch mesiacoch od 

zahájenia aplikácie Hyodine. Na záver môžeme konštatovať, že sa liečba urýchlila, skvalitnil 

sa život pacientky, ktorá udávala: „že už po dvoch týždňoch som mohla ísť do obchodu 

a nemusela som sa obávať že mi pretečú pančuchy“. Liečba rán je komplexnou liečbou. Je 

nesprávne, ak lekár predpíše pacientovi vhodný prostriedok vlhkej terapie, ale nie sú 

dodržané ostatné liečebné zásady. Napríklad vynechanie kompresívnej terapie v liečbe 

venózneho vredu predkolenia je zásadnou chybou, pri ktorej, napriek správnej indikácii aj 

toho najlepšieho prostriedku vlhkého hojenia, nemôže nikdy dôjsť k zhojeniu ulkusu. 

Prekážkou ideálneho hojenia sú aj chyby v samotnom používaní konkrétnych výrobkov, 

napríklad ich aplikácia do rany na dobu dlhšiu ako je výrobcom odporúčaná, či ich aktivácia 

iným ako odporučeným prostriedkom. 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 
1. CIBULKOVÁ, M. 2011. Domáca ošetrovateľská starostlivosť – predĺžená ruka lekára 

v ambulantnej starostlivosti. In: Revue medicíny v praxi, 2011, roč. 9.,č.2, s. 31-32. 

ISSN 1336-202X. 

2. GULÁŠOVÁ, I., ZACHAROVOVÁ,E., MIKULIČKOVÁ, D.2009. Bazálna stimulácia v 

ADOS. In: XIV.vedecká konferencia pedagogických pracovníkov s medzinárodnou 

účasťou na tému Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na aktuálne 

problémy klinickej praxe v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve I. Slovenská 

spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek pri SLS. Bratislava. November 2010. ISBN 

978-80-89271-92-4. 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 303

3. GROFOVÁ,  Z., 2007. Mutriční podpora, Praktický rádce sestry. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing,a.s.2007.  s.150. ISBN 970-80-247-1868-2. 

4. KOPAL,T., 2009. Terapeutické možnosti pri rezistentnom vrede. 2009; 3(4) | 

Dermatológia pre prax. 

5. LABAŠ, P., ČAMBAL, M.,  2008. Základné princípy modernej liečby chronických rán. 

Via pract., 2008, roč. 5 (9): 346–347. 

6. PEJZNOCHOVÁ, I., 2010.  Lokální ošetrovaní ran a defektu na koži Praha: Grada. 

2010.76 s. ISBN 978-80-274-2682-3. 

 

 

Kontakt: 
PhDr. Libuša Repiská 

Agentúria domácej starostlivosti (ADOS Repiska,s.r.o.) 

Nitra 

 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 304

HODNOTENIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI SESTIER PACIENTMI 
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Abstrakt  
Edukačná činnosť sestier tvorí neoddeliteľnú súčasť výkonu ich povolania. Edukáciou 

pacienta napĺňajú nielen legislatívne požiadavky na profesiu sestry, ale významnou mierou 

môžu aj ovplyvňovať správanie, konanie a postoje pacienta. Na edukácii pacientov však 

participujú viacerí zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci. Sestra má medzi nimi zvláštne 

postavenie z toho dôvodu, že je v kontakte s pacientom najčastejšie a teda je mu ľudsky 

najbližšia. Pacient môže hodnotiť a zvyčajne aj hodnotí kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej, 

resp. zdravotnej starostlivosti často najmä na základe prístupu a činností sestry. Jeho 

hodnotenie môže byť vo výraznej miere ovplyvňované hodnotením edukácie, ktorú sestry 

u neho realizujú. Autorky v príspevku predkladajú výsledky prieskumu zameraného na 

hodnotenie edukačnej činnosti sestier zo strany pacientov, ale tiež poukazujú na platné 

legislatívne normy týkajúce sa poučenia pacientov a svoje zistenia porovnávajú so zisteniami 

iných autorov. 

 
Kľúčové slová: Edukácia. Sestra. Pacient. Hodnotenie. 

 
Abstract 

Education activities of nurses represent an integral part of their profession. By 

providing education to the patient they not only fulfil legislative requirements for profession of 

nurses, but they may considerably influence the behaviour, acting and attitudes of the 

patient. Although various medical and non-medical workers participate in education of the 

patient the position of the nurse among patients is specific as she is in the most frequent 

contact with the patients and humanly seems to be the closest person for the patient. The 

patient may evaluate and usually also often appraises the quality of provided nursing care or 

even medical care from his own experiencing of approach and activities of the nurse. His 

evaluation may be in a large extend influenced by the fact how the patient evaluates the 

education provided to him by nurses. The authors of the article submit the results of the 

survey focused on evaluation of education activities of nurses by patients and also point to 

the valid legislative norms related to instructing of the patients and compare their findings 

with results of other authors. 

Key words: Education. Nurse. Patient. Evaluation. 
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Úvod 
Posledné roky sa zvyšujú požiadavky na zdravotno-výchovné pôsobenie vykonávané 

sestrami. Dnes sa kladie dôraz na zveľaďovanie a uchovávanie zdravia, než na liečbu samu, 

a preto sa ľudia domáhajú rozšírenia príslušných vedomostí a zručností. Sestry môžu 

vykonávať prax v nemocniciach, ambulanciách alebo komunitách a realizované 

ošetrovateľské činnosti môžu využívať aj ako prostriedok na individuálne výchovné 

pôsobenie, na informovanie a vzdelávanie pacienta, čím povzbudzujú správne postoje a 

aktívne zapojenie jednotlivcov, spoločenských skupín a komunít, posilňujú ich samostatnosť 

a zodpovednosť pri zachovávaní svojho zdravia a zdravého spôsobu života (Magerčiaková, 

2007).  

Ako uvádzajú Simočková, Lengyelová (2012, s. 270) „edukácia patrí medzi významné 

piliere ošetrovateľstva. Je neodmysliteľnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti a tiež 

kritériom kvality. Sestry, ako najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov, sú 

v bezprostrednom kontakte s osobami zdravými aj chorými a ich rodinnými príslušníkmi. 

Preto by mali byť dobre pripravené na plnenie roly edukátorky. Sestra v edukačnom procese 

prehlbuje pacientove/klientove vedomosti, rozvíja zručnosti a tiež formuje postoje“. 

Pacient ako recipient ošetrovateľskej starostlivosti môže hodnotiť a zvyčajne aj 

hodnotí kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej, resp. zdravotnej starostlivosti často najmä na 

základe prístupu a činností sestry. Jeho hodnotenie môže byť vo výraznej miere 

ovplyvňované hodnotením edukácie, ktorú sestry u neho realizujú. 

 

Metodika a súbor 
 

Cieľom prieskumu bolo zistiť názory pacientov na edukáciu zo strany sestier a jej 

realizáciu, a zároveň zmapovať hodnotenie edukačnej činnosti sestier realizovanej 

u pacientov. 

Na získanie relevantných údajov bola použitá metóda empirického výskumu- 

neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Rozdaných bolo 120 dotazníkov pacientom 

v zdravotníckych zariadeniach žilinského, banskobystrického, košického a prešovského 

kraja, vrátených 119 dotazníkov, návratnosť teda bola 99%. Dotazník bol anonymný. 

Súbor respondentov tvorilo 119 pacientov. Vo vzorke boli zastúpení pacienti 

z ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z celkového počtu respondentov bolo 77 

žien (65 %), a 42 mužov (35 %). Respondenti boli vo veku od 17 rokov do 83 rokov. 

Priemerný vek respondentov bol  46 rokov. 
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Výsledky  
Položka dotazníka: Myslíte si, že súčasťou Vašej ambulantnej alebo nemocničnej liečby 
by malo byť poučenie pacientov zo strany sestier (napr. o životospráve, o užívaní 
liekov a pod.)? 

 
Graf 1 Edukácia realizovaná sestrou ako súčasť liečby pacienta 

 

117 pacientov (98 %) si myslí, že súčasťou ambulantnej alebo nemocničnej liečby by 

malo byť poučenie pacientov zo strany sestier, zápornú odpoveď označili 2 pacienti (2 %). 

 
Položka dotazníka: Je podľa Vás poučenie pacienta zo strany sestry dôležité? 

 
Graf 2 Dôležitosť poučenia pacienta sestrou 

 
Podobne ako v predchádzajúcej položke 117 pacientov (98 %) uviedlo, že poučenie 

pacienta zo strany sestry je dôležité, o opaku sú presvedčení 2 pacienti (2 %). 

 
Položka dotazníka: Môže poučenie pacienta sestrou prispieť k zlepšeniu 

zdravotného stavu alebo rýchlejšiemu uzdraveniu? 
 

 
Graf 3 Vplyv poučenia pacienta sestrou na zlepšenie zdravotného stavu 
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115 respondentov (97 %) uznáva, že poučenie pacienta sestrou môže prispieť 

k zlepšeniu zdravotného stavu alebo rýchlejšiemu uzdraveniu. Zápornú odpoveď označili 4 

respondenti (3 %). 

 

Položka dotazníka: Dodržiavali by ste pokyny zo strany sestry (napr. ohľadom 
úpravy životosprávy)? 

 
Graf 4 Ochota dodržiavať pokyny sestry 

 

88 pacientov (74 %) je ochotných dodržiavať pokyny a inštrukcie zo strany sestry,  

26 pacientov (22 %) nie je rozhodnutých, či by dodržiavali inštrukcie sestry a 5 pacienti (4 %) 

by ich nedodržiavali. 

 

Položka dotazníka: Realizujú podľa Vás v súčasnosti sestry v rámci svojej práce 
poučenie a vzdelávanie pacientov? 
 

 
Graf 5 Realizácia edukácie pacientov sestrou 

 

70 pacientov (58 %) si myslí, že sestry v súčasnosti v rámci svojej práce realizujú 

poučenie a vzdelávanie pacientov niekedy, 34 pacientov (29 %) označilo odpoveď „áno“, 

a podľa 15 pacientov (13 %) sestry edukáciu nerealizujú. 

 

Položka dotazníka: Stretli ste sa už s tým, že Vás sestra počas liečby alebo pobytu 
v nemocnici poučila o niečom, čo bolo dôležité pre zlepšenie Vášho zdravotného 
stavu? 
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Graf 6 Sprostredkovanie obsahu sestrou dôležitého pre zlepšenie zdravotného stavu 

 

88 pacientov (74 %) na uvedenú otázku odpovedalo, že sa už stretli s tým, že ich 

sestra počas liečby alebo pobytu v nemocnici poučila o niečom, čo bolo dôležité pre 

zlepšenie ich zdravotného stavu. 31 pacientov (26 %) uviedlo odpoveď „nie“. 

 
Položka dotazníka: Najčastejšie je poučenie alebo vzdelávanie pacientov sestrou 

realizované: 

 
Graf 7 Najčastejšie spôsoby edukácie pacientov sestrou 

 
Najčastejšie je podľa pacientov edukácia zo strany sestier realizovaná ústne, čo 

uviedlo 85 pacientov (71 %), 28 pacientov (24 %) ako najčastejšiu formu edukácie považuje 

nástenku, 22 pacientov (18 %) označilo písomnú formu, inú formu uviedol 1 pacient (1 %). 

Niektorí pacienti uviedli v odpovedi viaceré možnosti.  

 

Položka dotazníka: Poučenie a informovanosť pacientov zo strany sestier hodnotíte 

ako: 

 
Graf 8 Hodnotenie edukačnej činnosti sestier 
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Ako priemerné hodnotí poučenie a informovanosť zo strany sestier 67 pacientov (56 %), 

ako vynikajúce ho označilo 31 pacientov (26%) a nedostatočné je podľa 21 pacientov (18 %). 

 
Položka dotazníka: Aké predpoklady musí mať sestra, aby dokázala dobre 

poučiť alebo informovať pacientov? 

 
Graf 9 Predpoklady sestry pre realizáciu efektívnej edukácie pacientov 

 
Najdôležitejším predpokladom efektívnej edukácie sú vedomosti, resp. vzdelanie, čo 

uviedlo 72 pacientov (60 %), 61 pacientov (51 %) uviedlo ako najdôležitejší predpoklad 

prívetivý prístup k pacientom, 18 pacientov (15 %) uviedlo komunikačné zručnosti  

a 2 pacienti (2 %) pacienti uviedli možnosť „iné“. Niektorí pacienti uviedli v odpovedi viaceré 

predpoklady potrebné k uskutočňovaniu edukácie.  

 
Položka dotazníka: Myslíte si, že je dôležité poučenie pacientov zo strany sestier 

ohľadom predchádzania ochoreniam, úrazom, ochrany a upevňovania zdravia? 

 
Graf 10 Dôležitosť edukácie pacientov zameranej na prevenciu 

O dôležitosti edukácie realizovanej sestrou so zameraním na prevenciu je 

presvedčených 111 pacientov (93 %), naopak 8 pacientov (7 %) zastáva názor, že táto 

edukácia nie je dôležitá. 

 

Diskusia 
„Vzdelávanie pacientov je uznávanou nezávislou funkciou ošetrovateľstva aj 

v podmienkach slovenského zdravotníctva. Registrované sestry sú zodpovedné a majú 
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vzdelávanie pacientov vymedzené zákonom. Edukáciu v ošetrovateľstve ako súčasť 

ošetrovateľskej praxe potvrdzuje Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s účinnosťou od 1. apríla 2004 a Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah 

ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe 

pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom“ 

(Nemcová, 2010, s. 17). Názory pacientov na ich vzdelávanie sestrami sme zisťovali v rámci 

nášho prieskumu. 117 pacientov (98 %) si myslí, že súčasťou ich ambulantnej alebo 

nemocničnej liečby by malo byť poučenie pacientov zo strany sestier a rovnako 117 pacientov 

(98 %) uviedlo, že poučenie pacienta zo strany sestry je dôležité. 

Zdravotná výchova je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh sestry. Cieľom 

zdravotnej výchovy a výchovy pacientov k zdraviu je pripraviť ich na to, aby prijímali rozumné 

rozhodnutia v otázkach ovplyvňujúcich ich zdravie a hodnotnú úroveň ich života (Magurová, 

Majerníková, 2009). Aj v našom prieskume sme sa zamerali na vplyv edukačnej činnosti 

sestier na zdravotný stav pacienta. 115 respondentov (97 %) uznáva, že poučenie pacienta 

sestrou môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu alebo rýchlejšiemu uzdraveniu. Táto 

oblasť je však vo výraznej miere závislá od kompliancie pacienta. Horský a kol. (in Nemcová, 

Hlinková a kol., 2010, s. 45) definuje „komplianciu ako schopnosť a ochotu pacienta 

dodržiavať predpísanú liečbu“. 88 pacientov (74 %) sa v rámci nášho prieskumu vyjadrilo, že 

sú ochotní dodržiavať pokyny a inštrukcie zo strany sestry, 26 pacientov (22 %) nie je 

rozhodnutých, či by dodržiavali inštrukcie sestry a 5 pacienti (4 %) by ich nedodržiavali. 

Sestry sú povinné vykonávať edukáciu pacientov na základe platných legislatívnych 

noriem, ktoré uvádzame vyššie. Podľa našich zistení si 34 pacientov (29 %) myslí, že sestry v 

súčasnosti v rámci svojej práce realizujú poučenie a vzdelávanie pacientov, podľa názoru 70 

pacientov (58 %) sestry realizujú edukáciu niekedy a podľa 15 pacientov (13 %) sestry edukáciu 

nerealizujú. Podobné výsledky uvádza aj Vojteková (2007), podľa jej zistení bolo 34% pacientov 

edukovaných sestrou viackrát a 30,7 % pacientov určite aspoň raz. Ako uvádza Rozsypalová 

a kol. (2003, s. 181) „sestra je viazaná na úzky kontakt s chorými- dospelými aj deťmi. Neustály 

styk s nimi je pre sestru príležitosťou výchovne na nich pôsobiť“.  

„Významným subjektom realizácie výchovy k zdraviu je sestra. Vedecké poznatky 

z ošetrovateľstva a medicíny, vedomosti a zručnosti zo sociálnych vied, ktorú sú obsahom 

súčasného ošetrovateľského vzdelávania, spolu s praktickými skúsenosťami dávajú sestre 

predpoklady k vykonávaniu edukácie jednotlivcov, skupín a celej spoločnosti na 

profesionálnej úrovni“ (Vojteková, 2007, s. 123). 88 pacientov (74 %) v našom prieskume 

uviedlo, že sa už stretli s tým, že ich sestra počas liečby alebo pobytu v nemocnici poučila 

o niečom, čo bolo dôležité pre zlepšenie ich zdravotného stavu, naopak 31 pacientov (26 %) 

túto skutočnosť poprelo. 
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„Aby bolo učenie efektívne, musí sa pacient aktívne zapojiť do edukačného procesu. 

Aktivitu pri vyučovaní možno dosiahnuť aj prostredníctvom vhodnej vyučovacej (edukačnej) 

metódy, ktorá je zaujímavá a vzbudí pozornosť pacienta“ (Nemcová, Hlinková a kol., 2010, s. 

165). Najčastejšie je podľa našich respondentov edukácia zo strany sestier realizovaná 

ústne, čo uviedlo 85 pacientov (71 %), 28 pacientov (24 %) ako najčastejšiu formu edukácie 

považuje nástenku a 22 pacientov (18 %) označilo písomnú formu.  

Ako uvádza Jarošová (2000) indikátorom hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti 

je aj spokojnosť pacientov s odbornou starostlivosťou lekárov a ošetrujúcich pracovníkov 

(procedúra prijímania a prepúšťania, poskytovanie informácií pacientom o ich zdravotnom 

stave, priebehu liečby a postupe po prepustení z nemocnice. K hodnoteniu kvality 

poskytovanej starostlivosti pacientom určite prispieva aj pacientova spokojnosť, resp. 

nespokojnosť s edukáciou realizovanou sestrami. Ako priemerné hodnotí v rámci nášho 

prieskumu poučenie a informovanosť zo strany sestier 67 pacientov (56 %), ako vynikajúce 

ho označilo 31 pacientov (26 %) a nedostatočné je podľa 21 pacientov (18 %). Autorky 

Simočková, Lengyelová (2012) uvádzajú podobné zistenia- 48 % hospitalizovaných 

pacientov bolo s edukačnou činnosťou sestier spokojných, naopak 39 % pacientov bolo 

nespokojných a 13 % pacientov nevie túto skutočnosť posúdiť.  

Ako uvádza KP Neeraja (2011) edukátor v oblasti zdravia je odborne pripravených 

jedinec, ktorý zastáva rôzne roly a je špeciálne vyškolený pre použitie vhodné vzdelávacích 

stratégií a metód na uľahčenie rozvoja politík, postupov, intervencií a systémov 

prispievajúcich ku zdraviu jednotlivcov, skupín a komunít. Podľa názoru respondentov sú 

najdôležitejším predpokladom efektívnej edukácie vedomosti, resp. vzdelanie, čo uviedlo 72 

pacientov (60 %), 61 pacientov (51 %) uviedlo ako najdôležitejší predpoklad prívetivý prístup 

k pacientom a 18 pacientov (15 %) uviedlo komunikačné zručnosti.  

 

Záver 
Edukačná činnosť sestier tvorí neoddeliteľnú súčasť výkonu ich povolania. Edukáciou 

pacienta napĺňajú nielen legislatívne požiadavky na profesiu sestry, ale významnou mierou 

môžu aj ovplyvňovať správanie, konanie a postoje pacienta. Na edukácii pacientov však 

participujú viacerí zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci. Sestra má medzi nimi zvláštne 

postavenie z toho dôvodu, že je v kontakte s pacientom najčastejšie a teda je mu ľudsky 

najbližšia. Pacient môže hodnotiť a zvyčajne aj hodnotí kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej, 

resp. zdravotnej starostlivosti často najmä na základe prístupu a činností sestry. Jeho 

hodnotenie môže byť vo výraznej miere ovplyvňované hodnotením edukácie, ktorú sestry 

u neho realizujú.  

Každá sestra si musí uvedomiť, že významnú úlohu v procese edukácie zohráva aj jej 

osobný príklad, ktorý môže v rôznej miere ovplyvňovať aj hodnotenie jej edukačných aktivít 
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realizovaných u pacienta. Sestry disponujú rozdielnou schopnosťou ovplyvňovať pacientov, 

čo je podmienené ich osobnou príťažlivosťou, vystupovaním, komunikačnými zručnosťami, 

pracovným zaradením, úpravou zovňajšku, ako aj bezprostrednými kontaktmi na jednotlivých 

úsekoch činnosti. Svojím osobným príkladom sa môžu sestry stať prirodzenou autoritou 

a oporou pacienta pri plnení cieľov vytýčených v edukačnom procese (Magerčiaková, 2007).  
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KLIEŠŤAMI PRENÁŠANÉ OCHORENIA V PODMIENKACH LIPTOVSKEJ KOTLINY 
 

Mária Nováková, Bronislava Víchová  
 

Parazitologický ústav SAV, Košice 

 
Abstrakt 

Najrozšírenejší kliešť strednej Európy, kliešť obyčajný (I. ricinus), je vektorom 

jednobunkových patogénov, vírusov a rôznych baktérií. Okrem baktérií Borrelia burgdorferi 

sensu lato a Anaplasma phagocytophilum, prenáša aj rôzne druhy z rodu Rickettsia. 

Prezentovaná práca predstavuje výsledky vyšetrenia 547 vzoriek kliešťa obyčajného 

z rôznych lokalít Liptovskej kotliny na prítomnosť baktérií, ktoré sú pôvodcami lymskej 

boreliózy (LB), granulocytárnej anaplazmózy a riketsiózy u ľudí. A. phagocytophilum bola 

dokázaná v 14 (2,73 %) a Borrelia burgdorferi s.l. v 24 (4,70 %) vyšetrených kliešťoch. Druhy 

z rodu Rickettsia bolo možné detegovať v 48 vzorkách kliešťa obyčajného, pričom sme  

identifikovali Rickettsia helvetica v 4 (8,33 %) z nich. Ďalej sme vyšetrili plnú krv a krvné 

sérum 43 poľovníkov, ktorí sa pohybovali v tých istých lokalitách z akých pochádzali kliešte. 

DNA baktérie A. phagocytophilum sa potvrdila u jednej osoby, antianaplasmové protilátky u 5 

(11,62 %) a antiboréliové protilátky u 10 (23,25 %) osôb. Prítomnosť A. phagocytophilum 

sme zisťovali v 44 vzorkách tkaniva hlodavcov, odchytených pri obci Bešeňová 

v ružomberskom okrese. PCR amplifikáciou časti 16S rRNA génu sme potvrdili baktériu A. 

phagocytophilum v dvoch prípadoch (4,45 %). Naša štúdia prináša pohľad do problematiky 

cirkulácie kliešťami prenášaných patogénov, najmä baktérie A. phagocytophilum, a to 

v oblasti Slovenska, odkiaľ bol potvrdený prvý prípad granulocytárnej anaplazmózy u ľudí. 

 
Kľúčové slová: Anaplasma phagocytohilum. Humánna granulocytárna anaplazmóza. 

Kliešťami prenášané ochorenia. Ixodes ricinus. Lymská borelióza. 

 
Abstract 

The hard tick Ixodes ricinus (I. ricinus), which is the most abundant tick species in 

central part of Europe, is known to transmit protozoa, viruses, and several bacteria. Besides 

Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) and Anaplasma phagocytophilum (A. phagocytophilum), 

it also transmits different species of the genus Rickettsia. The current study examined 547 

questing I. ricinus ticks from different localities of Liptov valley for the presence of bacteria 

cause lyme borreliosis, granulocytic anaplasmosis and rickettsiosis in humans. A. 

phagocytophilum was detected in 14 (2,73 %) and Borrelia burgdorferi s.l. in 24 (4,70 %) out 

of 547 investigated ticks. Rickettsia helvetica carried 4 (8,3 %) out of 48 tick samples. We 
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examined 43 whole blood and serum samples of hunters who moved in the same localities 

and detected DNA of A. phagocytophilum in one person (0,57 %), anti-anaplasma antibodies 

in 5 cases (11,62 %) and anti-borrelial antibodies in 10 persons (23,25 %). Overall, 44 tissue 

samples from rodents trapped at the locality Bešeňová/Ružomberok were collected and 

examined for the presence of A. phagocytophilum DNA. Two samples (4,54 %) tested 

positive by PCR amplification of 16S rRNA gene fragment. Our study provides insights into 

the circulation of several tick borne pathogens, especially A. phagocytophilum, in the part of 

Slovakia where first patient with confirmed granulocytic anaplasmosis was diagnosed.     

 
Key words: Anaplasma phagocytophilum. Human garnulocytic anaplasmosis. Tick borne 

diseases. Ixodes ricinus. Lyme borreliosis. 

 

Úvod 
Kliešť obyčajný predstavuje pre obyvateľov strednej Európy skryté nebezpečenstvo, 

nakoľko jeho uštipnutie si mnohí nevšimnú a patogény, ktoré prenáša, vyvolávajú u ľudí 

spočiatku nešpecifické klinické príznaky, ktoré však najmä u staršieho alebo 

imunodeficitného organizmu môžu po čase vyvolať nemalé problémy. Preto skúmanie 

cirkulácie bakteriálnych či vírusových pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení v prírodných 

ohniskách je dôležitou súčasťou ich prevencie. V našej práci sme zisťovali prítomnosť 

baktérií, konkrétne pôvodcu LB, humánnej granulocytárnej anaplazmózy (HGA) a riketsiózy 

vo vzorkách DNA kliešťa obyčajného. Prítomnosť A. phagocytophilum sme určovali aj vo 

vzorkách tkanív potenciálnych rezervoárových zvierat baktérie v prírodnom ohnisku - u 

drobných zemných cicavcov. 

 
Materiál a metodika 

V priebehu rokov 2007-2010 bolo na vybraných turisticky exponovaných lokalitách 

Liptovskej kotliny zozbieraných z vegetácie 547 kliešťov I. ricinus (116 samičiek, 159 samcov 

a 272 nýmf) metódou vlajkovania. Konkrétne išlo o lokalitu Ivachnovský Luh (500 m n.m.) 

(n=24; 8♀, 6♂, 10N), Kalvária (596 m n.m.) (n=45; 14♀, 24♂, 7N), severnú stranu vrchu 

Mních (696 m n.m.) (n=384; 67♀, 109♂, 208N), okolie Krkavej skaly (800 m n.m.) (n=58; 

18♀, 13♂, 27N) a oblasť Malinného Brda (950-1000 m n.m.) (n=36; 9♀, 7♂, 20N). Všetky 

lokality patria do ružomberského okresu. Kliešte boli do izolácie DNA uskladňované v 70 % 

etanole. Na priamu diagnostiku pôvodcu HGA prostredníctvom PCR, ako aj na stanovenie 

IgM a IgG protilátok voči A. phagocytophilum a B. burgdorferi s.l. sme na Infekčnej klinike 

ÚVN v Ružomberku v roku 2009 odobrali vzorky krvi do skúmaviek s antikoagulantom 

(EDTA) a krvného séra do skúmaviek od 43 poľovníkov z ružomberského okresu. Vzorky boli 

uskladnené pri 4°C do ďalšieho vyšetrovania. Všetci poľovníci zároveň vyplnili dotazník 
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o možných zdravotných problémoch, výskyte v prírode a kontakte s kliešťami. V priebehu 

rokov 2009-2010 bol realizovaný odchyt 44 drobných cicavcov líniovou metódou do pascí 

(živolovných, sklápacích) na lokalite v blízkosti obce Bešeňová v ružomberskom okrese. 

U hlodavcov boli odobraté časti ušnice do plastických skúmaviek so 70 % etanolom 

a uskladnené pri 4°C do izolácie DNA.  

Kliešte boli po vybratí z etanolu zatriedené podľa pohlavia a usušené na vzduchu. 

Izolácia DNA bola uskutočnená metódou alkalicej hydrolýzy [1] a jej úspešnosť bola 

potvrdená PCR amplifikáciou časti mitochondriálneho génu (cytochróm b) [2]. Podobne, 

izolácia DNA zo vzoriek plnej krvi od poľovníkov a vzoriek tkanív hlodavcov bola 

uskutočnená komerčným kitom podľa postupu výrobcu (NucleoSpin® Tissue Kit a 

NucleoSpin® Blood Kit, Macherey-Nagel, Germany). Úspešnosť izolácie sme potvrdili PCR 

amplifikáciou časti mitochondriálneho génu stavovcov (12S) [3]. Prítomnosť A. 

phagocytophilum v kliešťoch sme zisťovali PCR amplifikáciou ~849-bp dlhého úseku génu 

kódujúceho povrchový proteín msp4 baktérie [4]. Pre stanovenie A. phagocytophilum vo 

vzorkách plnej krvi poľovníkov a tkanivách hlodavcov bola uskutočnená nested PCR 

amplifikácia fragmentu 16S rRNA génu [5]. Antianaplazmové protilátky sme vo vzokách 

krvého séra poľovníkov zisťovali nepriamou imunofluorescenčnou metódou komerčným 

kitom podľa postupu výrobcu (Focus Diagnostics, Cypress, California, USA). Antiboréliové 

protilátky sme vyšetrovali modifikovaným ELISA testom [6]. Baktérie z rodu Rickettsia sme 

vo vzorkách kliešťov zisťovali PCR amplifikáciou časti génu pre citrát syntetázu (gltA) [7]. Pre 

stanovenie konkrétneho druhu boli pozitívne vzorky sekvenované.  

 
Výsledky 
A. phagocytophilum bola dokázaná v 14 (2,73 %) a Borrelia burgdorferi s.l. v 24 (4,70 %) 

vzorkách kliešťa obyčajného. Po PCR amplifikácii a následnom sekvenovaní pozitívnych 

vzoriek sa potvrdila prítomnosť Rickettsia helvetica u 4 (8,33 %) zo 48 vyšetrovaných 

kliešťov I. ricinus. Koinfekciu sme u kliešťov nezistili. A. phagocytophilum bola zachytená u 6 

samcov (4,34 %), 4 samičiek (3,66 %) a u 4 nýmf (1,51 %). Na lokalite s nadmorskou výškou 

700 m sme zistili celkovú prevalenciu 4,02%, na lokalitách s nadmorskou výškou 500 m, 600 

m, 800 m a 900 m sme nedetegovali ani jedného kliešťa infikovaného pôvodcom HGA. 

Pôvodcu lymskej boreliózy sme stanovili u 4 samcov (2,51 %), 12 samičiek (10,34 %) a 8 

nýmf (2,94 %). Najvyššia infikovanosť kliešťov bola na lokalite Ivachnovský Luh (41,66 %), 

nasledovala Krkavá skala (10,34%), Malinô Brdo (5,55 %), Kalvária (4,44 %) a Mních  

(1,04 %). Detekciu baktérií z rodu Rickettsia sme uskutočnili v 48 vzorkách kliešťa 

obyčajného (17 samíc, 16 samcov a 15 nýmf). Pozitívne vzorky získané PCR amplifikáciou 

časti génu pre pre citrát syntetázu (gltA) boli následne sekvenované. Dokázali sme 

prítomnosť R. helvetica, ktorá bola homologická vo všetkých pozitívnych vzorkách kliešťa 
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obyčajného. Najvyššia celková prevalencia patogénu bola stanovená na lokalite 

s nadmorskou výškou 600 m (12 %), nasledovala lokalita s nadmorskou výškou 700 m  

(7,69 %). Kliešte z ostatných lokalít boli testované s negatívnym výsledkom. Vyšetrili sme 43 

vzoriek plnej krvi a sér na prítomnosť pôvodcu HGA a LB odobraných od poľovníkov z 

okresu Ružomberok. U jedného poľovníka sme PCR analýzou a následnou sekvenáciou 

DNA amplikónu detegovali baktériu vo vzorke plnej krvi (priemerná pozitivita 0,57 %), pričom 

ide o prvý priamy dôkaz akútnej anaplazmózy u človeka na Slovensku vôbec. Získané 

sekvencie vykazovali 99,2 % podobnosť so sekvenciami A. phagocytophilum z krvnej vzorky 

muflóna (Ovis musimon) a jeleňa lesného (Cervus elapus) z Českej republiky Prítomnosť 

antianaplazmových protilátok sme zistili u piatich osôb (11,62 %), z toho IgM protilátky sme 

stanovili u jedného a IgG protilátky u štyroch poľovníkov. Protilátky proti pôvodcovi LB sme 

detegovali u 10 osôb (23,25 %), z toho IgM protilátky sa potvrdili u 5 a IgG u 5 poľovníkov. 

Zo 44 vzoriek tkaniva drobných zemných cicavcov sme A. phagocytophilum stanovili v dvoch 

prípadoch (4,54 %), u ryšavky žltohrdlej (A. flavicollis) a u hrdziaka lesného (M. glareolus). 

Obidve sekvencie boli 100% identické a ukázali 100 % similaritu s nukleotidovými 

sekvenciami z hrdziaka lesného zo Švajčiarska (AF192796), ktoré sa líšia od humánnych 

izolátov.  

 
Diskusia 

V našej práci sme potvrdili A. phagocytophilum u kompetentného vektora (I. ricinus), 

potenciálneho rezervoárového hostiteľa (drobné zemné cicavce) aj u konečného hostiteľa 

(tzv.“dead-end“ hostiteľ - človek) z oblasti Liptovskej kotliny. Ekológia pôvodcu HGA 

v Európe sa zdá byť nie taká jednoznačná ako je tomu v Amerike, kde autori opísali dva 

varianty A. phagocytophilum, konkrétne Ap- variant 1 (tzv. prežúvačí) izolovaný z kliešťa I. 

ricinus a z voľne žijúcich prežúvavcov a Ap-ha variant patogénny pre človeka, izolovaný 

z ľudských vzoriek a z hlodavcov [8]. V Európe sa striktná existencia dvoch genotypov 

nepotvrdila, nakoľko u jelenej zveri boli potvrdené oba varianty [9]. V poslednom období 

vystupuje do popredia otázka úlohy diviačej zveri ako rezervoárov Ap-ha variantu 

patogénneho pre človeka [10]. Všetky uvedené fakty poukazujú na to, že ekológia 

a cirkulácia jednotlivých ekotypov Ap v Európe nie je tak jednoznačná, podobne, otázka 

vnímavých hostiteľov pre genotypy A. phagocytophilum vyvolávajúce HGA v Európe je stále 

nejasná a vyžaduje si genetické štúdium a porovnávanie čo najväčšieho počtu génov (tzv. 

multilocus analysis). Lymská borelióza bola na Slovensku monitorovaná od roku 1987 

s priemernou ročnou chorobnosťou v rokoch 1987-1994 4,24 prípadov na 100 000 

obyvateľov (údaj z Epidemiologického informačného systému Slovenska, www.epis.sk), 

infikovanosťou kliešťov od 3,5 % [11] do 38,3% [12] a prevalenciou antiboréliových protilátok 

u ľudí 14,6 % [6]. Výsledky z našej štúdie (4,70 % infikovanosť kliešťov a výskyt protilátok 
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u 23,25 % poľovníkov) sú podobné, vyšší výskyt protilátok je možné vysvetliť vysoko 

rizikovou skupinou obyvateľstva (poľovníci). Prítomnosť R. helvetica v kliešťoch z Liptovskej 

kotliny (8,33%) koreluje s výsledkami iných autorov [13]. 

 
Záver 

Pre objasnenie potenciálneho nebezpečenstva, ktoré HGA predstavuje, je 

nevyhnutný ďalší výskum zameraný na sledovanie výskytu jednotlivých genotypov A. 

phagocytophilum u ľudí, domácich i divožijúcich zvierat.  

 

Táto práca vznikla za finančnej podpory Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied VEGA 2/0113/12. 
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Abstrakt 

Stále se zvyšující incidence osob s poruchami paměti a nákladná léčba kognitivy 

vede k využívání nefarmakologických metod léčby těchto mnestických poruch. Již mírný 

kognitivní pokles způsobí zhoršení kvality života jedince a kvality života jeho blízkých. 

Z nefarmakologických terapeutických možností jsou využívány prvky psychoterapie, 

ergoterapie a dalších přístupů. Je zde i velmi důležitá spolupráce s příbuznými a blízkými, 

jejich edukace, dále pak pravidelný denní režim, úprava prostředí. Nefarmakologických 

metod je mnoho, záleží na možnostech daného jedince, stupni postižení kognitivních funkcí, 

jeho soběstačnosti a také jeho sociálním okolí. Cílem příspěvku je podrobnější seznámení 

s reminiscenční terapií a dále prezentace dílčí části výzkumného šetření s klienty 

gerontopsychiatrického oddělení. Tito klienti byli vybráni na základě studia jejich zdravotní 

dokumentace, mají diagnostikovaný některý typ demence, převážně Alzheimerovu chorobu  

a neužívají žádná farmaka na ovlivnění kognitivních funkcí. Je s nimi cíleně prováděna 

reminiscenční terapie za účelem ověření vlivu reminiscence na zpomalení progrese poruch 

paměti. Zúčastněným klientům je průběžně stanovováno Mini Mental State Examination 

(MMSE) score tzv. Folsteinovým testem. Zároveň je stanovena kontrolní skupina osob 

s diagnózou některého typu demence, kteří se reminiscenčních aktivit neúčastní. Ve stejných 

časových intervalech je také prováděn Mini Mental State Examination test za účelem 

komparace výsledků obou skupin. 

 
Klíčová slova: Poruchy paměti. Aktivizace. Reminiscenční terapie. Nefarmakologická léčba. 

Mini Mental State Examination. 

 
Abstract 

The ever increasing incidence of people with memory disorders and cognitive 

expensive treatment leads to the use of non-pharmacological methods of treatment of the 

cognitive disorders. Mild cognitive decline, decreasing the quality of life of individuals and the 

quality of life for their families. The non-pharmacological treatment options are utilized 

elements of psychotherapy, occupational therapy and other approaches.There i salso a very 
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impotant collaboration with relatives, their education as well as a regular daily routine, editing 

environment…. There are many non-pharmacological methods, depending on the 

capabilities of the individual,on the degree of cognitive impairment and his social 

surroundings. The aim of this paper is a more detailed introduction to reminiscence therapy 

and partial presentation of the survey with clients of gerontopsychiatric department. These 

clients were selected based on the study of their documentation. They have some type of 

dementia, especially Alzheimer´s disease. They take no drugs to influence cognitive function. 

These clients are treated by the reminiscence therapy in order to verify the reminiscence on 

slowing the progression of memory disorders. The respondents are continually tested by  the 

Mini Mental State Examination score (Folstein test). It is established the control group of 

seniors  with diagnoses of some type of dementia, who are not participated in the 

reminiscence activities. Mini Mental State Examination tests are performed in these clients in 

the same time intervals. 

 
Key words: Memory impairment. Activation. Reminiscence therapy. Non pharmacological 

treatment. Mini Mental State Examination. 

 

Úvod 
Počet osob v seniorském věku se neustále zvyšuje a zvyšovat bude. V roce 2011 

tvořilo v České republice procentuální zastoupení seniorů ve věku 65 a více let 15,5 %, na 

Slovensku pak 12,4 %. (ČSÚ 2012) Nejznámějším a nejčastějším stavem, kdy dochází 

k porušení kognitivních funkcí, je syndrom demence. Tento stav s sebou přináší, vzhledem k 

provázanosti zdravotně sociální situace, zvyšující se nároky na celé blízké okolí postiženého 

člověka. Demence je nejčastější psychiatrickou poruchou ve stáří. Ve skupině 65 - 75 letých 

závažnější demencí trpí 5 - 7 %, ale u 85 letých je to již 20 % osob. (Dienstbier 2009) 90 % lidí 

postižených demencí jsou senioři nad 65 let. (Topinková 1999) Podle webového serveru 

České alzheimerovské společnosti Alzheimer.cz se odhadují počty osob s demencí v České 

republice na 123 000, v Evropě pak kolem 7 milionů. Odhaduje se, že na celém světě žije 24 

milionů lidí s demencí a předpokládá se, že do roku 2040 vzroste celkový počet lidí s demencí 

na 81 milionů. (www.alzheimer.cz). Převládá však názor, že existuje značné množství 

neevidovaných dementních pacientů, takže statistiky výskyt demence podhodnocují. (Jirák 

1999). Poruchy kognitivních funkcí vedou ke snížení kvality života nemocných, ale také jejich 

pečovatelů, zpravidla nejbližších rodinných příslušníků. Jde mimo jiné o finančně velmi 

nákladné choroby. (Koukolík, Jirák 1999) Protože neexistuje příčinná léčba syndromu 

demence, zůstává základním cílem farmakologické i nefarmakologické léčby zpomalit progresi 

onemocnění. (Graessel et al. 2001) Screeningovou zkouškou pro stanovení diagnózy 

kognitivního poškození je Mini Mental State Examination (MMSE). Opakovaná vyšetření a 
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porovnání výsledků umožňují sledovat progresi kognitivního poškození u daného jedince. Jde 

o jednoduchý test dobře využitelný v praxi. Podle Koukolíka a Jiráka (1999) spolehlivě určuje 

střední a těžkou demenci, nikoli demenci počínající a lehkou. Pokud počet bodů nepřekročí 23, 

jedná se podle uvedených autorů s vysokou pravděpodobností o střední až těžkou 

Alzheimerovu nemoc. Pokud jde o nefarmakologickou léčbu, pak v případě osob s poruchami 

paměti jsou využívány aktivizační metody. Jedná se o prvky kognitivní aktivizace (Holmerová 

et al. 2007), ergoterapie, expresivní terapie (dramaterapie, muzikoterapie, biblioterapie, 

arteterapie…), canisterapie, pet terapie a další. Podle Kalvacha (et al 2004) jde o různé prvky 

psychoterapie včetně reminiscenčních metod. Reminiscence je vzpomínka nebo ohlas. Původ 

slova pochází z latinského reminíscor, což znamená vzpomenout si, rozpomenout se. (Kábrt 

2003). Reminiscenci jako metodu, kterou lze využít v práci se seniory, zavedla v Evropě 

anglická herečka Pam Schwietzerová. Vytvořila v Londýně reminiscenční centrum využívající 

prvky vybavení, vůně, zvuky apod. a tímto aranžmá přiblížila seniorům dobu jejich mládí. 

(Kalvach  et al. 2004). Reminiscence bývá řazena mezi validační techniky. Tato metoda se 

uplatňuje hlavně u seniorů s poruchami kognitivních funkcí. Validace spočívá v empatickém 

přijetí seniora postiženého některou z poruch paměti, holistickému náhledu na něj, respektu 

k prožívání souvisejících situací, přijímání jeho pohledu na svět bez kritiky a zachování 

důstojnosti. Pomáhá mu tak i přes možné komunikační bariéry zmírnit pocit osamění, strachu, 

úzkosti a pochopit jeho někdy neobvyklé chování. (www.vfvalidation.org). Přínosem této 

metody je hlavně obnovení klientovy sebedůvěry a pocitu důstojnosti a vlastní hodnoty. Využití 

vzpomínek v léčbě syndromu demence je velmi vhodné, protože dlouhodobá paměť zůstává 

relativně dlouho zachována. (Špatenková, Bolomská  2011; Janečková, Vacková 2010). 

Mezi další možnosti jak podpořit vzpomínková setkání je úprava prostředí, vytváření tzv. 

„memory rooms“. .„Memory books“, „life maps“ - vzpomínkové knihy života nebo „memory 

boxes“ - vzpomínkové krabice, reminiscenční divadlo s vhodnou tématikou, fotogalerie, pořádání 

svatebních reminiscencí, hudební vystoupení s dobovým námětem a další jsou využitelné 

možnosti, jak reminiscenční proces oživit a účastníky zaujmout. (Sim 2010). 

Přínos nefarmakologického přístupu v léčbě demence vidíme v zlepšení kvality života 

starých osob s mnestickými poruchami i osob jim blízkých a pečujících. Pro pečující osoby 

se účast v procesu reminiscenční terapie může stát prevencí syndromu vyhoření. Tato 

metoda vede k lepšímu pochopení situace seniorů s poruchou paměti a domníváme se, že 

může být i nástrojem v prevenci ageismu. Ageistické předsudky jsou tak rozšířené, že 

projevy demence u starého člověka bývají často pokládány za normální. Pokud se zabýváme 

finanční stránkou, pak náklady na celkovou léčbu demence dosahují, podle zpravodaje 

České alzheimerovské společnosti Vážka (3 - 4/2010), 22 000 eur na jednu osobu 

postiženou demencí a rok. Účinná farmakologická léčba zahrnuje tři různé typy inhibitorů 

cholinesteráz (donepezil, rivastigmin a galantamin) a memantin snižující toxicitu některých 
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aminokyselin v mozku nemocného. (Konrád 2007). Cena farmak proti demenci může 

dosahovat dle indikace lékaře měsíčně až několika tisíc korun. Například cena měsíční 

terapie lékem Ebixa (memantin) činí 1.897,-Kč. (SÚKL 2012)  

Cíl práce: Konceptuální analýza výsledků diagnostických kognitivních testů a vlivu metody 

reminiscence na zpomalení progrese kognitivních funkcí pro potřeby geriatrické  

a gerontopsychiatrické ošetřovatelské praxe. 

Soubor: Do první části šetření bylo zařazeno 8 klientů gerontopsychiatrického oddělení, vše 

ženy ve věkovém rozmezí 70 - 88 let.  Tyto klientky mají stanovenou diagnózu demence  

a jsou bez kognitivní farmakoterapie. Všem ženám byl v úvodu tohoto šetření proveden test 

ošetřovatelské zátěže (podle Svanborga, modifikovaný Staňkovou). U všech respondentek 

byl výsledek testu v rozmezí 10 - 20 bodů, jde o částečně závislé osoby na péči druhých. 

Metodika: S vybranými klientkami je cíleně prováděna 1 x týdně reminiscenční terapie. Tyto 

ženy jsou rozděleny do dvou skupin po 4 účastnicích a formou reminiscence  je prováděna 

jejich aktivizace. Rozdělení klientek do skupin předcházelo studium jejich dokumentace  

a pohovor s ošetřujícím personálem Respondentkám je v pravidelných intervalech prováděn 

MMSE test. Předpokládáme, že tato skupinová reminiscence bude probíhat minimálně tři 

měsíce, výzkumný soubor bude dále rozšířen o další skupinu respondentů, mužů. Poté bude 

provedena komplexní analýza, syntéza a komparace výsledků diagnostických kognitivních 

testů (MMSE) u těchto institucionalizovaných osob s poruchami paměti. Kontrolní skupinu 

tvoří 3 ženy ve věku 71, 74 a 76 let. Tyto klientky mají také stanovenu diagnózu demence, 

neužívají kognitiva a výsledky testu ošetřovatelské zátěže jsou srovnatelné s vybranými 

klientkami pro reminiscenční terapii (15 - 18 bodů). MMSE je stanovován v měsíčních 

intervalech, stejně jako účastnicím reminiscencí. 

Dílčí výsledky: Po skončení první fáze reminiscenčních setkání jsou výsledky MMSE testů u 

všech účastnic reminiscenční terapie srovnatelné s úvodními, liší se pouze v rozmezí  

1 bodu. (viz. Tabulka 1). 

Měsíční interval je pro stanovení závěrů potvrzujících kladný vliv reminiscenční 

terapie na zmírnění progrese příliš krátký. Ke stagnaci výsledků MMSE score došlo i u 2 žen 

kontrolní skupiny, u jedné došlo k poklesu o 6 bodů. Tento pokles si vysvětlujeme zhoršením 

zdravotního stavu klientky. 

Pokud hodnotíme náladu a subjektivní pocity žen během a bezprostředně po 

ukončení reminiscenčních sezení, pak je pozorovatelné zlepšení nálady ve skupině a během 

všech dosavadních reminiscenčních setkání došlo k patrnému zlepšení komunikace mezi  

klientkami navzájem. Klientky jsou po ukončení reminiscencí objektivně klidnější  

a spokojené. 
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Tabulka 1 Srovnání hodnot MMSE score u jednotlivých respondentů 

Respondent Hodnota MMSE score před  
zahájením reminiscenčního 

působení 

Hodnota MMSE score po  
1. měsíci reminiscenční 

terapie 

Bodový 
rozdíl 

1. 20 19 - 1 
2. 14 15 + 1 
3. 7 9 + 2 
4. 22 22 0 
5. 18 20 + 2 
6. 16 15 - 1 
7. 17 18 + 1 
8. 11 10 - 1 
  

Kontrolní skupina  
1. 12 11 - 1 
2. 7 8 + 1 
3. 15 9 - 6 
 

Diskuze: Reminiscenční terapie je vhodnou metodou pro aktivizaci seniorů s poruchami 

paměti a může alespoň trochu napomoci zlepšit kvalitu života starých osob s demencí. 

(Špatenková, Bolomská 2011) Pozitivním vlivem nefarmakologických přístupů formou 

reminiscence u osob s demencí se zabývaly některé výzkumy v zahraničí, například v Anglii 

nebo v Japonsku (Bailon et al. 2004; Okumura, Tanimukai., Asada 2008). V České republice 

řešil vliv reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů žijících v institucích 

interdisciplinární výzkumný tým Gerontologického centra Praha v letech 2005 - 2007 (hlavní 

řešitel PhDr. H. Janečková, Ph.D.). Výsledky této studie prokázaly významné zlepšení  

u osob zapojených do účasti na reminiscenčních aktivitách. Došlo ke zlepšení některých 

parametrů kvality života, jako je pocit sociálního začlenění účastníků programu, dále pozitivní 

vliv na sebevědomí a autonomii účastníků. Celkově větší prospěch z reminiscence měli, 

podle autorů výzkumu, aktivnější účastníci v porovnání s těmi méně aktivními. (Janečková  

et  al. 2008) Podle Janečkové (et al. 2008) je kvantitativní metoda výzkumů považována     

za méně vhodnou pro zhodnocení přínosu reminiscence, komplexnější pohled poskytují 

kvalitativní hodnocení. 

Předběžné výsledky našeho šetření potvrzují pozitivní vliv reminiscenční terapie na 

vybrané respondenty. Uvědomujeme si, že stagnace výsledků MMSE testů nemusí být 

způsobena pouze vlivem reminiscencí, avšak pozitivní atmosféra, spokojenost účastnic a 

subjektivní kladné hodnocení na závěr každého reminiscenčního setkání potvrzuje závěry 

výše uváděného výzkumu většího rozsahu. Nutná je však dlouhodobější kontinuální 

intervence. Zatím jediné negativum vidíme pouze v nedostatku vhodných prostor pro 

nerušený průběh intervencí. 
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Závěr 
Ageistické předsudky současné společnosti pokládají starého člověka s poruchou 

paměti za neschopného společenské interakce a tím za méněcenného. Zastánci tohoto 

názoru si ale neuvědomují, že předávání zkušeností formou vzpomínek a sdílení pocitů se 

seniory při vzpomínání na dobu minulou je jedinečnou možností přenosu v čase, navození 

neopakovatelné atmosféry a získání často zásadních informací o vzpomínajícím jedinci. 

Proto by se reminiscence v jakékoli formě měla stát součástí aktivizačních terapií 

v institucích zabývajících se péčí o seniory. Otevírá se zde prostor pro využití 

reminiscenčních terapeutů, kteří přinesou danému zařízení efekt ve formě zlepšení péče o 

klienty, i efekt ekonomický. 
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Abstrakt 
 Povolanie zdravotníckeho záchranára kladie zvýšené požiadavky na jeho individuálne 

charakterové vlastnosti. Je ťažké, ale aj nádherné.  Poskytuje sústavný pocit vlastného rastu. 

Prehlbujúceho sa chápania zložitej fyzickej a duševnej podstaty človeka. Pocit čestného 

miesta v spoločnosti potvrdzovaného tým, že prináša ľuďom veľké šťastie a to, záchranu ich 

životov. Z toho vyplýva, že osobnostný kredit je veľmi dôležitým a nevyhnutným prostriedkom 

v práci zdravotníckeho záchranára. 

 

Kľúčové slová: Osobnosť. Zdravotnícky záchranár. Urgentná zdravotná starostlivosť. 
 

Abstract 
Paramedic occupation puts increased demands on its individual traits. This 

occupation is difficult but also beautiful because it provides a continuous sense of self-

growth, deepening understanding of the complex physical and mental nature of man, the 

place of honor in the society which brings people great satisfaction. The personal credit is a 

very important tool necessary in the work of paramedic. 

 
Key words: Personality. Paramedic. Emergency health care. 
 
 Pri humanizácii súčasnej medicíny patrí popredné miesto zdravotníckemu 

záchranárovi ako bezprostrednému článku prvotnej starostlivosti o pacienta. Jeho 

každodenný kontakt s pacientmi a životne dôležitý význam úkonov v rámci poskytovania 

urgentnej zdravotnej starostlivosti spôsobujú, že je to práve zdravotnícky záchranár, ktorý 

odbornými, ale najmä osobnostnými a etickými kvalitami svojej práce spolurozhoduje o 

celkovej úrovni zdravotnej starostlivosti.   

 V záchranárskej praxi nestačí, aby zdravotnícky záchranár nadobudol iba odborné 

poznatky a praktické zručnosti, ale mal by mať určité morálne vlastnosti, bez ktorých nemôže 

optimálne pracovať. Povolanie zdravotníckeho záchranára je spojené s istým okruhom 

záväzných mravných požiadaviek, od ktorých závisí kvalita jeho práce. Patrí k nim 

altruizmus, pocit zodpovednosti a povinnosti, svedomie a pod.  
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 Zdravotnícky záchranár nemôže byť v žiadnom prípade remeselníkom vykonávajúcim 

svoje povinnosti voči neživému materiálu, ako zamestnanec, ktorý pracuje stereotypne, 

pretože pracuje iba pre splnenie istej normy. V povolaní zdravotníckeho záchranára nemá 

priestor  spotrebiteľské chápanie vykonávanej práce „niečo za niečo“, ale je to nezištná 

činnosť na ochranu zdravia a života človeka.  

  

Osobnosť  
Napriek tomu, že táto problematika má v psychológii vedúce postavenie, zatiaľ 

neexistuje jednoznačné vymedzenie tohto pojmu. Podľa historikov osobnosťou nie je každý 

človek, no iba ten, kto nejakým spôsobom ovplyvnil priebeh dejín (významní učenci, 

vojvodcovia a pod.). Psychológia priznáva, že každý človek je osobnosťou. Osobnosťou sa 

človek stáva až v určitom štádiu vývoja - keď si začne uvedomovať sám seba (dieťa v období 

3. roka života). Na človeka však pôsobí neustále množstvo podnetov, z ktorých prijíma len 

tie, ktorým prikladá určitý význam. Tieto formujú jeho osobnosť. To znamená, že je potrebné 

pripraviť človeka na to, aby bol ochotný prijímať takéto podnety, vybrať vhodný obsah 

výchovného pôsobenia. Človek sa utvára v činnosti a len v činnosti sa prejavuje, je taký v 

akom prostredí žije a zároveň uplatňuje svoju vlastnú aktivitu. Učenie I. P. Pavlova o vyššej 

nervovej činnosti nám naznačuje prístup k osobnosti z hľadiska materialistického monizmu, 

ktorý určuje, že psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti sú funkciou mozgu a 

odrazom vonkajšieho sveta. Na základe doteraz uvedeného môžeme konštatovať, že 

existujú dva determinanty osobnosti (faktory, ktorí sa podieľajú na formovaní osobnosti) 

biologické dispozície, prostredie - fyzikálne a sociálne. V literatúre sa stretávame aj s tretím 

činiteľom  - výchova. V psychológii nie je uvádzaná, no rozhodne patrí do spoločenského 

prostredia. Všetky spomenuté faktory pôsobia na formovanie osobnosti v určitej jednote. 

Spoločenské prostredie má medzi nimi čiastočne dominantné postavenie (aj keď nie je 

možné jednoznačne povedať, že v každej vlastnosti človeka je viac toho spoločenského). 

Keby však človek nežil medzi ľuďmi, tak by sa nestal osobnosťou. Ako príklad spoločenskej 

podmienenosti je možné uviesť charakter. Na druhej strane celý rad vlastností človeka, ktoré 

sú prevažne biologicky podmienené (napr. temperament).   

Z nasledujúcich definícii uvidíme, že medzi psychológmi je vymedzenie pojmu 

osobnosť veľmi problematické. G. W. Allport chápe osobnosť ako „dynamické usporiadanie 

psychofyzických systémov indivídua, určujúcich jeho jedinečnosť a prispôsobovanie sa 

prostrediu“. Podľa J. P. Guilforda je osobnosť „jedinečnou štruktúrou osobnostných čŕt“. 

Poznávanie osobnosti podľa Cattela „dáva možnosť predpovedať správanie človeka v určitej 

oblasti“.  
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Osobnosť: 

− je celková organizácia duševného života. Zahŕňa v sebe všetky jednotlivé duševné 

funkcie. 

− je integrovaný súhrn vnútorných čŕt a zvláštností človeka, cez ktoré sa lámu všetky  

− vonkajšie vplyvy. 

− človek so všetkými jeho psychickými a inými vlastnosťami. 

 
Osobnosť zdravotníckeho záchranára  

Povolanie zdravotníckeho záchranára je veľmi náročné a jeho vykonávanie si 

vyžaduje isté osobnostné predpoklady. Pri voľbe povolania si mnohí uchádzači o štúdium 

tohto povolania neuvedomujú jeho náročnosť. Ak sa niekto rozhodol pre toto povolanie z 

vnútorného presvedčenia, považuje toto povolanie za poslanie alebo sa rozhodol pomáhať 

ľuďom z humánnych dôvodov, nebude mať problém prispôsobiť sa podmienkam štúdia a 

potom aj práci, ktorá si vyžaduje veľmi dobrú psychickú, ale aj fyzickú kondíciu a zároveň aj 

obetavosť, ľudský prístup, zodpovednosť a svedomitosť.  
Motivačné faktory sú veľmi dôležité pri výbere tohto povolania, ale iba vtedy ak sú 

spojené s úrovňou vzdelania a vedomostí a s osvojením si všeobecných etických a 

mravných noriem a niektorých špecifických osobných vlastností.  

Vstup zdravotníckeho záchranára do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti 

znamená začiatok dlhej a náročnej cesty profesionálneho a osobnostného dozrievania. Jeho 

úsilie byť skutočnou osobnosťou, byť sám sebou nie je samoúčelné, ale smeruje ku 

skvalitňovaniu profesionálnej práce a medziľudských vzťahov. Práve vzťahy k druhým 

ľuďom, spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, počas choroby, pri telesnom 

alebo duševnom utrpení a vo chvíľach umierania a smrti najviac ovplyvňujú postoje a 

prežívanie zdravotníckeho záchranára, formujú citlivý prístup k človeku a rozvíjajú jeho 

osobnosť.  
 V praxi sa zdravotnícky záchranár dostáva do veľmi náročných situácií, ktoré musí 

zvládať nielen odborne, ale predovšetkým ľudsky. Jednou z najnáročnejších situácii v 

poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti je bezprostredné stretnutie s umieraním a so 

smrťou. Kontakt so zomierajúcim je pre zdravotníckeho záchranára silným osobným 

zážitkom. Núti ho hodnotiť vlastné postoje, správanie a konanie a hľadať hlbší zmysel života, 

ľudského utrpenia a smrti. Tieto situácie si od neho vyžadujú osobnú angažovanosť, cit, 

empatiu, ale aj ozajstnú odbornosť a profesionalitu. Pokiaľ ich zdravotnícky záchranár 

zvládne a prežíva kladne, môžu prispieť k jeho vlastnému osobnému a profesionálnemu 

rastu. Smrť pacienta je v istom zmysle „hodinou pravdy“ pre všetkých prítomných a 

zúčastnených.  
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Adaptovať sa v povolaní zdravotníckeho záchranára znamená prekonať počiatočné, 

veľmi hlboké a živé prežívanie zaťažujúcich udalostí (napr. utrpenie, rozsiahle poranenia so 

stratami krvi, poúrazové straty orgánov, smrť detí a mladých ľudí, žiaľ a zúfalstvo rodinných 

príslušníkov a pod.) a naučiť sa ich prežívať ľudsky - primerane bez traumatizujúceho vplyvu, 

aby nenarúšali pracovno-odborné výkony zdravotníckych záchranárov.  Zdravotnícky 

záchranár by mal mať istú mieru emocionálnej odolnosti, aby sa nestotožňoval s pacientom 

až tak, aby sám prežíval citové straty. Čas a stupeň adaptácie závisí od motivácie jeho voľby 

a prekonávania počiatočných emočných kríz. Prejavom úspešnej adaptácie je keď má 

zdravotnícky záchranár citom blízko k duševnej stránke chorého či zraneného, keď sa vie 

vžiť do situácie postihnutého - do jeho bolesti, strachu, obavy, neistoty a nielen jeho, ale aj 

do prežívania rodinných príslušníkov. 

Pre profesiu zdravotníckeho záchranára sú dôležité tieto rolové znaky: 

kolektívna orientácia - zdravotnícky záchranár vychádza pri svojej práci zo zásad a potrieb 

chorého človeka. Neorientuje sa v záujmoch a potrebách na seba, ale na druhých. Pre jeho 

sociálny vývoj by to malo byť samozrejmé. Táto preferencia je možná len pri sociálne zrelej 

osobnosti. Táto má kladný postoj k profesii, k činnosti, stotožňuje sa s požiadavkami role a 

výraznou motiváciou, 

univerzalizmus - predpokladá, že zdravotnícky záchranár je schopný vystupovať v svojej roli 

rovnako pred všetkými pacientmi. To si vyžaduje určitý stupeň odosobnenia, 

emocionálna neutralita - očakáva, že zdravotnícky záchranár je schopný svoje emócie 

podriadiť rozumu. Týka sa to hlavne rozhodnutí, kde nesmie prepadnúť panike, ale rýchlo a 

efektívne sa rozhodnúť. Emocionálna neutralita vytvára základ pre profesionálne správanie 

sa v zdravotníctve. 

Profesijná autonómia vyjadruje, do akej miery predstavitelia určitého povolania ako 

skupina rozhodujú o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú ich práce a povolania. Táto 

autonómia osobitným spôsobom určuje aj charakter profesijnej štruktúry zdravotníckej 

starostlivosti. V súčasnosti pôsobí v tomto systéme výrazná profesijná dominancia lekárov, 

t.j. väčšina práce, ktorú vykonávajú príslušníci iných povolaní a ktorá sa týka služby 

pacientovi, je vo väčšine podriadená príkazom lekárov.  

Táto skutočnosť podmieňuje aj súčasnú pozíciu zdravotníckych záchranárov. Z 

hľadiska role a pozície zdravotníckeho záchranára by malo toto povolanie obsahovať viac 

autonómie, pretože poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti môžeme považovať za 

samostatný medicínsky odbor. Svoju úlohu však zohrávajú aj výrazné zmeny v potrebách a 

štruktúre súčasnej spoločnosti (starnutie populácie, pribúdanie chronicky chorých a pod.).   

Viaceré zahraničné výskumy potvrdzujú, že lekári berú autonómiu zdravotníckych 

záchranárov na vedomie a nechávajú ich, aby vykonávali rozličné diagnostické a liečebné 

výkony, ak sú v dostatočnej miere štandardizované (napr. kardiopulmonálna resuscitácia 
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a iné život zachraňujúce výkony). Na druhej strane sa v tejto situácii vynára problém istej 

„technizácie“ a byrokratizácie povolania zdravotníckeho záchranára, pretože rola 

zdravotníckeho záchranára v administratívnej štruktúre znamená vzďaľovanie sa od 

pacienta. 

Ak je však hlavnou úlohou zdravotníckeho záchranára poskytovať urgentnú 

zdravotnú starostlivosť konkrétnym pacientom, potom jeho pozornosť musí patriť práve im. 

Je potrebné si to uvedomiť práve dnes, keď mnohí zdravotnícki záchranári pri zásahoch v 

teréne pri ťažkých poraneniach a ťažkých stavoch musia podanie medikamentov najprv 

konzultovať so službukonajúcim lekárom. V tomto prípade ide zjavne o stratu drahocenného 

času v neprospech pacienta. Aj niektorí lekári z posádok Rýchlej lekárskej pomoci 

obmedzujú kontakt s pacientom len na nevyhnutný čas. Neosobný prístup a nedostatok 

rešpektu vo vzťahu k pacientom sa môže preniesť aj do postojov a konania zdravotníckych 

záchranárov. 

            
                                          

   „ Jediným účelom života je byť tým, čím sme, a stať sa tým, čím sa môžeme stať.“ 

                                                                                      Robert Louis Stevenson   

 

 Povolanie zdravotníckeho záchranára zahŕňa ochranu, rozvíjanie a obnovenie zdravia, 

zmiernenie utrpenia pri starostlivosti o pacienta, či už jednotlivca, rodiny alebo skupiny. 

Najzákladnejším etickým princípom je úcta k človeku a s tým súvisiace ďalšie etické zásady, ako 

je autonómia pacienta (sebaurčenie), dobročinnosť (konanie dobra, neškodnosť), spoľahlivosť 

(dodržiavanie prísľubov), spravodlivosť (spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi ) a vyhýbanie sa 

poškodeniu zdravia pacienta. 

Krédom každého zdravotníckeho záchranára by malo byť mravné „desatoro“: 

• hľaď si svoje zdravie, lebo národ tvoj aj ľudstvo potrebuje zdravých mužov a zdravé 

ženy, 

• vzdelávaj svoj rozum, aby si pomohol národu svojmu poznávať pravdu, 

• zošľachťuj svoj cit, aby si sa stal šíriteľom krásna vo svojej vlasti, 

• privykaj svoju vôľu chcieť dobro, lebo národ aj ľudstvo potrebuje šľachetných 

jedincov, 

• staraj sa o svoju rodinu, ktorej si súčasťou, lebo šťastie tvojej rodiny je podmienené 

šťastím tvojím vlastným, 

• staraj sa o zdravie svojich spoluobčanov, lebo chorobami svojho okolia budeš trpieť 

sám i ty i tvoja rodina, 

• staraj sa o vzdelávanie, zušľachtenie a mravnosť svojich spoluobčanov, lebo ich 

nevzdelanosť, hrubosť a zlá vôľa prinesie tebe aj tvojej rodine veľké škody, 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 331

• miluj svoju vlasť a staraj sa o rozkvet a blaho, lebo tvoj vlastný vzrast závisí na ich 

rozkvete, 

• ľudstvo celé sa skladá z národov, a preto pestuj ciele všeľudské, lebo len nimi môže 

aj národ tvoj dosiahnuť nerušeného rozvoja, 

• prispievaj k splneniu úloh ľudstva na tejto planéte a k jeho povinnostiam, k tvorstvu 

ostatnému, lebo len rovnováha života na zemeguli môže životu ľudskému zaručiť 

nerušené trvanie a pokrok.    

Týchto „desatoro“ hovorí za všetko: „Prospievaj sebe so zreteľom na celok, 

prospievaj celku, aby si sa sám stal šťastným.“ 
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Streszczenie  
Wstęp 

Obciążenia w pracy pielęgniarki wymagają szczególnej uwagi, zarówno ze względu 

na skalę zjawiska, jak i na poważne konsekwencje społeczne. Ocena obciążeń 

psychospołecznych ze względu na subiektywny charakter zjawiska wymaga zastosowania 

wiarygodnych standaryzowanych narzędzi. 

Celem pracy jest była analiza obciążeń psychospołecznych u pielęgniarek 

pracujących w pielęgniarskiej opiece długoterminowej w środowisku domowym pacjenta oraz 

zbadanie występowania w tej grupie zespołu wypalenia zawodowego. 

 
Materiał i metody 

Badaniem objęto 32 pielęgniarki/pielęgniarzy pracujących w domowej opiece 

długoterminowej. Do badań użyto arkusz oceny jakości warunków pracy pod względem 

obciążenia psychospołecznego oraz Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI). Badania 

miały charakter pilotażowy. 

Wyniki 

Badana grupa charakteryzuje się dużym stopniem obciążenia psychospołecznego, oraz 

występowaniem zespołu wypalenia zawodowego na poziomie średnim w wymiarach: 

wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i utraty poczucia osiągnięć osobistych. 

Wnioski 

W celu poprawienia jakości opieki nad pacjentem w opiece długoterminowej, ważne jest 

uwzględnienie występujących obciążeń dla pielęgniarki, oraz podjęcie działań na rzecz 

zminimalizowania skutków psychospołecznych dla pracowników.  

 

Słowa kluczowe: Pielęgniarka. Obciążenie psychospołeczne. Wypalenie zawodowe. 
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Abstract 
Introduction 

Onerous work of nurses requires special attention since both, the scale of the 

phenomenon and resulting from it serious social consequences must be addressed. 

However, evaluation of the psychosocial burden needs reliable standardised measuring tools 

because it is an extremely subjective issue.  

The objective of this work was to analyse the psychosocial burden experienced by 

nurses providing long term care for patients in the home environment. The other purpose 

was to examine if the phenomenon of professional burnout was reported in this group of 

medical professionals. 

Material and methods 

Thirty two nurses providing long term care  participated in this study. The authors 

applied working conditions evaluation form for the psychosocial burden and the Maslach 

Burnout Inventory MBI.  It is a pilot study.  

Results 

The study group presented high level of the psychosocial burden. Nurses 

experienced professional burnout with moderate intensity in the following dimensions: 

emotional exhaustion, depersonalisation, and loss in terms of personal achievement. 

Conclusions 

In order to improve quality of the long term care burden experienced by nurses should be 

taken into account. Furthermore, adequate actions should be taken to minimise psychosocial 

outcomes resulting from onerous work.   

 

Key words: Nurse. Psychosocial burden. Professional burnout. 

 
Wstęp  

Polska jest jednym z wielu krajów, w którym systematycznie rośnie zapotrzebowanie 

na opiekę długoterminową. Na sytuację tę wpływa szereg czynników, wśród których należy 

wymienić przede wszystkim zmiany demograficzne i społeczno-kulturowe, które dokonały się 

w ciągu kilkudziesięciu lat. Poza tym potrzeba ekonomizacji ochrony zdrowia wymusiła 

tworzenie nowej formy opieki w środowisku domowym [1]. 

 Największy wpływ na rozwój opieki długoterminowej odgrywa wydłużenie się średniej 

długości życia, starzenie się społeczeństw, szybkie tempo wzrostu liczby niepełnosprawnych 

w Polsce, jak i uwarunkowania społeczno-kulturowe dotyczące rodziny [1,2]. Nie sposób 

pominąć także ważnego czynnika, jakim jest zmniejszenie dzietności rodzin. Ponad to 

restrukturyzacja ochrony zdrowia, a co za tym idzie ekonomizacja systemu opieki zdrowotnej 

zmusza do skracania okresu pobytu chorego w szpitalu. Powyższe czynniki wskazują na 
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konieczność dalszego rozwoju tej gałęzi medycyny i opieki pielęgniarskiej, z jednoczesnym 

zwróceniem uwagi na jakość oferowanych świadczeń pielęgniarskich w opiece 

długoterminowej. W polskim systemie ochrony zdrowia, świadczenia zdrowotne realizowanie 

najbliżej miejsca zamieszkania chorego i jego rodziny są realizowane przez Podstawową 

Opiekę Zdrowotną, która obejmują różne działania: lekarza, pielęgniarki, położnej, opieki 

całodobowej oraz transportu sanitarnego [3]. 

Stale rosnące potrzeby na świadczenia zdrowotne w środowisku zamieszkania stanowią 

wyzwanie dla polityki zdrowotnej i społecznej państwa. Spowodowało to konieczność 

stworzenia optymalnego modelu opieki długoterminowej, który powinien być dostosowany do 

zasad i wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Jedną z niepodważalnych 

zasad opieki długoterminowej jest jej kompleksowość. Udzielanie świadczeń obejmuje 

działania związane z oceną stanu zdrowia w kontekście ustalenia stopnia niesamodzielności 

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, kompensowanie utraconej sprawności w 

zakresie samopielęgnacji oraz współuczestniczenie w procesie leczenia [4]. 

Praca pielęgniarki, specjalisty opieki długoterminowej jest pracą samodzielną, 

należącą do trudnych i złożonych o wielozadaniowym charakterze. Wiąże się z szeregiem 

obciążeń między innymi o charakterze psychospołecznym. Dla pielęgniarek pracujących w 

ramach opieki długoterminowej, codziennością staje się obcowanie z chorobą  o 

niekorzystnym rokowaniu, starością oraz śmiercią. Kluczową rolę zajmuje współpraca z 

lekarzem rodzinnym, zespołem terapeutycznym oraz z rodziną i innymi opiekunami chorego 

[5,6]. W omawianej specyfice zawodu oprócz fachowej wiedzy niezwykle ważne są dla 

pielęgniarki takie cechy jak: kreatywność, samodzielność, trafność w podejmowaniu decyzji, 

umiejętność zachowania dobrych relacji interpersonalnych oraz powinna odznaczać się 

właściwymi postawami etycznymi.  

Skumulowanie problemów zdrowotnych i społecznych pacjenta, oraz zadania 

zawodowe i oczekiwania społeczne względem pielęgniarki opieki długoterminowej  

powoduje, że oprócz obciążeń psychospołecznych narażone są również na występowanie 

syndromu wypalenia zawodowego. Jak wynika z analizy piśmiennictwa zespół wypalenia 

zawodowego jest zjawiskiem nie tylko obecnym a wręcz powszechnym w tym zawodzie. 

Istotnym faktem nierozerwalnie związanym z tymże syndromem są jego koszty, zarówno 

społeczne, jak i indywidualne. Uważa się, że ważnym czynnikiem, mającym związek z 

pewnymi cechami osobowości zapobiegającymi zespołowi, jest poczucie koherencji czyli 

uogólnione i względnie trwałe nastawienie decydujące o zasadniczym sposobie 

spostrzegania, odczuwania i rozumienia świata [7]. Koniecznym zatem jest poszerzenie 

zakresu wiedzy na ten temat, oraz podjęcie działań zmierzających do opracowania 

programów, które pozwolą skutecznie pomagać w ograniczeniu wystąpienia ryzyka 
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wypalenia zawodowego i ograniczenia konsekwencji obciążenia psychospołecznego w pracy 

pielęgniarki. 

 
Materiał i metody 

W badaniu uczestniczyły pielęgniarki/pielęgniarze  zatrudnione w domowej opiece 

długoterminowej. Badanie miało charakter pilotażowy. Grupa badana liczyła ogółem 32 

osoby, w tym 30 kobiet (93.75 %) i 2 mężczyzn (6.25 %). W badaniu wykorzystano: 

1. Arkusz oceny jakości warunków pracy pod względem obciążenia psychospołecznego   

(standardowa metoda oceny jakości warunków pracy pod względem obciążenia 

psychicznego związanego z wykonywaną pracą [8,9] – służy do oceny wpływu jakości 

warunków pracy na obciążenie psychiczne związane z wykonywaną pracą, które może mieć 

wpływ na stan zdrowia pracowników i komfort  ich pracy. Są w niej ocenione warunki pracy w 

czterostopniowej skali, na podstawie jedenastu cech samej pracy i środowiska, w którym jest 

wykonywana. Do kryteriów nadmiernego obciążenia psychicznego związanego z 

wykonywaną pracą, zalicza się trzeci albo czwarty poziom jakości warunków pracy, 

określony zgodnie z tą metodą. Wyniki uzyskane z badania obciążenia psychospołecznego 

analizowano zgodnie z kluczem.  

2. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego MBI (Maslach Burnout Inventory) [10], który  

składa się z 22 twierdzeń, w stosunku do których ocenia się częstość występowania odczuć 

u badanych w skali od 0 do 6. Skala ta ocenia zjawisko w zakresie: 

- wyczerpania emocjonalnego - 9 stwierdzeń, pytania nr 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20; 

- depersonalizacji - 5 stwierdzeń, pytania nr 5, 10, 11, 15,22; 

- poczucia własnej wartości w pracy „osobiste osiągnięcia”- 8 stwierdzeń, pytania nr 4, 

7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

Wynik obliczano oddzielnie, poprzez sumowanie wyników uzyskanych dla poszczególnych 

wymiarów: wyczerpanie emocjonalne – kategorie: wysokie (≥ 27), umiarkowane 

(17–26), niskie (0–16); depersonalizacja – kategorie: wysokie (≥ 13),umiarkowane (7–12), 

niskie (0–6), poczucie braku osobistych osiągnięć – kategorie: wysokie (0–31), umiarkowane 

(32–38), niskie (≥ 39). W skalach EEX i DEP im wyższe są wyniki, tym bardziej nasilony jest 

poziom wypalenia zawodowego, w skali PAR im niższy jest wynik, tym wyższy wskaźnik 

wypalenia zawodowego 

 
Wyniki  

Analizując grupę wzięto pod uwagę płeć, wiek, stan cywilny, teren pracy, staż pracy w 

zawodzie pielęgniarki oraz w domowej opiece długoterminowej. Pytano respondentów- czy 

praca w charakterze pielęgniarki opieki długoterminowej ma charakter główny, czy 

dodatkowy?  
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 Z uzyskanych danych wynika, że 44 % z ogólnej liczby badanych stanowiły osoby w 

wieku 41-50 lat, 25 % w wieku od 20-30 lat, pozostałe osoby były w wieku  od 31-40 lat i 

powyżej 50 lat (odpowiednio -15,5 %). Najliczniejszą grupę stanowili zamężni/żonaci 56 %, a 

pozostali byli stanu wolnego lub rozwiedzieni. Analizując teren pracy można zauważyć że, 

największa liczba osób (59,5 %) pracuje na terenie dużego miasta, 31,5 % na terenie 

zamieszkanym przez 10.000-100.000 ludności a tylko 9% podało wieś. Dla 84 % badanych 

osób praca w charakterze pielęgniarki opieki długoterminowej w środowisku domowym jest 

pracą dodatkową, a tylko dla 16 % główną.  

 Średnia wartość globalnego  obciążenia psychospołecznego osiągnęła w badanej 

grupie wartość 3,0. Taki poziom oznacza duże obciążenie  psychospołeczne środowiska 

pracy. 

Tabela 1 Rodzaj obciążenia psychospołecznego związanego z wykonywaną pracą 
                   

1 2 3 4 
Rodzaj obciążenia psychospołecznego 

LICZBA % LICZBA % LICZBA % LICZBA % 

1 Natężenie pracy i presja czasu 5 15,6 11 34,3 9 28,1 7 21,8 

2 Narzucone tempo pracy 12 37,5 7 21,8 7 21,8 6 18,7 

3 Monotonia  9 28,1 8 25 11 34,3 4 12,5 

4 Czynniki zakłócające koncentrację 13 40,6 10 31,2 8 25 1 3,1 

5 Interakcje społeczne 3 9,3 12 37,5 6 18,7 11 34,3 

6 Odpowiedzialność materialna                          i 
organizacyjna 6 18,7 10 31,2 7 21,8 9 28,1 

7 Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i 
życia własnego lub innych osób 3 9,3 5 15,6 6 18,7 18 56,2 

8 Praca zmianowa, nadgodziny,           praca 
nocna 15 46,8 9 28,1 2 6,2 6 18,7 

9 Środowisko pracy 2 6,2 15 46,8 10 31,2 5 15,6 

10 Dyskomfort fizyczny 6 18,7 13 40,6 7 21,8 6 18,7 

11 Inne źródła obciążenia 21 65,6 7 21,8 2 6,2 2 6,2 

 

  

Analiza rodzaju i natężenia obciążenia psychospołecznego w badanej grupie 

wykazała jako szczególnie obciążające: ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia 

własnego lub innych osób (56,2 % respondentów czwarty stopień, 18,7 % trzeci stopień), 

interakcje społeczne (34,3 czwarty stopień, 18,7 % trzeci stopień),  natężenie i presja czasu  

(21,8 % czwarty stopień obciążenia i 28,1 % trzeci stopień) oraz odpowiedzialność 

organizacyjna i materialna (28,1 % czwarty stopień i 21,8 % trzeci stopień).  
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Ryciana 1 Rozkład stopnia obciążenia psychofizycznego w badanej grupie w 

czterostopniowej skali. 

 
Wyniki uzyskane w badanej grupie pielęgniarek wskazują na występujący najwyższy czwarty 

stopień obciążenia psychospołecznego dla 47 % badanych, drugi stopień (umiarkowane 

obciążenie) występuje u 34% respondentów, trzeci stopień (duże obciążenie) dotyczy 13 % a 

tylko 6 % wykazuje brak obciążenia. 

Poziom wyczerpania emocjonalnego w badanej grupie przedstawia Ryc. 2,3 
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Rycina 2 Rozkład średnich wartości wyników wypalenia zawodowego w trzech wymiarach 

(wyczerpanie emocjonalne, poczucie wartości w pracy, depersonalizacja). 

 
Analiza wyników wykazała występowanie obciążeń na poziomie średnim we 

wszystkich podskalach, a średnia wartość w podskali poczucie wartości w pracy 

klasyfikowała się na granicy wartości średnich i wysokich. 
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Rycina 3 Poziom wypalenia zawodowego w badanej grupie pielęgniarek 

 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że 53 % badanych pielęgniarek ma niski poziom 

wyczerpania emocjonalnego, 28 % wysoki poziom a 19 % osiągnęło średni poziom wyczerpania 

emocjonalnego. Analiza badań wykazała, że 44 % objętych badaniem osiągnęła wysoki poziom 

poczucia utraty osiągnięć osobistych, 31 % poziom niski a 25 % poziom średni. W grupie 

badanych pielęgniarek zatrudnionych w opiece domowej 53 % osiągnęło niski poziom 

depersonalizacji, 44 % wysoki a tylko 3 % respondentów średni poziom. 

Zestawienie ilościowe i procentowe rozkładów wyniku wypalenia zawodowego w 

podskalach: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, poczucie osiągnięć w pracy 

przedstawiono w tabeli 2,3,4. 

Tabela 2 Rozkład wyników w podskali wyczerpanie emocjonalne 
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Skala/pytania 

n % n % n % n % n % n % n % 

1 Praca moja sprawia, że czuję się 
emocjonalnie wyczerpany 2 6,25 8 25 13 40,6 6 18,7 0 - 3 9,4 0 - 

2 Pod koniec dnia czuję się 
„wykończony” 1 3,12 3 9,4 4 12,5 6 18,7 12 37,5 2 6,25 4 12,5

3 
Gdy wstaję rano, czuję się 
zmęczony, kiedy muszę stanąć 
wobec dnia pracy 

7 21,8 9 28,1 2 6,25 6 18,7 3 9,4 3 9,4 2 6,25

6 Codzienna praca z ludźmi jest dla 
mnie naprawdę stresująca 6 18,7 9 28,1 7 21,8 3 9,4 4 12,5 3 9,4 0 - 

8 Praca mój sprawia że czuję się 
„wypalony” 7 21,8 10 31,2 4 12,5 7 21,8 2 6,25 2 6,25 0 - 
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n % n % n % n % n % n % n % 

13 Praca moja sprawia, że czuję się 
sfrustrowany 7 21,8 6 18,7 5 15,6 4 12,5 8 25 2 6,25 0 - 

14 Czuję, że zbyt ciężko pracuję 
zawodowo 2 6,25 7 21,8 5 15,6 4 12,5 6 18,7 4 12,5 4 12,5

16 Bezpośrednia praca  z ludźmi jest   
dla mnie zbyt stresująca 14 43,7 11 34,3 4 12,5 1 3,12 1 3,12 0 - 1 3,12

20 Czuję, że jestem u kresu 
wytrzymałości 8 25 7 21,8 9 28,1 3 9,4 3 9,4 0 - 2 6,25

 

Tabela 3 Rozkład wyników w podskali poczucie osiągnięć w pracy 
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4 

Z łatwością orientuję się, jaki 
stosunek do różnych spraw 
mają osoby, z którymi mam 
kontakty zawodowe 

0 - 2 6,25 3 9,4 3 9,4 1 3,12 10 31,2 13 40,6

7 
Bardzo skutecznie rozwiązuje 
problemy ludzi, z którymi 
mam kontakty zawodowe 

1 3,12 4 12,5 4 12,5 3 9,4 6 18,7 6 18,7 8 25 

9 
Sądzę, że poprzez moją 
pracę wpływam pozytywnie 
na życie innych ludzi. 

0 - 1 3,12 0 - 1 3,12 6 18,7 12 37,5 12 37,5

12 Sądzę, że jestem bardzo 
energiczny 2 6,25 0 - 0 - 1 3,12 7 21,8 11 34,4 11 34,4

17 

Z łatwością potrafię stworzyć 
nastrój odprężenia u osób,     
z którymi mam kontakty 
zawodowe 

1 3,12 10 31,2 1 3,12 1 3,12 3 9,4 6 18,7 10 31,2

18 

Bezpośrednia praca            z 
osobami, z którymi mam 
kontakty zawodowe, dodaje      
mi sił  i energii 

1 3,12 3 9,4 2 6,25 6 18,7 5 15,6 4 12,5 11 34,4

19 To, czego dokonałem w tej 
pracy, warte  było zachodu 0 - 4 12,5 2 6,25 2 6,25 5 15,6 6 18,7 13 40,6

21 
Problemy emocjonalne w 
mojej pracy rozwiązuję 
bardzo spokojnie 

4 12,5 6 18,7 3 9,4 2 6,25 2 6,25 10 31,2 5 15,6
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Tabela 4 Rozkład wyników w podskali depersonalizacja 
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N % N % N % N % N % N % N % 

5 
traktuję niektóre osoby,  
bezosobowymi 
przedmiotami 

17 53,1 6 18,7 3 9,4 3 9,4 2 6,25 1 3,12 0 - 

10 

Stałem się bardziej 
chłodny dla ludzi od chwili 
od kiedy podjąłem tę 
pracę 

15 46,9 5 15,6 4 12,5 4 12,5 3 9,4 0 - 1 3,12

11 
Obawiam się,   że ta 
praca czyni mnie 
nieczułym emocjonalnie 

17 53,1 5 15,6 1 3,12 2 6,25 4 12,5 2 6,25 1 3,12

15 Tak naprawdę wszystko 
mi jedno 16 50 5 15,6 4 12,5 3 9,4 3 9,4 0 - 1 3,12

22 

Sądzę, że osoby z którymi 
mam kontakty zawod., 
obciążają mnie za 
niektóre ze swoich 
problemów 

6 18,7 4 12,5 7 21,8 6 18,7 5 15,6 4 12,5 1 3,12

 
Dyskusja 

W polskim systemie opieki zdrowotnej,  istotną rolę w opiece nad pacjentem w domu 

odgrywa pielęgniarka, uczestnicząc w różnych formach świadczeń zdrowotnych 

realizowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Pielęgniarka POZ udziela 

świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki w środowisku zamieszkania podopiecznego 

(osoba, rodzina, społeczność lokalna) i obejmuje opieką zarówno zdrowych jak i chorych 

niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne. Zgodnie ze specyfiką wykonywanej 

pracy, pielęgniarka opieki długoterminowej udziela świadczeń dla pacjentów z chorobami o 

charakterze przewlekłym, osobom niepełnosprawnym oraz niedołężnym osobom starszym 

[1,6]. Osoby te wymagają często codziennej a nieraz i całodobowej, profesjonalnej opieki 

oraz kontynuowania leczenia. 

Do zadań pielęgniarki należy realizacja świadczeń pielęgniarskich, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z funkcjonowaniem domowym pacjenta, 

edukacja zdrowotna, ale także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego [5,6]. 

Dla pielęgniarek opieki długoterminowej codziennością staje się więc obcowanie z 

chorobą, starością i ze śmiercią. Z badań dotyczących źródeł stresu zawodowego, 

przeprowadzonych wśród pielęgniarek w hospicjum wynikało, że stopień stresu związany z 
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pogorszeniem się stanu zdrowia  i śmiercią pacjenta, oceniany był jako duży [11]. Inny rodzaj 

obciążenia wynika ze specyfiki zawodu w którym nierzadko długotrwały kontakt z chorym i 

jego rodziną wywołuje postawę roszczeniową i negatywną, szczególnie obserwowaną w 

stosunku do pielęgniarki pracującej w środowisku domowym pacjenta. Brak szacunku ze 

strony pacjentów, ich opiekunów, współpracowników stanowią czynniki przyczyniające się do 

narastania rozczarowania i frustracji w środowisku pielęgniarskim. Do tych obciążeń 

zawodowych często dołączają się: przeciążenie obowiązkami, presja czasu, duża 

odpowiedzialność, praca zmianowa, brak kryteriów kontroli osiągnięć, brak informacji 

zwrotnej i wsparcia społecznego [12] 

Badania Kadučáková H. i wsp [13] przeprowadzone wśród pielęgniarek pracujących 

w Domach Opieki Społecznej, wykazały iż, głównym czynnikiem mającym negatywny wpływ 

na pracę pielęgniarek jest nadmiar czynności, związany z tym pośpiech i zmęczenie. 

Największy zaś wpływ na obciążenie pielęgniarki miało ryzyko przemocy psychicznej ze 

strony klientów. Aktów przemocy najczęściej dopuszczali się pacjenci lub członkowie ich 

rodzin. 

 Środki służące minimalizacji czynników obciążenia spoczywają często w rękach  

pracodawcy i wymagają aktywnego udziału wszystkich pracowników. Pielęgniarka musi 

również sama dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne tak,  aby praca nie stała się dla 

niej potwierdzeniem ale niosła jej satysfakcję [13]. Jest to niezwykle ważne, gdyż w 

przeciwnym wypadku warunki w jakich obecnie funkcjonują i będą w najbliższej przyszłości 

funkcjonować pielęgniarki, w tym pielęgniarki opieki długoterminowej, mogą nasilać zespół 

wypalenia zawodowego. 

 Występowanie obciążeń psychospołecznych w pracy pielęgniarek znalazło 

potwierdzenie  w badaniach własnych, z których wynika, że pielęgniarki domowej opieki 

długoterminowej odczuwają duży i bardzo duży stopień obciążenia (3 i 4 stopień), 

odpowiednio w 13% i 47%. Największym obciążeniem w środowisku pracy  w opinii 

badanych było: ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia własnego lub innych osób, 

interakcje społeczne, oraz natężenie i presja czasu. Obliczona średnia wartość globalna dla 

obciążenia psychicznego w badanej grupie potwierdza to, gdyż wynosi 3. 

Istotny wydaje się fakt, że dla zdecydowanej większości respondentów praca w opiece 

długoterminowej jest pracą dodatkową, jedynie dla niewielu z nich pracą podstawową. Jeśli 

weźmie się dodatkowo pod uwagę stosunkowo krótki staż pracy w opiece długoterminowej 

domowej (od 3-5 lat 50% oraz od 0-2 lat 34% badanej grupy) nasuwa się jednoznaczny 

wniosek o komasacji obciążeń tego typu związany również z wykonywaną pracą określaną 

jako główną. Innym istotnym faktem  jest niska ranga oraz poziom gratyfikacji m.in. 

finansowej tej specjalności pielęgniarskiej wobec innych specjalności. 
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 Wśród typów obciążeń psychospołecznych za najbardziej odczuwalny i dotkliwy 

ankietowani wskazali na ryzyko związane z zagrożeniem, interakcje społeczne, w następnej 

kolejności wymieniono środowisko pracy oraz natężenie pracy i presję czasu.  

 Uzyskane wyniki są zbliżone do wyników badań przeprowadzonych przez Tartas i 

wsp. [11], jak i badań przeprowadzonych przez Grugałę [14], oraz Płotkę i wsp. [15] w 

których to badaniach wykazano, że środowisko pracy pielęgniarki jest nacechowane stresem 

a do najbardziej obciążających i stresujących czynników należą; zagrożenia bezpieczeństwa 

osobistego, małe zadowolenie z wyników pracy oraz niskie wynagrodzenie. 

 Z analizy badań własnych nad występowaniem zespołu wypalenia zawodowego  w 

grupie pielęgniarek domowej opieki długoterminowej wynika, że zjawisko to jest obecne. Pod 

tym kątem przeanalizowano trzy wymiary: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz   

poczucie własnej wartości w pracy. Wymiarem najbardziej charakterystycznym okazała się 

utrata poczucia  wartości w pracy. Niskie zadowolenie z pracy jest to wielowymiarowe 

pojęcie, na które składają się uczucia i oceny dotyczące istotnych elementów pracy (np. 

płaca, poczucie własnej wartości, możliwości rozwoju, autonomia). Osiągnięte wyniki na 

grupie pielęgniarek opieki długoterminowej wskazują na niską satysfakcję zawodową. Wynik 

ten jest zbieżny z badaniami Wilczek-Rużyczka i wsp. [16] przeprowadzanymi wśród 

pielęgniarek i lekarzy różnych specjalności.  W porównaniu do badanej grupy, pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach Dębska G. [17] osiągnęły wyższy poziom 

wypalenia w wymiarze emocjonalnym, a w pozostałych wymiarach porównywalny.   

Wyniki uzyskane w podskali wyczerpanie emocjonalne w badaniach własnych 

uplasowały się na poziomie średnim. Stąd wniosek że koszty emocjonalne związane z 

wykonywaną pracą ponoszą same pielęgniarki. Podobne wyniki uzyskano w wymiarze 

depersonalizacji. Wynika z tego wniosek, że syndrom wypalenia zawodowego danej grupie 

przekłada się na relację pacjent-pielęgniarka.  

 Wyniki badań w analizowanym piśmiennictwie wskazują na występowanie wysokiego  

poziomu wypalenia zawodowego w różnych specjalnościach. Na przykład Książek i wsp. [18] 

wykazali, że w grupie pielęgniarek onkologicznych występuje duży stopień  emocjonalnego 

obciążenia. Najbardziej niepokojące wydaje się jednak, że problem wypalenia zawodowego 

występuje  też wśród studentów kierunków medycznych, na co zwrócono uwagę w 

badaniach Wilczek-Rużyczka i wsp.[19]. Dlatego jak należy skoncentrować uwagę na 

zapobieganiu i zwalczaniu tego niekorzystnego zjawiska. Bardzo pilną potrzebą jest nie tylko 

rozszerzanie obszaru badań w zakresie rozpoznania obciążeń psychospołecznych i zespołu 

wypalenia zawodowego, ale też obszaru oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych.  

Wnioski  

1. Pielęgniarki opieki długoterminowej pracujące w środowisku domowym chorego 

odczuwają obciążenia psychospołeczne w dużym stopniu. 
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2. Wśród badanej grupy występuje zespół wypalenia zawodowego na poziomie średnim 

ze szczególnym wskazaniem na wysoki poziom poczucia utraty osiągnięć osobistych. 

3. Na poziom obciążenia psychospołecznego oraz wypalenia zawodowego  w badanej 

grupie może mieć znaczący wpływ, podejmowanie jako dodatkowej pracy w domowej  

opiece długoterminowej.  
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Abstrakt 
Stav detských chrbtíc sa z roka na rok zhoršuje a najčastejšími poruchami sú skoliózy 

a nesprávne držanie tela. Pri oboch poruchách je u detí potrebné celoživotné cvičenie a 

zmena životného štýlu v zmysle predchádzania nedostatku pohybu. Výsledkom dlhodobého 

sedenia detí v škole a za počítačmi je pohybová chudoba, nevyváženosť svalových skupín a 

v budúcnosti široká škála bolestivých stavov – od deformácií chrbtice až po poškodenie 

medzistavcových platničiek. 

 
Kľúčové slová: Skolióza. Chybné držanie tela. Stabilizácia. Mobilizácia. Cvičenie.  

 
Abstract 

Pediatric spinal condition from year to year and worsens most common disorders are 

scoliosis and incorrect posture. In both disorders in children need lifelong exercise and 

lifestyle change in terms of preventing the lack of movement. Result from prolonged sitting in 

school children and computers is physical poverty, unbalanced muscle groups and in the 

future a wide variety of painful conditions - from spinal deformation damage to the 

intervertebral discs. 
 
Keywords: Scoliosis. Incorrect posture. Stabilization. Mobilization. Exercise 
 
Úvod  

Držanie tela je výslednicou určitého tvaru chrbtice, práce najmä posturálnych svalov, 

posturálnych reflexov a funkcie chrbtice. Je sprievodným znakom každej činnosti a samo o 

sebe je činnosťou, pohybovým návykom, ktorý vieme z veľkej časti ovládať svojou vôľou. 

Držaním tela označujeme vzájomnú polohu jednotlivých častí tela – hlavy, trupu, končatín, 

ktorá sa prezentuje u jednotlivca či už v pokoji alebo pri každej pohybovej činnosti. 

Správnemu držaniu tela sa musí každý človek naučiť, to už v tom období, keď je človek 

tvarovateľný, plastický, schopný telesne sa plne rozvinúť (Labudová, 2010).  
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Obrázok  1 Držanie tela 

(Zdroj: http://www.google.sk/images?hl=sk&q=spr%C3%A1vne+dr%C5%) 
 
Nesprávne držanie tela. Pri nesprávnom držaní tela sa vyskytujú aj rôzne odchýlky 

prechodného charakteru (ak sú trvalého charakteru jedná sa o deformácie v oblasti štruktúry 

chrbtice, kĺbov, svalov a väzív), ktoré narúšajú optimálnu vertikálnu os tela. Na obrázku 1 sú 

znázornené stupne držania tela:  

A - výborné držanie tela  

B - dobré držanie tela  

C - oslabené držanie tela  

D - zlé držanie tela.  

 

Z čelného pohľadu je možné nájsť identifikátory chybného držania tela (obr. 2, 2a a 2b).  

         
Obrázok 2 Čelný pohľad chybného držania tela 

(Zdroj: http://www.google.sk/images?hl=sk&q=spr%C3%A1vne+dr%C5%) 
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Je to viditeľný odklon osi hlavy od osi tela, nerovnaká výška pliec, vybočenie línie chrbtice od 

vertikálnej osi tela.(skoliotické držanie tela).  

 
Skolióza je vybočenie chrbtice vo frontálnej rovine a v transverzálnej rovine. Nastáva rotácia 

stavcov, asymetria hrudníka  a rebier, obmedzenie pohyblivosti chrbtice. Skolióza nie je len 

kozmetickou chybou, ale má nepriaznivý vplyv na orgány uložené v hrudníku. 

 
Klinické vyšetrenie  

Pre stanovenie diagnózy je dôležité röntgenologické vyšetrenie (predozadný a bočný 

snímok), ktorý ukáže rozsah a povahu zakrivenia. Zakrivenie chrbtice sa hodnotí podľa 

Cobba. Podľa toho je skolióza rozdeľovaná do štyroch základných skupín:  

1. ľahká skolióza: uhol do 40°  

2. stredne ťažká skolióza: uhol 40° až 60°  

3. ťažká skolióza: uhol 60° až 80°  

4. veľmi ťažká skolióza: uhol nad 80°  

Uhol zakrivenia sa ale môže ešte meniť i po ukončení aktívnej fázy rastu. U dievčat sa 

vyskytuje 3x častejšie ako u chlapcov (Dungl, 2005).  

 

Delenie skolióz: 

• skoliotická krivka typu C, 

• skoliotická krivka typu S, 

• viacpočetné krivky. 

 
Klasifikácia skolióz podľa lokalizácie: 

• occipito-cervikálne, 

• cervikálne, 

• cerviko-torakálne 

• torakálne, 

• torako-lumbálne, 

• lumbálne, 

• lumbo-sakrálne. 

 
Klasifikácia podľa smeru krivky: 

• dextro-konvexné, 

• sinistro-konvexné. 
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Skoliózy delíme na:  

• neštrukturálne – s viditeľným miestom zakrivenia, bez zmien na kostre, napr. 

posturálne, pri skrátení končatiny 

• štrukturálne – so zmenami na chrbtici zakrivením s torziou stavcov. Môžu mať príčiny 

známe, napr. myogénne, osteogénne (zle vyvinuté stavce), neurogénne. Idiopatické 

(neznáme) príčiny- delíme ich na infantilné (do 3 rokov), juvenilné (od 3 do 10 rokov), 

adolescentné (nad 10 rokov) (Dungl, 2005). 

 
Skoliózu rozlišujeme: 

• primárnu – má známu príčinu, napr. vývojová deformácia stavcov, alebo neznámu 

príčinu (idiopatická skolióza); 

• sekundárnu – je kompenzačná vždy (je tam iná základná príčina), je prevažne esovitého 

tvaru. Môže sa prejaviť ako následok kratšej dolnej končatiny alebo u akútneho lumbaga. 

Zisťujeme aj to, či je skolióza kompenzovaná alebo nie je kompenzovaná. Vyšetruje sa 

pomocou olovnice alebo pomocou dvoch váh. 1. spôsob je viacej zameraný na chrbticu, 2. 

spôsob hovorí o schopnosti CNS. Korigovať polohu ťažiska tela prostredníctvom zmien 

svalového napätia (Dungl, 2005). 

Vyšetrenie olovnicou: pacient stojí chrbtom k nám, špagát olovnice priložíme ako je 

protuberantia occipitalis externa a hodnotíme, či špagát pretína prechodové miesta medzi 

úsekmi chrbtice krčnej a hrudnej (C-Th), hrudnou a bedernou (Th-L) a L-S prechod. 

Posledný prechod je lepšie hodnotiť intergluteálnou ryhou. Ak špagát pretína všetky tri 

miesta, je skolióza kompenzovaná. Ak nie, tak skolióza nie je kompenzovaná. 

Hodnotenie dvoch váh: pac. sa postaví na 2 váhy súčasne. Väčšinou ak je kratšia 

končatina, pac. zaťažuje váhu viacej na kratšej strany, ak nie sú ďalšie poruchy 

v pohybovom systéme. Väčšinou toto vyšetrenie nám udáva, či CNS kompenzuje rôzne 

disfunkcie v pohybovom aparáte dobre alebo zle (či sa vie vykompenzovať alebo zle). 

 

Vývoj skoliózy 

• porucha CNS – porucha riadenia pohybu v prenatálnom veku, 

• porucha CNS – pri protrahovanom pôrode, 

• rozvoj perifernej symptomatológie v dobe otáčania, plazenia, 

• rozvoj perifernej symptomatológie v porušenej koordinácii chôdze, 

• vytvorenie asymetrických svalových dysbalancií v škole, 

• prehĺbenie asymetrických svalových dysbalancií jednostranným športom, 

•  rozvoj funkčnej skoliotickej krivky, 

• fixácia skoliotickej krivky, 
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• rozvoj celotelovej svalovej dysbalancie – rozvoj myofasciálnej bolesti, 

• fixácia patologických koordinačných stereotypov 

• degenerácia medzistavcových platničiek a kĺbov – výhrezy diskov, predovšetkým 

v bedrovej oblasti, 

• prestavba stavcových tiel a oblúkov – klínovité stavce, 

• rozvoj deformity hrudníka, 

• rozvoj ťažkej degenerácie chrbtice – spinálne stenóza, 

• rozvoj orgánovej dysfunkcie - cor kyphoskoliotikum, urogenitálne ťažkosti a pod.(Smíšek, 

2012).  

 
Pri skolióze je situácia zložitejšia. Zdá sa, že sa väčšinou jedná o primárnu centrálnu 

poruchu v oblasti riadenia pohybu a svalového tonusu. Niekedy je porucha len mierne 

vyjadrená v zmysle malej mozgovej dysfunkcie a čká na svoju príležitosť. Pri jednostrannom 

mnohohodinovom preťažení školopovinných deti rozvíjame ďalší negatívny faktor 

asymetrickou svalovou dysbalanciou. Tu podstatne zhorší nevhodný šport v dobe rastu 

(tenis, hokej, inline-scating, florbal, jazda na bicykli, plávanie). K tomu sa pridá akcelerovaný 

rast. Spočítaním negatívnych faktor vzniká funkčná skoliotická krivka. Tu je možno veľmi 

rýchlo kompenzovať cvičením svalového stabilizačného korzetu, ktorý pozostáva zo 

špirálových svalových reťazcov – špirálová stabilizácia.  V tejto fáze dominuje asymetrické 

oslabení. Hlavnou liečbou je posilňovanie. Jedná sa však o akútne ochorenia a kompenzácia 

musí byť okamžitá. Pri zanedbaní včasnej liečby krivka sa rýchlo dekompenzuje na krivku 

fixnú. Pohybová liečba má charakter posilňovania a použitie fixného plastového korzetu bráni 

zapojeniu svalov, ktoré sme precvičili. Fixný korzet bráni v aktivácii dynamických svalov a 

neguje pohybovou liečbu. Na druhej strane fixný korzet zvyšuje napätie paravertebrálnych 

svalov vytvorí ťažké svalové dysbalancie. Týmto mechanizmom fixný korzet poškodí na 

trvalo dieťa, a preto je kontraindikovaný. Fixný korzet je indikovaný len u pasívnych 

pacientov, alebo u pacientov, ktorí nie sú schopní pochopiť cvičenie (ťažké mozgové 

dysfunkcie). To platí i o operačných výkonoch. Samozrejme , že operácie sú vhodné pri 

ťažkých vývojových anomáliách (Smíšek, 2012).  

 

Liečba skoliózy pomocou spinálnej stabilizácie (SM systém) :  

• vytvorenie stabilizačného svalového korzetu v oblasti trupu cestou špirálovej stabilizácie, 

• relaxácia svalov v napätí a posilnenie svalov oslabených v pletenci ramennom 

a panvovom, 

• obnovenie pohyblivosti hrudnej chrbtice a hrudníka, 

• vytvorenie klenby nožnej a odstránenie ďalších porúch v oblasti dolnej končatiny, 

postavenie a hybnosť kolenného a bedrového kĺbu, 
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• balančné cvičenie pre dobrú funkciu stojnej dolnej končatiny do chôdze, 

• komplexná koordinácia a stabilizácia chôdze a behu 

• pri vyššom stupni svalového napätia a skrátenia je potrební prevádzať manuálnej 

relaxačné techniky (Smíšek, 2012).  

 
Čo je SM systém (SMS)? 

SM systém – stabilizácia a mobilizácia je výber cvikov, ktoré aktivujú svalové reťazce, 

ktorých hlavnou funkciou je sťahovať obvod tela a vytvoriť svalový korzet. Pre cvičenie, ktoré 

chrbtici prospieva je dôležitá pozícia tela, charakter cvikov, použitá sila, rýchlosť, dĺžka a 

intenzita cvičenia. Cvičenie sa dobre osvedčilo aj ako súčasť rehabilitačného plánu a liečby 

ochorenia chrbtice, predovšetkým pri poškodení medzistavcových platničiek, ramenných, 

bedrových a kolenných kĺbov, skoliózy. 

SMS je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie 

pohybov. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný 

pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Je to súbor 12 základných cvikov, ktoré sa ďalej 

rozširujú. Celkovo je možných až 60 cvikov. Pri cvičení sa okrem chuti cvičiť používa 

špeciálne elastické lano, balančná podložka (kocka) a pomocné palice pri simulácií Nordics 

walking. 

 

Hlavní príznaky poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov  

• Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a 

svalovej stabilizácii.  

• Možnosti liečby, prevencie. Hlavné ťažisko poruchy je v poruche funkcii dynamických 

svalových reťazcov LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktiváciou 

týchto reťazcov sa vytvára  dynamický stabilizačný svalový korzet (Smíšek, 2012).  

 

Návrh na komplexnú prevenciu a liečbu skoliózy 
Úloha pediatra: vytipovanie rizikových pacientov (asymetrické postavenie lopatky v 

protrakcii a elevacii, chabý svalový korzet, porucha koordinácie chôdze) vyhľadávanie 

poruchy v riadení pohybu u detí už v 3. mesiaci, zabezpečenie včasnej rehabilitácie, správna 

orientácia pacienta na pohybov liečbu, dispenzarizácia – sledovanie rizikových pacientov po 

dobu celého rastu. 

 
Úloha štátu: vytvorenie zákonov o dlhodobých pohybových rehabilitačných programoch pre 

skoliotikov a ďalšie chronické pohybové poruchy. Zavedenie zdravotnej telesnej výchovy do škôl. 
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Úloha fyzioterapeutov a rehabilitačných lekárov: pochopenie koordinácie a stabilizácie 

chôdze, zvládnutie cvikov a manuálnych techník, ktorí umožnia aktívnu liečbu a prevenciu. 

 
Úloha učiteľov telocviku, cvičiteľských organizácii, fitness-centier a trenérov: zaviesť 

programy zdravý šport, prevencia, rehabilitačný šport, zdravotná telesná výchova, 

regenerácia, kompenzácia športového preťaženia (Smíšek, 2012). 

 
Záver 

Skolióza je porucha pohybovej koordinácie a stabilizácie, teda porucha riadenia, na 

ktorej sa rozvíja periférna zložka – komplikovaná celotelová svalová dysbalancia (Smíšek, 

2011, s. 135). Pohybový liečebný program SMS dáva množstvo dôkazov o tom, že aj vo 

vyššom veku je možné pri pravidelnom cvičení podstatne zlepšiť funkciu pohybového 

aparátu a znížiť bolesti. Zlepšenie celkového zdravotného stavu následne zlepšuje aj 

psychiku človeka a to pomáha zlepšiť celkovú kvalitu života.  
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Abstrakt 
Neustále se zvyšující počet dětí s psychosomatickým onemocněním vyžaduje 

specifickou péči a profesionální připravenost sester. Práce je příspěvkem k pochopení všech 

aspektů psychosomatických onemocnění a specifické péče o děti s tímto onemocněním. 

Zabývá se pojetím psychosomatiky a jejím vývojem, hodnotí působení faktorů ovlivňujících a 

působících na člověka ve zdraví i v nemoci. Popisuje jednotlivá vývojová období dítěte a 

staví je do souvislosti s psychosomatickými onemocněními v daném věku, diagnostikuje 

vnímání a hodnocení nemoci dítětem i jeho rodinou, zaměřuje se na problematiku 

hospitalizace dětí, léčby psychosomatických onemocnění i význam poskytované péče 

metodou ošetřovatelského procesu. Sestry vnímají ošetřovatelský proces jako efektivní 

metodu ošetřovatelské péče, která časněji diagnostikuje psychosomatická onemocnění u 

hospitalizovaných dětí a představuje komplexní přístup k dítěti i k rodině. Ošetřovatelská 

praxe potřebuje vzdělané sestry, které mají dostatek vědomostí a znalostí o realizaci 

ošetřovatelského procesu, které uplatňují v praxi a tím významně ovlivňují kvalitu a efektivitu 

poskytované péče o dětské pacienty včetně jeho rodiny. 

 

Klíčová slova: Psychosomatika. Psychosomatická onemocnění. Zdraví. Nemoc, 

ošetřovatelský proces. Význam ošetřovatelského procesu. Hospitalizace dítěte. 

 

Abstract 
The ever-increasing number of children with psychosomatic illness requires specific 

care and professional preparedness of nurses. This work is a contribution to the 

understanding of all aspects of psychosomatic illnesses, and specific care for children with 

this disease. It deals with the concept of psychosomatic medicine and its development, 

assesses the effect of factors influencing and acting on humans in health and disease. It 

describes the individual development of children and puts them into the context of 

psychosomatic illnesses at a given age, diagnoses illness perception and evaluation by the 

child and his family, focusing on the issue of hospitalization of children, treatment of 

psychosomatic illness and the importance of giving medical care. Nurses perceive the 

nursing process as an effective method of nursing care that sooner diagnoses 
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psychosomatic illnesses among hospitalized children and provides a comprehensive 

approach to the child as well as family. Nursing practice needs well- educated nurses who 

have knowledge and skills in implementation of the nursing process, which they apply in 

practice, and thus significantly affect the quality and efficiency of care for pediatric patient, 

including his family. 

 

Key words: Psychosomatic. Psychosomatic diseases. Health. Illness. Nursing process. The 

importance of the nursing process. The child's hospitalization. 

 

Úvod 
Zdraví a jeho vnímání je důležitým aspektem života každého jedince. Obecně lze říct, 

že člověk se cítí zdráv, pokud prožívá svůj život spokojeně, s pocitem jistoty a pohody. 

Zdraví tak představuje optimální, příznivé prožívání současné situace z hlediska tělesného, 

duševního, ale i dobrého sociálního zařazení, které se projevuje pocity plné výkonnosti, síly 

a optimistickým pohledem do budoucnosti. Každé narušení zdraví představuje proces změn 

zdravotního stavu člověka a nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života. 

V posledních letech výrazně stoupá incidence onemocnění dětí, kde převládají výrazné 

somatické projevy, ale opakované výsledky vyšetření jsou negativní a z pohledu biologické 

medicíny jim nic není. Psychická zátěž dítěte může přispět k vyvolání tělesných potíží, proto 

každé onemocnění musíme vnímat v souvislostech, což vyžaduje komplexní přístup ošetřujícího 

personálu. Každé onemocnění dítěte můžeme vnímat jako psychosomatické, každé onemocnění 

v sobě zahrnuje složku psychickou, somatickou, sociální i spirituální a intenzita působení těchto 

faktorů je závislá nejen na samotném onemocnění, ale i na osobních a charakterových 

vlastnostech dítěte i rodiny. Diagnostika onemocnění, kde převládá podíl psychosociálních vlivů, 

je zpravidla velmi obtížná a náročná, vyžaduje nejen efektivní spolupráci všech členů 

multidisciplinárního týmu, ale především i rodičů a samotného dítěte. Pro rodiče bývá často těžko 

přijatelná představa, že příčinou onemocnění jejich dítěte jsou psychosociální či emoční 

problémy. Většinou se soustředí na léčbu, protože jejich dítě má tělesné obtíže a ty se musí léčit, 

a neúspěch léčby vnímají jako selhání medicíny.  

 V dětském věku, na rozdíl od dospělosti a stáří, je osobnost dítěte a různé složky 

jeho organismu jinak rozvinuta, což je důležité jak pro hodnocení zdravotních obtíží, tak i pro 

jejich léčbu. Primárním cílem léčby je somatická terapie, která je nezbytným předpokladem 

k celkovému zlepšení zdravotního stavu dítěte a důležitou roli hraje i z hlediska psychického. 

Psychoterapie nachází největší uplatnění tam, kde duševní vlivy mají rozhodující úlohu 

v etiologii a v patogenezi dané poruchy, ať se jedná o samotné základní onemocnění nebo o 

sekundární problémy a komplikace, které se u dítěte objevily jako odezva na jiné postižení. 
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Základem úspěšnosti léčby je navázání účinného vztahu s dítětem i rodiči, efektivní 

komunikace a psychosomatický přístup.  

Psychosomatický přístup je základem holistické filozofie, tvoří podstatu 

ošetřovatelství a odráží se i v ošetřovatelské praxi. Ošetřovatelská péče poskytovaná 

metodou ošetřovatelského procesu je zaměřená nejen na tělesné projevy onemocnění, ale i 

na identifikaci všech potřeb, problémů dítěte v souvislosti s prostředím, které dítě obklopuje. 

Již v první fázi ošetřovatelského procesu dokáže sestra na základě celkového hodnocení a 

posuzování dítěte a rodičů odhalit možné související problémy se současným onemocněním. 

Psychosomatická medicína je oborem, který se jako první začal zabývat studiem a 

analýzou problémů a rolí psychologických faktorů ve zdraví i nemoci člověka. Mluvíme-li o 

psychosomatice a jejím chápání člověka jako bio-psycho-somatické bytosti, je zdraví a jeho 

vnímání důležitým aspektem života každého jedince. 

Každý člověk si na základě svých intelektuálních schopností vytváří představy, své 

vlastní pojetí o věcech a jevech, které nás obklopují. Stejně tak je to se zdravím, to jak 

člověk vnímá zdraví, je úzce spjato s jeho hodnotovým systémem, vzděláním a společností, 

ve které člověk žije. Obecně lze říct, že člověk se cítí zdráv, pokud prožívá svůj život 

spokojeně, s pocitem jistoty, pohody a s vytyčením blízkých i vzdálených cílů. Hovoříme o 

optimálním, příznivém prožívání současné situace z hlediska tělesného i duševního zdraví, 

ale i dobrého sociálního zařazení, které se projevuje pocity plné výkonnosti, síly a 

optimistickým pohledem do budoucnosti. Většina lidí, zejména mladí lidé, si svůj pocit zdraví 

často ani neuvědomují, mají tendenci zdraví podceňovat a v systému hodnot ho často neřadí 

na stupeň nejvyšší (Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 2003). 

 Psychosomatika představuje celostní pohled na zdraví těla i duše. Jde o pojem, který 

má svůj původ již ve starověké řečtině a skládá se ze dvou slov, „psyché“, což znamená duše 

a „soma“ je tělo. Spojení těchto dvou slov odráží hlavní úlohu psychosomatiky, jde o zkoumání 

vztahů mezi tělem a duší, jak jsou tělo a duše propojeny, jaká je mezi nimi interakce a 

výsledkem je komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Zdraví je pojem relativní a jak už bylo 

řečeno, je podmíněné tělesně, duševně, ale i sociálně, tzn. společností, ve které člověk žije, 

zvyklostmi a s tím spojenými nároky prostředí. Z toho vyplývá, že psychosomatika chápe 

člověka jako bio-psycho-sociální bytost, která je v neustálé interakci s prostředím, ve kterém 

žije, a klade důraz na význam duševních faktorů. 

 Všechny pocity v lidském těle vyvolávají nějakou tělesnou reakci a každá tělesná 

reakce vyvolává nějaké pocity, mluvíme tak o psychosomatické reakci. Pokud dojde 

k narušení zdravé podoby prožívání, objeví-li se patologické formy vztahů mezi tělem a duší, 

mluvíme o psychosomatickém onemocnění a psychosomatóze (Morschitzky, Sator, 2007). 

Pojem psychosomatika můžeme chápat dvojím způsobem: 
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- V diagnostice i terapii zohledňuje stejnou měrou působení faktorů duševních, 

tělesných, psychosociální a z tohoto pohledu nepředstavuje jednotnou disciplínu, 

jakou je chirurgie, psychiatrie nebo vnitřní lékařství, ale tvoří psychosomatický 

interdisciplinární koncept. 

- Druhý pohled představuje vnímání psychosomatiky jako samostatného lékařského 

oboru, jehož jádrem je zkoumání a léčba vzájemného působení těla a duše při 

určitých onemocnění (Baštecký, Šavlík, Šimek 1993). 

 

Psychosomatické problémy v dětském věku 

 V posledních letech výrazně stoupá incidence psychosomatických poruch v dětském i 

dorostovém věku. Příčinou může být rostoucí psychosociální zátěž dětí, ale i zvýšená 

citlivost odborníků při jejich vyhledávání i diagnostice. Na základě rozsáhlého průzkumu 

pediatrické praxe bylo zjištěno, že 5-40 % dětských pacientů trpí psychosociálními problémy 

a 8-10% psychosomatickými poruchami (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Psychosomatické 

poruchy vznikají velmi snadno již v raném dětském věku, kdy převažují celkové projevy 

v tělesné oblasti. Čím je dítě mladší, tím více souvisí tělesné vzrušení s tělesnými projevy, 

které se projevují řečí těla dítěte, a tím více ovlivňují sociální faktory tělesné funkce. U 

malých dětí jsou tak poruchy globálnější, až v pozdějším věku se celkový obraz onemocnění 

začíná diferencovat do poruch určitého typu nebo určitého tělesného systému. 

Psychosociální vlivy životního prostředí, emoční a fyziologické faktory působí souběžně, 

vzájemně se ovlivňují a čím časněji porucha vznikne a déle se rozvíjí, tím stoupá 

pravděpodobnost vzniku závažné poruchy. Mluvíme-li o psychosociálních vlivech, pak 

nesmíme zapomenout na rodinu dítěte a její charakteristiky, která hraje klíčovou roli. Důležité 

je vnímat systémovou propojenost celého rodinného systému a všech osob, které do 

systému patří a plní zde svou funkci. Psychosociální vlivy mohou vyvolávat změny v tělesné 

oblasti, ale zároveň tělesné poruchy ovlivňují rovnováhu a kvalitu prožívání (Baštecký, 

Šavlík, Šimek, 1993). 

 Úspěch diagnostiky psychosomatického onemocnění je podmíněn bio-psycho-

sociálním pojetím a komplexním systémovým přístupem lékaře. 

 

Vybraná psychosomatická onemocnění dětí 

 Z holistického pohledu můžeme vnímat všechna dětská onemocnění jako 

psychosomatická. V posledních letech přibývají onemocnění v dětském věku, kdy se 

zpravidla neprokáže žádná organická příčina a dominantní roli hrají faktory psychické a 

sociální, které vedou k opakovaným hospitalizacím dítěte. 
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Enuréza 

 Enuréza patří do poruch regulace vyměšování a je to neschopnost ovládat vyměšování 

moči, což se projevuje mimovolním pomočováním. Nejčastěji se setkáváme s nočním 

pomočováním dětí – enurésis nocturna. Často se vyskytuje u dětí předškolního a mladšího 

školního věku, v 7 letech trpí enurézou 7 % dětí a častěji postihuje chlapce. Z hlediska etiologie 

rozlišujeme primární enurézu, kdy se dítě vůbec nenaučilo kontrolovat vyměšování moče a 

sekundární, kdy se to dítě sice naučilo, ale z nějakých příčin došlo opět k pomočování. 

 Mluvíme-li o psychosomatickém onemocnění, máme na mysli právě sekundární 

enurézu. Příčinou může být necitlivý, příliš náročný trénink udržování čistoty neodpovídající 

vývojové úrovni dítěte, nebo naopak jeho zanedbávání. Za možný zdroj psychosomatického 

stresu bývá nejčastěji považována rodina, zejména pokud je rodinné prostředí 

disharmonické, konfliktní, emočně neuspokojivé a nefunguje zde vzájemná komunikace. 

Také kolektivní zařízení, které dítě navštěvuje, může být zdrojem jeho potíží, nejčastěji to 

jsou problémy, konflikty s vrstevníky, nechtěné vyčlenění dítěte z kolektivu, neefektivní vztah 

s učitelem a rizikové chování vrstevníků (šikana, agrese). Často se na vzniku a rozvoji 

poruch podílí i aktuální stresy a traumatické zážitky. 

Enuréza představuje pro dítě stresující zážitek projevující se vyšší emoční reaktivitou, 

zvýšeným sklonem k úzkostným reakcím, strachem z dalších nepříjemností, ztrátou 

sebedůvěry, pocity viny či depresivními náladami. Pro zvládnutí potíží má značný význam 

přístup rodiny a hodnocení samotným dítětem, které je závislé na dosažené vývojové úrovni. 

Negativní postoj k dítěti ze strany rodiny nebo vrstevníků, trestání, posmívání se a 

ponižování může u dítěte vyvolávat různé obranné reakce, které mohou mít charakter úniku, 

dítě se straní ostatních lidí, izoluje se, nebo se projeví v útočném agresivním chování, jehož 

příčinu okolí nechápe. Enuréza může být také projevem určitého vzdoru dítěte vůči rodičům, 

reakcí na situaci, kterou není schopné jinak zvládnout a právě v takovýchto situacích 

negativní reakce rodičů výrazně posiluje tendence dítěte takto reagovat.  

Sociální význam pomočování je jednoznačně negativní. Společnost je schopna 

akceptovat pomočování pouze v raném dětském věku, pokud přetrvává i později, je pro 

postižené dítě značně stigmatizující, což vede k izolaci dítěte od společnosti, vrstevníků 

(Morschitzky, Sator, 2007, Vágnerová, 2004). 

 

Bolesti břicha  

Bolesti břicha, psychogenně podmíněné, patří mezi častá onemocnění postihující děti 

středního školního věku i mladistvé. Bolestmi břicha trpí až 10-15 % školáků a především se 

jedná o dívky. Z pohledu psychosomatiky mluvíme o takových bolestech břicha, kdy na 

základě diagnostických vyšetření byla vyloučená somatická příčina.  
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 Bolesti vznikají náhle, mají kolikovitý ráz, imitující jiná onemocnění v této oblasti, 

nejčastěji se vyskytují v ranních a dopoledních hodinách, v časové shodě s dobou vyučování 

a bývají spojené s nevolností, zvracením a někdy i zvýšenou tělesnou teplotou. Někdy se 

jedná o dlouhodobé nebo opakované potíže, kolem kterých se pak vytvářejí ritualizované 

postupy v rodině i při lékařské péči. Hlavní příčinou bývají problémy spojené s docházkou do 

školy, strach ze školy, ze zkoušení, problémy s učením a problémy s vrstevníky. Dalším 

významným faktorem podílejícím se na vzniku těchto psychosomatických obtíží bývá rodina, 

neuspokojivé vztahy v rodině, časté konfliktní situace mezi rodiči i přílišné ambice rodičů, 

kteří kladou na dítě nepřiměřené nároky, ať v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti 

volnočasových aktivit. Nebývá výjimkou, že chronické opakované potíže vedou i k operačním 

výkonům. 

 Děti s bolestmi břicha bývají často hospitalizovány v nemocnici. Zpravidla se jedná o 

krátkodobé hospitalizace, po vyloučení organické příčiny onemocnění a při opakovaných 

atacích bývá rodičům zpravidla doporučována psychoterapie. 

 Neschopnost dítěte přijmout zodpovědnost, strach a obavy je spojena s lhaním, 

záškoláctvím, útěky z rodiny, někdy i simulací bolesti a vede k negativnímu vnímání rodinou, 

školou i vrstevníky (Vágnerová, 2004). 

 

Poruchy příjmu potravy  

K psychogenním poruchám příjmu potravy patří mentální anorexie a mentální bulimie. 

Jedná se o takové poruchy, pro které je charakteristická patologická změna postoje 

k vlastnímu tělu a neadekvátní hodnocení jeho proporcí a hmotnosti. Začátek onemocnění 

se nachází ve většině případů mezi 13. a 16. rokem života, nejčastěji jsou postiženy mladé 

dívky a mladé ženy zpravidla nadprůměrně inteligentní.  

Na vzniku těchto poruch se podílí komplex biologických, psychických a sociálních 

faktorů. Za významné spouštěcí i posilující faktory jsou považovány především sociální vlivy, 

dlouhodobé dysfunkční rodinné vztahy, charakterizované příliš rigidními vztahy mezi 

jednotlivými členy, neschopností řešit konflikty s převažující strategií, popírání problému a 

potlačování emocí. U mentální anorexie bývá často zdůrazňován význam vztahu mezi 

matkou a dcerou, který se projevuje přílišnou kritičností ze strany matky, kladením důrazu na 

dodržování pravidel a dosahování dobrého výkonu a úspěchu. Ke vzniku poruch příjmu 

potravy přispívají i vývojově podmíněné specifické zátěže spojené s dospíváním, biologické 

změny, zátěže spojené s emancipací od rodiny, s rozvojem vlastní identity a přijetím ženské 

role, včetně sexuality. Jedním z důvodů je i sociokulturní stereotyp, zdůrazňující význam 

ženské krásy, kdy štíhlost je chápána jako nezbytný předpoklad atraktivity (Krch, 2010). 

 Mezi typické příznaky, charakteristické pro obě poruchy příjmu potravy, patří 

především nízké sebehodnocení, nejistota, závislost na názoru jiných lidí a sklon potíže 
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s jídlem bagatelizovat a popírat. U mentální anorexie dochází k odlišnosti emočního 

prožívání, což se projevuje schopností hlubšího citového prožívání, většinou s převahou 

negativních emocí a tendencí emoce potlačovat. Anorektičky trpí zvýšenou úzkostností a 

dráždivostí, nejsou schopny prožívat pohodu a bývají často depresivní. Mění se i jejich 

způsob uvažování, typický bývá černobílý styl myšlení a nechuť ke kompromisům, bývají 

nejisté, rigidní, často jim chybí smysl pro humor. Anorektické dívky bývají většinou 

nadprůměrně inteligentní, jsou úspěšné ve studiu, mívají vysoké aspirace, obvykle iniciované 

rodinou (matkou) a potřebují neustálé sebepotvrzování úspěchu. Jejich chování je 

bezproblémové, konformní, nechtějí vybočovat z normy a kladou velký důraz na dodržování 

pravidel a platných norem. Ve vztahu k druhým lidem jsou spíše introvertní, nejisté a 

nedůvěřivé a mají málo přátel. Bez ohledu na své úspěchy mívají nižší sebevědomí, jsou 

nejisté, plaché a mají tendenci k sebeomezování. 

 U nemocných s mentální bulimií převažuje impulzivita a silně omezená schopnost 

sebeovládání. Bývají emočně labilní, úzkostné, depresivní a zvýšeně sebekritické. 

 V oblasti sociální dochází k narušování mezilidských vztahů a vztahů v rodině 

v důsledku lhaní, podvádění a krádeží, které souvisí s jejich cílem vyhýbání se jídlu, nebo 

naopak jeho nadměrnou konzumací. Tyto projevy jsou nepříznivě hodnoceny okolím a vedou 

k vyčlenění jedince, k jeho izolaci, která jeho problémy ještě zhoršuje (Vágnerová, 2004, 

Krch, 2007). 

 

Ošetřování dítěte s psychosomatickým onemocněním prostřednictvím ošetřovatelského 

procesu 

 

  Pediatrické ošetřovatelství se zaměřuje na celostní plynulou péči o dítě a jeho rodinu 

ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelská péče je poskytovaná metodou ošetřovatelského 

procesu, který představuje organizovaný a systematický přístup sestry v péči o dítě a jeho 

rodinu v každém prostředí a s ohledem na jeho vývojová specifika. Ošetřovatelský proces je 

komplexní systematická racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče, 

která zahrnuje pět vzájemně prolínajících a opakujících se fází, uspořádaných v logickém 

pořadí (Sikorová, 2011). 

 V první fázi ošetřovatelského procesu „Posouzení zdravotního stavu“ sestra sbírá 

data, ověřuje a třídí údaje o zdravotním stavu individuálních potřeb dítěte. Zdrojem dat pro 

posouzení ošetřovatelské anamnézy a funkčnosti potřeb dítěte jsou především dítě a jeho 

rodina. Při posuzování odpovědí a reakcí dítěte musí brát sestra v úvahu specifika 

související s jeho věkem, zdravotním stavem a prostředím. Úplné a přesné údaje získává 

především během rozhovoru s rodiči, pozorováním dítěte, prostřednictvím zdravotnické 

dokumentace a od dalších profesionálů z okruhu zdravotníků, pedagogů a sociálních 
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pracovníků. Osvědčeným způsobem zjišťování informací je strukturovaný rozhovor, který 

zahrnuje oblast fyziologickou, psychickou, sociální i spirituální a během něhož se sestra 

cíleně zaměřuje na problémy dítěte a jeho doprovodu. Zhodnocení stavu dítěte zahrnuje 

nejen schopnost správného posouzení zdravotních problémů, ale i zhodnocení 

psychomotorického vývoje dítěte, proto je v této fázi velmi důležité i fyzikální vyšetření, které 

doplňuje rozhovor a pozorování. Fyzikální vyšetření se řídí individualitou dítěte, jeho věkem, 

vývojovým stupněm, předešlými zkušenostmi i emocionálním stavem. Samotné vyšetřování 

by mělo být realizováno formou hry, dítě i rodiče by měli být předem informováni a vhodnou 

formou připraveni na to, jak bude vyšetření probíhat. 

 Při shromažďování a třídění údajů o pacientovi zvažuje sestra subjektivní zhodnocení 

současného stavu dítěte vyjádřené vlastními slovy, objektivizuje údaje získané od rodičů, 

případně jiných odborníků, údaje získané měřením (fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření 

apod.) a informace z dokumentace dítěte. Hlavním cílem posuzování v pediatrickém 

ošetřovatelství je vytvoření databáze, která zahrnuje všechny základní a rozšířené informace 

o zdravotním stavu dítěte a jeho potřebách. Poslední etapou první fáze ošetřovatelského 

procesu je zaznamenávání uspořádaných údajů do ošetřovatelské dokumentace. Důraz je 

kladen na přesnost zaznamenání všech zjištěných údajů a používání správných formulací a 

terminologie (Boledovičová, 2006). Již v první fázi ošetřovatelského procesu dokáže sestra 

na základě celkového hodnocení a posuzování dítěte a rodičů odhalit možné související 

problémy se současným onemocněním. 

 Druhá fáze ošetřovatelského procesu „Ošetřovatelská diagnostika“ představuje 

analýzu anamnestických údajů; interpretaci a rozbor výsledků pozorování, rozhovoru a 

fyzikálního vyšetření s následným provedením syntézy poznatků a stanovením aktuálních a 

potenciálních diagnóz. Cílem ošetřovatelské diagnostiky je rozpoznání a zhodnocení reakce 

dítěte na nemoc. V ošetřovatelské diagnostice se v současné době využívá taxonomie 

NANDA-I, která obsahuje standardizované názvy, definice a charakteristické znaky 

ošetřovatelských diagnóz. Tato taxonomie je v neustálém vývoji, je opakovaně revidována, 

aktualizována, je platná vždy pro určité období a představuje určitý rámec, z kterého mohou 

čerpat všechny pediatrické specializace. Většina dětských oddělení má vytvořenou vlastní 

ošetřovatelskou dokumentaci se souhrnem nejčastějších ošetřovatelských diagnóz typických 

pro příslušné oddělení, která zároveň poskytuje i prostor pro záznam neuvedených diagnóz. 

Ošetřovatelská diagnóza vyjadřuje reakci dítěte a jeho rodiny na chorobný proces, stav či 

situaci, kterou sestra identifikovala a kterou může v rámci svých profesních kompetencí řešit. 

Usměrňuje nezávislé sesterské činnosti a je doplňkem k lékařské diagnóze. Ošetřovatelská 

diagnóza může být dvousložková, nebo může obsahovat tři složky; problém, etiologii, 

symptomy, a jejím cílem je vyjádření problému dítěte odbornou terminologií. Používání a 
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správná formulace ošetřovatelských diagnóz ulehčuje komunikaci v ošetřovatelském týmu 

(Tóthová a kol., 2009). 

 Třetí fáze „Plánování ošetřovatelského procesu“ je důležitou částí ošetřovatelského 

procesu, jelikož v této fázi určujeme cíle, které jsou zaměřené na dítě a plánujeme 

ošetřovatelské strategie a intervence, které směřují k péči o zdravé či nemocné dítě a k 

zabezpečení jeho optimálního vývoje. Plánovaná ošetřovatelská péče je zaměřená celostně 

na dítě, na plynulou péči o něj, na spolupráci s jeho rodinou a edukaci v rámci plnění funkcí 

rodiny. Plán ošetřovatelské péče je sestavován s ohledem na názory dítěte a jeho rodiny a 

zahrnuje určení priorit péče, vytyčení cílů a výsledných kritérií, s následným sestavením 

plánu péče. Během sestavování plánu sestra spolupracuje nejen s pacientem a jeho rodinou, 

ale i s ostatními členy multidisciplinárního týmu, studuje odbornou literaturu a zaznamenává 

všechny informace související s problémy dítěte (Sikorová, 2011). 

 Výsledkem systematického plánování je plán ošetřovatelské péče, který je 

zdokumentován v ošetřovatelské dokumentaci a na jehož základě dětská sestra realizuje 

ošetřovatelské intervence a aktivity s cílem dosáhnout žádoucího výsledku. Jedná se o 

čtvrtou fázi ošetřovatelského procesu „Realizace ošetřovatelského procesu“, jejímž úkolem 

je dosažení naplánovaných cílů individualizované péče o dítě. Tato fáze představuje 

konkrétní péči o dítě a je založená nejen na stanoveném plánu péče, ale na opětovném 

posouzení dětského pacienta, kontrole jeho priorit a organizaci personálních i materiálních 

podmínek. Realizace ošetřovatelské péče probíhá průběžně a mezi touto fází a dalšími 

fázemi ošetřovatelského procesu je vzájemný vztah. K tomu, aby realizace naplánované 

péče byla úspěšná, je nezbytné, aby měla sestra dostatečné vědomosti, dovednosti a 

postupovala podle stanovených standardů (Tóthová a kol., 2009). 

 V páté fázi „Vyhodnocení ošetřovatelského procesu“ sestry provádí hodnocení 

účinnosti péče, která byla poskytnuta podle individuálního plánu dítěte. Hodnotí, zda chování 

nebo reakce dítěte ve srovnání se stanovenými diagnózami je lepší nebo horší, zda došlo ke 

zlepšení nebo stabilizování, event. ke zhoršení jeho zdravotního stavu. „Vyhodnocovací 

proces v sobě zahrnuje získání údajů vzhledem na vymezená kritéria, porovnávání 

sesbíraných údajů se stanovenými kritérii a posouzení, zda se cílů dosáhlo či ne, porovnání 

ošetřovatelských činností s výsledky pacienta, eventuálně revizi a modifikaci plánu 

ošetřovatelské péče“ (Tóthová a kol. 2009, str. 136). 

 Ošetřovatelský proces je moderní a vysoce efektivní metoda poskytování 

ošetřovatelské péče dítěti i jeho rodině, která je založená na uváženém a organizovaném 

uspokojování individuálních potřeb dítěte a řešení všech jeho problémů. Je nezbytným 

předpokladem pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, klade důraz na holistické 

vnímání dítěte i rodiny, které je ovlivňováno řadou faktorů působících na jejich prožívání 

zdraví i nemoci. Dítě i jeho rodiče jsou chápáni jako aktivní účastníci péče a míra, jakou se 
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mohou podílet na tomto interaktivním procesu, je ovlivňována jejich vlastním pohledem na 

zdraví a nemoc, stupněm sebepoznání, jejich vlastním vnímáním potřeby péče a především i 

kvalitou vzájemného vztahu sestry, dítěte a rodiny. Ošetřovatelská péče poskytovaná 

metodou ošetřovatelského procesu v pediatrickém ošetřovatelství klade důraz na umožnění 

přítomnosti rodičů při ošetřování dítěte, zapojuje rodiče do péče, podporuje vytváření 

dobrých vztahů založených na otevřené komunikaci a profesionálním odstupu, umožňujícím 

sestře zachytit včas signály poukazující na deficitní potřeby dítěte a rodiny. Z výše 

uvedeného vyplývá, že základním aspektem kvalitní péče je především vysoká profesní 

odbornost dětských sester, které při poskytování holistické péče dítěti musí uplatňovat i 

vědomosti z vývojové psychologie, znát specifika jednotlivých vývojových období a musí 

umět zhodnotit psychomotorickou úroveň dítěte i jeho individuální potřeby. Jedná se o velmi 

náročný proces, jehož realizace by nebyla možná bez systematického posuzování, 

diagnostikování, plánování, realizace i hodnocení. 

 Ošetřovatelský proces vede k zvyšování kvality poskytované péče, představuje 

komplexní uspokojování všech potřeb dítěte i jeho rodiny, zajišťuje kontinuitu péče a 

podporuje účast dítěte i rodiny na péči (Sikorová, 2011). Představuje základní metodu 

poskytování ošetřovatelské péče a sestry mu přikládají veliký význam. Všechny ho 

v současné době chápou a vnímají jako nepostradatelnou komplexní systematickou péči 

zaměřenou na uspokojování individuálních aktuálních i potenciálních potřeb dítěte i jeho 

rodiny, řeší všechny problémy dítěte, nejen současný stav (bolest). 

 

Závěr 
Ošetřovatelský proces představuje základní metodický rámec pro realizaci cílů 

ošetřovatelské péče, odráží se v aktivních činnostech sestry, které realizuje na základě 

hlubšího poznání nemocného dítěte. Jedná se o systematický přístup k dítěti a jeho rodině, 

který začíná posouzením, zhodnocením stavu nemocného. Následuje analýza získaných 

informací, na jejichž základě sestra stanovuje ošetřovatelské diagnózy a plánuje 

ošetřovatelskou péči s ohledem na stanovené cíle a kritéria výsledku. Při realizaci 

ošetřovatelských činností a intervencí vychází z plánu ošetřovatelské péče, ale i potřeb 

dítěte s cílem dosáhnout žádoucích výsledků. Vyhodnocení ošetřovatelské péče zahrnuje 

objektivní zhodnocení účinků ošetřovatelských zásahů a dosažení vytyčených cílů. Jedná se 

o poslední krok, který vede k ukončení ošetřovatelského procesu, nebo k revizi plánu péče 

v případě nesplnění cílů. Ošetřovatelský proces představuje cyklický pětifázový proces, 

jehož jednotlivé fáze jsou uskutečňovány v určitém logickém pořadí a vychází z posouzení 

stavu nemocného dítěte. 

− Prioritní využití ošetřovatelské anamnézy k získávání potřebných informací o dítěti a 

jeho rodině. 
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 Sestry vnímají ošetřovatelskou anamnézu jako prioritní zdroj informací o dítěti i jeho 

rodině. Ošetřovatelská anamnéza představuje komplexní informace o dítěti, je podrobnější 

než lékařská, která se zaměřuje na lékařskou diagnózu a léčbu. Právě proto by měla být 

určujícím zdrojem informací i pro lékaře, s následným doplněním potřebných medicínských 

informací. Ošetřovatelská anamnéza by měla představovat jakési „gró“ a lékař by měl od 

dítěte a rodičů získávat jen doplňující potřebné informace, čímž se zamezí kladení 

duplicitních otázek, které mnohdy bývají zdrojem negativních reakcí rodičů.  

 Nedílnou součástí ošetřovatelského procesu je ošetřovatelská dokumentace, která je 

zdrojem všech informací o dítěti, plánovaných a realizovaných intervencí sestry a 

dokumentuje i aktuální stav dítěte, jeho reakce na vykonané činnosti, a změny, které byly 

uskutečněny. Dobře a přesně vedená ošetřovatelská dokumentace zabezpečuje kontinuitu 

ošetřovatelské péče, odráží realizaci ošetřovatelského procesu, přispívá k hodnocení kvality 

péče a je právním dokumentem hájícím sestry v případě soudních sporů. 

 

− Podpora a zaměření se na efektivnější využití sesterské dokumentace lékaři 

Je patrné, že ve většině případů lékaři stále nevyužívají ošetřovatelskou dokumentaci 

při hodnocení a plánování zdravotní péče. Péče o dětské pacienty vyžaduje spolupráci všech 

členů multidisciplinárního týmu. Kvalita péče je založená na účinné spolupráci a efektivní 

komunikaci všech zúčastněných. Zdravotní i ošetřovatelská dokumentace je nedílnou 

součástí kvalitní komunikace. Ošetřovatelská dokumentace představuje prostředek 

dorozumívání se s ostatními členy týmu, obsahuje záznamy o provedených ošetřovatelských 

intervencích, sledování i hodnocení dítěte a jeho rodičů. Zpravidla se jedná o informace, 

které nejsou obsažené ve zdravotnické dokumentaci, ale pro diagnostiku psychosomatických 

onemocnění u dětí jsou určující.  

 Koncepce ošetřovatelství klade vysoké požadavky na kvalitu poskytované péče, která 

je zaměřena na vyhledávání a uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb člověka v nemoci i 

ve zdraví. Ošetřovatelský proces je základním nástrojem zvyšování kvality péče. Jeho 

účinná realizace a uplatnění v ošetřovatelské péči je závislá na trvalém, kontinuálním 

vzdělávání sester, které představuje získávání, prohlubování, průběžné zvyšování 

vědomostí, dovedností a jejich aplikaci do praxe. Současné ošetřovatelství je založeno 

především na samostatnosti sester a jejich rozšiřujících se nových odpovědnostech, které se 

opírají o nejnovější vědecké poznatky z různých oborů. Ošetřovatelská praxe potřebuje 

zejména vysokoškolsky vzdělané sestry, které se na základě těchto vědomostí a znalostí 

významně podílejí na realizaci klinické praxe. 
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− Podpora a motivace sester ke vzdělávání 

 Vzdělanost sester je základním předpokladem poskytování kvalitní ošetřovatelské 

péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu, který představuje metodu moderního 

ošetřovatelství. Sestry tento systematický přístup k dítěti uplatňují ve své praxi, umožňuje jim 

zhodnotit potřeby, problémy dítěte, plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence i hodnotit 

poskytnutou péči. Moderní ošetřovatelství je založené na aplikaci stále nových poznatků a 

jejich využití při poskytování ošetřovatelské péče, což významně ovlivňuje kvalitu i 

spokojenost pacientů. 

 Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky, proto by se 

management příslušných zdravotnických zařízení měl zaměřit na podporu a motivaci sester 

ke vzdělání. 

 Poskytovaná péče o dětské pacienty s psychosomatickým onemocněním je 

efektivnější, čím vyšší je vzdělání sester. Dosažená úroveň ve vzdělání sestry významně 

ovlivňuje uplatnění ošetřovatelského procesu v praxi a kvalitu poskytované péče. Vzdělané 

sestry dokáží nejen efektivně realizovat ošetřovatelské intervence v jednotlivých fázích 

ošetřovatelského procesu, ale i integrovat nejnovější vědomosti a poznatky do 

ošetřovatelské praxe, proto je potřeba stále větší a efektivnější motivace sester ke vzdělání, 

které ovlivňuje nejen kvalitu ošetřovatelské péče, ale i prestiž, postavení sestry ve 

společnosti a budoucnost ošetřovatelského povolání. 
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Abstrakt 
Psoriáza je chronické autoimunitné zápalové ochorenie celého organizmu 

s viditeľným prejavom na koži postihnutého pacienta. Z celkovej európskej populácie 

postihuje 2 – 3 %, pričom celosvetovo je postihnutých približne osemdesiat miliónov ľudí. 

Psoriáza okrem kože postihuje aj nechty a kĺby. Nedá sa vyliečiť, ale je to liečiteľné 

ochorenie, ktoré môže po adekvátnej liečebnej intervencii ustúpiť a nemusí sa prejaviť 

niekoľko rokov. 

 

Kľúčové slová: Psoriáza. Fototerapia. PUVA. PASI index. 

 

Abstract 
Psoriasis is a chronic autoimmune inflammatory disease of the whole body with 

visible signs on the skin of the affected patient. From the total European population psoriasis 

affects 2 to 3 %, which the world is affected by approximately eighty million people. Psoriasis 

affects the skin in addition to nails and joints. It can not be cured, but it is a treatable disease 

that, after adequate therapeutic intervention and retreat may not occur for several years. 

 

Key words: Psoriasis. Phototherapy. PUVA. Psoriasis Area Severity Index. 

 

Incidencia psoriázy 
Údaje o výskyte psoriázy medzi obyvateľmi sú rôzne. Predovšetkým rozhoduje ľudská 

rasa a geografická lokalita. Tento poznatok vychádza z faktu, že medzi čistokrvnými 

juhoamerickými indiánmi a taktiež Eskimákmi sa ochorenie vôbec nevyskytuje. Odpoveďou 

môže byť popri genetickej odlišnosti a odlišnému životnému štýlu aj prostredie bez 

provokujúcich infekčných ochorení, bez psychického stresu a v neposlednom rade výživa 

obyvateľov bez prejedania sa. U Eskimákov môže čiastočnú úlohu zohrávať značný podiel 

konzumácie rybieho tuku. Z pohľadu rás je najmenej postihnutá červená rasa, za ňou 

nasleduje čierna a žltá rasa. Medzi najviac ohrozenú a zároveň aj najviac postihnutú rasu patrí 

biela rasa. Z pomedzi regiónov Európy sú najviac postihnuté škandinávske krajiny. Príčina 
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v tejto oblasti sa pripisuje nedostatku slnečného žiarenia, ale aj chladnému podnebiu, prípadne 

nedostatok kalciferolu (vitamínu D). Extrémnym príkladom sú Faerské ostrovy v nórskom mori, 

kde je postihnutých psoriázou 13 % celkového obyvateľstva (Novotný, 2002). 

Výskyt psoriázy je približne rovnaký u mužov aj u žien. V rámci familiárneho výskytu 

psoriázy dosahuje približne 38 %. Avšak výskyt len u rodičov je 30,9 % a u ostatného 

príbuzenstva 7,4 % (Novotný, 2002). Je zaujímavé, že vo vzostupnom rodokmeni, teda 

u predkov, prevažujú muži nad ženami (v pomere 58 : 42), ale v zostupnom rodokmeni, teda 

u detí a vnúčat, prevažujú naopak ženy nad mužmi (v pomere 56 : 44) (Novotný, 2002). 

Po prvýkrát sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku, avšak najčastejšie medzi  

15. (kedy dosahuje najvyšší statický vrchol – typ I) až 45. rokom života (kedy dosahuje 

omnoho menší vrchol – typ II). Pri bližšom rozdelení ochorenia v detskom veku a v období 

dospievania má psoriáza dva vrcholy: menší vrchol okolo deviateho roku života a väčší okolo 

šestnásteho roku života. Prognóza priebehu psoriázy u mladých ľudí je závažnejšia ako 

u starších pacientoch s oneskoreným nástupom psoriázy.  

Z celkového pohľadu ochorenia psoriázy ide o vzostupnú tendenciu výskytu. Nárast 

je predovšetkým u bielej rasy v civilizovaných krajinách. Určenie príčiny je v negatívnych 

civilizačných faktoroch, ktoré sú zhodné s najčastejšími spúšťajúcimi mechanizmami. Týmito 

spúšťacími mechanizmami sú nárast duševného vypätia, väčšia možnosť šírenia infekčných 

ochorení horných dýchacích ciest, vysokokalorická strava s tendenciou k prejedaniu sa, 

nadmerný príjem alkoholu, konzumácia chemicky upravovaných potravín, nových 

chemoterapeutík a nedostatok slnečného žiarenia jednak z dôvodu nedostatočne dlhej 

expozície slnečných lúčov -  krátky čas strávený slnením a na druhej strane obmedzením 

slnečného žiarenia zamorením ovzdušia priemyselnými exhalátmi. Zosumarizovaním 

všetkých týchto aspektov môžeme psoriázu zaradiť medzi civilizačné ochorenie. 

 
Kožné prejavy psoriázy 

Psoriáza sa na prvý pohľad klinicky javí ako jednoduchá diagnostická záležitosť: 

červené ložisko, suché, presne ohraničené, prekryté striebristými šupinkami. K tomu sú 

pridružené ďalšie diagnostické príznaky ako fenomén voskovej sviečky, fenomén poslednej 

kožičky, Auspitzov fenomén bodkovitého krvácania (fenomén krvavej rosy) a Köbnerov 

fenomén po traumatizovaní kože (Novotný, 2002). 

Samotnú psoriázu môžeme hodnotiť, popísať alebo bližšie definovať podľa rôznych hľadísk: 

1. Morfológia 

2. Vývojové štádium 

3. Rozsah 

4. Lokalizácia 

5. Provokačné faktory 
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6. Trvanie 

7. Prognostické závažnosti 

8. Vzťahu k veku, ročnému obdobiu, vedľajších nálezov či už lokálnych alebo celkových 

Kempe (2012) rozdeľuje ochorenie podľa druhu lézie: 

• Psoriasis vulgaris je najčastejšia forma psoriázy, postihujúca 95% ľudí s týmto 

ochorením. Choroba sa môže prejavovať na rozličných miestach tela a lézie sa odlišujú 

podľa miesta ich výskytu. Líšia sa počtom a veľkosťou a môžu byť tenké i hrubé. 

Škriabanie má za následok objavenie sa drobných kvapôčok krvi. Ložiská sa často 

nachádzajú na vonkajšej strane horných a dolných končatín, najmä na oboch lakťoch 

alebo kolenách. Postihnutá však môže byť akákoľvek časť tela. Ložiská môžu mať 

určitý tvar a sú vždy presne ohraničené. 

• Psoriasis guttata - namiesto rozsiahlych hrubých ložísk sú pre túto formu psoriázy 

typické malé červené šupinaté bodky, ktoré vyzerajú ako kvapky vody rozprsknuté po 

tele. Častejšie sa vyskytuje viac u detí vo včasnej dospelosti, ako v neskoršom období 

dospievania. Začiatok choroby je výrazne previazaný so streptokokovou infekciou 

horných dýchacích ciest. Tento typ má sklon spontánne zmiznúť po niekoľkých týždňoch 

a môže sa opätovne objaviť v rovnakej podobe alebo ako klasická ložisková psoriáza. 

• Psoriasis nummularis sa vyznačuje okrúhlymi ložiskami s priemerom až niekoľkých 

centimetrov. Tvarom a veľkosťou sa podobajú minci. 

• Psoriasis pustulosa postihuje menej ako 10% pacientov. Môže sa objaviť ako 

komplikácia ložiskovej psoriázy, ako dôsledok užívania alebo náhleho vysadenia istých 

liekov. Lézie charakterizujú skalené pľuzgieriky naplnené hnisom, bez prítomnosti 

infekcie. Najčastejšie bývajú postihnuté dlane rúk, šľapy, prsty a nechty. 

• Psoriasis erythrodermica postihuje väčšinu plochy tela a kožu pokrývajú červené, 

odšupujúce sa plochy. Ojedinele sa môžu vyskytnúť na postihnutých plochách 

pľuzgieriky so sterilným hnisovým obsahom. 

• Psoriasis arthritica sa objavuje najčastejšie po niekoľkých rokoch od vypuknutia 

psoriázy. Ide o zápalovú, chronickú artritídu s rôznym stupňom postihnutia kĺbov. 

 
Diagnostika psoriázy 

Stanovenie diagnózy psoriáza, najmä formu psoriasis vulgaris je zvyčajne založené 

na vzhľade kože a v 93 % prípadov nie je potrebná ďalšia diagnostika. Dermatológovia sa 

môžu oprieť o vo svojej diagnostike o známe fenomény ako fenomén stearinovej sviečky 

a Auspitzov fenomén. V prípade atypickej lokalizácie, neobvyklej konfigurácie, netypického 

povrchu alebo pri jedinom solitárnom ložisku a na začiatku afekcie je potrebné využiť 

diferenciálnu diagnostiku v podobe kultivačného vyšetrenia, prípadne biopsiu kože. 
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Závažnosť postihnutia hodnotíme pomocou tzv. PASI indexu (Psoriasis Area Severity Index). 

Index bol vytvorený švédskymi lekármi Freedrikssonom a Petterssonom pri hodnotení liečby 

psoriázy novým derivátom kyseliny retinovej a využíva sa pri štatistickom spracovaní 

a porovnaní úspešnosti liečby. Na jeho výpočet sa rozdeľuje ľudské telo na 4 časti: hlava, 

trup, horné a dolné končatiny, ktoré zodpovedajú 10, 20, 30 a 40 % povrchu tela. Pre 

hodnotenie závažnosti prejavov boli vybrané 3 kvality: začervenanie, zápalové 
presiaknutie a ošupovanie. Každá z týchto kvalít je hodnotená samostatne v príslušnej 

oblasti tela  päť stupňovou škálou od nula po štyri, pričom ich hodnoty sa pre každú oblasť 

sčítajú. PASI skóre môže nadobudnúť hodnoty od 0 do 72 (Kampe, 2010). 

Tabuľka  1  PASI hodnotenie prejavov 

Stupeň Závažnosť prejavov 

0 Bez nálezu 

1 Mierne 

2 Stredne silné 

3 Silné 

4 Extrémne silné 

 
Fyzikálna liečba psoriázy 

K fyzikálnym metódam liečby psoriázy zahrňujeme kúpele, ožarovanie a iné 

prístrojové procedúry. Hlavným reprezentantom fyzikálnych liečebných metód je fototerapia, 

využívajúca svetelné lúče UVA (dlhovlnné pásmo s vlnovou dĺžkou 400 – 315 nm) a UVB 

(strednovlnné pásmo s vlnovou dĺžkou 315 – 280 nm). 

 
Obrázok 1 Elektromagnetické spektrum (Hegyi, 2001) 

Moderným trendom je úzkopásmová monochromatická UVB fototerapia (o vlnovej 

dĺžke 311 - 313 nm). Nežiaduce účinky klasického UVB spektra, ako je navodenie erytému 

sú podstatne redukované, čo umožňuje aplikovať 10krát vyššie dávky UVB žiarenia. 

Samotná liečba je kontraindikovaná pri výskyte kožných nádorov, slnkom provokujúcich 

ochoreniach kože, tzv. fotodermatózy, fotosenzitívnej psoriáze a užívaní liekov 
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s fotosenzibilizujúcim účinkom. Fototerapia sa aplikuje formou celotelových alebo lokálnych 

žiaričov, hrebeňov, či laserov. UVB fototerapia sa používa v monoterapii alebo v kombinácii 

s dechtami, analógmi vit. D3, celkovými alebo lokálnymi retinoidmi a UVA žiarením.  

 
Obrázok 2 Úzkopásmové UVB žiarenie (Hegyi, 2001) 

 
Systém TOMESA (Totes Meer Salz) simuluje liečbu pri Mŕtvom mori. Ide o metódu 

spájajúcu soľné kúpele (pridáva sa 28% chloridu magnézia) a žiarenia UVB o vlnovej dĺžke 

311 nm. Vlhká, teplá a presolená koža potenciuje pôsobenie lúčov UVB žiarenia, čím 

umožňuje ich nižšie dávkovanie (od 0,03 do 0,63 J/cm2) (Novotný, 2002). Protizápalový 

účinok chloridu magnézia bráni vzniku solárnej dermatitídy a zároveň dochádza k rezorbcii 

soli, čím je dosiahnutý celkový účinok, ktorý má dopad aj na zlepšenie problémov s kĺbmi. 

PUVA fotochemoterapia – je kombinovaná liečba fotosenzibilizujúcich psoralentov  

a lúčov UVA žiarenia o vlnovej dĺžke 365 nm (aplikácia psoralenu lokálne približne 20 – 60 

minút pred ožarovaním alebo celková aplikácia psoralenu 2 hodiny pred ožiarením UVA). 

Dávka žiarenia sa riadi podľa fototypu pacienta.  

Tabuľka 2 Fototyp kože pacienta 

Fototyp pokožky Prejav na pokožke 

Fototyp I Po expozícii slnečného žiarenia koža silne sčervenie a nepigmentuje sa

Fototyp II Po expozícii slnečného žiarenia koža vždy sčervenie, niekedy zpigmentuje 

Fototyp III Po expozícii slnečného žiarenia koža niekedy sčervenie, vždy stmavne 

Fototyp IV Po expozícii slnečného žiarenia koža vždy sčervenie, niekedy zpigmentuje 

 

Reakcia UVA a psoralénu pôsobí utlmujúco na imunitný systém kože a tlmí delenie 

buniek. Využívame ju pri rozsiahlych až celotelových psoriázach, psoriatickej eryterodermii 

alebo iných ťažkých formách psoriázy odolávajúcich iným formám liečby. Táto liečba však 

nie je celkom bez rizika, nakoľko opakovanou aplikáciou nie je možné vylúčiť predčasné 

starnutie pokožky, prípadne vznik kožných neoplázií, katarakty, hepatopatie alebo prechodné 

gastrointestinálne problémy.  
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Výskum 
V rámci výskumu bolo sledovaných 203 pacientov s diagnózou psoriasis vulgaris 

v rámci ambulantnej starostlivosti u dermatológa na Slovensku a v Českej republike. Pacienti 

boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina pacientov (98 respondentov, veková skladba 

35 – 48 rokov) bolo podrobených liečbe PUVA metódou. Úspešnosť liečebnej metódy PUVA 

po jednom cykle ožarovania bolo 83 % pacientov udávalo úplne zmiznutie príznakov 

psoriasis vulgaris na koži, 6 % pacientov udávalo markatné zlepšenie zdravotného stavu, 

mierne zlepšenie zdravotného stavu udávalo 8% pacientov a 3 % pacientov považovalo 

terapiu za neúčinnú, nakoľko podľa ich názoru nedošlo k zlepšeniu ochorenia.  

 
 

Druhá skupina pacientov (105 respondentov, veková skladba 32 – 54 rokov) bola 

podrobená liečbe TOMESA. V prvej sérii ošetrenia, ktorá  trvala 3 týždne, bola pacientom 

aplikovaná procedúra každý deň. Výsledkom bolo vymiznutie príznakov ochorenia psoriasis 

vulgaris u 92% pacientov, 5% pacientov udávalo markantné zlepšenie zdravotného stavu, 

2% pacientov zaznamenalo mierne zlepšenie zdravotného stavu a u jedného percenta 

neprišlo k žiadnemu zlepšeniu zdravotného stavu.  

 
Týždeň po skončení prvej etapy pacienti absolvovali šesťtýždňovú udržiavaciu dávku 

liečby, spolu 18 procedúr (týždenne po trikrát). Po zhodnotení sa 95 % pacientov vyjadrilo, 

že príznaky ochorenia psoriasis vulgaris úplne vymizli, 3 % pacientov udávalo markantné 

zlepšenie zdravotného stavu a 2 % pozorovalo na sebe mierne zlepšenie zdravotného stavu. 
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Záver 

Aj keď sa samotná fototerapia v rámci dermatológie považuje za podpornú fyzikálnu 

liečbu, vhodnou úpravou vlnovej dĺžky žiarenia môžeme markantne ovplyvniť hojace procesy 

psoriázy. Dôkazom a zároveň poukázanie na vhodnosť predpísania fyzikálnej liečby je 

samotný výskum, ktorý bol robený u 203 respondentov v rámci Slovenska a Čiech pomocou 

dotazníkov, ktorí sú dispenzarizovaní s ochorením psoriasis vulgaris. 
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Abstrakt 
 Reakcie v podobe komunikačného procesu signalizujú nedostatok alebo odchýlky v 

správnom rozpoznávaní noriem eticko – mravného charakteru. Nové, dosiaľ nevyužívané 

spôsoby komunikácie priniesli so sebou aj útlm interakčného dialógu „tvárou v tvár“ a ponúkli 

najmä skôr narodeným vytesnovať svoje city na okraj komunikácie, respektíve až za hranicu 

sebapoznania. 

 
Kľúčové slová: Dialóg. Pomáhajúca profesia. Etika. Etické zásady.  

 

Abstract  
 Feedback in the form of the communication process indicates a lack of or deviation in 

the correct recognition of ethical standards - moral character. New, hitherto unused means of 

communication have brought loss and interaction dialogue "in the face" and offer more 

particularly born displace their feelings on the edge of the communication, or beyond that 

self-knowledge. 

 

Key wodrs: Dialogue. Helping professions. Etical. Ethical principles. 

 

Úvod 
 Slovo etika sa používa pre vedecké skúmanie z morálneho obsahu. Etika predpokladá, 

že sme rozumné bytosti, a že sloboda a rozumná voľba je základnou podmienkou morálnej 

zodpovednosti. Etika je filozofická disciplína, ktorá skúma morálku alebo morálne relevantné 

konanie a jeho normy. Je disciplínou praktickej filozofie, ktorá sa zaoberá ľudským konaním a 

tvorbou. Ako samostatný odbor ľudského bádania bola systémovaná starogréckym filozofom 

Aristotelom, položil základy prírodnej filozofie, logiky, etiky, psychológie, politiky a ďalších 

odborov. Vo svojich spisoch Aristoteles pokladá šťastie za cieľ ľudského života. Výpis z 

etických diel sa volá Veľká etika. Aristoteles sa venoval mravnosti veľmi hlboko a jeho spisy 

boli vydané ako súhrnné dielo aţ po jeho smrti – pod názvom Desať kníh Etiky Nikomachovy, 

zbierka kníh sa nazýva podľa Aristotelovho syna Nikomacha, ktorý po smrti otca vydáva 
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zbierku. Desať kníh Nikomachovy etiky sa vydáva po dlhé stáročie a stalo sa základom 

etických diel.  Etika Nikomachova (Kutnohorská, 2007, s.11):  

1. predmet a povaha etiky, blaženosť, rozdielnosť cností,  

2. pôvod a definícia mravnej cnosti,  

3. vedomé rozhodnutie, jednotlivé mravné cnosti a ich protiklady,  

4. ďalšie rozprávanie o mravných cnostiach a necnostiach,  

5. spravodlivosť a právo,  

6. rozumové cnosti,  

7. zdržanlivosť a nezdržanlivosť,  

8. priateľstvo a jeho druhy, ústava,  

9. potreba priateľstva,  

10. význam blahobytu, definícia cnosti, dôležitosť zákonodarstva a pre mravný život.  

 

 Praktická filozofia je filozofické učenie, ktorého priamo smeruje ku konaniu a 

zdôveruje pravidlá konania človeka. Etika sa člení podľa toho, akým, prostredím sa zaoberá, 

napríklad medicínska etika, etika ekonomická, etika v ošetrovateľstve, etika v sociálnej práci.  

Morálka a etika sú veľmi úzko spojené a často krát sa tieto pojmy zamieňajú. Morálka je súrn 

pravidiel, požiadaviek na správanie sa človeka v spoločnosti. Je nositeľom ľudských 

vlastností, obsahuje súhrn všetkých kladných hodnôt a pomáha nám vyhnúť sa zlému 

správaniu. Mravnosť je miera morálky v spoločnosti. Vývojom spoločnosti sa požiadavky na 

mravnosť menia (Kutnohorská, 2007, s.14).  

 Etika sociálnej práce: etika spoločnosti, v ktorej sociálny pracovník pôsobí je zvyčajne 

totožná s etikou majoritnej spoločnosti. Sociálny pracovník musí poznať rozdiely v etických 

postojoch skupín obyvateľstva a ich príčiny. Pokiaľ nie sú totožné s morálnymi a právnymi 

normami majoritnej spoločnosti, potom vedú ku konfliktom.  Etika vyčleňuje etický kódex. Je 

to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to základne pravidlá slušného 

správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa aj etický kódex podľa profesie 

(Kutnohorská, 2007, s.20).  

Najčastejšie rozlišujeme 2 typy etických kódexov:  

− profesijný etický kódex – platný pre danú profesiu  

− etický kódex organizácie – platný pre reprezentantov rôznych profesii zastúpených v 

organizácii (Tokárova a kol, 2003 ).  

Sociálny pracovník sa stáva dobrým sociálnym pracovníkom a profesionálom, pokiaľ sám  

reflektuje na normy a zásady, ktoré mu etický kódex ponúka.  
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Etymológia slova etika  

Etymológia slova etika skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov, slovo má francúzsky 

význam „etiguette“ – nálepka, vigneta – ako vonkajšie označenie tovaru. Postupne sa toto 

slovo etablovalo na používanie vonkajšieho správania ľudí. Terajší význam slova znamená, 

ţe ide o súbor pravidiel, zdvorilého, slušného správania sa voči druhým ľudom v rôznych 

situáciách (Kutnohorská, 2007, s.11).  

 V našich stredoeurópskych podmienkach etiologický vývoj slova etika ma 3 jazykové 

aspekty. Základ slova sa vyvinul z gréčtiny, latinčiny a slovanského základu:  

1. grécky základ – označuje spôsob jednania , postoj a zmysel osôb,  

2. latinský základ – más je slovo od neho sa odvodzuje pojem morálka, znamenalo 

pôvodne vôľu, označovalo predovšetkým vôľu človeka, bohov, panovníkov, teda 

predpisy a zákony, a potom tradičné, mravné obyčaje (móres),  

3. slovanský základ – pochádza z pravo slovanského základu.  

Etymológia slova „etika“ najprv zdôrazňuje sociálny kontext, do neho zapadajú etické, 

morálne, mravné javy (Šoltés, 1999, s.65).  

Etika spoločnosti, v ktorej sociálny pracovník žije, je obvykle totožná s etikou majoritnej 

spoločnosti. Sociálni pracovník musí vedieť poznať rozdiely v etických postojoch skupín 

obyvateľov a ich príčiny. Pokiaľ sa neporovnávajú s morálnymi a právnymi normami 

majoritnej spoločnosti, vedú ku konfliktom.  

 Sociálni pracovník pri svojej práci vychádza z obecne uznávaných pravidiel a noriem 

tej spoločnosti v ktorej sa nachádza. Eticky posudzuje, skutočné či zamýšľané činy a 

jednanie.  

 Myšlienka, dohodnúť sa na istých mravných pravidlách, platných pre sociálnu prácu a 

sociálnych pracovníkov, nie je nová. Už v roku 1935 usporiadala Medzinárodné komité 

sociálnych škôl v Holandsku prázdninový kurz pre sociálnych pracovníkov, na ktorom bolo 

diskutované o etických problémoch sociálnej práce, predovšetkým o tom, ţe má byť etika 

zaradená ako samostatný predmet do sociálnych škôl a o medzinárodnom etickom 

zákonníku. V roku 1988 prepracovali zástupcovia členských organizácii Medzinárodnej 

federácie sociálnych pracovníkov (International Federation of Social Workers, ďalej ako 

IFSW), Etický kódex z roku 1976. O dva roky neskôr, to je v roku 1990, obdobná skupina 

dohodla Deklaráciu etických princípov sociálnej práce. 

Etické teórie  

Etika sa skladá z troch odborov:  

Metaetika - je to filozofia morálky na najvyššej úrovni abstrakcii. Zaoberá sa podstatou 

morálneho myslenia a ujasňovania terminológie čo je dobré, zlé, šťastie.  

Normatívna etika - sa pokúša formulovať postupy a mechanizmy k riešeniu etických 

problémov. Etické postupy nás sprevádzajú v rôznych formách celým ţivotom.  
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Praktická etika - študuje konkrétne situácie a rozhodnutia buď komplexne alebo v rámci 

určitého odboru – a tiež sa nazýva profesná etika (Kutnohorská, 2007, s.14).  

Etiku možno rozdeliť podľa iných hľadísk:  

− etika heteronómna–etické zásady sú dané z vonku spoločenskou autoritou, prípadne 

Bohom,  

− etika autonómna – človek , spoločnosť si sám vymedzuje etické zásady. Kutnohorská 

(2007, s. 14) uvádza, že v praxi sa môžeme stretnúť s pojmami:  

− Individuálna etika – zaoberá sa profilom jednotlivca, mravné konanie musí prebehnúť 

slobodne a človek môže byť za daný čin volaný k osobnej zodpovednosti (postoj k 

národnostným menšinám, otázka nevery).  

− Sociálna etika – jej predmetom je sociálna skutočnosť, ktorú posudzuje sociálna etika so 

zreteľom na mravnosť, normy a hodnoty, hodnotí sociálnu skutočnosť, predmetom 

sociálnej etiky je aj oblasť sociálnej starostlivosti o občanov - dôchodky a pod.  

− Bioetika - je samostatná disciplína, ktorá sa zaoberá etickými otázkami so vznikom 

koncom života, a života vôbec. Prekračuje rámec človeka a jeho začlenenie do prírody a 

rieši vzťah k životnému prostrediu. Je to veda, ktorá skúma ľudské konanie z pohľadu 

racionálnych hodnôt a princípov. Bioetika (alebo etiky života) je vedou interdisciplinárnou, 

pretože využíva skúma človeka – biológie, medicíny, práva, sociológie, ale aj teológie, 

psychológie a ďalších.  

Základne princípy, ktoré pomáhajú usmerňovať ľudské správanie a rešpektovať dôstojnosť 

človeka:  

a) absolútna hodnota ľudského života a jeho nedotknuteľnosť  

− Život človeka je jedinečný a je to hodnota človeka seba samého. Je založená na 

jednote tela a ducha. Ľudská osoba nikdy nie je vecou, ktorú možno použiť k 

dosiahnutiu nejakého cieľa.  

b) nerozlučiteľná spätosť medzi životom, slobodou a pravdou  

− Život, sloboda a pravda sú nerozlučiteľné späté dobrá. Sú na jednej reťazi spojené a 

keď sa pretrhnú nemožno spoznať pravdu bez úcty k životu. Ani sloboda neexistuje, 

ak sa nespája s pravdou.  

c) poznaním liečiť, nie manipulovať  

− Prvotným a prirodzeným cieľom medicíny a vedecko-technického pokroku je ochrana 

života, pomoc človeku a nie manipulovať.  

d) nie všetko, čo je technicky možné, je morálne prípustné  

− Vedecko-technický pokrok je dobrý a človeku osožný, ale len dovtedy, pokiaľ sa jeho 

cieľom nestane manipulácia so samotným človekom a nie opačne.  

e) zákony musia chrániť dobro osôb  
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− Prirodzeným cieľom zákonov štátov je ochrana dobra jeho občanov.  

f) konanie na základe tzv. dvojitého efektu - vedľajšieho účinku  

− Tento princíp je v etike známy a často sa využíva aj v bioetike. Je to dobrovoľný 

skutok, môže mať aj nepriamy účinok, ktorý je nežiadaný. Tento nežiadaný účinok nie 

je ani cieľom a ani prostriedkom skutku. Je neželaný, ale tolerovaný čo sa snažíme 

konkrétnym skutkom dosiahnuť.  

 

Etické hodnoty a princípy  

 Človek riadi svoje správanie prostredníctvom rozumu. (Musilová, 2009) Etika nám 

nestanovuje čo môžeme a nemôžeme. Etika nám pomáha hľadať a rozlišovať vo všetkých 

ohľadoch čo je mravné a čo je nemravné, a podľa toho jednať správne- či nesprávne. Etika 

je veľmi úzko prepojená s teóriou hodnoť. Za najvyššiu ľudskú hodnotu býva z etického 

hľadiska dobro, a preto nás etika učí rozpoznávať čo je dobré a čo nie je dobré.  

Základne etické problémy sociálny pracovník sa s problémom stretáva a následne musí 

rozhodovať:  

− kedy zasahovať do života občana a jeho rodiny, skupiny, obce,  

− ktorým sociálnym prípadom sa treba začať venovať a dať prednosť pred ostatnými 

prípadmi,  

− -koľko pomoci a starostlivosti poskytnúť, aby sa zlepšila kvalita postihnutého a 

stimulovať klienta k zmene postojov a zodpovednému jednaniu,  

− kedy prestať so sociálnou terapiou, poskytovaním služieb a dávok sociálnej pomoci.  

Etika sociálnej práce a sociálneho pracovníka obsahuje (Šíma, 1996):  

1. rešpektovanie každého človeka,  

2. právo na sebarealizáciu a právo iného človeka, povinnosti,  

3. osobnostný rozvoj a spoločenské uplatnenie,  

4. základne ľudské práva,  

5. žiadna diskriminácia,  

6. ochrana informácii,  

7. nezlučiteľnosť s podporou,  

8. individuálne postoje.  

Etické aspekty sociálneho pracovníka  

Morálka reguluje správanie ľudí vo všetkých sférach života človeka. Etika a morálka sú 

vzájomne prepojené a upravujú vzťahy medzi ľuďmi. V súčasnosti sa etické, morálne 

problémy skúmajú z hľadiska zmien v sociálnej a ekonomickej sfére. Veľká pozornosť sa 

venuje najmä profesnej etike. Terminologické spojenie procesná etika sa používa na 

odlíšenie mravných hodnôt, charakteristických pre rôzne profesie. Profesionálna etika je druh 
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spoločenskej morálky, ktorá je ustanovená v normách, predpisoch o správaní sa pracovníkov 

tých profesií, ktorí pracujú s ľuďmi, s jednotlivcami alebo skupinami, ako sú lekári, 

pedagógovia, sociálni pracovníci. Aj u sociálnych pracovníkov je veľmi dôležité, aby sa u 

nich vytvorila schopnosť pre samostatné etické cítenie, pre orientáciu správania sa a 

schopnosť výberu a voľby prostriedkov pre uplatnenie morálky a etických princípov v 

praktickej činnosti sociálneho pracovníka.  

 

Rola sociálneho pracovníka z hľadiska profesnej etiky  

Rola sociálneho pracovníka slúži rozsiahlemu, plánovitému, vedomému riešeniu 

sociálneho prípadu klienta. Cieľom tejto činnosti je spustiť proces, ktorý umožňuje zmeny, 

alebo ďalší vývin sociálnej situácie klienta. Rola sociálneho pracovníka je charakterizovaná 

zodpovedným napĺňaním tejto úlohy. Sociálni pracovníci sú povinní využívať všetky svoje 

schopnosti pre dobro svojich klientov a zohľadňovať pritom úctu ku klientovi a k jeho ľudskej 

dôstojnosti. Úlohou sociálneho pracovníka je aj pochopiť každého klienta, zaujímať sa o 

neho, vcítiť sa do neho, zistiť aký je, držať mu palce – proste ho mať rád, vidieť v ňom i 

dobré stránky, ktoré ostatným unikajú. (Kopřiva,1997) . Pri voľbe intervenčnej stratégii je 

potrebné vždy postupovať individuálne, brať do úvahy potreby klienta a zohľadniť všetky 

súvislosti limitov aktivity (Źiaková, Musilová 2012). 

 

Odborná kompetencia sociálneho pracovníka z hľadiska morálky  

 Sociálny pracovník by mal vykonávať svoje povolanie podľa najlepšieho vedomia a 

svedomia a brať pritom do úvahy vývin poznatkov týkajúcich sa sociálnej práce. Tejto 

požiadavke zodpovedá nutnosť ďalšieho pravidelného vzdelávania. Sociálny pracovník by sa 

mal pri vykonávaní profesie orientovať na tie oblasti sociálnej práce, v ktorých získal 

dostatočné poznatky, skúsenosti vedomosti pre zabezpečenie odbornej úrovne poradenskej 

práce pre prospech klienta. Od sociálnych pracovníkov sa pri vykonávaní ich povolania 

vyžaduje zodpovedný prístup k ľudom, budúcim klientom, ktorí sa zverujú do odbornej, 

kompetentnej starostlivosti sociálneho pracovníka.  

 

Etické zásady práce sociálneho pracovníka  

 Sociálny pracovník je povinný dodržiavať etické zásady a princípy uţ od prvého 

stretnutia s klientom. Na začiatku riešenia sociálneho prípadu je sociálny pracovník povinný 

oboznámiť klienta s informáciami o charaktere sociálneho problému klienta, o rozsahu a 

predpokladanej dobe riešenia sociálneho problému klienta (ak to vie určiť vpred), o 

povinnosti mlčanlivosti zo strany sociálneho pracovníka, o možných ťažkostiach súvisiacich s 

riešením sociálneho prípadu.  
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 Sociálny pracovník je vo vzájomnej interakcii s klientom povinný zodpovedne 

zaobchádzať so vzťahom dôvery a vzájomnosti. K zneužitiu tohto dôverného vzťahu 

dochádza vtedy, ak sociálny pracovník zradí svoju úlohu a zodpovednosť voči klientovi za 

účelom uspokojenia svojich osobných, napr. vedeckých, alebo sociálnych záujmov. 

Zodpovednosť za nedodržanie týchto etických princípov leží výlučne na sociálnom 

pracovníkovi (Strieženec, 1999, s. 43).  

 Práca sociálneho pracovníka, či už je vykonaná v podnikovej sfére, sociálnych 

zariadeniach, alebo rieši celoplošné problémy, by sa mala riadiť etickými zásadami, ktoré sú 

obsiahnuté v etických kódexoch rôznych poradenských združení (asociácie, komory, 

spoločnosti, zväzy a pod.).  

 V etickom kódexe by mali byť obsiahnuté všetky kroky pre zaistenie bezpečnosti 

klienta, ochrany sociálneho pracovníka a profesionálneho statusu sociálnej práce. Morálna 

zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientovi spočíva v tom, že klient by mal byť 

informovaný o všetkých relevantných podmienkach spolupráce so sociálnym pracovníkom 

ešte pred samotným začiatkom práce sociálneho pracovníka s klientom.  

 Pri platených službách je potrebná zrozumiteľná finančná dohoda s akceptovateľným 

spôsobom platenia. Sociálny pracovník nemôže využívať vzťah s klientom na uspokojenie 

vlastných cieľov a záujmov. Svoju prácu by nemal predlžovať iba z finančných dôvodov. Ak 

klient prestane mať úžitok zo vzájomnej spolupráce, je potrebné s ním o tom hovoriť a 

navrhnúť iné riešenie. Sociálny pracovník by mal urobiť všetko pre to, aby klient nebol 

poškodený. Vo svojej práci by mal sociálny pracovník minimalizovať dávanie rád a skôr 

preferovať prístupy, ktoré podporujú kontrolu klienta nad vlastným životom a rešpektujú 

schopnosť klienta robiť zmeny.Treba rešpektovať vlastné právo klienta na vlastné 

rozhodnutie. Sociálny pracovník nekoná v mene svojho klienta, nezastupuje ho na verejnosti 

a ani voči inštitúciám, ale je zodpovedný za stanovenie a udržiavanie hraníc vzťahu.  

 Sociálny pracovník nesmie klienta zneužívať finančne, emocionálne ani sexuálne. 

Sexuálny styk sociálneho pracovníka s klientom je kontraindikáciou a porušením hraníc, 

ktorými by sa mala zaoberať stavovská organizácia sociálneho pracovníka. Z praxe 

vyplávajú odporúčania, aby intímne zblíženie sociálneho pracovníka a klienta bolo časovo 

limitované hranicou dvoch rokov od ukončenia poradenskej starostlivosti.  

 Informácie o klientových výpovediach a o poradenskej práci sú dôverné, preto by ich bez 

súhlasu klienta nemal dostať iný človek, ani žiadna inštitúcia. Pri konzultácii s manželmi sociálny 

pracovník nezverejňuje obsahy rozhovoru partnerovi, či iným členom rodiny, ak si to klient neželá. 

Výnimkou sú klienti odoslaní do poradne na diagnostický rozhovor, alebo poradenskú starostlivosť 

inou inštitúciou, ktorá nechce byť o výsledkoch práce informovaná. Ani v tom prípade sociálny 

pracovník nezverejňuje podrobnosti rozhovoru, ale len požadovanú správu s ktorou pred 

odoslaním oboznámi klienta. Sociálny pracovník je povinný oznámiť príslušnej inštitúciu závažne 
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informácie, ktoré majú súvislosť s ohrozením iných ľudí, alebo poskytnúť informácie súdu, ktorý ho 

zbavil mlčanlivosti. Je užitočné ak sociálny pracovník spolupracuje s právnikmi, ktorý mu poradí 

postup v rámci platných noriem.  

 Klient má právo vedieť, že sociálny pracovník robí písomný záznam z konzultácie, že 

konzultáciu nahráva a taktiež má právo vedieť, čo sa bude s týmito záznamami robiť a kto k 

ním bude mať prístup. Záznamy o konzultácii by mali byť uložené tak, aby k nim nemal 

prístup nik nekompetentný. Klient musí dať súhlas sociálnemu pracovníkovi na konzultáciu s 

inými odborníkmi o jeho prípade.  

 Sociálny pracovník nemôže pracovať pod vplyvom drog, alkoholu, liekov, ktoré 

obmedzujú jeho duševné schopnosti, ani v štádiu vážnych emocionálnych problémov. 

Sociálny pracovník by nemal diskriminovať klienta a ani mu neodmietať pomoc z 

náboženských, rasových alebo národnostných dôvodov.  Výskum z ostatných rokov pripisuje 

vzťah medzi spokojnosťou v živote jedinca a už uvedenými faktormi. (Musilová, 2009) 

 

Etický kódex sociálnych pracovníkov  

 Etický kódex sociálnych pracovníkov v Slovenskej republiky, prijatý Valným 

zhromaždením Asociácie sociálnych pracovníkov na Slovensku /ASPS/ v Žiline 31.máj 1997. 

Etický kódex je systematicky usporiadaný súbor noriem zhodujúcich sa spravidla so 

spoločenskými a právnymi predpismi štátu.  

I. Preambula  

Sociálna práca je profesia založená na hodnotách demokracie a ľudských práv. Sociálni 

pracovníci sa pri svojej práci riadia Medzinárodným etickým kódexom a inými medzinárodne 

uznávanými normami a tiež normami, ktoré sami prijímajú, aby vytvorili národný rámec svojej 

činnosti v príslušnom, sociálnom, právnom a ekonomickom kontexte na všetkých úrovniach.  
 
Ich funkcie zahŕňajú:  

− asistovanie ľudom pri rozvíjaní schopností, ktoré im umožnia vyriešiť ich individuálne 

alebo kolektívne sociálne problémy.  

− podporu samostatnosti, adaptability a vývoja.  

− podporu spravodlivých sociálnych stratégii služieb a alternatívnych riešení k 

existujúcim socioekonomickým zdrojom.  

− poskytovanie informácii a zabezpečovanie kontaktov s inštitúciami, ktoré ponúkajú 

socioekonomické zdroje.  

Poslaním profesionálnych sociálnych pracovníkov je podporovať blaho všetkých ľudí a 

pomáhať im pri realizácii ašpirácií a tiež používať vedecké poznatky o ľudských a 

spoločenských aktivitách i sociálne služby, napĺňať potreby jednotlivcov a skupín v 
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národnom i medzinárodnom meradle a pritom nespúšťať zo zreteľa podporu celkovej 

sociálnej stratégie.  

II. základné etické princípy v sociálnej práci  

1.Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka  

A. Vystupovanie – sociálny pracovník neustále udržiava svoje osobné pracovné správanie a 

vystupovanie na úrovni vysokého štandardu.  

B. Schopnosti a profesionálny rast – sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží o 

dosiahnutie udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce.  

C. Služba- sociálny pracovník vo svojej práci považuje za prvoradé záväzok slúžiť.   

D. Čestnosť – sociálny pracovník koná v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti.  

E. Štúdium a vedecký výskum – sociálny pracovník, ktorý sa zaoberá štúdiom alebo 

vedeckým výskumom, sa riadi konvenciami vedeckej práce.  

2. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka  

F. Prvoradosť záujmov klienta – sociálny pracovník má zodpovednosť v prvom rade voči 

svojim klientom.  

G. Práva klienta – sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží v čo najväčšej miere 

podporovať snahu klienta rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne.  

H. Dôvernosť a mlčanlivosť – sociálny pracovník rešpektuje klientovo súkromie a zachováva 

dôvernosť informácií získaných pri svojej práci.  

I. Honoráre – pri stanovení výšky honorára sa musí sociálny pracovník uistiť, že jeho výška 

je rozumná a poskytnutým službám primeraná a pri rozhodovaní zohľadňuje klientovu 

finančnú situáciu.  

 

Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom  

J. Slušnosť a zdvorilosť – sociálny pracovník si váži svojich kolegov a pristupuje k ním s 

úctou a dôverou.  

K. Práca s klientmi kolegov – povinnosťou sociálneho pracovníka je venovať sa klientom 

svojich kolegov s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou.  

4. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským 

organizáciám  

L. Záväzky voči zamestnávateľským organizáciám – sociálny pracovník pristupuje s 

vážnosťou k záväzkom voči zamestnávateľským organizáciám.  

5. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči svojej práci  

M. Udržiavanie cti profesie - sociálny pracovník udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, 

odborné poznatky a poslanie svojej profesie.  

N. Služba spoločenstvu – sociálny pracovník napomáha snahe profesionálneho 

spoločenstva sprístupniť svoje služby čo najširšej verejnosti.  
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O. Rozvoj poznatkov – sociálny pracovník sa snaí získavať a rozvíjať odborné poznatky a 

uplatňovať ich v profesionálnej praxi.  

6. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti  

P. Podpora všeobecného blaha – sociálny pracovník podporuje blaho spoločnosti. 
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Abstrakt 
Príspevok obsahuje prehľad a stručný návod pri vypisovaní zdravotnej dokumentácie 

v záchrannej zdravotnej službe. Slúži ako návod na rýchle, presne, odborné a pravdivé 

zapisovanie do zdravotnej dokumentácie, ktorá sa používa v záchranných službách môže 

slúžiť ako pomôcka nie len pre študentov ale aj pre ostatný zdravotnícky personál. 

 

Kľúčová slova: Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby. Zdravotná dokumentácia. 

Identifikácia. Poskytnutie starostlivosti. 

 
Abstract  

The paper contains an overview and brief tutorial of typing medical records in 

emergency medical service. It serves as a guide for fast, accurate, professional and accurate 

medical records in writing, which is used in emergency services, can serve as a guide not 

only for students but also for other healthcare professionals. 

 
Key words: Record of a person's health assessment. Medical records. Identification. Provide 

care. 

 

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje 

sa osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život a 

bez rýchleho poskytnutia môže vážne ohroziť jej zdravie, ktoré bezprostredne ohrozujú život 

postihnutého a môžu Vážne poškodiť aj zdravie okolia. Súčasťou neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti je  aj starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou starostlivosti nie sú len 

samostatné úkony, ktoré vedú k poskytnutiu starostlivosti, ale aj vedenie príslušnej 

zdravotnej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje. 

„Zdravotnícka dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej 

starostlivosti a o službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytovaných tejto 

osobe.“ (576/2004 Z.z.). 
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V záchrannej zdravotnej službe sa používa zdravotná dokumentácia ( chorobopis) 

„Záznam o zhodnotení  zdravotného stavu osoby“ (576/2004 Z.z.). Príspevok zdôrazňuje 

a následne zahŕňa najdôležitejšie časti zdravotného záznamu. Zdravotnícka dokumentácia 

musí byť vyhotovená dvojmo. Každá dokumentácia musí byť čitateľná inak sa považuje daný 

záznam za nerealizovateľný, čo v podmienkach záchrannej zdravotnej služby je často veľmi 

náročné. Akákoľvek oprava v zdravotnej dokumentácii musí byť vykonáva novým zápisom, 

ktorý obsahuje dátum a čas, identifikáciu osoby, ktorá opravu vykonala a opravu zápisu 

môže vykonať len pracovník, ktorý vyhotovil pôvodný zápis. Každý zdravotnícky pracovník 

musí zachovávať mlčanlivosť. Pri zdravotnej dokumentácií sa nevyžaduje súhlas prijímateľa 

zo zdravotnou dokumentáciou. Každý poskytovateľ je povinný zdravotnú dokumentáciu 

archivovať.  

 

Záznam o zhodnotení  zdravotného stavu osoby je dokumentácia, ktorá je jediným 

dokladom a prináša prehľad poskytnutej starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej pomoci. 

Záznam sa skladá z viacerých častí a je rozdelený na základný prehľad životných funkcií – 

vedomie, dýchanie, krvný obeh a krvácanie. Pri zapisovaní sa zameriavame na vyplnenie 

polí a to nasledovne. Červené polia na zdravotnej dokumentácii slúžia na vyhodnotenie 

krvného obehu a úkony, ktoré daný obeh zabezpečujú. Modré polia slúžia na vyhodnotenie 

a zaznamenania úkonov dýchacieho systému a šedé polia sú určené na definovanie 

vedomia a orientačné neurologický nález. Biele polia slúžia  na definovanie poranenia, liečbu 

a druh výkonu starostlivosti ktorá sa poskytuje. Súčasť príspevku obsahuje stručný návod 

vypisovanie zdravotnej dokumentácie a môže slúžiť ako pomôcka pre jej vyhotovení. 

 

 
Obrázok 1 

 

Horná časť zdravotnej dokumentácie je zameraná na základné identifikovanie tiesňového 

volania – dátum a čas vyhotovenia záznamu, čas prijatia pokynu na zásah, výjazdu na 

miesto určenia (do 1minúty) a príchodu na miesto zásahu ako aj stav postihnutého 

vyhodnotený operačným strediskom. Súčasne zaznamenáme aj identifikáciu pacienta, 

ktorému sa zdravotná starostlivosť poskytuje. Ak sa pacienta nevieme identifikovať, je nutné 
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doplniť nasledujúce údaje: pohlavie, odhade veku, výšky, hmotnosti, opis postavy, farba 

vlasov alebo iné zvláštne znamenia ( napr. tetovanie). Označuje sa aj druh poskytnutej 

starostlivosti. 

 

 
Obrázok 2 

 

Anamnestické údaje sa zaznamenávajú nasledovne. OA (Osobná anamnéza): 

stručná a výstižná, hlavne diagnózy, ktoré môžu súvisieť s terajším stavom alebo môžu viesť 

k vážnemu poškodeniu zdravia. LA lieková anamnézu, AA: alergickú anamnézu – leukoplast, 

lieky...TO: Stručný prehľad zmeny zdravotného stavu, udalosti, ktorá viedla k zmene 

zdravotného stavu, charakteristika ťažkostí, prítomnosť/ neprítomnosť bezvedomia, ak sú 

prítomný svedkovia anamnéza od svedkov. Nezabúdajte na stručný, pravdivý a odborný 

prehľad zdravotného stavu ošetrovanej osoby. 

 
Obrázok 3 

Časť dokumentácie ktorá hodnotí stav vedomia, dýchania, neurologický nález, druh 

poranenia, fotoreakcia - reakcia zreníc na svetlo. Zrenica sa môže zúžiť (mióza) asi na 

priemer 2 mm alebo rozšíriť (mydriáza) až na priemer 7 mm. Stav vedomia sa hodnotí GCS- 

glasgow. skóre. U dospelého má hodnotu  od 3 - 15. U detí od 0- 23mesiacov: 1 – 5. 
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Zhodnotenie cirkulácie. Nezabúdať na kapilárny návrat!!! 

Zaznamenie najčastejšieho monitoringu vitálnych funkcií.  

(TK – krvný tlak, SF- srdcová frekvencia, DF- dychová 

frekvencia, GLY - glykémia, TT- telesná teplota, SpO2-

saturácia kyslíka, GCS - glasgow. Skóre. Nezabúdajte na 

opakované meranie, pre kontrolu záznamu a správne 

vyhodnotenie stavu pacienta počas starostlivosti. Stabilný 

pacient a 15min  a nestabilný pacient a 5min. 

Obrázok 4 

 

Určená časť na vyhodnotenie kardiopulmonálnej 

resuscitácie. Pri oznaćovaní hlavne UPV (umelá 

pľúcna ventilácia) a masáže nezabúdajte na pomer 

podľa Guidelines 2010, začína najprv masáž 30 a tak 

UPV -2. Zároveň pri defibrilácii, hlavne posádky 

rýchlej zdravotnej pomoci označiť automatický alebo 

poloautomatický defibrilátor. Následne v danej časti 

označujeme spôsob transportu, nezabúdať, že 

Obrázok 5                                     prevážaný pacient muší spĺňať podmienku uchytenia 

aspoň dvomi pásmi, ktoré sú štandardne vo vozoch len na nosidlách. 

  

 Pre identifikáciu osoby, ktorá poskytuje neodkladnú 

starostlivosť je určený aj pravý dolný roh, ktorý 

identifikuje posádku, ktorá starostlivosť poskytuje. 

Zaznamenávajú sa nie len mená ale aj čas 

odovzdania pacienta do zdravotnej starostlivosti ale aj 

súčinnosť inej zložky integrovaného záchranného 

systému. Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho 

pracovníka, sa vedie v písomnej forme menom a 

priezviskom, u lekára odtlačkom pečiatky a podpisom 

ošetrujúceho  zdravotníckeho pracovníka.  

 

Obrázok 6 

 

,,Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas 

získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, ochranného liečenia uloženého 

súdom podľa osobitného predpisu, ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú 
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chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo v dôsledku duševnej choroby, 

alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne 

zhoršenie jej zdravotného stavu.“ (576/2004 Z.z.). 

 

 

 
Obrázok 7 

 

Vyznačenie úkonov vykonaných pri zásahu ( obrázok č.7) Zamerané na zaistenie dýchacích 

ciest a cirkuláciu - zavedenie periférneho katétra, intraoseálu - je potrebné vyznačiť  aj 

veľkosť alebo farbu  katétra ako aj všetko ostatné výkony, ktoré sú súčasťou ošetrenia. 

 

 
Obrázok 8 

 

Terapia - podané lieky ako aj množstvo preplachu pri žilovom katétri pri posádkach rýchlej 

zdravotnej pomoci.   ( názvov, dávka a spôsob podania) a pracovná diagnóza podľa MKCH – 

medzinárodnej klasifikácie chorôb. Vyhodnotiť aj  NACU  B1-B7 ( primárne zásahy), A1- A7( 

sekundárne zásahy), D1 – D7 – prístup pešo a podobne. 
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Správne vyznačenie poranenia a pozor na 

skryté alebo dlhodobé poranenie (napríklad 

dekubit, podliatiny), ktoré môžu súvisieť 

s terajším stavom pacienta a mohli by viesť 

k obvineniam pri vyšetrovaní trestného činu. 

 
 
 
 

Obrázok 9 
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Abstrakt 
Předčasné porody tvoří asi šest procent všech porodů. Je úžasné, co současná 

medicína v této oblasti dokáže. Péče o předčasně narozené děti je na vysoké úrovni a šanci 

na život dostávají novorozenci o několika gramech. Otázkou však je, zda i ženám, které 

předčasně porodí, se dostává patřičné péče. Pro ženy předčasný porod často znamená 

dlouhé období hospitalizace novorozence a bohužel ne vždy má žena možnost být 

hospitalizovaná se svým dítětem. Pro ženu je taková situace velmi náročná po stránce 

psychické, fyzické, sociální i ekonomické.  

 
Klíčová slova: Předčasný porod. Žena. Novorozenec. Ošetřovatelská péče. 

 

Abstract  
Premature births account for about six percent of all births. It's amazing what modern 

medicine can achieve in this area. Care for premature babies is at a high level and gets a 

chance to live to babies weighting a few grams. But the question is whether women, who 

give birth prematurely, get proper care. For women, premature birth often means a long 

period of hospitalization of newborn and unfortunately not always she has the opportunity to 

be with her hospitalized child. For a woman, this situation is very demanding in terms of their 

mental, physical, social and economic state.  

 
Keywords: Premature birth. Woman. Newborn. Nursing care.  

 
Úvod 

Předčasné porody ve vyspělých zemích tvoří 5-6 % všech porodů (Muntau, 2010). 

V rozvojových zemích incidence předčasných porodů dosahuje více než 10%. Nejvyšší 

četnost předčasných porodů je v Africe a Jižní Asii - 11,9 %, 10,6 % (nedoklubko.cz). 

V České republice je dlouhodobě výskyt těchto porodů okolo 6% (Roztočil, 2008).  

O předčasném porodu hovoříme v případě, kdy je těhotenství ukončené mezi 24. a 

37. týdnem gestačního stáří.  

Podle světové zdravotnické organizace WHO je předčasný porod brán jako 
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těhotenství ukončené před 37. týdnem gravidity, to je méně než 259 dní od prvního dne 

poslední menstruace (Čech et al., 2006). 

Horní hranice pro předčasný porod je daná, ale dolní hranice je diskutabilní, běžně se 

používá 24. týden gravidity, kdy je dána životaschopnost plodu, nicméně toto je celosvětový 

problém vzhledem k nestejné neonatální péči různých zemí. Roztočil uvádí: „ že hranice 

předčasného porodu jsou stanoveny podle hmotnostního rozpětí mezi 500 a 2500 gramů. 

Pokud je plod porozen předčasně s hmotnostní menší než 500 gramů a přežije déle než 24 

hodin, je toto ukončené těhotenství klasifikováno jako předčasný porod, nikoliv potrat.“ 

(Roztočil, 2008, s. 164). 

Předčasný porod je příčinou cca 85 % úmrtí u novorozenců bez vrozených 

vývojových vad (Roztočil, 2008).  

Příčin předčasných porodů je mnoho, Slezáková uvádí tyto příčiny: 

1. Mateřské příčiny:  Infekční onemocnění matky, onemocnění orgánů,  preeklampsie, 

srdeční onemocnění, vývojové vady dělohy, myomatózní děloha, endokrinní 

onemocnění, podvýživa, hypovitaminóza, intoxikace, duševní či tělesná traumata, 

věk matky (pod 18, nad 35 let). 

2.  Fetální příčiny: Vícečetné těhotenství, infekce, patologie placenty. 

3. Příčiny mateřsko – fetální: Rh inkompatibilita, imunogenetická intolerance mezi 

plodem a matkou (Slezáková, 2011). 

Předčasný porod je v českém zdravotnictví stále problémem, který má nejen dopad 

zdravotní, ale i rodinný, sociální a ekonomický (Hájek, 2004). 

 
Ošetřovatelská péče o ženu po předčasném porodu 

Předčasný porod může u ženy způsobit rozčarování. Touha dotknout se na chvíli 

svého dítěte, pohladit ho a dát mu najevo lásku se střídá s velkým strachem a obavami. 

Pohled na nezralé dítě v inkubátoru a zvukový doprovod přístrojových alarmů ženě situaci 

příliš neulehčí.  

Ideální situací je, aby žena, u které hrozí předčasný porod, porodila ve 

specializovaném centru, které je plně připraveno na příchod nezralého novorozence. Pokud 

je žena s hrozícím předčasným porodem přijímána do zdravotnického zařízení, kde nejsou 

zajištěny podmínky pro předčasný porod, tak je pro novorozence ideální převoz na 

specializované pracoviště ještě v děloze matky, to znamená „in utero“. 

Speciální perinatologická centra, která pečují o předčasně narozené novorozence, 

jsou rozdělena na 3 stupně. 

Pracoviště I. stupně se pečuje o fyziologické novorozence a obvykle jsou součástí 

každé porodnice. 
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Pracoviště II. stupně se již nazývá intermediální oddělení a funguje pro spádové 

oblasti. Transportují se sem děti narozeni po 32. týdnu těhotenství anebo děti se zhoršenou 

poporodní adaptací.  

Pracoviště III. stupně slouží pro nejzávažnější případy, zde se starají o děti narozené 

od 24. týdne, nebo o novorozence, u kterých je potřeba dlouhodobá plicní ventilace.  

Ne vždy má žena tu možnost porodit v tomto centru. Stane se, že žena předčasně porodí 

v porodnici, kde nejsou ideální podmínky pro péči o novorozence, a následuje transport 

novorozence do specializovaného zařízení.  

V péči o ženu po předčasném porodu je třeba přihlédnout k týdnu gravidity, kdy žena 

porodila, od toho se odvíjí i časový plán péče o novorozence, čím menší týden gravidity, tím 

delší hospitalizace novorozence. Dále je rozhodující i to, zda je žena hospitalizována ve 

stejném zdravotnickém zařízení jako její dítě nebo, zda je dítě hospitalizováno v jiném 

zařízení (v jiném městě).  

Žena by měla být dostatečně informována jak o svém zdravotním stavu, tak i o stavu 

novorozence. Pokud je to možné, měl být ženě umožněn kontakt s novorozencem, dle stavu 

novorozence by měla být nabízena možnost klokánkování, hedvábného hlazení, masáží atd. 

Dále by měla s ženou být dopodrobna probrána problematika kojení, péče o prsy, 

odstříkávání mateřského mléka, péče v šestinedělí aj.  

V ošetřovatelské péči hraje velmi důležitou úlohu komunikace s ženou, empatie, 

zajištění kontaktu s rodinou. Nejdůležitější informace by měly být ženám předávány i 

písemně, formou manuálu, ve kterém by žena nalezla praktické rady pro ženy po 

předčasném porodu. 

Nejen ženám, které zůstávají samy bez dítěte v porodnici či už doma, ale i ženám, 

které jsou hospitalizované ve stejném zdravotnickém zařízení, by měla být zajištěna možnost 

konzultací s klinickým psychologem, které by ženám pomáhaly se s touto situací vyrovnat. 

Častá možnost konzultací není vždy reálná, proto se doba hospitalizaci na porodnickém 

oddělení zkracuje na nejnutnější, aby žena mohla buď dojíždět za děťátkem, nebo by mohla 

být hospitalizovaná s ním. Ovšem ne vždy je toto reálné, rozhoduje i kapacita lůžek dané 

nemocnice. 
 
Následky předčasného porodu pro matku 

I zcela fyziologický porod bez komplikací je pro matku i pro otce náročný na psychiku. 

Ovšem předčasný porod vyvolá v ženě více negativních emocí a pocity selhání v roli matky. 

Těhotná žena ne vždy počítá s možností předčasného porodu, situace ji zasáhne velmi 

nečekaně a přináší ji emoční zmatek, výčitky a další nepříznivé pocity. 

Peychl (2005) upozorňuje také na to, že i po propuštění z nemocnice je péče o 

předčasně narozené dítě náročná a není lehké ji zvládnout. Matky předčasně narozených 
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dětí mohou zažívat pocity frustrace a mohou si dávat za vinu, že ony samy nedokázaly 

donosit svoje miminko a díky nim nyní musí být hospitalizováno.  

Předčasný porod je pro ženu krizovou situací, na kterou reaguje různě. Nejčastěji je 

to úzkost a strach o svoje miminko a pocity viny.  

Ženy po předčasném porodu mohou končit v péči psychologa, protože pracoviště se 

maximálně věnují spíše dětem a starost o ženu je někdy druhořadá. Takovéto ženy jsou 

zoufalé a hledají pomoc. Existují internetové stránky, kde se tyto matky schází, vypráví se 

své dojmy a navzájem si pomáhají. Jedná se například o www.emimino.cz, 

www.nedoklubko.cz , www.rodina.cz a jiné. Občanské sdružení nedoklubko.cz nabízí pomoc 

rodinám předčasně narozených dětí a zabývá se vyloženě předčasnými porody. 

Je samozřejmé a pochopitelné, že ženy mají strach o svoje předčasně narozené 

miminko, uvědomují si, jak zátěžová to bude situace. Mají strach o jeho zdraví, prospívání a 

další vývoj. Někdy bojují s kojením, někdy špatně snáší odloučení od dítěte nebo se trápí 

ekonomickou zátěží z důvodů kombinace dlouhé hospitalizace novorozence a dojíždění za 

ním. Hodně záleží na podmínkách v rodině, zda má žena podporu partnera, zda má další 

malé děti (Dokoupilová et al, 2009). 

Žena potřebuje v průběhu hospitalizace dítěte jisté vedení, aby se na novou situaci 

připravila (Leifer, 2004).  

 
Cíle práce 

Cílem práce bylo zjistit, jak často byly ženy po předčasných porodech hospitalizované 

s dítětem, a zda se hospitalizace novorozence projevila na ekonomické stránce ženy. Dalším 

cílem bylo zjistit, zda ženy mají možnost využívat různé metody kontaktu s miminkem a zda 

ženy mají dostatek potřebných informací.   

 
Použitá metoda 

Zvolili jsme kvantitativní výzkum a použili metodu anonymního dotazníku. 

Výzkumným prostředím byly ambulance pediatrů a dále výzkum probíhal i pomocí 

internetových stránek emimino.cz a nedoklubko.cz. Byly osloveny ženy, které porodily mezi 

24. až 35. týdnem těhotenství. Celkem bylo získáno 196 vyplněných dotazníků.  

 
Výsledky 

Výsledky jsou znázorněny pomocí pěti grafů s komentáři.  

 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 393

Graf č. 1: Měla jste možnost být s děťátkem po celou dobu hospitalizace nebo jste musela 

za děťátkem dojíždět? 

 

 
Ze 196 dotázaných odpovědělo 19 % žen, že byly hospitalizované s dítětem. Ovšem 57 % 

žen muselo za svým dítětem dojíždět (až kolem 80 – 100 km). 24 % žen zpočátku dojížděly 

za svým dítětem a poté byly i hospitalizovány.  

 

Graf č. 2: Projevila se hospitalizace dítěte na Vaší ekonomické stránce? 

 

 
Ze 196 dotazovaných 71 % žen zaznemenalo ekonomickou zátěž. U 25 % žen se 

hospitalizace projevila pouze částěčeně po ekonomické stránce a pouze u 4 % žen 

hospitalizace do ekonomického rozpočtu rodiny nezasáhla vůbec. 
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Graf č.3:  Měla jste možnost využít některé z těchto metod?  

 

 
Z výzkumu vyplynulo, že ze 196 dotázaných  využilo 26 % žen bazální stimulaci, 14 % žen 

hlazení duše miminka, 10 % žen využilo hedvábného hlazení, 45 % žen využilo metody 

klokánkování.  

 
Graf č. 4: Jak hodnotíte nemocniční péči o Vás? Věnovali Vám dostatek potřebné pozornosti 

a vysvětlení?  

        

 
Ze 196 dodotazovaných hodnotilo 22 % žen nemocniční péči  kladně, 16 % žen nebylo 

s péčí a informovaností spokojeno vůbec.  59 % žen udalo, že by péče a informovanost 

mohla být lepší.   
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Graf č. 5: Byla jste dostatečně informována o kojení  

 

 
Z celkového počtu 196 žen bylo 58 % žen spokojeno s infomacemi a 42 % žen nebylo 

spokojeno s informovaností ohledně kojení.  

 

Závěr 
Z našeho výzkumu je patrné, že ženy po předčasných porodech mají situaci opravdu 

složitou.  Více než polovina (57 %) žen dojížděla za svým hospitalizovaným miminkem 

mnoho kilometrů a téměř dvě třetiny žen (71 %) žen hospitalizaci novorozence pocítily po 

ekonomické stránce. Bohužel pouze 22 % žen bylo úplně spokojeno s péčí a informovaností 

ve zdravotnických zařízeních. O kojení bylo dobře informováno 58 % žen. Možnost 

klokánkování bylo ženami udáno ve 45 %. Porodní asistentky, sestry na novorozenkých 

odděleních a lékaři by v praxi měli ženám po předčasných porodech věnovat větší 

pozornost, měli by zvýšit úrověň informovanosti, komunikace, empatie. Velmi přínosné by 

bylo zvýšit počet žen, které by mohly být hospitalizované společně s novorozencem a 

nemusely dojíždět mnoho kilometrů za svým dítětem. Takové hospitalizace by se pozitivně 

odrazily i na úspěšnosti udržení kojení a hlavně na psychickém stavu ženy. 
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AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PROBLEMATIKE PITNEJ VODY A JEJ ÚPRAVY – ALEBO 
KONČÍ SA ÉRA STOROČNEJ DEZINFEKCIE PITNEJ VODY CHLÓROM? 

 

Ivan Hudák 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 

Abstrakt 
 

V súčasnosti sa v odbornej verejnosti rieši otázka  zabezpečenia zásobovania pitnou 

vodou (PV) bez chemickej dezinfekcie, za súčasného zabezpečenia jej mikrobiologickej 

kvality a minimalizovania rizika prenosu infekčných ochorení PV. Dôvodom je vznik 

vedľajších produktov dezinfekcie, ktoré sú pre človeka pri chronickej expozícii nebezpečné. 

Zároveň je však potrebné zachovať vlastnosti vody prijateľné pre spotrebiteľa. S novým 

prístupom sa stotožnila aj EK a dnes je prakticky isté, že sa stane súčasťou novelizovanej 

smernice Rady č. 98/83/ES o akosti vody určenej na ľudskú spotrebu.  

 

Kľúčové slová: Chlór. Pitná voda. Dezinfekcia pitnej vody. Vedľajšie produkty dezinfekcie. 

Ochrana zdravia. 

 
Abstract 

At present, the professional community addresses the issue of ensuring drinking 

water supply (PV) without chemical disinfection, while ensuring the microbiological quality 

and minimizing the risk of transmission of infectious diseases PV. The reason is a formation 

of by- products of disinfection, which are dangerous for people with chronic exposure. It is 

also necessary to maintain properties of water acceptable to the consumer. The European 

Commission has also agreed with the new approach and now it is almost certain to become 

a part of the amended Council Directive No. 98/83/EC on the quality of water intended for 

human consumption. 

 

Key words: Chlorine. Drinking water. Disinfection of drinking water. By-products of 

disinfection. Health prevention. 

 

V súčasnosti sa v odbornej verejnosti rieši otázka zabezpečenia zásobovania PV bez 

chemickej dezinfekcie, za súčasného zabezpečenia jej mikrobiologickej kvality a 

minimalizovania rizika prenosu infekčných ochorení PV.  
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Dôvodom je vznik vedľajších produktov dezinfekcie, ktoré sú pre človeka pri 

chronickej expozícii nebezpečné. Zároveň je však potrebné zachovať vlastnosti vody 

prijateľné pre spotrebiteľa. 

Predstavy o optimálnom spôsobe zabezpečenia bezchybnej PV prechádzali behom 

posledných 100-150 rokov postupným vývojom. 

A to od objavenia infekčných pôvodcov ochorení prenášaných vodou, cez objav 

významu pieskovej filtrácie na prelome 19. a 20 storočia, cez význam miestneho 

zabezpečenia vodných zdrojov, až po  preceňovanie účinnosti dezinfekcie vody chlórom. 

V súčasnosti sa začína preferovať súbor preventívnych a nápravných opatrení, ktoré 

pomocou systému niekoľkých bariér priebežne môžu zaistiť celkovú bezchybnosť  PV aj bez 

dezinfekcie. Úlohou zostáva zaviesť toto nové poňatie do vodárenskej praxe. 

 

Zdravotné zabezpečenie pitnej vody a jeho premeny v čase 
K plošnému chlórovaniu PV sa postupne pristúpilo až od 50. Rokov minulého storočia 

a to z 3 dôvodov: 

1. Na zásobovanie sa prudko začali používať povrchové zdroje, ktorých kvalita sa stále 

zhoršovala. 

2. Pribúdali odborné poznatky o mikrobiológii vody. 

3. Zaviedli sa prvé záväzné mikrobiolog. požiadavky na akosť PV. 

 
Prvým záväzným predpisom, ktorý definoval hygienické požiadavky na akosť PV bola 

ČSN 567900 Pitná voda schválená v r. 1958. V tejto ČSN sa požadoval obsah zbytkového 

chlóru max. 0,2 mg/liter u spotrebiteľa. 

 
Odvrátená tvár chemickej dezinfekcie vody 
 

Ako pri mnohých iných nádejných chemických inováciách, ktoré ponúkali na začiatku 

ohromné výhody bez akýchkoľvek rizík ( napr. DDT ), aj pri chlórovaní vody sa časom 

ukázalo, že nie je celkom neškodné. 

Od začiatku sa vedelo, že chlórovanie nepríjemne ovplyvňuje pach a chuť vody. V r. 

1974 však vedci zistili, že chlór v PV nezabíja len baktérie, ale aj reaguje s prírodnými 
organickými látkami (NOM) za vzniku tzv. vedľajších produktov dezinfekcie (VPD).  

Ide o veľkú skupinu látok,  doteraz bolo identifikovaných asi 500 vedľajších 
produktov chlorácie.  

Tiež sa neskôr zistilo, že úprava vody chlórom mení štruktúru organických látok vo 

vode za vzniku látok o nižšej molekulovej hmotnosti. Tieto sú pre mikroorganizmy lepšie 

využiteľným zdrojom potravy, čím rastie potenciál, že sa vo vode množia baktérie.  
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Chlór v pitnej vode 
O jeho používaní sa diskutuje v celosvetovom meradle. Na jednej strane ide o 

zamedzenie šírenia vodou prenosných ochorení, na druhej strane o riziká spojené s jej 

zdrav. zabezpečením pre vznik vedľajších produktov dezinfekcie. Vo svete žije asi 140 

miliónov ľudí v domoch, ktoré nie sú pripojené na verejný vodovod. 

Slovensko má oproti mnohým krajinám obrovskú výhodu, pretože má bohaté zásoby 

podzemnej vody (82,2 %) a má viac ako 1600 minerálnych vôd. Podzemné zdroje sú 

považované za najkvalitnejšie, ich zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava.  

Podľa WHO sa vodou  môže šíriť asi 12 druhov bakteriálnych infekcií, 6 druhov 

vírusových infekcií, 7 ochorení spôsobených prvokmi a červy spôsobujú 2 druhy 
ochorení.  
 
Typy dezinfekcie a ich vplyv na zdravie 
1. Dezinfekcia na báze chlóru 

Znamená dávkovanie plynného chlóru, roztoku chlórňanu sodného alebo 

vápenatého, chlóramínov alebo chlórdioxidu rôznymi technikami do PV. Čistý chlór je veľmi 
toxický, aj malé množstvo môže byť smrteľné. 
 
Vedľajšími produktami chlórovej dezinfekcie sú  

 trihalometány – THM  - chloroform 

                                           - bromdichlormetán 

                                           - dibromchlormetán 

                                           - bromoform 

 a kyseliny halooctové  - je ich 9 

 
Toxikologické štúdie potvrdili, že mnohé z týchto zlúčenín sú karcinogénne a majú 

nepriaznivý účinok na reprodukciu a vývoj.  

THM – sa tvoria vo vodách, ktoré prirodzene obsahujú organickú hmotu (humínové a 

rastlinné zvyšky), ktorá reaguje s voľným chlórom. 

   
2. Alternatívne nechlórové dezinfekcie 

Ozón – je jedným z najsilnejších oxidantov a dezinf. prostriedkov (o 50 % silnejší 

oxidant, ako chlór, 3000 x rýchlejší). Neprodukuje žiadne THM a kys. halooctové. Nevýhodou 

sú vysoké prevádzkové náklady, zložitá kontrola, krátka životnosť. 

UV žiarenie – efektívne ničí baktérie a nemení kvalitu vody, nevznikajú žiadne 

vedľajšie produkty. Pôsobí krátkodobo.  

Ostatné spôsoby – sterilizácia iónmi striebra, sterilná filtrácia, termálna dezinfekcia, pomalá 

piesková filtrácia. 
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Čo bude možné očakávať v budúcnosti? 
WHO zaraďuje bezpečnú PV a jej dostatok medzi základné atribúty ŽP a právo na 

prístup k bezpečnej PV ako jedno zo základných práv človeka. 

Za najbezpečnejšie zásobovanie PV sa považuje hromadné zásobovanie (HZ) 

systémom verejných vodovodov so zabezpečením odborného prístupu k dodávaniu PV od 

jej vzniku až ku spotrebiteľovi. 

V SR bolo v r. 2009 zásobovaných z verejných vodovodov 87,3 % obyvateľov, v r. 

2015 to má byť 90 %. 

Podľa platných predpisov možno PV nedezinfikovať, ak voda vo vodárenskom 

zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality PV a nehrozí jej kontaminácia vo 

vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti. Druh a spôsob dezinfekcie, ako aj jej vynechanie 

posudzuje príslušný orgán VZ. 

Z dlhodobého sledovania výskytu vývoja infekčných ochorení v SR v r. 1995 – 2009 

je možné konštatovať, že podiel inf. ochorení prenosných vodou na ich celkovom 
výskyte nie je významný. 

Skúsenosti z prevádzkovania verejných vodovodov z iných krajín poukazujú na 

dosiahnutie zdrav. bezpečnosti PV  za určitých podmienok aj bez použitia chem. 
dezinfekcie.  

Napr. podľa záverov projektu EC MicroRisk, ktorý sa realizoval v r. 2000 – 2003 vo 

Francúzsku, Holandsku a Nemecku a ktorý mal porovnať kvalitu PV v mikrobiologických 

ukazovateľoch vo vodovodoch so zabezpečením dezinfekcie a bez nej závery projektu 

preukázali v ukazovateli E.coli nižšiu závadnosť vody vo vodovodoch bez zabezpečenia 

dezinfekcie. 

 

Hľadanie možných riešení a alternatív 
Výrobcovia PV sa musia vyrovnať s novými hyg. požiadavkami na obsah vybraných 

VPD a s tlakom verejnosti. 

Možnosti: Alternatíva inej dezinfekcie – miesto chlóru použiť napr. UV žiarenie a iné 

oxidanty – chlóramín, oxid chloričitý, ozón, peroxid vodíka. 

Alternatíva rovnakej dezinfekcie s dokonalejšou predúpravou vody – najmä jej 

koaguláciou a filtráciou, ktoré významne znížia počet mikroorganizmov a následne dávku 

dezinf. prípravku.  

Alternatíva multibariérového systému ochrany –t.j. vytvorenie systému niekoľkých 

potrebných bariér v priebehu dopravy vody od zdroja k spotrebiteľovi.  

 
Čo je ešte možné dodať? Kam sa uberá zdravotné zabezpečenie PV dnes? 
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Odpoveď je stručná - uberať by sa malo smerom, aby sa naplnil cieľ moderného 

vodárenstva: dobrá nezávadná PV, ktorá sa  teší dôvere spotrebiteľov, voda, ktorú možno 

nielen bez obáv piť, ale ktorá má zároveň aj svoju estetickú kvalitu. 

Podstatou tohto nového prístupu je presun pozornosti od kontroly produktu ku 
kontrole procesu.  

Ak chce mať výrobca vody istotu, že dodávaná voda je bezpečná 24 hodín a 365 dní 

v roku, nemôže sa spoliehať na občasnú kontrolu kvality vody. Musí mať pod kontrolu celý 

výrobný proces PV od zdroja po prípojku k spotrebiteľovi a všetky jeho riziká. Doterajší 

spôsob monitorovania kvality PV by slúžil len na verifikáciu funkčnosti a správnosti 

zavedeného plánu bezpečnosti vody. 

Pre každý systém dodávajúci vodu by sa „na mieru ušil“ vlastný systém kontroly 

dodržiavania prevádzkových limitov.  

Kde sa dodržiavajú zásady multibariérového systému sa PV dodáva dnes už nielen z 

podzemných, ale aj z povrchových zdrojov a to nielen pre malé spotrebiská, ale aj pre 

miliónové aglomerácie, napr: 

− Amsterdam – nechlóruje od r. 1983 

− Západný Berlín – od r. 1965 

− Východný Berlín – od r. 1990 

− Ďalšie mestá, ktoré nechlórujú – Mníchov, Kolín  nad Rýnom, Zürich, Viedeň.  

V Nemecku sa v súčasnosti asi 70 % vody distribuje bez zbytkového rezidua chlóru, 

alebo iného oxidantu, v Holandsku prakticky 100 %.  

V Českej republike je takýchto vodovodov asi 16. V okrese Lipt. Mikuláš 1 vodovod v 

Lipt. Sielnici. 
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ETICKÁ PROBLEMATIKA ODBERU ORGÁNOV Z POHĽADU RODINY 
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2 SED Hontianske Moravce 

 

Abstrakt 
Cieľom príspevku bolo identifikovať etické problémy vyskytujúce sa pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti o umierajúceho a jeho rodinu, vo vzťahoch zdravotnícky pracovník a 

umierajúci,  zdravotnícky pracovník a rodina umierajúceho, rodina umierajúceho a  podporné 

osoby. Empirické údaje boli získané metódou semištrukturovaného rozhovoru s rodinou 

umierajúceho a  obsahovej analýzy dokumentov, spracované a vyhodnotené pomocou 

kvalitatívnej metódy prípadovej štúdie. Analýzou prípadovej štúdie sa zistilo, že rodina pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti o svojho umierajúceho najčastejšie identifikovala 

problémy v oblasti prostredia, súkromia, informovanosti, komunikácie a v podpore rodiny. 

Zdravotnícki pracovníci pracujúci na úseku intenzívnej medicíny pri svojej práci 

o zomierajúceho neuplatňujú prvky paliatívnej starostlivosti a nie vždy dodržujú etické 

princípy starostlivosti o zomierajúceho a jeho rodinu, čo výrazne ovplyvňuje kvalitu 

zdravotnej starostlivosti o umierajúceho. Úroveň kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti 

o umierajúceho je kritériom morálnej vyspelosti každej ľudskej spoločnosti.  

 
Kľúčové slová: Zdravotná starostlivosť o umierajúceho. Rodina umierajúceho. 

Transplantácia. Etické princípy. 

 

Abstract 
The paper aimed to identify ethical problems encountered in the provision of health 

care for the dying person and its family in relations- health care worker and dying person, 

health care worker and family of dying person , family of dying person and support person. 

Empirical data were obtained by the semi-structured interview with the family of dying 

person, and content analysis of documents. The data were processed and analyzed using a 

qualitative case study method. Case study analysis revealed thatthe family in providing care 

for their dying person identified  most of the problems in the environment, privacy, 

information, communication, and support families. Healthcare professionals working in the 

field of intensive care of  dying person, do not apply elements of palliative care and not 

always adhered to ethical principles of care for the dying and its family, which greatly affects 
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the quality of health care for dying person. The level of quality of health care for the dying 

person is a criterion of moral maturity of every human society. 

 

Key words: Health care for dying person. Family of dying person. Transplantation. Ethics.  

 

Úvod 
Ľudský život je podmienený smrťou, a tak aj smrť je podmienkou ľudského života. 

Táto skutočnosť predstavuje univerzálnu a integrálnu skúsenosť ľudstva i každého 

jednotlivca. Ak má byť starostlivosť o zomierajúceho pacienta správna a etická, musí byť 

úplná, čo znamená, že sa musí realizovať vo všetkých rovinách ľudskej dimenzie: v 

biologickej, psychologickej, sociálnej a spirituálnej, tak u pacienta ako aj u jeho rodiny.  

Práca s rodinnými príslušníkmi umierajúceho človeka, by sa mala začať už pri prvom 

kontakte so zdravotníckym personálom. Mnohokrát je náročnejšia ako so samotným 

pacientom. Pri spolupráci s rodinnými príslušníkmi umierajúceho pacienta je potrebné 

rešpektovať všetky kultúrne, náboženské, etnické i iné zvyklosti tej ktorej rodiny (Dobríková - 

Porubčanová, P. a kol. 2008). 

 

Etické zásady v terminálnej starostlivosti 
Pri rozhodovaní v závere života je nevyhnutné riešiť etické otázky. Otázky umierania 

a smrti sú spojené s osobnými hodnotami a názormi na utrpenie a významom smrti. 

Každý chorý a jeho rodina si vyžadujú individuálny spôsob, ktorý treba prispôsobiť 

danej situácii. Akceptácia pacienta a jeho rodiny – znamená zrieknuť sa akéhokoľvek 

poúčania a hodnotenia, tolerovať prežívanie a reakcie rodiny (aj negatívne), čo kladie vysoké 

nároky na sebadisciplínu každého zdravotníckeho pracovníka.  

Zdravotnícky pracovník, ktorý poskytujem starostlivosť zomierajúcemu, musí vedieť 

zaujať najprv postoj k sebe samému. Ak svoje city sám pred sebou skrýva, alebo ich 

úmyselne zapiera, nebude citlivý ani k citom iného človeka. Trpezlivý, úctivý a láskavý 

prístup spojený s úprimnosťou a autentickosťou, adekvátna komunikácia, citlivé zhodnotenie 

aktuálnej situácie po stránku etickej, právnej a morálnej a schopnosť porozumieť kontextu 

utrpenia sú základné etické normy v terminálnej starostlivosti.  

Personál  poskytujúci starostlivosť zomierajúcemu jednotlivcovi  a jeho rodine by mal byť 

pripravený poskytovať paliatívnu starostlivosť spolu so základnými etickými princípmi, 

nakoľko rodina zomierajúceho prechádza významnými životnými krízami. 

 
Cieľ 

Identifikovať etické problémy vyskytujúce sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o 

umierajúceho a jeho rodinu. 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 404

Súbor a metodika 
Skúmanú vzorku tvorila rodina pacienta v terminálnom štádiu, ktorá dala súhlas so 

zaradením do výskumu.  

Na realizáciu cieľa sme zvolili ako metodiku „ case study“. 

Spôsob získavania informácií:  

primárny zdroj - rozhovor s rodinou metódou retrospektívnej verbálnej výpovede, kde otázky 

boli zamerané na identifikáciu etických problémov pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti, 

sekundárny zdroj - na získanie doplňujúcich informácií bola použitá zdravotná dokumentácia. 

Všetky informácie získané v rámci štúdie boli použité a následne spracované so súhlasom 

rodiny umierajúceho. 

 

Vytvorili sme systém kategórií ktorý zachytával sledované vzťahy: 

1. Zdravotnícky pracovník a rodina umierajúceho: 

- komunikácia s rodinou umierajúceho, 

- súkromie pre rodinu umierajúceho. 

2. Rodina umierajúceho a  podporné osoby. 

 
Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme využili kvalitatívnu analýzu dát, ktorú 

sme spracovali do formy „ case study“.  

 
Analýza a interpretácia prípadu 
 
40- ročný pacient bol prijatý na OAIM  (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) 

v regionálnej nemocnici s diagnózou: Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa. 

Po večery pacient doma skolaboval, bol resuscitovaný RZP (rýchla zdravotná pomoc) 

a prijatý na OAIM kde mu boli realizované potrebné odborné vyšetrenia a následne 

stanovená diagnóza. Na základe súhlasu manželky pacient zaradený do transplantačného 

programu a tomu bola prispôsobená aj následná terapia a preklad pacienta špecializované 

pracovisko. 

 

Z pohľadu rodiny pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti sme  identifikovali nasledovné 

problémy. 

 

V sledovanej kategórii zdravotnícky pracovník a rodina umierajúceho sme sa zamerali 

na: komunikáciu: 

– manželka pacienta pri vstupe na pracovisko, ako prvé dostala od sestry do rúk 

informáciu čo má manželovi zabezpečiť, (ktorý bol  necelých 24 hodín  pred odberom 

orgánu:  
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– ani jedna zo sestier sa jej nepredstavila,  

– manželka sa pýtala sestry akým spôsobom má oznámiť zajtra deťom, že ich otec je 

mŕtvy – v tom zazvonil telefón a sestra sa k manželke viac nevrátila, aby jej na danú 

otázku odpovedala, 

– na chodbe (pol hodiny pred vyhlásením pacienta za mŕtveho), kde čakala 

vzdialenejšia rodina, z výťahu vystúpili dvaja zdravotnícki pracovníci s poznámkou „ 

prišli sme pre to srdce, kde je?“  

 
Prostredie: 

– v prostredí v ktorom rodina strávila posledné chvíle so svojim manželom/otcom bolo 

veľmi hlučné až nepríjemné, v pozadí bolo počuť nie vhodnú hudbu z rozhlasového 

prijímača  do ktorej sa miešal smiech a  hlasy sestier, ktoré si riešili osobné problémy, 

– syn pri posteli svojho otca stál 2 hodiny bez toho aby mu niekto zo zdravotníckeho 

personálu ponúkol stoličku. 

 

V kategórii rodina umierajúceho a  podporné osoby, rodina udávala pozitívny vzťah 

koordinátora (medzi nemocnicou a pohrebnými službami): 

– pri prvom kontakte s rodinou sa koordinátor predstavil, informoval rodinu čo je jeho 

úlohou,  čo všetko rodine zabezpečí, kedy sa rodina môže na neho obrátiť, 

– s rodinou bol v kontakte až do pohrebu. 

 
Diskusia 

Identifikovali sme problémy, ktoré sa nedali prehliadnuť a vyskytli sa pri poskytovaní 

paliatívnej starostlivosti pacientovi a jeho rodine, ktorá dala súhlas pre zaradenie pacienta do 

transplantačného programu. Na základe analýzy získaných výsledkov sme zistili, že u nás sa 

tak, ako aj v zahraničí vyskytujú problémy v oblasti zabezpečenia vhodného prostredia, 
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komunikácie, informovanosti, problémy v podpore rodiny umierajúceho zo strany 

zdravotníckeho personálu. V praxi sa rešpektovaniu  základných etických princípov 

a princípov paliatívnej starostlivosti ktoré sú zadefinované v „Odporúčaní Rady ministrov 

Rady Európy pre členské štáty ohľadne organizácie paliatívnej starostlivosti“ venuje 

minimálna pozornosť. 

Prostredie, ktoré má byť jednou z dôležitých častí paliatívnej starostlivosti na  KARIM, 

je nevhodné až „nepriateľské“ pre umierajúceho a jeho rodinu. Ako uvádza Magyarová, 

Vachová (2005) je tam príliš veľké množstvo prístrojov, rôzne alarmy, príliš veľa rôznych 

snímačov u pacienta a veľký pohyb zamestnancov. Tu je nutné zabezpečiť, aby rodina 

mohla tráviť čo najviac príjemného a nerušeného času s umierajúcim a aby sa mohla 

dôstojne rozlúčiť so svojím rodinným príslušníkom. Svatošová (2001) zdôrazňuje, že je 

potrebné venovať osobitnú pozornosť zvlášť aktu rozlúčenia. Pre následné obdobie 

trúchlenia je pre príbuzných veľmi dôležité fyzické rozlúčenie sa so zomrelým.  

V oblasti komunikácie prax ukázala, že sa vyskytujú problémy v komunikačných 

zručnostiach zdravotníckeho personálu. Často prevláda necitlivosť a chlad v komunikácii, 

vytvára sa komunikačná bariéra z nevedomosti čo povedať, no niekedy aj obava, že by mohli 

povedať niečo nevhodné, čo by sa mohlo dotknúť rodinných príslušníkov.  

Vymětal (1999) uvádza, že vzťah sa vytvára a udržuje prostredníctvom komunikácie, 

ktorá môže byť verbálna aj neverbálna. Bez rozhovoru s druhými ľuďmi nie je možné 

pravdivejšie sebapoznanie ani vyrovnávanie sa s tak náročnou prácou, ako je starostlivosť o 

umierajúcich ľudí. Emocionálna podpora zahrňuje dobrú informovanosť rodiny o stave 

umierajúceho, vytváranie príležitostí pre dialóg so zdravotníckym personálom, ktorý má 

povzbudzovať rodinu k verbalizovaniu ich obavy a zabezpečiť súkromie medzi rodinou 

a umierajúcim (Haškovcová, 2003). V zahraničí, pri informovanosti rodiny o rozhodnutiach 

ukončenia života sú vždy prítomné sestry, v niektorých prípadoch i psychológ (Schulz – 

Baldez et al., 2006).  

 
Záver 

V príspevku sme sa pokúsili identifikovať problémy vyskytujúce sa pri poskytovaní 

paliatívnej starostlivosti. Je nutné o týchto problémoch vyskytujúcich sa v súčasnej dobe 

hovoriť, nakoľko Koncept paliatívnej starostlivosti sa opiera o tri piliere, a to o filozofické 

presvedčenie, že smrť je súčasťou života, o etickú dimenziu – bezpodmienečná úcta k 

človeku ako k jedinečnej a komplexnej bytosti a o praktickú starostlivosť o fyzické pohodlie a 

psychologickú podporu v podobe naslúchania chorému  a jeho rodiny (Pichaud, Thareauová, 

1998).  
Z tohto aspektu je významné a potrebné vzdelávanie erudovaných zdravotníckych 

pracovníkov pracujúcich v oblasti paliatívnej starostlivosti, nakoľko aj vzhľadom na neustále 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 407

sa zdokonaľujúce medicínske technológie, narastá počet chronických ochorení, zvyšuje sa 

podiel starších spoluobčanov a v neposlednom rade, predlžuje sa dĺžka ľudského života. 

Vznikajú záujmové skupiny pre aktívnu pomoc pri umieraní, pomocné spolky, akcie v 

prospech zriaďovania hospicov, v médiách a vzdelávacích inštitúciách sa uskutočňujú veľké 

diskusné podujatia, existuje záujem o publikácie zaoberajúce sa témou umierania a smrti. 

Kvalitná paliatívna starostlivosť sa dnes už nezaobíde bez komplexného vnímania a 

uspokojovania potrieb zomierajúceho človeka a jeho rodiny ktoré musia v sebe obsahovať 

etické a morálne zákonitosti. Skúsenosti so svetom nás vedú k tomu, aby to, čo sa musí 

prijať, čo presahuje hranice smrti, nebolo potláčané, ale aby sa prijalo v plnosti života.  
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Súhrn 
 Početné nozokomiálne infekcie v nemocniciach; pretože sú nečakanými a 

nežiadúcimi výsledkami liečby, pacienti sú ochotní obrátiť sa na súdy za účelom náhrady 

škody. Aj keď sa tak niektorí rozhodnú, v celku je ťažké dosiahnúť požadovaný výsledok. 

Avšak rozvoj správnych štandardov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a ich kvalitné  

plnenie prostredníctvom vzdelaných a informovaných odborníkov ako sú sestry a 

epidemiológovia, sú účinnými metódami prevencie súdnych sporov, môžu znížiť hrozbu 

žalôb na vznik nozokomiálnych infekcií.  

 Niektoré objektívne dôvody môžu brániť vypracovaniu znaleckého posudku, ako nájsť 

príčinnú súvislosť medzi infekciou a dobou hospitalizácie, alebo medzi infekciou a zavinením 

zdravotníckym personálom. Lekárske posudky vo väčšine prípadov zostávajú dvojzmyselné. 

Právne predpisy, ktoré vyžadujú povinné ohlasovanie a evidenciu nozokomiálnych nákaz 

poskytujú možnosť prekonania niektorých z týchto ťažkostí.   

 

Kľúčové slová: Nozokomiálne infekcie. Epidemiológovia. Verejné zdravotníctvo. 

Nemocnice.  
 

Summary 
 Numerous nosocomial infections in hospitals; because they are an unexpected and 

undesired result of treatment, patients are inclined to bring lawsuits in an endeavor to 

recover damages. Although some patients do recover damages for nosocomial infections, on 

the whole it is difficult to do so. However, developing proper standards within a health care 

facility and updating them through well-educated and informed infection control practitioners 

such as the nurse and epidemiologists are effective methods of preventing lawsuits, can 

reduce the threat of lawsuits stemming from nosocomial infections. 

 Some objective reasons may hinder formulation of an expert opinion, such as finding 

the causal association between the infection and the timing of hospitalization, or between the 

infection and the culpability of medical personnel. Medical opinions in most cases remained 
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ambiguous. Legal regulations that require obligatory reporting and registration of nosocomial 

infections provide a chance that some of these difficulties may be overcome. 

 
Key words: Nosocomial infections. Epidemiologists. Public health. Hospitals. 

 

Úvod 
Pokroky v medicíne sú sprevádzané aj celým radom nežiadúcich komplikácií,  ktoré 

bývajú označované ako choroby z medicínskeho pokroku. Dôležité miesto a stále rastúci 

význam v tejto skupine ochorení majú nozokomiálne nákazy (NN). Problematike NN vo 

vyspelých krajinách venuje súčasná medicína čoraz väčšiu pozornosť. Okrem mnohých 

medicínskych aspektov sú to hlavne dôvody ekonomické, ktoré nútia hľadať účinnejšie 

metódy prevencie a profylaxie týchto ochorení. Dodatočné finančné náklady súvisia 
predovšetkým s predĺžením doby hospitalizácie, drahou antiinfekčnou terapiou, 
predĺžením práceneschopnosti a v neposlednom rade tiež nákladmi na „odškodné“ 
záujmu na zdraví (STANDARDNÍ METODIKA „Biologické indikátory pro kontrolu účinnosti 

sterilizačních  přístroju“. Praha: AHEM, příloha č.2/1994). Náklady za odškodné pre 
pacienta predstavujú závažnú záťaž pre zdravotnícke zariadenie, nehovoriac 
o narušení jeho dobrého mena. 
 Nemocničná nákaza je prenosné  ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, 

ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za 

nemocničnú nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa vzhľadom na svoj inkubačný čas prejaví 

po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného 

zdravotníckeho zariadenia (Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia)  

 

Definícia podľa CDC (Centers for Disease Control): NN sú infekcie, ktoré vznikli v 

zdravotníckom zariadení, ktoré  neboli prítomné pri prijatí a pacient pri prijatí nebol v 

inkubačnej dobe príslušnej infekcie. Keď inkubačná doba nie je známa, sú za NN 

považované tie, ktoré vzniknú po viac ako 48-72 hodinách od prijatia do zdravotníckeho 

zariadenia. Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť považovaná za nozokomiálnu len 

vtedy, keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. Všetky ostatné 

infekcie sú považované za infekcie získané v komunite - "community  acquired".  

Okrem definovania NN má CDC presné diagnostické kritériá pre jednotlivé  druhy infekcií. 

Používanie týchto kritérií a rovnakých metód vyhľadávania (surveillance) umožňuje 
vzájomnú porovnateľnosť získaných údajov o výskyte NN.  

Triedenie NN  
NN môžeme rozdeľovať z rôznych hľadísk.  
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Z pohľadu klinika sú najdôležitejšie nasledovné delenia:  

Nešpecifické NN sú infekcie, ktoré sa bežne vyskytujú aj mimo zdravotníckeho zariadenia, 

do ktorého boli prenesené (napr. chrípka, salmonelózy a pod.). Ich výskyt v zdravotníckom 

zariadení býva teda odrazom epidemiologickej situácie v príslušnom regióne. 

Špecifické NN vznikajú v nemocničnom prostredí v súvislosti s diagnostickými alebo 

terapeutickými výkonmi. Tieto infekcie môžu byť do určitej miery špecifické aj pre  určitý 
typ zdravotníckeho zariadenia (JIS, oddelenia urologické, novorodenecké, ortopedické 
a i.). Vyznačujú sa špecifickou epidemiológiou, často vysokou rezistenciou etiologického 

agensa, ako aj špecifickými prístupmi k ich prevencii, profylaxii a liečbe (VOLNÁ, et. al. 

1999).  

 
Rozdelenie podľa prameňa, z ktorého pochádza pôvodca NN  
Exogénne NN pochádzajú z prameňa, ktorý sa nachádza mimo  pacienta,  

Endogénne NN sú spôsobené vlastnou flórou pacienta a síce zavlečením infekčného  

agensa z primárne, resp. sekundárne kolonizovaného orgánu či slizničného povrchu,  do 

okolitých tkanív či do iného orgánu (ROVNÝ, et al. 1995).   

 
Rozdelenie podľa prevažujúcej klinickej manifestácie  

− infekcie močového traktu,  

− chirurgické ranové infekcie, - infekcie krvného prúdu (primárne, sekundárne),  

− pneumónie a iné NN.  

Uvedené štyri typy infekcií predstavujú spolu až 90 % všetkých klinicky významných  

bakteriálnych NN.  Klinicky významné determinanty nozokomiálnych nákaz  

Hlavné determinanty vzniku NN sú: prameň pôvodcu nozokomiálnej nákazy, prostredie, 

mechanizmy a faktory prenosu, vnímavý jedinec. Všetky tieto články epidemiologického 

reťazca majú v nemocničnom prostredí svoje  špecifiká.  

 
Prameň pôvodcu NN  
Exogénnym prameňom pôvodcu NN môžu byť osoby, s ktorými príde pacient do  styku v 

zdravotníckom zariadení (nemocničný personál, pacienti, návštevy), ale aj  neživé prostredie.  

Endogénny prameň pôvodcu tvorí vlastná flóra, ktorá kolonizuje kožu a sliznice pacienta 

(primárne alebo sekundárne). Najväčší význam má oblasť nosohltana, orofaryngu a celý 

zažívací trakt. Viaceré práce dokazujú, že už za niekoľko hodín po prijatí pacienta na 

resuscitačné oddelenie či JIS dochádza k tzv. abnormálnej  kolonizácii slizničných povrchov, 

hlavne gramnegatívnymi paličkami. Väčšina NN na jednotkách intenzívnej starostlivosti v 

súčasnej dobe pochádza z endogénneho prameňa, z čoho nepriamo vyplýva význam 

monitoringu a znalosti  rezistencie nozokomiálnych patogénov.  
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Etiologický agens  
V päťdesiatych rokoch bol zlatý stafylokok najčastejším špecifickým  nozokomiálnym 

patogénom. V dôsledku rozvoja medicínskych odborov a hlavne  používania antibiotík sa NN 

postupne menili. Koncom šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokoch prevažovali  

gramnegatívne paličky, ale začínali sa uplatňovať taktiež vírusy, huby, parazity a iné 

patogény. Rezistentné stafylokoky a gramnegatívne paličky predstavujú dodnes hlavné 
špecifické nozokomiálne patogénny /JANOUT, 1998/. Navyše sa objavujú aj nové, vzácne 

agensy, ako Legionella sp. a pod. Mikroorganizmy majú obdivuhodnú schopnosť 

prispôsobovať sa zmeneným životným podmienkam a pri zavádzaní stále nových antibiotík 

sme svedkami rastúcej rezistencie mikróbov, ktoré boli pôvodne na dané antibiotikum  citlivé.  
Ukazuje sa, že stratégia riadenia antibiotickej liečby úzko súvisí s problematikou NN v 
zdravotníckom zariadení (SLOVENSKÝ LIEKOPIS. 1999).   
 
Prostredie  
Prenos infekčného agensa od prameňa nákazy na vnímavého jedinca sa uskutočňuje v 

prostredí, ktoré predstavuje sumáciu mnohých faktorov. Niektoré z týchto faktorov môžu 

ovplyvniť všetky články prenosu infekcie, vplyv iných je limitovaný. Napríklad vlhkosť môže 

mať vplyv na rezistenciu infekčného agensa v prameni nákazy, na jeho prenos vzdušnou 

cestou ako aj vplyv na slizničnú mukóznu bariéru a jej schopnosť obrany proti preniknutiu 

nákazy.   Neživé prostredie môže byť prameňom nákazy ako aj faktorom jej  prenosu.  

Grampozitívne koky nachádzame vo vzduchu aj v prachu na rôznych povrchoch. Môžu 

prežívať v zaschnutom stave ale nemnožia sa (stafylokoky, streptokoky, klostrídiá, listérie a i.).  

Grampozitívne sporulujúce anaeróby môžu byť zanesené do nemocničného prostredia 

zvonku, ale tiež zo zaschnutých výkalov a ranových  exudátov. Spóry majú schopnosť 

prežívať v zaschnutom stave veľmi dlho a pri zlej  sterilizácii môžu spôsobiť napríklad 

pooperačný tetanus. Naproti tomu vo vlhkom  prostredí sa dobre množia pseudomonády, 

klebsielly, serácie a rôzne enterobaktérie.  

Gramnegatívne aeróbne bacily môžu vo vlhkom prostredí a tekutinách prežívať mesiace až 

roky. Mnohé z nich majú schopnosť množiť sa v týchto podmienkach a vytvárať "nezávislé 

rezervoári infekcie".  

Anaeróbne baktérie (Clostrídiá, nesporulujúce gramnegatívne baktérie). 

Iné baktérie (Corynebacterium diphteriae, Mycobacterium tuberculosis). 

Vírusy  (Hepatitídy A,B,C,D,E,, Morbíl, Rubeoly, Chrípky, Herpetické vírusy). 

Huby (Candida, Nocardia, plesne).  

Helminty (Askaridóza, Enterobióza) (JANOUT, 1998). 
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Mechanizmy a faktory prenosu NN  
Mechanizmy prenosu majú v nemocničnom  prostredí svoje špecifiká, ktoré sú predmetom 

epidemiologických štúdií a predstavujú východisko pre čo najúčinnejšiu prevenciu (priamy 

kontakt, nepriamy kontakt, inhalácia, inokulácia, ingescia). Faktory prenosu - existuje veľké 

množstvo faktorov prenosu, ktoré sa často vyskytujú v kombináciách. Mnohé z nich úzko 

súvisia s úrovňou hygieny a organizácie práce na príslušnom pracovisku. Z hľadiska NN 

medzi najdôležitejšie patria: voda, potraviny, vzduch, neživé okolie (podlaha, koberce a 

pod.), predmety dennej potreby, infúzne roztoky, lieky, obväzový materiál, krvné deriváty,  

kontaminované lekárske nástroje a pod. 

 
Vnímavý jedinec  
Vďaka medicínskemu pokroku pribúdajú  pacienti, ktorí by v minulosti závažnému  ochoreniu 

podľahli. Zvyšuje sa počet pacientov tretieho veku liečených na rôzne chronické 
ochorenia, aj pacientov s ťažkým imunodeficitom (MARTIN, REICHELDERFER, 1994). 
Tieto skutočnosti vedú k tomu, že hlavnou determinantou vzniku NN sa stáva vnímavý 
jedinec a kvalita jeho nešpecifických a špecifických obranných schopností.  
  

Predispozičné faktory NN  
Vnútorné faktory: vek (nad 60 rokov, novorodenci), alkoholici, narkomani, hormonálne 

poruchy (diabetes a pod.),hematologické ochorenia, malígne nádory, imunodeficiencia 

(infekcia HIV), obezita, poruchy krvného obehu, polytraumy, popáleniny, dekubity, ulcus 

crusis, iné závažné ochorenia (ochorenia pečene, obličiek, a pod.) 

Vonkajšie faktory: dĺžka hospitácie, transplantácia, operácia, tracheostómia, intratracheálna 

kanyla, žalúdočná sonda, močová katetrizácia, cudzie teleso, infúzia, transfúzia, drenáž, 

inštrumentálny zákrok, endoskopia, liečba žiarením, liečba cytostatikami, imunosupresívna 

liečba, ATB (širokospektrálne), hormonálna liečba, opakovaná narkóza. V súčasnosti, hlavne 

vo väčších nemocniciach, sa ukazuje potreba vytvárania pracovných skupín, zaoberajúcich 

sa problematikou NN (MELICHERČÍKOVÁ, 1998, GOLDMANN, LARSON, 1992). Členom 

takejto pracovnej skupiny by mal byť klinik (infektológ), epidemiológ, mikrobiológ, zdravotná 

sestra pre NN, eventuálne aj ďalší špecialisti  podľa charakteru zdravotníckeho zariadenia. 

Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je  vytvárať fungujúci systém, hlásenia NN a na základe 

vykonaných analýz odporúčať komplexné preventívne a profylaktické opatrenia. 

Vypracovanie a dôsledné dodržiavanie preventívnych a profylaktických opatrení na 

zabránenie vzniku NN má veľký význam pre každé zdravotnícke zariadenie (SPRÁVNA 

NEMOCNIČNÁ PRAX: Sterilizácia parou a zaistenie sterility . Association for Advancements 

of study medical Instrumentation ANSI/AAMI ST 46-1993, 1994 Americká štátna norma). 

Preventívne opatrenia zahŕňajú celý komplex zásad smerujúcich k zníženiu počtu rizikových 
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faktorov jednotlivých infekcií a zabráneniu prenosu infekcie z jej prameňa na vnímavého 

pacienta (KONCEPCIA CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE A DEKONTAMINÁCIE. Vestník 

MZSR, Ča. 6-7, 1995).  

Čistota prostredia, výchova personálu, dodržiavanie antisepsy a asepsy, bariérovej 

ošetrovacej techniky s dôrazom na  dezinfekciu rúk, používanie jednorazových materiálov a 

pod., sú len niektoré príklady  opatrení, ktorými možno efektívne eliminovať prenos infekcie z 

exogénneho prameňa (GOLDMANN, LARSON, 1992). Podstatne ťažšie ovplyvniteľný je 
prameň endogénny, ktorý sa uplatňuje najmä pri poklese imunity pacienta. Z opatrení, 

ktorými je možné ovplyvniť endogénny prameň, treba spomenúť napr. účinnú liečbu 

základného ochorenia, terapeutické postupy na podporu imunity, ATB profylaxiu chirurgickej 

ranovej infekcie a pod. Liečba NN má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú predovšetkým zo 

základného ochorenia, stavu imunity pacienta, prítomnosti umelých materiálov (kanyly, 

katétre a pod.), znalosti rezistencie nozokomiálnych patogénov na  

antibiotiká a pod.  

 

Prehľad 

Incidencia nozokomiálnych nákaz sa v rozvinutých krajinách pohybuje priemerne od 5 

do 10 %, môže prekročiť až 25 %. 

Nozokomiálne nákazy sa vo veľkej miere podieľajú na morbidite, mortalite, letalite 

a vysokých ekonomických nákladoch na liečbu. Nárast nozokomiánych nákaz je 
podmienený nielen častou imunosupresiou pacientov, veľkým množstvom rizikových 
faktorov, ale aj následným vznikom multirezistencie mikroorganizmov.  
 

Právny dopad nozokomiálnych nákaz 
NN sa stále častejšie stávajú predmetom súdnych sporov medzi pacientom – 

prijímateľom zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotníckym zariadením, 

v ktorom pacient NN získal. V tomto procese dokazovania vystupuje do popredia veľa 

faktorov ktoré sa šetria, zisťujú. Avšak priznanie zavinenia spôsobené zdravotníckym 

zariadením by pre zariadenie mohlo znamenať i jeho „likvidáciu“, zákaz činnosti, finančnú 

pokutu, spojené s finančným odškodnením pacienta. Aj z uvedeného aspektu je potrebné  

skvalitniť a zvýšiť kvalitu a dôslednosť v prevencii NN. 

Význam prevencie NN 
Prevencia je najjednoduchším ale i najúčinnejším spôsobom ako predísť vzniku 

nozokomiálnych nákaz o viac ako 20 % v rozvinutých a viac ako 40 % v rozvojových 

krajinách. Pre účinnú prevenciu je nevyhnutné poznať incidenciu nozokomiálnych  
nákaz, najčastejšie rizikové faktory, pôvodcov nákaz, ich spôsob prenosu 
a rezistenciu na antibiotiká (VOLNÁ, et. al. 1999). 
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Právne aspekty posudzovania NN 
Legislatíva v SR  
§ 13 Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia : 
Nemocničná nákaza 
(1) V zariadení ústavnej starostlivosti a v zariadení ambulantnej starostlivosti vrátane 

zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa povinne vykonáva 

kontrola nemocničných nákaz. Kontrola nemocničných nákaz sa vykonáva priebežne 

a mesačne sa analyzuje výskyt nákaz, prijímajú sa opatrenia na predchádzanie ich vzniku a 

šíreniu. Odborný zástupca pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je povinný 

spolupracovať s orgánom verejného zdravotníctva a na účely kontroly nemocničných nákaz 

s odborným pracovníkom s kvalifikáciou podľa osobitného predpisu. 

(2) Pri výskyte nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa vykonajú potrebné 

opatrenia na zastavenie a predchádzanie jej šíreniu, ktorými sú najmä izolácia pacienta, 

odber biologického materiálu a dezinfekcia. Súčasne sa ihneď vykoná kontrola dodržiavania 

hygienicko-epidemiologického režimu na pracovisku a ďalšie opatrenia na zistenie prameňa 

pôvodcu nemocničnej nákazy a mechanizmu jej prenosu. 

Tieto opatrenia sa vykonajú aj pri zistení kolonizácie pacienta polyrezistentnými alebo 

multirezistentnými mikroorganizmami. 

(3) Pri zistení nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutočnosť musí 

oznámiť vedúcemu oddelenia a súčasne sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie pacienta a 

do denníka nemocničných nákaz. Rovnako sa postupuje aj pri zistení kolonizácie pacienta 

polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami. 

(4) Hlásenie výskytu nemocničnej nákazy vedúcim oddelenia regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva sa vykoná do 48 hodín písomnou formou podľa prílohy č. 6. 

(5) Hlásenie podľa odseku 4 vykoná ihneď osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou 

poštou, ak ide o 

a) hromadný výskyt nemocničnej nákazy; hromadný výskyt nemocničnej nákazy je 

výskyt najmenej troch prípadov rovnakej nemocničnej nákazy, ktoré sú v 

epidemiologickej súvislosti, 

b) klinicky závažnú nemocničnú nákazu, 

c) úmrtie a podozrenie z úmrtia na nemocničnú nákazu. 

 
Záver 

Základným predpokladom pre potláčanie výskytu NN je ich presná evidencia a 

analýza. Zdá sa, že splnenie tejto základnej požiadavky vyžaduje v našich zdravotníckych  
zariadeniach uplatnenie novej metodiky (ODBORNÉ USMERNENIE MZSR NA 
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ZABEZPEČENIE OCHRANY ZADRAVIA PRACOVNÍKOV V  ZDRAVOTNÍCTVE 

A JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VYHLASOVANÍ RIZIKOVÝCH PRÁC.).  
Podľa vzoru fungujúcich  modelov (napr. National Nosocomial Infections Surveillance 

System v nemocniciach  USA) je zrejmé, že predpokladom pre zlepšenie záchytnosti NN je 

jednotnosť  definícií, diagnostických kritérií ako aj aktívna metodika surveillance (GARNER, 

1996).   
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Príloha č. 6 k vyhláške č. 553/2007 Z. z. 
Vzor 

 

Hlásenie nemocničnej nákazy 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 

...................................................................................... 
Vyplní lekár zariadenia 

Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia: 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

Oddelenie/klinika: 
........................................................................................................................................ 

Priezvisko a meno pacienta: ........................................................................................... 
Dátum narodenia a rodné číslo: ............................................................................................ 
Dátum hospitalizácie: ............................................................................... 

Diagnóza pri príjme: .................................................................................. MKCH 10 

.................................. 

Dátum prvých príznakov NN: ..................................................................... 

Diagnóza nemocničnej nákazy: ................................................................. MKCH 10 

.................................. 

Dátum hlásenia NN: ............................................................................... 

Odber biolog. materiálu: dňa: ............................ druh: ............................ výsledok: 

............................ 

dňa: ............................ druh: ............................ výsledok: ............................ 

dňa: ............................ druh: ............................ výsledok: ............................ 

Výskyt polyrezistentného kmeňa: áno nie 

Invazívny výkon – druh: ................................................ dátum: ............................................. 

Iné zákroky – druh: ..................................................... dátum: ............................................. 

Číslo izby: ............................ Miesto izolácie: ................................ 

 

Komentár ošetrujúceho lekára: 
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PRŮZKUM KULTURY BEZPEČÍ PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE 
 

Jozef Filka, Kvetoslava Kotrbová 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra veřejného zdravotnictví ZSF 

 
Abstrakt 

Autoři provedli dotazníkový průzkum kultury bezpečí pacientů ve všech nemocnicích 

jihočeského kraje. Použili původní AHRQ dotazník po jeho překladu do českého jazyka a 

distribuovali do všech nemocnic jihočeského kraje. Návratnost dotazníků byla 88 %. Většinu 

respondentů tvořil ošetřovatelský personál. Jednotlivé otázky z dotazníku byly podle 

metodiky AHRQ seskupeny do tzv. dimenzí, tj. složek kultury bezpečí pacientů. Za nejslabší 

složky kultury bezpečí respondenti označili personální obsazení, podporu bezpečí pacientů 

ze strany managementu a týmovou spolupráci mezi odděleními. 

 
Klíčová slova: Kvalita. Kultura bezpečí. Nemocnice. AHRQ dotazník. 

 
Abstract 

The authors conducted a questionnaire survey of patient safety culture in all hospitals 

in South Bohemia. The original AHRQ questionnaire after its translation into the Czech 

language was used and distributed to all hospitals in South Bohemia. Return rate of 

questionnaires was 88 %. The most of respondents were nurses. Individual questions from 

the questionnaire were grouped to so call dimensions according to the AHRQ methodology, 

which are the components of patient safety culture. Results showed that staffing, overall 

perceptions of safety, hospital management support for patient safety and teamwork across 

hospital departments were the potential for improvement. 

 

Key words: Quality. Safety culture. Hospitals. AHRQ questionnaire. 

 
Úvod 

Kvalita zdravotnických služeb sestává z několika elementů, mezi kterými je bezpečí 

pacientů jedním z hlavních. Snahy o zlepšení bezpečí pacientů by měly identifikovat 

a eliminovat riskantní procesy a nevhodné postupy. 

S ohledem na výskyt chyb a obrovské náklady, které způsobují zdravotnímu systému, 

je životně důležité uvědomit si, jaká je kultura bezpečí pacientů ve zdravotnickém sektoru, 

aby došlo k její změně, aby byla konzistentní s posledními pokroky v kvalitě péče; protože 

zlepšení bezpečnosti pacientů není jen klinickým cílem, ale týká se též organizačních 
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aspektů. Experti zdůrazňují, že nemocnice by měly nastolit kulturu bezpečí pacientů mezi 

svými zaměstnanci spolu se strukturální intervencí. Je třeba zdůraznit, že kultura bezpečí 

pacientů je jedním ze základních elementů podpory bezpečí a zlepšení kvality péče 

o pacienty. 

Kultura bezpečí je kulturou, kde bezpečnost pacientů je hlavním tématem týkajícím 

se každého zaměstnance a hlavní prioritou v celé organizaci. 

Institute of Medicine, USA považuje změnu kultury bezpečí pacientů za největší 

výzvu v přibližování se k bezpečné péči a doporučuje, aby zdravotnické organizace nejprve 

zjistili, jaká je jejich kultura bezpečí, a poté aby zavedli komplexní programy zaměřené na 

bezpečnost pacientů, aby se zvýšila detekce nežádoucích událostí a přehodnotili se systémy 

zaměřené na redukci příležitostí pro vznik pochybení (Kohn, 2000). 

Přezkoumání úrovně kultury bezpečí je startovací bod při tvorbě takovéto kultury 

v organizaci, protože posun směrem k bezpečnější péči bez znalosti východiskového stavu 

by mohl vézt k zvýšení nákladů a rizik. 

Cílem naší studie bylo přeložit HSOPSC dotazník do českého jazyka a aplikovat jej 

v podmínkách jihočeských nemocnic za účelem zjištění úrovně bezpečnostní kultury. 

 
Materiál a metody 

Studie probíhala podle metodiky AHRQ (Sorra, 2004).  

Vytvořili jsme českou verzi dotazníku AHRQ. Dotazník obsahuje 42 otázek, které 

zkoumají 12 dimenzí (složek) kultury bezpečí pacientů na úrovni oddělení a nemocnice. 

Obsahuje též dvě otázky, v kterých mají respondenti určit stupeň celkového zajištění 

bezpečnosti pacienta na jejich pracovišti a počet nežádoucích událostí, které hlásili za 

posledních 12 měsíců. Kromě toho v dotazníku bylo 7 otázek zaměřených na demografické 

údaje o respondentech. 18 otázek z celkového počtu 42 patřících do 12 dimenzí bylo 

negativně formulovaných (ve vyhodnocení označené písmenem R), tj. pozitivně se hodnotila 

negativní odpověď respondenta. 

Možnosti odpovědí byly uspořádané do pětistupňové Likertovy stupnice. Byly to 

následovné možnosti: vůbec nesouhlasím, nesouhlasím, částečně souhlasím, souhlasím a 

plně souhlasím, resp. nikdy, zřídka, někdy, většinou, vždy. 

Dotazníky byly koordinátorem studie distribuované respondentům prostřednictvím 

hlavních sester všech nemocnic, které je přidělovaly jednotlivým zaměstnancům nemocnice 

v průběhu měsíců duben až červen 2011. Zúčastnili se jí náhodně vybrané zdravotní sestry, 

lékaři, laboratorní a rentgenologický personál, rehabilitační pracovníci. 

Po vyplnění dotazníků se tyto znovu prostřednictvím hlavních sester zapojených nemocnic 

vrátili koordinátoru studie. 
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Za každou dimenzi kultury bezpečí jsme vypočítali tzv. kompozitní skóre, tj. průměrné 

procento respondentů, kteří odpověděli pozitivně na otázky, které hodnotí danou oblast 

(dimenzi) kultury bezpečí. 

 
Výsledky 

Celkem bylo distribuovaných 450 dotazníků. Z distribuovaných dotazníků se vrátilo 

vyplněných 398, takže návratnost byla 88%. Nemuseli jsme vyloučit ani jeden dotazník kvůli 

nekompletnosti. 

Z 398 respondentů většina (182, 45,7 %) pracovala na akutním interně zaměřeném 

oddělení, 102 (25,6 %) na oddělení chirurgického typu a 83 (20,9 %) na traumatologicky 

zaměřeném oddělení. Nejčastější profesí mezi respondenty byly zdravotní sestry a porodní 

asistentky (82,4 %). 

Na grafu 1 jsou odpovědi respondentů na otázku, kolik hlášení NU podali za 

posledních 12 měsíců. 

Žádné hlášení nepodalo 34,2 % respondentů, jedno a více hlášení podalo 65,8 % 

respondentů. 

 
Graf 1 Počet hlášení nežádoucích událostí, které respondenti podali  

za posledních 12 měsíců 

V další přímé otázce respondenti určovali stupeň bezpečnosti pacientů na jejich 

oddělení/jednotce. Odpovědi se pohybovali v rozmezí od vynikající (5,9 %) až po 

nedostatečná (0,8 %). Většina (60,3 %) uvedla, že bezpečnost je velmi dobrá. Výsledky jsou 

uvedeny na grafu 2. 
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Graf 2 Hodnocení stupně bezpečnosti pacientů na oddělení/jednotce 

 
Kompozitní skóre je znázorněno na grafu 3. Červenou čarou je zvýrazněná hranice 

70 %. Dimenze, v kterých hodnota odpovědí dosáhla nebo přesahuje tuto hranici, hodnotíme 

jako silnou stránku nemocnic. Průměrné vnímání bezpečnosti, tj. průměr hodnot 

kompozitního skóre všech dimenzí bylo 72,4 %. 

Nejnižší hodnoty kompozitního skóre jsme zaznamenali v dimenzi „Podpora bezpečí 

pacientů ze strany managementu“ (43,5 %), v dimenzi „Personální obsazení“ (47,8 %) a 

v dimenzi „Týmová práce mezi odděleními nemocnice“ (48,9 %). 

 
Graf 3 Hodnoty kompozitního skóre v jednotlivých dimenzích 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 422

Diskuse 

Rozvoj kultury bezpečí byl jedním z doporučení Institutu medicíny (IOM) na pomoc 

nemocnicím při zlepšování bezpečnosti pacientů (Kohn, 2000, Keepnews, 2003). Hodnocení 

existující kultury bezpečí organizace je prvním stupněm v budování kultury bezpečí (Hellings, 

2007). Toto hodnocení umožní zdravotnickým organizacím jasný pohled na aspekty 

bezpečnosti pacientů, které vyžadují okamžitou pozornost, identifikuje silné stránky a slabiny 

jejich kultury bezpečí (Smits, 2009), pomáhá jednotlivým oddělením identifikovat jejich 

existující problémy v bezpečnosti pacientů (Pronovost, 2005) a porovnat jejich skóre s jinými 

nemocnicemi (Blegen, 2009). 

Podle literárních údajů hlavními ukazateli pozitivní kultury bezpečí, zvlášť 

v nemocnicích, je komunikace založená na vzájemné důvěře, dobrý tok informací, celkové 

vnímání významu bezpečnosti, poučení se z incidentů, závazek managementu a vůdcovství 

(leadership) a nerepresivní přístup k hlášení incidentů a chyb (Chiu, 2008). Výsledek kultury 

bezpečí zahrnuje vnímání bezpečí jednotlivými členy personálu, jejich ochotu hlásit 

nežádoucí události, počet hlášených NU a celkový stupeň bezpečí pacientů projevovaný 

členy personálu na odděleních (Sorra, 2004, El-Jardali, 2011). 

Výsledky naší studie – první v ČR – ukazují, že bezpečnost pacientů v jihočeských 

nemocnicích hodnotí většina respondentů (tj. 66,2 %) stupněm „vynikající“ až „velmi dobrý“. 

Ze všech respondentů 34,2 % za 12 měsíců neposlalo ani jedno hlášení, zatímco 65,8 % 

poslalo 1 anebo více hlášení, co je poměrně velké množství a je vidět, že hlášení NU už 

vešlo do povědomí zaměstnanců jihočeských nemocnic, z kterých většina je už akreditovaná 

podle standardů SAK ČR, některé mají kromě toho zavedený i systém managementu kvality 

podle ISO 9001 anebo systém managementu bezpečnosti informací podle ISO 27001. 

Z celkového vyhodnocení dimenzí, které tvoří komponenty kultury bezpečí, je vidět, 

že silnou stránkou kultury bezpečí v jihočeských nemocnicích jsou dimenze (minimálně 70 % 

pozitivních odpovědí): předávání a překlady pacientů (76,9 %), očekávání a činy 

nadřízeného/manažera podporující bezpečnost pacientů (76,1 %), celkové vnímání bezpečí 

pacientů (72,4 %), zpětná vazba a komunikace o pochybení (71,8 %), otevřenost 

v komunikaci (70,5 %). 

Slabými stránkami (50 % a méně pozitivních odpovědí) byly: podpora bezpečí 

pacientů ze strany managementu (43,5 %), personální obsazení (47,8 %), týmová 

spolupráce mezi odděleními nemocnice (48,9 %). 

Silné stránky svědčí o tom, že v nemocnicích JČ kraje si personál uvědomuje nutnost 

poskytovat kvalitní zdravotní péči při zajištění bezpečí pro pacienty. Důležitá je atmosféra, 

v které personál může hlásit aktuální i potenciální pochybení bez obav z represálií 

a obviňování v shodě s otevřenou komunikací, která je nevyhnutná pro kulturu bezpečí. 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 423

Překvapivě nízké procento pozitivních odpovědí je v dimenzi „podpora bezpečí 

pacientů ze strany managementu“, když víme, že top manažeři i manažeři na střední úrovni 

řízení nemocnic jsou ti, kteří prosazují myšlenky akreditace a plnění akreditačních standardů. 

Slabou stránkou v našem souboru odpovědí je i dimenze „personální obsazení“, co 

znamená, že respondenti se domnívají, že přidělené počty personálu nejsou adekvátní pro 

zvládnutí práce související s bezpečím pacientů. Toto zjištění je v souladu s údaji ve většině 

publikovaných studií. Důsledkem toho potom může být, že personál podle odpovědí pracuje 

40 až 60 hodin v týdnu, co vede k velkému pracovnímu zatížení, únavě, stresu, napětí a tyto 

faktory následně zvyšují riziko pochybení a zvyšují počet chyb. 

Týmovou spolupráci mezi odděleními vnímají respondenti také ne jako 

bezproblémovou. Souvisí to pravděpodobně s rozdílným přístupem jednotlivých oddělení, z 

kterých každé tvoří jakýsi mikrosystém (Mohr, 2004) se specifickým a pro daný mikrosystém 

charakteristickým stylem práce, jednání, vztahů apod. Takže když si jedno oddělení 

prosazuje ve vztahu k jinému oddělení svůj vlastní styl práce, jednání apod., který není 

druhou stranou vždy akceptovaný, může to být příčinou mezioddělenských problémů. 

Podobné výsledky v těchto dimenzích zaznamenali i jiní autoři (Bodur, 2010, El-Jardali, 

2011, Mohammadreza, 2010, Ugurluoglu, 2012). 
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Abstrakt 
Úvod: Príspevok poukazuje na vedomostnú úroveň žien v poslednom mesiaci tehotenstva 

a na dôležitosť edukácie tehotných žien v oblasti laktácie.  

Súbor a metódy: Prieskum uskutočnený metódou dotazníka. Súbor tvorili tehotné ženy 

v poslednom mesiaci tehotenstva, ktoré navštevovali gynekologické ambulancie v Ružomberku. 

Ciele: Analyzovať informovanosť klientiek v antenatálnom období vo vytipovaných 

zdravotníckych zariadeniach a poukázať na dôležitosť antenatálneho laktačného 

poradenstva.  

Výsledky: Z výsledkov empirického merania nám vyplýva, že vedomosti respondentiek 

spadajú do nami stanovenej úrovne 59 % - 40 % (skôr žiadne vedomosti). Vzhľadom k našim 

výsledkom môžeme konštatovať , že edukácia pôrodnej asistentky v oblasti dojčenia by mala 

byť hlavnou prioritou v edukácii tehotných žien. 

 
Kľúčové slová: Laktačné poradenstvo. Dojčenie. Vedomosti. Pôrodná asistentka. Edukácia. 

 
Abstract 
Introduction: This paper refers to the knowledge level of women in the last month of 

pregnancy and the importance of education of pregnant women in terms of lactation. 

Data Set and Method: A survey conducted by the questionnaire method. The group 

consisted of pregnant women in the last month of pregnancy, who attended gynecological 

facilities in Ružomberok city. 

Aims: To analyze the clients information in the antenatal period at selected medical facilities 

and highlight the importance of antenatal lactation counseling. 

Results: The results of our empirical measurements show that objective knowledge of all 

respondents according to our test is 41.18%. Based on our set category it is almost no 

knowledge. Depending on what items respondents answered correctly or incorrectly, we can 

assume whether they will or will not have difficulties with breastfeeding. Based on the results, 

it can be concluded that the midwives teaching in the area of breastfeeding should be a 

priority in the education of pregnant women. 

Key words: Lactation counseling. Breastfeeding. Knowledge. Midwife. Education. 
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Jednou zo základných potrieb dieťaťa je výživa. Súčasná veda považuje prirodzenú 

výživu materským mliekom za najlepšiu. 

Prevažná väčšina matiek je dokonale uspôsobená k tomu, aby svoje deti výhradne 

dojčili do šiesteho mesiaca (Newman, 2009b).  

Dojčenie je to najlepšie, čo môže matka svojmu dieťaťu dať; dojčenie nie je 

povinnosťou, ale právom každého dieťaťa: právom na lásku, právom na pocit bezpečia a 

právom na zdravý štart do nového života. Veď, čo je kojenie/dojčenie? Upo-kojenie? U-

kojenie? Uspo-kojenie? ...   A aj napriek tomu je súčasná situácia alarmujúca.  

Na Slovensku sa od začiatku 20. storočia frekvencia a dĺžka dojčenia znižovala v 

dôsledku sociálno-kultúrnych zmien spoločnosti a v 60-tych a 70-tych rokoch klesla na 

najnižšie hodnoty a to na 18 % v treťom mesiaci dieťaťa. V súčasnosti u nás dojčí v šiestom 

mesiaci dieťaťa len 41 % žien, čo neodpovedá odporučeniam WHO / UNICEF pre optimálnu 

výživu dojčiat (Haľamová, 2009). WHO / UNICEF uvádza, že medzi najčastejšie dôvody pre 

neúspech v dojčení patria aj nedostatočné pokrytie a kvalita predpôrodnej prípravy v oblasti 

výživy dojčiat a batoliat a dezinformovanosť a nedostatok kvalifikovaného poradenstva a 

podpory zo strany zdravotníkov (Výživa dojčiat a batoliat, 2007, s. 12).  

 Účinným spôsobom ako podporiť začiatok a predĺžiť dobu dojčenia sú hodiny 

zdravotnej výchovy zamerané konkrétne na dojčenie a časté individuálne stretnutia s 

kompetentnými zdravotníkmi (Výživa dojčiat a batoliat, 2007). Žena by mala byť pripravená a 

pozitívne motivovaná na dojčenie už pred pôrodom, aby pozitívne zvládla popôrodné 

obdobie, ktoré je charakteristické svojou fyzickou a psychickou náročnosťou. Tu hrá 

podstatnú úlohu edukačná rola pôrodnej asistentky v antenatálnom laktačnom poradenstve, 

ktorá nahrádza tradičný spôsob predávania skúseností s dojčením, buduje sebadôveru 

matky a poskytuje jej podporu.  

Cieľom prieskumu bolo analyzovať informovanosť klientiek o dojčení v antenatálnom 

období vo vytipovaných zdravotníckych zariadeniach. Výber respondentov bol zámerný. Boli 

to tehotné ženy v poslednom mesiaci tehotenstva, ktoré navštevovali gynekologické 

ambulancie v Ružomberku v období od 01.07. do 31.12.2010. Počet respondentiek bol 141.  

Ako metódu zberu empirických informácií sme si zvolili neštandardizovaný dotazník 

pre tehotné ženy v poslednom mesiaci tehotenstva. Dotazník sa skladá z kontaktného 

motivačného úvodu, inštrukcií na vyplnenie, štandardných kategorizačných položiek a z troch 

položiek. Bol anonymný a jeho vyplnenie dobrovoľné.  

Podstatná oblasť dotazníka sa týkala vedomostí o dojčení v poslednom mesiaci 

tehotenstva. Respondentky odpovedali na tri otázky. Úlohou prvých dvoch otázok bolo zistiť 

ich objektívne a subjektívne vedomosti. Objektívne vedomosti sme sledovali pomocou 

vedomostných položiek o dojčení. Ich obsah vychádzal z odbornej literatúry zaoberajúcej sa 
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náplňou antenatálneho laktačného poradenstva. Výsledky týchto testov sme vyhodnotili do 

nami stanovených úrovní a to:  

• A:  100 – 80 %   dostatočné vedomosti 

• B:   79 – 60 %  čiastočné vedomosti  

• C:   59 – 40 %  skôr žiadne vedomosti 

• D:   39 – 0 %  vôbec žiadne vedomosti 

 

Na konci vedomostného testu respondentky zhodnotili svoje vedomosti o dojčení formou 

sebareflexie v nasledujúcej otázke. Posledná časť tohto dotazníka sa týkala zdroja čerpania 

informácií. Respondentky mohli označiť jednu najviac vyhovujúcu odpoveď  z ponúknutých 

možností.  

 

Otázka č. 1: Na základe Vašich doterajších vedomostí uveďte, či je daný výrok podľa Vás 

správny: 

 

1. Je normálne, že dojčenie v prvých dňoch bolí.  

2. Bezprostredne po pôrode je potrebné dieťa obliecť a zabaliť do perinky.  

3. Nezáleží na tom, kedy sa s dojčením po pôrode začne, pretože matka hneď po 

pôrode nemá mlieko.  

4. Matke sa prsníky nalievajú až na 3-4 deň po pôrode, preto, keď je dieťa medzitým 

hladné, je dobré ho dokrmovať umelým mliekom.  

5. Dieťa má piť každé 3 hodiny a nie inak.  

6. Dieťa behom dojčenia má zaborený nos v prsníku.  

7. Dieťa sa dojčí v perinke, aby sa rukami neodťahovalo.  

8. Po každom dojčení je dobré, odstriekať zvyšok mlieka, aby sa prsník neupchal.  

9. Dieťa môže byť na jednom prsníku priložené maximálne 15 min, potom sa musí 

vymeniť  prsník.  

10. Po každom dojčení je nutné dať dieťa odgrgnúť.  

11. Dieťa sa prikladá na požiadanie, čím sa zaistí dostatočná tvorba mlieka.  

12. Nie je dobré dokrmovať dieťa fľaškou.  

13. Dieťa sa musí po každom dojčení odvážiť, aby sa vedelo koľko vypilo.  

14. Do základnej výbavy pre novorodenca patrí cumlík.  

15. V letných dňoch je nutné dieťaťu podávať aj inú tekutinu ako materské mlieko, aby 

nebolo smädné.  

16. Po šiestych mesiacoch dojčenie nie je nutné, pretože je to len psychická podpora.  

17. Ľudské mlieko je v porovnaní s kravským "priesvitnejšie".  
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Vyhodnotenie testových položiek v otázke č. 1 

Položka 
Správne 

odpovede
% Hodnotenie

1. 18 12,77 % D 
2. 45 31,91 % D 
3. 88 62,41 % B 
4. 64 45,39 % C 
5. 77 54,61 % C 
6. 86 60,99 % B 
7. 69 48,94 % C 
8. 37 26,24 % D 
9. 32 22,70 % D 
10. 6 4,26 % D 
11. 92 65,25 % B 
12. 62 43,97 % C 
13. 52 36,88 % D 
14. 73 51,77 % B 
15. 47 33,33 % D 
16. 87 61,70 % B 
17. 52 36,88 % D 

 

Všetky testy u respondentiek sme vyhodnotili na 41,18 % a zaradili sme ich do nami 

stanovenej úrovne skôr žiadne vedomosti. 

Najlepšie zodpovedané otázky na 60 – 80 % boli otázky s číslom 3, 6, 11, 14, 16 a boli 

zaradené do úrovne čiastočné vedomosti o dojčení. Nasledujúca úroveň vedomostí bola skôr 

žiadne vedomosti, kde bolo percento respondentiek, ktoré odpovedali správne, medzi 40 – 

59 % a sem patrili otázky s číslom 4, 5, 7 a 12. Do poslednej, najviac početnej skupiny 

otázok patrili otázky s číslom 1, 2, 8, 9, 10, 13, 15 a 17, ktoré boli zaradené do úrovne vôbec 

žiadne vedomosti s percentom správnych odpovedí 0 – 39 %. Do úrovne dostatočných 

vedomostí 80 – 100 % sa nedostala žiadna otázka. 

 

Otázka č. 2: Ako by ste hodnotili svoje vedomosti o prednostiach, technike a možných 

problémoch pri dojčení. 
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Odpovede tehotných žien na otázku č. 2 

Subjektívne vedomosti n % 

a) dostatočné vedomosti (100 – 80 %) 36 25,53 % 

b) čiastočné vedomosti (79 – 60 %) 76 53,90 % 

c) skôr žiadne vedomosti (59 – 40 %) 23 16,31 % 

d) vôbec žiadne vedomosti (39 – 0 %) 6 4,26 % 

 

Väčšina respondentiek, 53,90 %, hodnotí svoje vedomosti o dojčení ako čiastočné 

vedomosti. Respondentiek, ktoré udávajú, že ich vedomosti sú dostatočné, bolo 25,53 %. 

16,31 % respondentiek hodnotí svoje vedomosti na úroveň:  skôr žiadne vedomosti 

a úroveň: vôbec žiadne vedomosti uvádzalo 4,26 %. 

 

Otázka č. 3: Z akých zdrojov ste čerpali informácie týkajúce sa dojčenia 

 

Odpovede tehotných žien na otázku č. 3 

Zdroje informácií n % 

a) tehotenská poradňa v gynekologickej ambulancii 4 2,84 % 

b) predpôrodná príprava 11 7,80 % 

c) kurzy dojčenia 6 4,26 % 

d) masmédia 30 21,28 % 

e) odborná literatúra 28 19,86 % 

f) predchádzajúce tehotenstvo 49 34,75 % 

g) iná osoba  (špecifikujte) ... 13 9,22 % 

 

Ako najčastejšie informačné zdroje uvádzajú respondentky: predchádzajúce 

tehotenstvo (34,75 %), masmédia (21,28 %) a odbornú literatúru (19,86 %). Medzi ďalšie 

zdroje patrili: rodinný príslušníci -položka iná osoba (9,22 % ); odborná verejnosť, čiže 

predpôrodná príprava (7,80 %), kurzy dojčenia (4,26 %) a poslednom rade v tehotenská 

poradňa gynekologickej ambulancie (2, 84 %). 

 

Diskusia 
Položky vo vedomostnom teste sa venujú technike dojčenia, prvému priloženiu 

novorodenca k prsníku, časovému obmedzeniu dojčenia, praktikám dojčenia, dokrmovaniu 

dieťaťa a dojčeniu v neskoršom období. Nami stanovené úrovne sa zhodovali s úrovňami, 

ktoré boli ponúknuté v dotazníku pre tehotné ženy a z ktorých si následne mohli 

respondentky vybrať. Nakoniec sme zisťovali odkiaľ čerpali tehotné ženy informácie.  
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Vo vedomostnom teste v prvej otázke bolo 17 položiek - tvrdenia, na ktoré mali 

respondentky možnosť odpovedať tromi spôsobmi: tvrdenie je správne; tvrdenie je 

nesprávne; neviem odpovedať, či je tvrdenie správne, alebo nesprávne. Z výsledkov 

empirického merania nám vyšlo, že objektívne vedomosti všetkých respondentiek podľa 

nášho testu sú na 41,18 % a spadajú do úrovne skôr žiadne vedomosti. Podľa toho na aké 

položky odpovedali respondentky správne, alebo nesprávne, môžeme predpokladať aké 

budú či nebudú mať ťažkosti s dojčením.  

 Úroveň vedomostí o technike dojčenia sme získali prostredníctvom nasledujúcich 

položiek. Prvá položka (č. 1) bola venovaná bolesti počas dojčenia. V odbornej literatúre sa 

uvádza, že dojčenie nemá byť vôbec bolestivé a pokiaľ sa dieťa správne prisaje k prsníku 

(Asymetrické prisatie), nedochádza  k bolestivému dráždeniu bradavky a dvorca 

(Weigertová, 2006). Ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, budú súvisieť pravdepodobne s 

nesprávnou technikou dojčenia. Podľa Boledovičovej et al., (2006) "nesprávna technika 

dojčenia je jednou z najčastejších príčin zlyhania dojčenia vôbec." Weberová (2004) tvrdí, že 

na základe rôznych štúdii a skúsenosti laktačných poradcov je dokázané, že minimálne 85 % 

problémov s dojčením je spojených práve s nevedomosťou techniky dojčenia. Z nášho 

prieskumu vyplýva, že väčšina respondentiek (82,23 %) si myslí, že bolesť behom dojčenia 

je normálna a nebudú hľadať príčinu tohto javu.  

O vedomostiach tykajúcich sa správnej techniky dojčenia sa môžeme dozvedieť aj z 

položky 6 - dieťa behom dojčenia má zaborený nos v prsníku a 7 - dieťa sa dojčí v perinke, 

aby sa rukami neodťahovalo. Na prvú položku odpovedala väčšina (61,0 %) respondentiek 

správne a na druhú 41,8 %.  

Položka č. 2 - bezprostredne po pôrode je potrebné dieťa obliecť a zabaliť do perinky 

sa týkala prvého priloženia novorodenca k prsníku. Tvrdenie uvedené v našom teste bráni 

iniciatíve Baby Friendly Hospital (2009): "umiestnenie dieťaťa kontaktom pokožky 

s pokožkou matky hneď po narodení najmenej na hodinu. Povzbudzovanie matky, 

rozpoznanie, kedy je jej dieťa pripravené dojčiť sa a v prípade potreby ponúknuť pomoc. " Je 

vhodné, aby bol novorodencom čo najskôr po pôrode umožnený kontakt" skin to skin ", a tak 

zaistený skorý rozvoj laktácie. Potvrdzujú to i Boledovičová et al., (2006), podľa nich sú v 

tomto období "sací a hľadací reflex najsilnejšie a sekrécia prolaktínu a oxytocínu je najvyššia, 

čo má nesmiernu úlohu pri zahájení dojčenia". Na túto položku odpovedalo správne len   

31,9 %.  

Tvrdenie v položkách č. 5 - dieťa má piť každé 3 hodiny a nie inak a č.9 - dieťa môže 

byť na jednom prsníku priložené maximálne 15 min, potom sa musí vymeniť prsník - hovorí o 

časovom obmedzení dojčenia. V odbornej literatúre, podľa ktorej sme hodnotili správne 

odpovede, sa dočítame, že pokiaľ matka pochopí princíp pitia dieťaťa (pauza v brade) a 

pokiaľ sa to naučí sledovať, tak zistí, že merať a stanovovať dĺžku dojčenia je nezmysel 
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(Newman, 2004). Na meranie času v dojčení má v priemere len 38,65 % respondentiek 

správny názor. Tejto téme je venovaná i položka č. 11 - Dieťa sa prikladá na požiadanie, čím 

sa zaistí dostatočná tvorba mlieka, na ktorú odpovedalo len 4,3 % respondentiek správne.  

Ďalšou dôležitou témou, ktorej má byť venovaná pozornosť v tehotenstve, je 

dokrmovanie dieťaťa v prvých dňoch po pôrode a prípadný vhodný spôsob dokrmovania. 

Položka č. 3  (nezáleží na tom, kedy sa s dojčením po pôrode začne, pretože matka 

hneď po pôrode nemá mlieko) a položka č. 4 (matke sa prsníky nalievajú až na 3 - 4 deň po 

pôrode, preto, keď je dieťa medzitým hladné, je dobré dokrmovať ho umelým mliekom) sa 

zaoberá dokrmovaním behom prvých hodinách a dňoch po pôrode. Dr. Newman tvrdí, že "v 

skutočnosti väčšina matiek produkuje viac než dostatok mlieka. Aby bolo dojčenie pevne 

stanovené, je rozhodujúci dobrý začiatok v prvých pár dňoch. "(Newman, 2009b). Problémy, 

ktoré sa môžu podľa Haľamovej (2003) objaviť (pokiaľ by sa novorodenec dokrmoval bez 

vážneho dôvodu) či už zo strany matky alebo dieťaťa sú: dieťa menej saje, je zmätené, 

tvorba mlieka nie je dostatočne stimulovaná, matka stráca dôveru vo svoje schopnosti 

úspešne dojčiť. Ďalším problémom vyplývajúcim z dokrmovania dieťaťa je prehĺbenie 

novorodeneckej žltačky (Mydlilová, 2005). Podľa Mydlilovej (2005) "Prevencia fyziologickej 

žltačky spočíva v skorom a častom dojčení bez dokrmovania." O dokrmovaní v prvých dňoch 

po pôrode je správne informovaná v priemere polovica (53,9 %) tehotných žien. Úroveň 

vedomostí o spôsobe dokrmovania nám ukazuje položka č. 12 – nie je dobré dokrmovať 

dieťa fľaškou, na ktorú odpovedalo správne 44 % respondentiek.   

Podobnej téme sa venovala položka č. 14 - do základnej výbavy pre novorodenca 

patrí cumlík. Zmätenie cumlíkom zahrňuje radu problémov, vrátane toho, že dieťa potom nie 

je schopné prisať sa na prsník tak dobre, ako by mohlo, a tak nezískava toľko mlieka, koľko 

by mohlo, prípadne má matka potom boľavé bradavky (kľúčové momenty v podpore 

dojčenia, 2009 , s. 20). Tento fakt je v súlade s tvrdením Mydlilovej (2005), podľa nej cumlík 

znižuje informácie o potrebe satia, negatívne ovplyvňuje jeho spôsob, interferuje s dojčením 

a skracuje dĺžku výlučného dojčenia. Z toho vyplýva, že jeho skoré používanie má vplyv na 

vznik problémov pri dojčení. Z nášho súboru 51,8 % respondentiek zaraďuje cumeľ do 

základnej výbavy novorodenca.  

 Predposledná oblasť nášho testu vedomostí o praktikách dojčenia je získaná z 

položiek č. 8, 9 a 13. Položka č. 8: po každom dojčení je dobré odstriekať zvyšok mlieka, aby 

sa prsník neupchal. Odstriekaním mlieka po dojčení sa zvyšuje tvorba mlieka, čo môže 

následne spôsobiť niekoľko ťažkostí s dojčením. Na túto položku odpovedalo len 26,2 % 

respondentiek správne. Na položku č. 9 - po každom dojčení je nutné dať dieťa odgrgnúť, 

nám odpovedalo správne 4,3 % respondentiek a na položku č. 13 – dieťa sa musí po 

každom dojčení odvážiť, aby sa vedelo koľko vypilo 36,9 % respondentiek. Podľa Dr. 

Newmana nie sú tieto praktiky u zdravého novorodenca nutné. "(Newman,2009a) 
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Vzhľadom k zaujímavosti z pohľadu tvrdenia Simočkovej (2002), že príprava má byť 

venovaná hlavne prvorodičkám, sme vyhodnotili objektívne vedomosti u primipar  a multipar 

zvlášť.  Z našich dotazníkov vyplýva, že objektívne vedomosti o dojčení u prvorodičiek voči 

objektívnym vedomostiam viacrodičiek, sú významne slabšie. Túto myšlienku môžeme 

čiastočne potvrdiť aj otázkou č. 3, kde ako najčastejší zdroj informácii (34,5 %) o dojčení 

respondentky uvádzajú predchádzajúce tehotenstvo. 

Súčasťou hodnotenia vedomostí tehotných žien bolo zistenie subjektívnych 

vedomostí a porovnanie ich s našim výsledkom vedomostného testu u všetkých 

respondentiek. Väčšina respondentiek (53,90 %) hodnotí svoje vedomosti o dojčení ako 

čiastočné vedomosti. Respondentiek, ktoré udávajú, že ich vedomosti sú dostatočné, bolo 

25,53 %, vedomosti na úrovni: skôr žiadne vedomosti uvádzalo 16,31 % a vôbec žiadne 

vedomosti uvádzalo 4,26 %. Naše hodnotenie podľa vedomostného testu je: test bol na 

41,18 % vyplnený správne. Vzhľadom na tieto údaje môžeme povedať, že tehotné ženy 

hodnotia svoje vedomosti lepšie, ako v skutočnosti sú. 

Z našich výsledkov prieskumu vyplýva, že vedomosti tehotných žien nie sú na 

dostatočnej úrovni, aby zvládli dojčenie bez ťažkostí a preto antenatálne laktačné 

poradenstvo zohráva dôležitú úlohu v práci pôrodných asistentiek. 
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Abstrakt 
Vývoj medicíny, hlavne chirurgie, bol vždy úzko spojený s vojenstvom. Chirurgiu 

predstavovala prevažne traumatológia, v ktorej mali vojnové poranenia prevahu. Chirurgia je 

popri pôrodníctve najstarším medicínskym odborom, napriek tomu v stredoveku klesla na 

úroveň remesla, aby sa neskôr znovu vrátila na piedestál a výslnie medicínskych odborov.  V 

dejinách nájdeme mená veľkých chirurgov, ktorí získali skúsenosti práve na bojovom poli a 

ich písomné správy o získaných poznatkoch sa uchovali dodnes. Najstaršia diagnostika 

chorôb, liečba a prognózy vojnových poranení sú spomínané v dielach Asklepia, Hippokrata, 

Galena a mnohých  iných.  

 

Kľúčové slová: História zdravotníctva. Vojenské zdravotníctvo. Chirurgia. Vojnové 

poranenia. 

 

Abstract 
The development of medicine, especially surgery, has always been closely 

associated with the military. Surgery was mainly traumatology, which had war injuries prevail. 

Surgery is the oldest medical besides obstetrics department, although in the Middle Ages 

down to the level of craftsmanship that was later reverted to the pedestal of the limelight and 

medical fields. In history we find big names surgeons who currently gain experience on the 

battlefield and their written reports on the experience gained to keep still. The oldest disease 

diagnosis, treatment and prognosis of war injuries are mentioned in the works of Asclepios, 

Hippocrates, Galen, and many others. 

 

Key words: Health history. Military health care. Surgery. War injuries. 

 
„Ich miesto je bojové pole, ich úlohou je chrániť životy druhých a zároveň riskovať svoj 

vlastný život ... a občas, zaplatiť najvyššiu cenu pri výkone svojich povinností ",  

                                                                                                                       (Robert M. Gates) 
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1. Najstaršie známky ošetrovania chorých a ranených 
 
1.1 Praveké zdravotníctvo  
 

Ošetrovanie, liečenie rán a chorôb sprevádza vývoj ľudstva od začiatku jeho 

existencie, V prvotnopospolnej spoločnosti boli pokusy o liečenie založené na jednoduchej 

skúsenosti, neskôr empirizmus priniesol poznatky o látkach, ktoré priaznivo pôsobia pri 

poraneniach a ochoreniach (voda na vymývanie rán a ochladzovanie, rastliny, ich časti a 

plody, minerálne látky, časti zvieracích organizmov. Poznatky sa tradovali. Nové štádium v 

paleoterapii priniesol animismus – viera  v nadprirodzené bytosti a duchov, ktorí ovládajú 

človeka a jeho celý život. Liečiteľstvom sa začali zaoberať šamani a kúzelníci. Tak, či onak, 

postupne prichádzala pomoc od osôb, ktoré získali pozorovaním a praxou poznatky o 

poraneniach a chorobných prejavoch, vedeli vykonávať najjednoduchšie výkony a používať  

prírodné liečiva. Paleopatologické výskumy kostí z  prehistorických a historických období 

Čiech a Moravy dokazujú pri akých ťažkých poraneniach bolo možné prežiť : poranenia 

lebky, zlomeniny dlhých kostí. Tieto objavy svedčia o liečiteľských a ranhojičských 

znalostiach a zručnostiach našich predkov. 

 
1.2 Staroveké zdravotníctvo  
 

Najväčšou postavou lekárstva v staroveku bol Hippokrates (460–377 pr. n. l.). S jeho 

menom je tiež spájaný poučný výrok: „Ten, kto chce vykonávať chirurgiu, mal by ísť do 
vojny.“  Skutočnosť, že v gréckom vojsku boli lekári, potvrdzujú staroveké eposy. Boli 

prítomní na bojisku, najprv ako nájomný lekári, neskôr sa stali regulárnymi príslušníkmi 

Armád. Okolo roku 400 pr. n. l. jeden lekár pripadal zhruba na tisíc vojakov. Vojaci sa 

ošetrovali sami alebo s pomocou spolubojovníkov (napr. každý Aténčan  absolvoval pri 

vojenskom výcviku inštruktáž o „prvej pomoci“ pri poranení.) Ťažko ranení boli 

zhromažďovaní na určené miesto. Až po skončení boja lekári poskytovali pomoc, 

odstraňovali  strely, rany vymývali a preväzovali. Nasledoval odsun na vlastné územie 

(bojové vozy, lode) alebo boli ranení prevážaní za presúvajúcim sa vojskom. Poľné liečebné 

zariadenia organizované neboli, ranení boli rozmiestňovaní hlavne v mestách a pri chrámoch 

všade tam, kde sa dala predpokladať prítomnosť lekárov.  

 
1.3 Obdobie starého Ríma 
 

Pozoruhodné bolo vrcholné obdobie starého Ríma z hľadiska vojenského 

zdravotníctva. S vytvorením rímskeho cisárstva (Augustus), došlo ku vzniku stáleho 

rímskeho vojska. Jeho súčasťou bola pravidelná a riadená zdravotnícka služba. Na 
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podmienky boja bola z légie vyčlenená časť mužstva určená na vynášanie ranených z 

bojiska a ich sústredenie na určených miestach pomoci. Rímske tábory, či už stále, alebo 

poľné, mali spravidla rozvinuté nemocničné zariadenie – tzv. valetudinárium. V čele stál 

lekár, ktorému podliehali lazaretní ošetrovatelia - poddôstojníci, ktorí mali tiež svojich 

pomocníkov z počtov radových vojakov. K valetudinariu patrila aj lekáreň.  

Počiatočné formy zdravotníckej pomoci na bojisku najčastejšie vypovedajú 

o ošetrovaní a obväzovaní rán (Egypt), odstraňovanie striel, šitie rán ľanovými či konopnými 

niťami, poprípade zvieracím materiálom, o znehybnení zlomenín a ich extenzií (India), 

vymývanie rán vínom či vodou, použitie kamenca, podväzovanie krvácajúcich ciev a 

zhotovenie obväzu (Grécko, Rím). Celkovo možno konštatovať, že hore uvedené skutočnosti 

potvrdzujú existenciu osôb, ktoré poznali činnosť pri poskytovaní prvej pomoci raneným 

a chorým v poľných podmienkach.  

K vojenstvu tejto doby patrilo používanie chladných zbraní. Po páde západorímskej 

ríše (r. 476 n. l.) však došlo postupne k jej všeobecnému úpadku. Zmeny sa nevyhli ani 

vojenstvu. Miznú stále vojská a s nimi i vyspelé poňatie organizovanej pomoci na bojisku. 

O stredoveku môžeme povedať, že bol i v tejto oblasti krokom späť.  

V XII.-XIV. storočí boli lekári na bojisku veľmi zriedka a iba v pozícii osobných lekárov 

panovníkov alebo veliteľov (hlavne pri organizácií krížových výprav). Organizácia pomoci na 

bojisku neexistovala, hlavná bola svojpomoc, či výpomoc ďalších vojakov (plátno ako obväz 

mali vojaci obvykle u seba). Pomoc prichádzala až po ukončení boja a dosť často bola 

limitovaná jeho výsledkom. Veľkú úlohu zohrávali cirkevné osoby (mnísi), tradičná bola 

ošetrovateľská úloha  žien. Ranení boli umiestňovaní v najbližších obydliach, kláštoroch 

i špitáloch. Vynášanie ranených sa odohrávalo na štítoch či improvizovaných nosidlách, 

pomocou ťažných zvierat. Doprava na ďalšiu vzdialenosť bola vykonávaná na vozoch.  

 
1.4 Začiatky organizovania zdravotníckej  pomoci po objavení strelného prachu 

 
Strelný prach sa do Európy dostal v 13. Storočí. Boli konštruované ručné palné a 

delostrelecké zbrane, tým pádom sa prispôsobuje aj taktika boja. Končí obdobie chladných 

zbraní, mení sa charakter vojnových poranení, ich početnosť, dochádza k novým nárokom 

na spôsob a včasnosť ošetrenia poranení. V Európskom meradle mali prelomový význam 

diela francúzskeho chirurga Ambroisa Paré. 
Ambroise Paré pôvodom ránhojič vstúpil v roku 1536 do francúzskeho vojska a 

zúčastnil sa bojov v Taliansku proti Karolovi V.  Práve v tejto súvislosti sa Paré dopracoval k 

novým postupom v ošetrovaní strelných poranení namiesto vtedajšej praxe. V roku  1545 

zverejnil spis Metódy ošetrovania rán, ktorý bol preložený do viacerých jazykov a slúžil ako 

príručka pre armády takmer celej Európy.  
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1.5 Pätnáste storočie a organizovanie zdravotníckej pomoci 
 

Od 15. storočia sa začínajú opäť objavovať prvky vojenskej poľnej zdravotníckej 

organizácie. Útržkovité správy potvrdzujú prítomnosť platených lekárov v armáde a z roku 

1487 pochádza správa o rozvinutí poľnej nemocnice (400 vozov) pri obliehaní Malagy. 

Pôsobili v nej lekári - chirurgovia a pomocný personál. Z  Roku 1579 je správa o existencii 

poľných nemocníc. Tieto nemocnice sa delili na pohyblivé (les hôpitaux ambulants), ktoré 

plnili funkciu obväziska a následného prevozu ranených do stálych rozvinutých poľných 

nemocníc (les hôpitaux fixes). Nemocnice mali aj lekáreň a základné inštrumentárium. 
 
1.6 Zdravotnícke zabezpečenie v období Habsburgovcov 
 

So vznikom stáleho vojska sa regulárnou súčasťou armády stáva tiež zdravotnícka 

služba s vlastnou organizáciou a zásadami činnosti. Nie je to však iba ďalší druh vojenskej 

služby, ale objavuje sa postupne aj humánny aspekt vojenského zdravotníctva v podobe 

starostlivosti o bývalých vojakov.  

V roku 1738 bol vydaný poľný nemocničný poriadok. Určoval, že každá operujúca 

armáda mala byť vybavená hlavným poľným „špitálom“ a podľa potreby filiálnymi poľnými 

nemocnicami. Poľné nemocnice boli rozvinované na zámkoch, v kláštoroch alebo v obciach 

blízko bojiska. Nedostatkom tejto doby bolo, že zdravotnicky personál nemal odborné 

teoretické znalosti jeho hlavným zdrojom bolo praktické ošetrovanie ranených a chorých. 

Obratom v úrovni a postavení vojenského zdravotníckeho personálu bolo snaženie 

cisárovny Márie Terézie, ktorá angažovala do Viedne holandského lekára Gérarda van 

Swietena, ktorý sa  stal zároveň jej  osobným lekárom Tento lekár sa zaslúžil i o zmeny vo 

vojenskom zdravotníctve. Jeho zásluhou bol v roku 1750 vydaný rozkaz, ktorý nariaďoval, že 

v armáde nesmie pracovať ránhojič, ktorý nebol preskúšaný na viedenskej lekárskej fakulte. 

Novú dimenziu nadobudli vojenské zdravotnícke zariadenia za vlády cisára Jozefa II., ktorý 

poznal z vlastných skúsenosti nedostatky vojenského zdravotníctva. V máji 1781 boli 

vymedzené zásady pre budovanie systémov zdravotníckych zariadení v rakúskej monarchii.  

Plukovný lekár (chirurg) v deň boja vymedzil miesto „prvého obväzu“ tj. zdravotníckej 

pomoci. Stanovištia poskytovania pomoci boli označené oranžovou vlajkou. Súčasne tu boli 

sústredené vozy ťahané koňmi určené na odsunu ranených do poľných nemocníc. Postupne 

boli vyčlenené tri druhy týchto poľných nemocníc: 

 prijímacie nemocnice s kapacitou do 400 osôb, ktoré boli pohyblivé, to znamená že 

postupovali za vlastnými jednotkami vykonávali príjem ranených a odosielali ich do 

nemocníc ďalších nemocníc. 

 odložné nemocnice –  s kapacitou pre 800 osôb; 

 hlavné nemocnice s kapacitou do 1200 vojakov. 
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V roku 1805 bolo zriadené tzv. Poľné lekárske riaditeľstvo, ako najvyššia zdravotnícka 

riadiaca inštitúcia v poli. 

 
2. Vojenské zdravotníctvo v 19. storočí a organizovanie zdravotníckej  pomoci na 
bojisku. 
 
2.1 Organizácia vojenského zdravotníctva v Rakúsko Uhorsku 

 
V súvislosti s uzákonením všeobecnej brannej povinnosti prebehla reorganizácia armády i jej 

zdravotníctva. Na základe získaných skúsenosti boli vykonané v oblasti zdravotníckeho 

zabezpečenia tieto opatrenia : 

 bola vyzdvihnutá  prestíž vojenskej zdravotníckej služby pristúpením k Ženevským 

dohovorom z roku 1864, posilnenie prostriedkov organizácie Červeného kríža, 

uznanie a zavedenie ošetrovateľskej služby vo vojne, 

 v poľnej zdravotníckej službe bola všeobecne akceptovaná Pirogovová schéma 

triedenia ranených (triage), so snahou o rovnomerné rozdelenie lekárskej činnosti, 

 riadenie zdravotníckej služby lekármi a zaradenie zberačov ranených  do organických 

jednotiek v Rakúsko – Uhorsku -   Sanitätskorps, od roku 1870 Sanitätsgruppe, 

 vybudovanie odsunového systému z bojiska do tyla, vylepšením odsunových 

prostriedkov a organizáciou odsunu, keď pribudol kvalitatívne celkom nový odsunový 

prostriedok železnica a k tomu sa pridružovali objavy v spojovacej technike (telegraf). 

 
2.2 Zdravotnícke zabezpečenie počas 1. svetovej vojny 
 

Zdravotnícka služba v prvej svetovej vojne bola postavená pred nové skutočnosti. Na 

jednej strane sa objavili nové bojové prostriedky ako: tanky, letectvo ba dokonca vôbec prvé 

použitie bojových chemických látok. Na druhej strane technický pokrok umožnil zrýchliť 

odsun ranených, okrem železničnej dopravy pribudla automobilová doprava a objavujú sa 

prvé pokusy o leteckú prepravu ranených.  

Vývoj medicínskej vedy a pokrok vo výrobe zdravotníckej techniky sa odrazil 

napríklad. v zavedení očkovania vojakov proti týfusu a cholere, v poľnej zdravotníckej službe 

sa objavuje pohyblivý dezinfektor (na podklade parného zariadenia), laboratória a 

rentgenové prístroje.  
Zdravotnícka pomoc na bojisku bola organizovaná v tomto poradí : 

 nosiči ranených;  

 plukovné (práporné ) obväzisko, ktoré bolo zamerané na prehliadku ranených, 

revíziu obväzov a v prípade ohrozenia života boli vykonávané operačné zákroky 

(napr. tracheotómia);  



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 439

 divízne obväzisko – vykonávalo dôsledné triedenie ranených, vykonávali sa 

operačné zákroky na záchranu života a bol organizovaný ďalší transport ranených; 

 poľné nemocnice boli rozvinuté v bezpečnom tylovom priestore divízie. Tieto 

nemocnice boli určené na vykonávanie dôležitých chirurgických zákrokov a tiež 

liečenie ranených a chorých pokiaľ predpokladaná doba liečenia nebola dlhá.;  

 konečný stupeň liečenia predstavovali liečebné ústavy na vlastnom teritóriu – stále 

vojenské nemocnice a záložné (dočasne vytvárané) nemocnice. 

 
3. Československá vojenská zdravotnícka služba po roku 1918 
 
3.1 Organizácia zdravotníckej služby v Československej republike 
 

Vojenská zdravotnícka služba patrila medzi „ostatné“ služby (medzi služby 

netechnické) a jej úlohou bolo starať sa o zdravotný stav vojska, zabezpečovať a prideľovať 

zdravotnícky materiál a vykonávať výcvik príslušníkov zdravotníckej služby. Boli zriaďované 

vojenské nemocnice, no nedostatkom tejto doby bolo málo zdravotníckeho personálu, na 

základe čoho boli zriadené Vojenské lekárske školy. Vypuknutím 2 sv. vojny bol vývoj ČS 

vojenskej zdravotníckej služby prerušený. 

 
3.2 Organizácia zdravotníckej služby počas a po druhej svetovej vojne 
 

Organizovanie zdravotníckeho zabezpečenia na bojisku čiastočne kopírovalo systém 

poskytovania prvej pomoci raneným a chorým z čias prvej svetovej vojny. Pri postupe 

oslobodzujúcich vojsk sa naviac vytvárali poľné odsunové nemocnice. 

Obdobie bezprostredne po druhej svetovej vojne bolo poznačené nedostatkom 

odborného personálu najmä lekárov a stredného zdravotného personálu vojakov z 

povolania. Základným typom zariadení zdravotníckej služby zostali vojenské nemocnice. 

Prelomom v tejto oblasti bol vznik Vojenskej lekárskej akadémie v Hradci Králové, ktorá 

zabezpečovala prípravu vojenských lekárov. Príprava stredného zdravotného personálu 

prebiehala vo Vojenskom zdravotníckom učilišti Ružomberok neskôr vo Vojenskej strednej 

zdravotníckej škole v Žiline. Nižší zdravotnícky personál bol pripravovaný v Poddôstojníckej 

škole v Uherskom Hradišti. 

Hlavnými cieľmi vojenskej zdravotníckej služby za vojny bolo : 

 zachraňovať životy a prinavracať zdravie raneným a chorým, čo najrýchlejšie ich 

vyliečiť a v čo najkratšej dobe obnoviť ich bojaschopnosť, maximálne znižovať 

invaliditu u postihnutých a umožniť im návrat k bojujúcim jednotkám, 

 zabraňovať vzniku a šíreniu prenosných ochorení a hromadných nákaz, zvyšovať 

odolnosť a upevňovať zdravie príslušníkov vojsk. 
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4. Novodobá história vojenského zdravotníctva 
 

Na Slovensku sa začala písať po rozdelení federácie - jeho dnešný systém je 

integrálnou súčasťou bojových operačných kapacít OSSR, ale pôsobí aj v rámci národného 

systému zdravotnej starostlivosti. Reformu vojenského zdravotníctva riadi Veliteľstvo 

vojenského zdravotníctva Ružomberok. Úrad hlavného lekára Ružomberok vznikol 1.6.2009 

ako nástupnícka organizácia reorganizáciou Veliteľstva vojenského zdravotníctva 

Ružomberok. Poslednou reorganizáciou  prešiel úrad 1.9.2010. 
Úrad hlavného lekára v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje velenie, riadenie a je 

najvyšším koncepčným orgánom vojenského zdravotníctva v rezorte MO SR v čase mieru, 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. 

 

Záver 
Z histórie vieme že vojenské zdravotníctvo išlo ruka v ruke s civilným zdravotníctvom. 

Aj v dnešnej dobe je tomu tak a svoje poslanie pomáhať, chrániť a brániť ľudí či už v čase 

mieru alebo vojny napĺňa dodnes. Hlavným poslaním vojenského zdravotníctva je 

spolupracovať s civilným rezortom zdravotníctva ako aj s medzinárodnými organizáciami na 

podporu a udržanie mieru počas vojenských alebo mierových misií.  
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Súhrn 
Cieľom predloženého príspevku, ktorý vznikol na základe diplomovej práce autorky 

a prezentuje výsledky výskumu, je informovať o úrovni profesionálnej spokojnosti fyzioterapeutov 

a stanoviť profesionálne a demografické korelácie spokojnosti s povolaním, aby sme zistili, ktorý 

z nich najviac podiela na určovaní profesionálnej spokojnosti. Výskum sme realizovali pomocou 

dotazníka. Respondentmi boli fyzioterapeuti zo Slovenska, Francúzska a Spojeného kráľovstva 

– Anglicka v počte 101 účastníkov. Návratnosť bola 56 %. Analýzu sme vykonávali pomocou 

rôznych matematicko-štatistických metód. Výsledky ukazujú, že väčšina fyzioterapeutov (97 %) 

je so svojou profesiou spokojná. Najväčšiu spokojnosť vykazujú v oblasti povahy práce 

a spolupracovníkov. Jednotlivé aspekty práce vykazovali signifikantnejšiu koreláciu k celkovej 

profesionálnej spokojnosti, ako demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, dĺžka praxe, 

pohlavie). Zistili sme špecifické oblasti nespokojnosti, ktorými boli mzda, benefity, pracovné 

prostredie a nedostatočné uznávanie profesie.  

 
Kľúčové slová: Fyzioterapia. Vzdelávanie. Profesia. Profesionálna spokojnosť. Výskum.  

 
Summary 

The aim of this report is to focus on the job satisfaction among physiotherapists and 

investigate the professional and sociodemographic correlates of job satisfaction to determine 

which individual and professional characteristics influenced job satisfaction in this sample. A 

questionnaire survey was conducted with respondents from Slovakia, France and United 

Kingdom – England. Data were collected from 101 physiotherapists. The response rate was 

56%. A statistical analysis was undertaken. Results showed that the majority of respondents 

(97%) were with the profession satisfied. Physiotherapists tend to be most satisfied with the 

nature of work and with coworkers. Specific job satisfaction dimensions indicate that highest 

dissatisfaction levels occur in the area of salary, benefits, working conditions and low level of 

recognition of the profession. It should be noted that the relatively small number of 

participants form the selected states reduces the generalisability of the results of this study. 

 
Key words: Physiotherapy. Education. Profession. Job satisfaction. Survey. 
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Úvod 
Fyzioterapia je profesia s pomerne špecifickou pôsobnosťou, kde pracovná záťaž 

býva občas značná, čo zdôrazňuje aj  nutnosť stáleho sebavzdelávania. Profesia pritom 

málokedy počíta s významným verejným uznávaním a ešte stále musí bojovať o uznanie zo 

strany ďalších zdravotníckych profesionálov. Je ťažké dosiahnuť excelenciu v odbore a byť 

pritom aj spokojným. Aká úroveň profesionálnej spokojnosti sa dá dosiahnuť v takejto 

situácii, v podmienkach neustále sa meniaceho zdravotníckeho prostredia? Ktoré sú kľúčové 

faktory profesionálnej spokojnosti? V ktorej oblasti sa javí najväčšia nespokojnosť? Našim 

poznávacím cieľom sú tieto otázky, pričom sa zaoberáme so situáciou nielen na Slovensku, 

ale aj v ďalších dvoch krajinách, Francúzsku a Spojenom kráľovstve – Anglicku. Jednotlivé 

aspekty profesionálnej spokojnosti a konzekvencie nespokojnosti sú tiež analyzované 

v texte, pretože tvoria kritériá pre medzinárodnú komparáciu. 

 

Východiská riešenej problematiky 
Profesionálna spokojnosť je významná aj pre blahobyt fyzioterapeuta, aj pre vývoj a 

prestíž profesie samotnej. Ak sa fyzioterapeuti cítia úspešní, motivovaní, je menšie riziko 

zanechania profesie a/alebo zamestnania. Priamo to vplýva potom na produktivitu, čo sa 

v prípade zdravotníckeho zariadenia odzrkadľuje v kvalite starostlivosti. Organizácie nemôžu 

dosiahnuť kompetitívnu úroveň kvality, ak zamestnanci nie sú spokojní (Franěk, 2008). 

Nakoľko zdravotnícke zariadenia vo všeobecnosti čelia ohrozeniu nedostatku 

pracovnej sily, musia viac ako inokedy udržať vysoko výkonnú a kvalitnú pracovnú silu, ak 

chcú poskytnutú zdravotnú starostlivosť udržiavať na vysokej úrovni. Neustále sa meniace 

podmienky a  prostredie v zdravotníctve má potencionálny vplyv na kariérnu a profesionálnu 

spokojnosť každého zdravotníckeho profesionála. Preto poznávanie a pochopenie faktorov, 

ktoré sú najviac prediktívne a predurčujú profesionálnu spokojnosť, je veľmi užitočné pre 

manažérov a personalistov organizácie pri udržiavaní pracovnej sily. 

 
Tabuľka 1 Súhrn vybraných údajov profesie v skúmaných krajinách 

Krajina 
Oficiálny 

názov profesie 
Oficiálny titul 
odborníka 

Registrácia 
povinná 

Nástupný plat v € 

(brutto,orientačne)

Slovensko Fyzioterapia Fyzioterapeut Áno 530 € 

Francúzsko 
Masseur-

kinésithérapeute 

Masseur-

kinésithérapeute 

(diplôme) Áno 1300 € 

UK – 

Anglicko 
Physiotherapy Physiotherapist 

Áno 2110 € 
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Analýza problematiky 
Súbor 

Súbor respondentov tvorili fyzioterapeuti zo Slovenska, Francúzska a Spojeného 

kráľovstva – Anglicka, pracujúci v štátnych aj súkromných zariadeniach. Výskumu sa 

zúčastnilo celkovo 101 fyzioterapeutov. Počet respondentov zo Slovenska bol 28, 

z Francúzska 27 a zo Spojeného kráľovstva – Anglicka 46. Súbor zahŕňal celkovo 78 žien, 

tvoriace tak 77,22 % všetkých zúčastnených a 23 mužov s 22,77 %-ným zastúpením.  

 

Výskumný nástroj 
Dotazník, ktorý bol použitý v našom výskume, sa skladal z troch častí: sekcia A - 

biografický dotazník, sekcia B - charakteristiky práce a profesie, sekcia C - dotazník 

profesionálnej spokojnosti (Job Satisfaction Survey, JSS). JSS je medzinárodne uznávaným 

a široko použitým nástrojom merania profesionálnej spokojnosti, vyvinutý profesorom Paul E. 

Spector vo Floride, USA. Dotazník je chránený autorskými právami, voľne sa môže ale 

použiť pre nekomerčné vzdelávacie a výskumné účely. 

 

Štatistické metódy 
V našom výskume sme používali hlavné indexy deskriptívnej štatistiky, ako percentá, 

priemery (mean) a smerodajné odchýlky (standard deviation, SD). Výsledky sú prezentované 

vo forme tabuliek alebo grafov. Inferenčné štatistické metódy, ktoré boli použité v našom 

štúdiu, sú korelácia – Pearsonov korelačný koeficient (Pearson’s Correlation Coefficient), 

analýza variancie ANOVA (Analysis of Variance) a regresná analýza (Regression Analysis).  

 
Výsledky výskumu 

Tento príspevok obsahuje len výber najpodstatnejších výsledkov. Ďalšie zistenia 

a detailné výsledky prieskumu pre limitujúci rozsah sú k dispozícii v prílohovej časti 

diplomovej práce autorky.  

Veľká väčšina respondentov medzinárodného súboru (77,22 %) vybral túto profesiu 

z dôvodu osobného záujmu v profesii. Ostatní (10,89 %) sa rozhodli pre profesiu preto, lebo 

im to niekto poradil a iba 1 respondent - zo Slovenska – tvrdil, že je to u nich rodinná tradícia. 

Atraktivita profesie sa podľa najväčšieho podielu respondentov zo všetkých krajín 

spočíva v možnosti pomáhať ľudom (67,32 %) a aj v zaujímavosti pracovných úloh (21,78 %). 

V odpovediach respondentov o najväčšej nevýhode vykonávania profesie sa objavil 

dominantný súhlas vo všetkých krajinách v 59,40 % označením nízkych príjmov. Francúzsky 

FT pokladali za nevýhodu aj psychickú a fyzickú náročnosť v 37,03 %, hoci aj oni si vybrali 

povolanie pre ich osobný záujem. Navyše je to súbor mladých FT v porovnaní s oveľa 

staršou vekovou kategóriou Slovákov, ktorí tento aspekt nepovažujú za nevýhodu. 
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V súvislosti s týmto zistením za najdôležitejšie pracovné motívy sa na Slovensku 

považujú financie (57,14 %), kým v UK má prioritu dobrá atmosféra pracoviska (45,65 %) 

a vo FR najväčší význam prisudzujú zaujímavosti práce (66.66 %). S atmosférou pracoviska 

sú všetci zahraniční respondenti spokojní, zo slovenských len 57,14 % a 35,71 % 

nepovažuje atmosféru za priateľskú, čo môže byť značnou nepríjemnosťou v prípade takejto 

profesie, kde sa pracuje s ľuďmi a častokrát sa vyžaduje tímová spolupráca. 

Respondenti zo všetkých krajín v najväčšej miere (64,35 %) súhlasne tvrdia, že 

finančné ohodnotenie FT je nedostatočné alebo len uspokojivé (27,72 %) a to napriek 

značným odlišnostiam vo výške nástupného platu v skúmaných krajinách.  

Z výskumu tiež vyplýva, že FT dostávajú odmeny resp. 13. plat jedine vo FR. 

S jednotlivými faktormi pracovného prostredia, ako aj s úrovňou komunikácie 

s nadriadenými sú respondenti v zásade spokojní v každej krajine, no niektorí udávali, že 

nevedia posúdiť úroveň komunikácie. Taktiež sa zhodujú na tom, že vykonávané pracovné 

činnosti sú v súlade s ich vzdelaním. Celkovo s aktuálnym zamestnaním je drvivá väčšina FT 

spokojná, až na 1 slovenského a 1 anglického FT vyjadrujúceho nespokojnosť. Pri zmene 

terajšieho pracoviska by brali skoro všetci respondenti do úvahy lepšiu mzdu (75,24 %). Len 

33 % (FR+SR) by zmenil svoje pracovisko, aby mohol pracovať pod iným štýlom 

manažmentu alebo vo významnejšom poste (33,33 % FR). Anglickí FT napriek tomu popri 

lepšej mzde by ešte uprednostnili pružný pracovný čas (8,69 %). Detailné výsledky analýzy 

k týmto aspektom sú k dispozícii v prílohe diplomovej práce.  

Mienka fyzioterapeutov SR a UK o tom, či verejnosť chápe, čo je fyzioterapia je 

celkom jednoznačná, nakoľko 75 % slovenských a 67,39 % anglických respondentov si 

myslí, že verejnosť nechápe poslanie fyzioterapie. Opačná je situácia vo FR, nakoľko až 

55,55 % respondentov tvrdí, že poslanie fyzioterapie je pre širokú verejnosť jasná. V súlade 

s týmto zistením je aj spokojnosť s uznávaním profesie verejnosťou, pacientmi a ostatnými 

zdravotníkmi: na SR a v UK vyjadrili účastníci výskumu vo väčšej miere nespokojnosť, 

pričom na SR je odbor očami fyzioterapeutov najmenej uznávaný ostatnými zdravotníkmi, 

kým v UK verejnosťou. Vo FR sú na tom najlepšie, keďže väčšina respondentov je spokojná 

s uznávaním fyzioterapie verejnosťou, pacientmi aj ostatnými zdravotníkmi. 

Celkovo vykazovali respondenti z každej krajiny so svojou profesiou vysokú 

spokojnosť, pričom 100 % anglických respondentov udával, že je s profesiou skôr spokojný, 

francúzsky sú v 51,85 % spokojní a v 48,14 % skôr spokojní a slovenskí fyzioterapeuti sú 

v najväčšej miere (78,57 %) skôr spokojní. Respondentov vykazujúcich celkovo 

nespokojnosť s profesiou sme mali len v slovenskom súbore fyzioterapeutov, a to v 10,71 %. 

Iné povolanie by si nikdy nevybral 93,47 % anglických fyzioterapeutov. Slovenskí 

fyzioterapeuti by si v 53,57 % vybrali iné povolanie, kým až 25 % opýtaných si to nevie posúdiť. 

Na rozdiel od Slovákov a Angličanov, vo Francúzsku by len 11,11 % opýtaných fyzioterapeutov 

ostal pri svojej profesii, 26 % by rád zmenil povolanie a zvyšok to nevedel posúdiť.  
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Diskusia 
Väčšina našich respondentov si vybrala túto profesiu na základe osobného záujmu 

o odbor. Pri zistení kľúčového momentu, ktorý určuje príp. znižuje atraktivitu profesie, sme sa 

dospeli k záveru, že profesia je atraktívna najmä pre možnosť pomáhať ľudom a pre 

zaujímavosť pracovných úloh. Pri tom väčšina fyzioterapeutov vníma nedostatočné 

uznávanie profesie najmä zo stany ostatných zdravotníkov. Navyše profesia trpí aj 

nedostatočným pochopením zo strany širokej verejnosti. Na základe toho by patrilo zvýšenie 

povedomia verejnosti aj odborného personálu o hodnotách a prínose tejto profesie. 

Najväčšia nespokojnosť sa objavila v oblasti mzdy a benefitov, po nich nasledovala 

nespokojnosť s pracovnými podmienkami a možnosťami postupu. Na nespokojnosť 

s možnosťami pracovného postupu a kariérneho rastu v prípade fyzioterapeuta možno 

pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Situácia však vo väčšine prípadov je taká, že postavenie 

fyzioterapeuta na konci profesionálnej dráhy je len o trošku alebo ani nie je vyššie než na 

počiatku, pretože fyzioterapia nie je výrazne hierarchicky usporiadaná s možnosťou 

vertikálnej kariéry. To ale súvisí aj s kompetenciami fyzioterapeutov, ktoré môžu byť 

v skúmaných a aj v iných krajinách EÚ veľmi odlišné. Bolo by vhodné preskúmať aj túto 

oblasť a porovnať kompetencie a možnosti vertikálnej kariéry fyzioterapeutov v jednotlivých 

krajinách EÚ. Výskum tejto oblasti by bol v súčasnosti veľmi aktuálny aj ohľadom čoraz 

väčšej miere migrácie fyzioterapeutov aj iných zdravotníkov v rámci EÚ. 

Skúmali sme aj profesionálne a demografické koreláty profesionálnej spokojnosti, aby 

sme zistili, ktorý aspekt alebo charakteristika ovplyvňuje spokojnosť v najväčšej miere. Zistili 

sme signifikantnejšiu koreláciu pracovných aspektov v porovnaní s demografickými 

charakteristikami. Mzda sa zdala byť najsilnejším prediktorom spokojnosti. Tiež treba pri tom 

prihliadnuť na fakt, že napriek značným odlišnostiam nástupného platu fyzioterapeutov 

v skúmaných krajinách sa stále považujú za nedostatočne ohodnotené. Čiže výplata vo 

veľkej miere prispieva k spokojnosti fyzioterapeutov.  

Demografické koreláty profesionálnej spokojnosti boli predmetom záujmu viacerých 

výskumníkov (Franěk, 2008; McIntyre 2010). Rovnako s medzinárodnou literatúrou sme 

nezistili rozdiely v profesionálnej spokojnosti na základe pohlavia. Vek bol tiež často 

skúmaným fenoménom vo vzťahu k profesionálnej spokojnosti. Výsledky výskumov sú síce 

rozporuplné a nejdnotné, väčšina sa však zhoduje v tom, že vplyv veku je oveľa 

signifikantnejším ako vplyv pohlavia alebo vzdelávania. Naše výsledky to tiež podporili. 

V našom výskume sme totiž zistili negatívnu koreláciu v zmysle znižujúcej sa spokojnosti so 

zvyšujúcim vekom, čo je v súlade s výsledkami autora Franěk (2008), najmä v prípade SR. 

Vzdelanie a jej vplyv nebol vždy jednoznačne spojený s profesionálnou spokojnosťou. 

McIntyre (2010) potvrdil, že zdravotníci s vyšším vzdelaním sú spokojnejší, než osoby 

s nižším vzdelaním. Franěk (2008) zdokumentoval nižšiu spokojnosť osôb s vysokoškolským 
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vzdelaním. V tomto prípade autor predpokladá, že vzdelanie, ktoré nemá za následok 

pribúdanie vonkajších faktorov spokojnosti (odmeny, prestíž, autorita, autonómia), vedie 

k nespokojnosti nenaplnením očakávaní, snáh a ašpirácií. V našom súbore prevažuje podiel 

respondentov s vysokoškolským vzdelaním, a ak tento fakt dáme do súvislosti s celkovým 

pozitívnym hodnotením profesie a spokojnosťou s ňou, môžeme vysloviť súhlas s autorom 

McIntyre (2010). Výskumy naznačujú nezanedbateľný vplyv dĺžky praxe na profesionálnu 

spokojnosť. Literatúra udáva absolútne pozitívnu koreláciu medzi dĺžkou praxe a 

spokojnosťou, totiž zamestnanci s dlhšou pracovnou skúsenosťou sú viac spokojní v 

porovnaní s menej skúsenými (Okpara 2004; Robbins, 1998). Na druhej strane bol ale 

preukázaný aj inverzný vzťah týchto faktorov. Výskum v tomto smere je teda protirečiaci – 

ako aj naše výsledky. V prípade SR korelácia bola negatívna, čo naznačuje, že slovenský 

fyzioterapeuti s pribúdajúcimi rokmi praxe strácajú spokojnosť. V súbore anglických 

fyzioterapeutov sme mali koreláciu pozitívnu, oni sú teda čím dlhšie v praxi, sú tým 

spokojnejší. V prípade Francúzska sa nám preukázal nesignifikantný vzťah dĺžky praxe 

a profesionálnej spokojnosti. 

 

Záver 
Tento výskum odráža názory 101 fyzioterapeutov z 3 krajín EÚ. Nízky počet dát 

a respondentov z jednotlivých krajín môže spôsobovať nepresnosti v odhade pri vyvodzovaní 

záverov a môže tiež znamenať nereprezentatívnosť výsledkov, ktoré tým pádom nemôžu byť 

zovšeobecnené a vyslovené na celú populáciu fyzioterapeutov jednotlivých krajín. 

Uvedomujeme si, že výsledky nášho výskumu môžu časom strácať na aktuálnosti a to najmä 

kvôli možným legislatívnym zmenám týkajúcich sa tak oblasť edukácie ako aj oblasť výkonu 

profesie. Z toho dôvodu by bolo vhodné výskum po určitom čase zopakovať a prípadne aj 

rozšíriť na väčšiu geografickú oblasť preskúmaním situácie v ďalších štátoch. Naše zistenia 

sú v súlade s výsledkami existujúcich výskumov. Na základe doterajších poznatkov 

dochádzame k záveru, že fyzioterapeuti sú so svojou profesiou spokojní, ale v rámci 

zamestnania sa vyskytujú špecifické oblasti nespokojnosti, akými sú finančné ohodnotenie 

a nie vždy adekvátne pracovné prostredie, atmosféra pracoviska a štýl vedenia. Naše 

zistenia podporili doterajšie poznatky, podľa ktorých k profesionálnej spokojnosti vo väčšej 

miere prispievajú niektoré aspekty práce ako demografické charakteristiky. Najsilnejší vplyv 

na ňu má mzda, benefity, osobnosť vedúceho a kvalita komunikácie. Poradie dôležitosti 

týchto faktorov sa síce môže meniť v jednotlivých krajinách, nestrácajú ša však na ich 

význame pri určovaní celkovej spokojnosti. Neprehliadnuteľné sú oblasti nespokojnosti, ktoré 

predstavujú výzvu pre uskutočnenie zmien. Každý zdravotnícky manažér by mal vytvoriť také 

pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, v ktorom sa cítia dobre a môžu poskytnúť 

naozaj kvalitnú zdravotnú starostlivosť.  
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Abstrakt 
Stres je prirodzenou obrannou reakciou každého organizmu na akúkoľvek záťaž, 

preto je súčasťou každodenného života. Parciálnymi výsledkami a ukážkou z prieskumu 

chcem poukázať na skutočnosť, že náročné záťažové stresové situácie sa neviažu výlučne 

len k životom dospelej populácie našej spoločnosti, ale že sa tento fenomén stáva bežnou 

súčasťou života aj našich detí. Prieskum dokázal, že prostredie rodiny a rodičia sú jedným z 

faktorov, ktoré spôsobujú stresové situácie a následne vznik psychosomatických ochorení u 

detí s možnými celoživotnými následkami. Zistenia uvedených závažných skutočností 

dopĺňam vybranými, parciálnymi výsledkami z dotazníkového prieskumu. 

 

Kľúčové slová: Rodinné prostredie. Stresové situácie. Psychosomatické ochorenia. 

 

Abstract 
Stress is a natural reaction of any organism to any burden, because defence is a part 

of everyday life. Working primarily on partial results and demonstration of the survey, I want 

to point to the fact that demanding stress  situations are not related to the life of the adult 

population only, but that this phenomenon is becoming a normal part of life  of our children. 

The survey proved that the environment of the family and parents are one of the factors that 

cause stress and, in turn, the emergence of the disease in children with possible lifelong 

consequences of psychosomatic factors. The findings of these serious facts, working 

primarily on the results of the questionnaire survey are being selected.  

 

Key words: Family environment. Stress. Psychosomatic disease. 

 

Úvod 
Vývoj spoločnosti prebiehal vždy v závislosti od historických zmien, od konkrétnych 

potrieb spoločnosti a množstva iných okolností. V dôsledku týchto zmien, bola a je celá 

spoločnosť a jej jednotlivci, nútená prekonávať rôzne prekážky, ktoré s takýmito zmenami 

priamo súvisia. Každý človek je istým spôsobom jedinečný a vo svojom druhu originálom 

a osobnosťou, ktorej myslenie a správanie je nutné chápať v istých súvislostiach vnútorných 
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dispozícii a vonkajších vplyvov, pretože hovoríme o jedinečnej syntéze jeho vlastností 

a správania, procesoch biologických, psychologických, sociálnych a spirituálnych. Takým 

spôsobom jedinec ovplyvňuje prírodné, kultúrne a sociálne prostredie a ono zase naopak 

pôsobí na neho. Slovo stres k nám preniklo z anglického slova „stress“, ktoré v preklade 

znamená tlak, tieseň, napätie, teda v prenesenom význame „byť v tiesni, byť vystavený 

rôznym tlakom“. H. Selye (*1907 - †1982), kanadský biológ, chemik, endokrinológ 

slovenského pôvodu, ktorý je považovaný za otca moderného výskumu ,,stresu“, tento 

termín definoval ako nanajvýš abstraktný pojem, akým je podľa jeho slov aj samotný život 

človeka, ktorý vo svojej podstate predstavuje tiež istú abstrakciu. Jeho teória stresu 

vychádza z predpokladu, že stres predstavuje istý stav tela i mysle, na ktorý má samotné 

prežívanie záťažovej situácie určitý dopad, a ktorý sa prejavuje radou objektívnych, 

zistiteľných chemických a fyziologických zmien v orgánoch tela (Křivohlavý, 1994, s. 7-9).  

Stresom bežne označujeme extrémne vyostrenú situáciu vychádzajúcu 

z bezprostredného, alebo nepriameho ohrozenia človeka, ktorá má pre jeho osobné 

prežívanie väčší význam. Môže sa prejavovať aj v dôsledku tráum, duševného napätia, 

alebo v dôsledku veľmi intenzívnej frustrácie. Stres môže byť vyvolávaný rôznymi vplyvmi, 

okolnosťami a faktormi, pričom niektoré z nich majú negatívny vplyv na všetkých ľudí, iné 

pôsobia len na určitých jedincov. Tieto udalosti vyvolávajúce ,,stres“ všeobecne nazývame 

stresormi a reakcie ľudí na stresory stresové reakcie (Atkinson, 1995, s. 587). 

Jedinec sa stáva členom spoločnosti a jeho prostredia už svojím narodením. Vplyvom 

prostredia venujeme svoju pozornosť z hľadiska rodiny a školy v súvislosti so stresovými 

situáciami. Prostredníctvom prieskumu sa snažíme poukázať na prostredie a jeho jednotlivé 

zložky, ktoré môžu byť za určitých okolností potenciálnymi zdrojmi stresových situácii. 

Prostredie nie je tvorené náhodnou sumou rôznych na sebe nezávislých činiteľov. Vo svojej 

podstate predstavuje  štruktúrovaný systém, ktorý funguje na základe istej vnútornej 

organizácie (Kraus, Poláčková, 2001, s. 99). Jeho otvorenosť voči rozmanitým podnetom 

a vplyvom zo strany človeka, znamená jeho pretváranie, no spätne, opätovné ovplyvňovanie 

a pretváranie samotného človeka. Práve v dôsledku  sily pôsobenia na jedinca a veľkosti 

jeho poľa, na ktorom pôsobí, sa štúdium tohto fenoménu stáva predmetom záujmu mnohých 

humanitných vied. Samotný život, správanie a konanie človeka však nie je ovplyvňovaný len 

kultúrnym a sociálnym prostredím. Medzi ďalšie prostredia, v ktorých sa jedinec viac, či 

menej počas svojho života pohybuje patria aj: fyzické, prírodné, pracovné prostredia a 

ďalšie, pričom v tejto rovine už hovoríme o jednotlivých úrovniach životného prostredia. 

Vplyvy jednotlivých činiteľov, ich intenzita a v konečnom dôsledku dopad na myslenie, 

správanie a konanie jedinca, predstavujú istú jedinečnosť, tak ani samotný vplyv a dopad na 

psychiku takéhoto jedinca nemôžeme vopred predvídať. 
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Vplyv rodinného prostredia na život dieťaťa 
Rodina predstavuje základnú bunku spoločnosti. Je prvou inštitúciou, v ktorej začína 

proces socializácie a výchovy jedinca. V rámci svojho pôsobenia na správanie jedinca ju 

radíme medzi objektívne socializačné činitele, no z pohľadu prvenstva patrí rodina medzi 

sociálne skupiny, kde prebieha primárna socializácia jedinca. V tomto procese dochádza 

k závažnému a zásadnému formovaniu samotnej osobnosti s vedomím vlastnej identity 

odlišnej od druhých. Je to proces v ktorom je budovaná emočná stabilita, istota 

a identifikácia vlastného miesta v rodine, ktorý pretrváva počas celého života jedinca.  

Rodina je neformálna sociálna skupina, pre ktorú je príznačné spolužitie príbuzných a 

pokrvných osôb, predovšetkým rodičov a detí, pričom pod pojmom rodina rozumieme aj 

spolužitie jedného rodiča a jedného dieťaťa, ktoré pre svojich členov vytvára citové, 

emocionálne, sociálne a výchovné zázemie a ktorá sa riadi vlastnými, ,,internými“ pravidlami 

a normami. Každá rodina je svojim spôsobom jedinečná a práve preto nemôžeme pri 

definovaní jej funkcií doslovne vystihnúť všetky jej oblasti, v ktorých sa realizuje. Medzi 

hlavné ukazovatele podľa Havlíka a Koťu (2002, s. 65), ktoré napovedajú o jej funkčnosti 

patrí: vek, vzdelanie, zamestnanie, súdržnosť jej členov, hierarchia v rodine, zloženie, výška 

príjmu, zdravotný stav a.i.. Spomenuté ukazovatele majú v tomto ponímaní veľkú výpovednú 

hodnotu, ktorá napovedá o schopnosti rodiny plniť si svoje povinnosti voči spoločnosti a voči 

jej členom. Z tohto pohľadu plní rodina niekoľko základných funkcií ako napríklad: biologicko-

reprodukčnú, ekonomicko-zabezpečovaciu a predovšetkým socializačno-výchovnú, ktorá 

pomáha jedincovi naučiť sa vytvárať spoločenské vzťahy založené na spravodlivosti a láske. 

Formuje názory, vlastnosti a postoje jedinca. Usmerňuje jeho záujmy, návyky, správanie 

a konanie. Napomáha jedincovi v budovaní a orientácii v spoločenských normách 

a hodnotách. Medzi ďalšie a nie menej významné funkcie, ktoré by mala fungujúca rodina 

plniť patrí funkcia emocionálna. Havlík a Koťa (2002, s. 73) vychádzajú z názoru, že 

vnútorným princípom existencie a faktorom súdržnosti rodiny je láska, porozumenie, 

ochrana, sociálna opora, záujem, istota, starostlivosť, teda inými slovami ,,istoty“, ktoré 

vytvárajú priestor pre zdravý duševný a fyzický vývin jedinca. Dôležitou sa v tomto smere javí 

aj regeneračná funkcia, ktorá má veľký význam z hľadiska odpočinku. Poskytuje dôležitú 

duševnú podporu a psychickú rovnováhu, pomáha prekonávať stres. 

Správne fungovanie rodiny, plnenie si svojich práv a povinností voči jej členom 

vytvára zdravú spoločnosť a dáva priestor pre zdravý psychický a fyzický rast jedinca. 

Vytvára zázemie, útočisko a v pravom zmysle slova domov. Pocit vnútornej rovnováhy 

a lásky získanej v rodine, predstavuje pre každého človeka istý ,,imunitný systém“, ktorý 

nedovolí negatívnym vonkajším vplyvom preniknúť a narušiť jeho psychickú rovnováhu. Len 

takto vybavený jedinec, naplnený vyššími hodnotami, cieľmi a pocitom istoty dokáže 

odolávať každodenným záťažovým stresovým situáciám.  
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Vplyv školského prostredia na život dieťaťa 
Školské prostredie predstavuje istým spôsobom špecifickú oblasť životného 

prostredia každého jedinca. Skladá sa z jednotlivých zložiek, ktoré podľa ich povahy 

môžeme deliť na živé a neživé, hmotné a nehmotné, prírodné a kultúrne, vecné a činnostné. 

Toto prostredie dotvárajú mnohé faktory, ako napr. veľkosť a vybavenosť školy, vek a počet 

žiakov, vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, sociálne a organizačné zaťaženie, ekonomika, 

hospodárenie a mnoho iných.  

Na úroveň školského prostredia vplývajú sociálne a materiálne podmienky, ktoré sú 

dotvárané miestnym a prírodným prostredím školy. Školské prostredie je súčasne súborom 

vonkajších a vnútorných podmienok s jasne danými internými pravidlami fungovania. Má 

svoje ciele, vlastnú organizáciu, kultúru, metódy a techniky práce. Primárnou úlohou školy, 

v kooperácii z jej prostredím, je vzdelávanie, rozvoj telesných a duševných schopností žiaka. 

Špecifikom tohto prostredia je to, že je tvorené okrem spomenutých materiálnych a 

kultúrnych zložiek aj samotným človekom, ktorý dotvára toto prostredie svojimi interakciami, 

socializáciou, konkrétnymi vyučovacími metódami, návrhmi, vlastnou kreativitou. Náročné 

životné situácie vyskytujúce sa v živote jedinca mávajú rôznu podobu. Niekedy prichádzajú 

v podobe osobného neúspechu v škole, či na pracovisku, alebo aj v podobe sklamania pri 

rozchode priateľov, manželov. Inokedy prichádzajú ako životné situácie súvisiace 

s chorobou, úrazom, autohaváriou či s úmrtím blízkeho človeka.  

Pod vplyvom záťažových životných situácii, ktoré sa podľa svojej vážnosti a intenzity 

dotýkajú samého jadra osobnosti, dochádza k pocitom ohrozenia a menejcennosti. Často 

dochádza k závažným zmenách psychiky a zmýšľania človeka, ktoré môžu viesť k 

úplnej strate sebavedomia a oslabeniu sebahodnotenia. Pri vzniku, rozvoji a liečbe určitých 

ochorení, u ktorých zohráva významnú úlohu psychický stav, dispozície jedinca, ako aj 

prípadné sociálne faktory, zohráva významnú úlohu stresový stav s možnými následkami 

psychosomatického ochorenia. Psychosomatická medicína vo svojej práci integruje poznatky 

rôznych medicínskych odborov, ale aj poznatky humanitných vied zaoberajúcich sa životom 

človeka a spoločnosti. Tento medicínsky odbor nepovažuje stres za príčinu ochorenia, ale za 

faktor, ktorý dáva ochoreniu vhodné podmienky (Mayerová, 1997, s. 71). 

Za zdroj stresu a stresovej situácie jedinca sú v tomto prípade považované 

predovšetkým emočné reakcie na rôzne životné, záťažové situácie, ktoré musí jedinec 

v priebehu svojho života prekonávať a s ktorými sa musí vyrovnávať. Somatické symptómy 

tak vznikajú ako dôsledok emočných reakcií, ktoré môžu nástup ochorenia spustiť, alebo aj 

urýchliť. Aj potláčané, či neuvedomované emócie vedú k stresovému stavu. Príčinou 

stresového stavu sociálno psychologického charakteru býva najčastejšie konflikt v štruktúre 

osobnosti, alebo v narušenej interakcii jednotlivca s jeho sociálnym okolím. Reakcie jedinca 

na sociálne prostredie zahrňujú jeho spôsob správania, emočné konflikty jeho osobnosti a 
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jeho vzťah k sociálnemu prostrediu. Odpovede jedinca na stresové situácie sú tak závislé od 

intenzity a spôsobu prijatia, či vyrovnania sa s danou situáciou, tiež od miery odolnosti 

jedinca voči stresorom a ich podnetom. Emocionálne poruchy majú za následok zhoršenie 

intelektuálnych funkcií, sú zodpovedné za nervozitu, podráždenosť a precitlivenosť. 

V nadväznosti na poruchy objavujúce sa na úrovni fyziologickej, alebo emocionálnej, 

dochádza k zásadným zmenám správania, ktoré sa prejavuje zníženou výkonnosťou, 

zvýšenou absenciou na pracovisku - v škole, alebo zvýšeným výskytom úrazov. 

V súčasnosti je potrebné zaoberať sa systematickou pomocou ľuďom, ktorí sú 

ohrození stresovými situáciami, alebo až syndrómom vyhorenia. Pokiaľ je takýto jedinec 

odkázaný len sám sa neba, nie je pre neho ľahké nájsť cestu k opätovnej psychickej 

a fyzickej pohode. Životná kríza je pre človeka minimálne podnetom k prehodnoteniu priorít 

a hraníc vlastných možností. Pri vplyve stresu na organizmus môžeme zaznamenať zmenu 

autonómneho nervového systému vyšetrením R-R intervalov spektrálnou analýzou, ktorú 

využívame pri diagnostike kardiálnej autonómnej dysregulácie (Lacko, A., 2003, s. 85). 

Prostredníctvom edukácie a rozvojom evaluačnej, hodnotiacej schopnosti jedinca sa 

môže dosiahnuť jeho zmena postoja k sebe a svojmu okoliu. Výchova zámerne pôsobí na 

osobnosť človeka s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v jeho vývoji. Ide o činnosť edukátora, 

vychovávateľa k inej osobe, aby sa u nej sformoval prijateľný vzťah k svetu, k prírode 

a k sebe samému. „Existuje aj určitá podobnosť v psychike všetkých ľudí bez ohľadu na 

kultúru, z ktorej pochádzajú a to je túžba milovať a byť milovaný a prirodzene sa tak 

orientovať na okolitý svet“(Lacková, L., 2009, s. 52). 

 

Prieskum stresových situácií u detí spôsobených rodinným prostredím 
Objektom nášho prieskumu pri posudzovaní prijatia a zvládania stresových situácii 

spôsobených rodinným prostredím s odrazom aj na školské prostredie boli žiaci druhého 

stupňa Základnej školy. Na základe uváženia všetkých skutočností spojených s vekom 

respondentov sme sa rozhodli pre dotazníkovú metódu. Hlavným cieľom prieskumu bolo 

zistiť, či žiaci druhého stupňa Základnej školy reálne pociťujú prítomnosť fenoménu ,,stresu“ 

a aký to má vplyv na ich zdravie a výkon. 

K získavaniu a následnému spracovaniu skúmaných údajov sme použili dotazník. 

Rozsah ako aj obsah otázok bol formulovaný s prihliadnutím na vek respondentov a 

s dôrazom na jasnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých otázok. Dotazník bol zložený z 14 

otázok. Úvod (1 – 3), bol zameraný na identifikačné položky. Ďalšiu časť dotazníka (4-6) 

tvorili otázky zamerané na rodinné prostredie a odhalenie prípadných stresových situácií 

z tohto prostredia. Siedma otázka v dotazníku bola zameraná na možné psychosomatické 

príznaky. Osma až jedenásta otázka boli zamerané na naše lepšie zorientovanie sa 

v pocitovom prijatí, alebo neprijatí školského priestoru respondentom, lebo jedným 
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z možných stresorov môže byť aj zlá a nesystematická príprava na vyučovanie, čomu 

zodpovedala dvanásta a trinásta otázka v dotazníku. Štrnásta otázka dotazníka bola 

zameraná na vnímanie a uvedomenie stresorov respondentom, resp. v čom ich vidí on.  

Z odovzdaných 160 kusov, sa nám vrátilo 112 vyplnených dotazníkov. Prieskum bol 

realizovaný v mesiaci február/2012. Vzhľadom na malý počet respondentov výsledky sú 

vyjadrené v absolútnych číslach v tabuľkách a v grafoch. 

 
Tabuľka 1 Prehľad súboru podľa veku respondentov 
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Graf 1 Prehľad súboru podľa veku respondentov – otázka č. 1 

 

Tabuľka 2 Výberový súbor podľa typu triedy – otázka č. 2 

Výberová trieda “A“ Riadna trieda “B“ Trieda 
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Graf 2 Výberový súbor podľa typu triedy– otázka č. 2 
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Tabuľka 3 Výberový súbor podľa pohlavia – otázka č. 3 

dievča chlapec Pohlavie 
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Graf 3 Výberový súbor podľa pohlavia – otázka č. 3 

 
Výsledky prieskumu stresových situácií 
 

Druhá časť dotazníka, ktorú tvorili štvrtá až šiesta otázka, bola zameraná na rodinné 

zázemie respondentov a prípadné stresory pochádzajúce z tohto prostredia. Skúmaná 

skupina bola rozdelená na dve podskupiny, na skupinu „A“ respondentov s výučbou 

cudzieho jazyka a skupinu ,,B“ respondentov s riadnym vyučovaním. Preto sú aj nasledujúce 

odpovede  respondentov znázorňované samostatne pre tieto dve skupiny 

Na 4. otázku: ,,Aká atmosféra, a aký prístup prevláda v Tvojej rodine, v ktorej žiješ?“ 

odpovedali respondenti, že priateľskú atmosféru v rodine pociťuje v skupine ,,A“ 8 

respondentov a skupine ,,B“ len 4 respondenti. Väčšina respondentov v ,,A“ skupine, 

označila svoju rodinu, ako rodinu, kde sú rodičia autoritou a ich rozhodnutia sú na prvom 

mieste. Takto odpovedalo až 38 respondentov z ,,A“ skupiny. Prekvapujúce boli odpovede 

na rodinu z despotickou výchovou, kde za ,,A“ skupinu odpovedalo 15 respondentov a za 

,,B“ skupinu až 21 respondentov. Zarážajúcimi sa javia odpovede na ponižujúcu výchovu, 

kde kladne za skupinu ,,A“ 1 a ,,B“ 9, celkovo 10 respondentov zareagovalo kladne. Viď. 

tabuľka č. 4 a graf č. 4. 
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Tabuľka 4  Atmosféra v rodine 

Atmosféra v rodine, v ktorej žiješ a prístup Tvojich 

rodičov k Tebe by si označil/-la ako ... 
“A“ ,,B“ SPOLU 

priateľský = založený na demokracii názorov 8 4 12 

autoritatívny = rodičia majú rozhodujúce slovo 38 16 54 

despotický = nemám šancu na vlastný názor 15 21 36 

ponižujúci = pre rodičov neznamenám nič 1 9 10 

SPOLU 62 50 112 
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Graf 4 Atmosféra v rodine – otázka č. 4 

 
Na 5. otázku: „Čo si myslíš, ako dôležitý je pre Tvojich rodičov Tvoj prospech 

v škole?“, sme zaznamenali až 41 odpovedí u respondentov v ,,A“ skupine v znení že 

známky, ktoré v škole dostávajú sú pre rodičov dôležité. V celkovom počte bodov sa najviac 

vyváženou javila odpoveď, kde sú rodičia potešení z dobrých známok, ale žiaci nemusia mať 

samé jednotky.  

Za skupinu „A“ tu kladne odpovedalo 16 a za skupinu „B“ 21 respondentov. 

Prekvapujúcou bola odpoveď respondentov zo skupiny „B“, kde až 15 respondentov uvádza, 

že majú pocit, že rodičov nezaujíma ich prospech v škole. Odpovede respondentov sú 

uvedené v tabuľke č.5 a grafe č. 5.  
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Tabuľka 5 Dôležitosť dobrého prospechu pre rodičov 

Čo si myslíš, ako dôležitý je pre Tvojich rodičov Tvoj 

prospech v škole? 
“A“ ,,B“ SPOLU 

známky sú pre nich veľmi dôležité a svojim spôsobom ma 

nútia k dobrým známkam 
41 6 47 

sú radi, keď sa mi v škole darí, ale nemusím mať samé 

jednotky 
16 21 37 

rodičov nezaujíma, aké mám známky 4 15 19 

hovoria, že pokiaľ neprepadám, tak je všetko v poriadku 1 8 9 

SPOLU 62 50 112 
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Graf 5 Dôležitosť dobrého prospechu pre rodičov 

 

Otázka č.6 reprezentovala poslednú otázku z okruhu rodinného prostredia: ,,S akým 

pocitom oznamuješ rodičom, že si v škole dostal horšiu známku?“  

Až 36 respondentov skupiny ,,A“, že sa boja rodičom doma oznámiť zlú známku, 

zatiaľ čo v skupine ,,B“ reagovalo najviac respondentov, až 34 na odpoveď, že oznamujú 

rodičom doma zlú známku, bez väčších problémov. U oboch skupín ,,A“ 9, ,,B“ 6, sú na 

základe odpovede, že rodičom o zlej známke nepovedia, jasné prítomné obavy z takejto 

komunikácie. 
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Tabuľka 6 Pocity spojené so zlou známkou 

S akým pocitom oznamuješ rodičom, že si v škole 

dostal/-la zlú známku? 
“A“ ,,B“ SPOLU 

nemám problém povedať čo som v škole dostal/-la 17 34 51 

bojím sa to povedať 36 10 46 

nepoviem, čo som dostal/-la a snažím sa to utajiť čo 

najdlhšie 
9 6 15 

SPOLU 62 50 112 
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Graf 6 Pocity spojené so zlou známkou 

 

Tretiu časť dotazníka, tvorila otázka č. 7, zameraná na psychosomatické príznaky 

prítomnosti stresu. Krížikom v rámčeku mali respondenti označiť tie problémy (odpovedí 

mohlo byť aj viac), s ktorými sa už stretli, alebo ktoré dlhodobejšie prežívajú v poslednom 

období. Z nasledujúcej tabuľky č. 7 a grafu č. 7 vyplýva, že respondenti fyzicky pociťujú 

psychosomatické problémy, ktoré môžu byť klasifikované ako dôsledok dlhodobého, 

pretrvávajúceho stresového stavu. Získané informácie však tiež môžu svedčiť 

o subjektívnom prežívaní problémov pubertálneho obdobia. 

Zarážajúcou sa javí odpoveď respondentov k prežívaniu osamelosti a opustenia, kde 

26 ,,A“ a 29 ,,B“ respondentov zo 112, uvádza prítomnosť pocitov osamelosti a opustenia. 

U respondentov sa tiež objavujú pocity únavy a zmeny nálad. Tieto pocity uvádza v skupine 

,,A“ 9 a v skupine ,,B“ 3 respondenti. 
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Tabuľka 7 Psychosomatické problémy 

Krížikom vyznač tie problémy, s ktorými si sa už 

stretol, a ktoré dlhodobejšie prežívaš. 
“A“ ,,B“ SPOLU 

ťažko zaspávam/ často sa budím počas spánku 4 2 6 

počas dňa sa cítim unavený/-á a bez nálady 9 3 12 

po obede je mi zle a ťažko na žalúdku 7 4 11 

často ma bolí hlava/búši mi srdce/potím sa 5 6 11 

často sa cítim sám/sama a opustene 26 19 45 

SPOLU 51 34 85 
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Graf 7 Psychosomatické problémy 

Štvrtú časť dotazníka tvorili otázky zamerané na zorientovanie sa v pocitovom 

prijatí, resp. neprijatí školského priestoru respondentmi. 

Na otázku č. 8 ,,Chodíš do školy rád/rada?“ súhlasne a teda áno, odpovedalo len 24 

respondentov, čo pre skupinu ,,A“ predstavuje 14 a skupinu ,,B“ 10 respondentov. Odpoveď 

,,nie“ označilo až 24 respondentov skupiny ,,A“ a 31 skupiny ,,B“. 

Odpovede respondentov na otázku č. 8 uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafe č. 8. 

Tabuľka 8 Chodím do školy rád (nerád) 

Chodíš do školy rád/rada? “A“ ,,B“ SPOLU 

áno 14 10 24 

nie 24 31 55 

niekedy áno a niekedy nie 22 9 31 

SPOLU 62 50 112 
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Graf 8 Chodím do školy rád 

Otázka č. 9 bola tiaž zameraná na pocitovú orientáciu a prijatie, či neprijatie školy 

respondentmi. Zo 112 respondentov odpovedalo na otázku ako sa cítia v škole až 37 ,,A“ 

a 34 ,,B“ respondentov kladne, a teda, že školu vnímajú ako priestor, kde sa im nič zlé 

nemôže stať. 4 respondentov skupiny ,,A“ a 3 skupiny ,,B“ uvádzajú, že v priestoroch školy 

mávajú pocity neistoty a nepokoja. 

 
Tabuľka 9 Ako sa cítim v škole – otázka č. 9 

V škole sa cítim... “A“ ,,B“ SPOLU 

isto, lebo viem, že sa nemôže stať nič zlé 37 34 71 

neisto, lebo viem, že sa môže stať niečo zlé 4 3 7 

tak ako hocikde inde 21 13 34 

SPOLU 62 50 112 

B
respondenti

SPOLU
A

respondenti

0

20

40

60

80

100

120

Počet

Odpovede respondentov

Ako sa cítim v škole

isto, lebo viem, že sa nemôže stať nič zlé
neisto, lebo viem, že sa môže stať niečo zlé
tak, ako hocikde inde

 
Graf 9 Ako sa cítim v škole 
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Na otázku ,,Čo nemáš rád/rada v škole?“ zareagovalo najviac respondentov na 

odpoveď, že v škole nemajú radi skúšanie, čo bolo z celkového počtu 112 až 109 

respondentov – za skupinu ,,A“ 59, za skupinu ,,B“ 50. Až 37 ,,A“, 31 ,,B“ , celkom 68 

respondentov uviedlo, že sa im nepáči farebná kompozícia triedy. 

Podrobné odpovede respondentov na otázku č. 10 uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafe č. 10 

Tabuľka 10 Čo nemám rád v škole 

Čo nemám rád v škole ... “A“ ,,B“ SPOLU 

okrem učenia sa v škole nič nedeje 11 29 40 

učíme sa tu veľa nepotrebných vecí 6 21 27 

učitelia majú zlý vzťah k žiakom 12 32 44 

nemám rád, že sa stále všetko známkuje 31 43 74 

v škole nemám dobrých kamarátov 15 14 29 

nemám rád skúšanie 59 50 109 

nepáči sa mi vzhľad a farba mojej triedy 37 31 68 

nepáči sa mi celé prostredie školy 24 30 54 

je tu zlé prostredie, cítim sa tu nepríjemne 11 29 40 

SPOLU 206 279 485 
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Graf 10 Čo nemám rád v škole 

V kontrolnej otázke č. 11: ,,Čo máš rád/rada v škole?“ Respondenti mali opäť 

možnosť reagovať na viac odpovedí, spomedzi ktorých bola až 73 respondentmi označená 

odpoveď, že v školskom prostredí najviac dominuje potreba priateľstva. 63 respondenti 

uvádza, že sa v školskom prostredí cítia neohrozene a bezpečne, čo korešponduje 

s odpoveďami na otázku č. 9 nášho dotazníka.  
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Tabuľka 11 Čo mám rád v škole 

Čo mám rád/rada v škole ... “A“ ,,B“ SPOLU 

učíme sa tu veľa zaujímavých vecí 46 18 64 

v škole mám veľa dobrých priateľov 33 40 73 

učitelia majú k žiakom pekný vzťah 15 9 24 

v škole vládne dobrá atmosféra 17 2 19 

ani neviem prečo, ale rád chodím do školy 11 4 15 

mám tu pocit istoty a bezpečia 34 29 63 

moja trieda sa mi vzhľadovo páči  16 11 27 

páči sa mi celé prostredie školy 21 41 62 

SPOLU 193 154 347 
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Graf 11 Čo mám rád v škole 

 

Jednou z možných príčin stresových situácií môže byť aj zlá a nesystematická 

príprava na vyučovanie. Prostredníctvom otázky č. 12: ,,Ako by si hodnotil/-la Tvoju domácu 

prípravu na nasledujúci školský deň?“ sme zistili, že až 23 respondentov má ,,slabšiu“ 

domácu prípravu na nasledujúci deň, 13 respondentov uvádza, že ich príprava na 

vyučovanie je takmer minimálna a 5 respondentov skupiny ,,B“ uvádza, že ich príprava na 

vyučovanie je takmer nulová. Výsledky sú v tabuľke a v grafe č.12. 
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Tabuľka 12 Príprava na vyučovanie 

Ako by si hodnotil/-la Tvoju domácu prípravu na 
vyučovanie? “A“ ,,B“ SPOLU 

pri učení nového učiva si obyčajne zopakujem aj to staré 6 1 7 

učím sa to, čo potrebujem na ďalší deň - nič neopakujem 41 23 64 

učím sa len tie predmety, o ktorých si myslím, že ich 
budem potrebovať na ďalší deň  12 11 23 

nepotrebujem sa učiť, veľa vecí si pamätám  3 10 13 

učím sa veľmi málo /skoro vôbec sa neučím 0 5 5 

SPOLU 62 50 112 
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Graf 12 Príprava na vyučovanie 

V otázke č. 13 ,,Ako by si charakterizoval/-la celkové zvládanie Tvojich školských 

povinností“ uviedlo 34 respondentov skupiny ,,A“ a 25 „B“, že školské povinnosti zvládajú 

bez väčších problémov. 21 „A“ a 22 „B“ uvádza, že ak aj nejaké problémy majú, vedia si 

s nimi poradiť. Odpovede respondentov 13 otázky sú uvedené v tabuľke č. 13 a grafe č. 13.  

 

Tabuľka 13 Školské povinnosti 

Ako by si charakterizoval/-la celkové zvládanie Tvojich 
školských povinností? “A“ ,,B“ SPOLU 

školské povinnosti zvládam bez problémov 34 25 59 
ak sa aj nejaký problém objaví, nakoniec ho zvládnem  21 22 43 
mám problém zvládať to, čo od nás škola a učitelia 
požadujú 5 2 7 

nezvládam to, občas mám pocit, že toho už viac 
neunesiem 2 1 3 

SPOLU 62 50 112 
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Graf 13 Školské povinnosti 

 

Otázka č. 14 ,,Zažívaš často pocit strachu a mávaš takéto pocity aj v škole?“. Táto 

posledná otázka bola zameraná na vnímanie respondentov, na to či si uvedomujú 

potenciálne stresory, resp. v čom ich vidia. Odpovede respondentov 14 otázky sú uvedené 

v tabuľke č. 14 a grafe č. 14. 

Tabuľka 14 Pocit strachu 

Zažívaš často pocit strachu a mávaš takéto pocity aj v 

škole? Ak áno, pri čom: 
“A“ ,,B“ SPOLU 

nemám rád ráno a príchod do školy 16 11 27 

bojím sa zlých známok 52 38 90 

bojím sa na niektoré predmety, ktoré nemám rád/rada 48 31 79 

Keď viem, že sa bude v škole skúšať, bojím sa 39 21 60 

bojím sa písomky 51 19 70 

bojím sa svojho učiteľa 9 9 18 

bojím sa, keď nerozumiem, čo odo mňa učiteľ chce 15 5 20 

bojím sa, keď je učiteľ nahnevaný, keď kričí 21 17 38 

SPOLU 251 151 402 
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Graf 14 Pocit strachu 

 

Záver  
Hlavná úloha našej práce sa v prieskume potvrdila. Prostredie rodiny má 

jednoznačný vplyv na vznik záťaže a stresových situácií u žiakov druhého stupňa Základnej 

školy. 

Prostredníctvom názorov našej výberovej vzorky sme získali reálny a objektívny 

obraz vnímania respondentov na stresové situácie v tomto prostredí, pre ktoré je príznačné 

psychické zaťaženie. Predmetom nášho prieskumu bolo poukázať na túto nepriaznivú 

situáciu, ktorá z perspektívy dlhodobejšieho pôsobenia reálne vytvára u jednotlivca také 

psychosomatické zmeny, ktoré môžu byť v rozpore s jeho ďalším zdravým vývojom. V rámci 

nášho prieskumu nás zaujímalo, ako vníma výberová skupina danú problematiku, a ako sa 

s ňou vyrovnáva. Prieskum dokázal, že sa v školskom prostredí stresové situácie vyskytujú, 

a že sa s nimi naši respondenti vo väčšej, či menšej miere stretávajú. Žiaci poznajú negatíva 

vychádzajúce zo školského prostredia a až u 109 respondentov vzbudzuje obavy skúšanie 

a u 74 respondentov známkovanie. Prekvapujúcimi sa však v rámci tohto prieskumu javili 

reakcie a odpovede respondentov, že sa často cítia sami a opustene. Až 45 respondentov 

našej skúmanej skupiny označilo túto odpoveď, čo môže znamenať istý varovný signál 

a prítomnosť problémov pochádzajúcich z pocitov nedostatočnej lásky, nepochopenia, 

nedocenenia. Priamo to potvrdilo výsledky nášho pilotného prieskumu vykonaného v roku 

2011, zameraného konkrétne na problematiku osamelosti (Kuberová, Negatívny vplyv 

osamelosti na plnohodnotný život detí, Levoča, 2011). 
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Z uvedených zistení vyplýva, že život, správanie a prežívanie jedinca nie je možné 

vnímať v jednotlivých úsekoch života, ale len ako celok. Rodinné zázemie respondentov 

a jeho kvalita je prioritou pri spúšťaní stresových situácií. Až 54 zo 112 respondentov 

v odpovediach uviedlo, že v ich rodinách prevláda autoritatívny prístup. Zarážajúcimi sa javili 

odpovede 36 respondentov na despotický a až 10 respondentmi na ponižujúci prístup, čo 

môže v tomto prípade predstavovať výrazný zdroj stresovej situácie. Uvedené zistenia 

nasvedčujú tomu, že citlivosť vnímania detí na ich rodinné prostredie je vysoká a možno nie 

vždy naplnená ich vlastnými predstavami.  Rovnako bolo zistené, že celkovo 47 zo 112 

respondentov pociťuje zvýšený tlak zo strany rodičov na ich dobrý prospech, pričom za 

skupinu „A“ na túto odpoveď zareagovalo až 41 respondentov. Celkovo 37 respondentov 

odpovedalo, že nemusia domov nosiť samé jednotky, pričom za ,,A“ skupinu bolo 16 a za „B“ 

skupinu 21 takýchto odpovedí. Ďalšou rozhodujúcou otázkou pri posúdení pocitov strachu, 

kde pri porovnaní odpovedí skupiny „A“ a „B“, sme dospeli k záveru, že na skupinu ,,A“ sú 

kladené zvýšené požiadavky na výkon zo strany rodičov, pedagógov, čo môže tiež 

znamenať, že zvýšené požiadavky sa rovnajú väčším pocitom napätia, strachu a stresu.  

Prehnaná snaha jednotlivca, rodičov o dobrý prospech spojený s nezdravou rodinnou 

atmosférou, zvlášť autoritatívnou, až despotickou, kde v pozícii rodič – dieťa sú 

disharmonické vzťahy, sťažené až nemožné možnosti prejavenia vlastnej osobnosti, čo 

považujeme za veľmi zlý ukazovateľ pre zdravý vývoj, zdravú sebakoncepciu dieťaťa. 

Dieťaťu rovnako ubližuje to, ak sa o jeho prospech rodičia nezaujímajú, alebo zaujímajú len 

máločo rovnako u detí spôsobuje pocity napätia a častejšie prežívanie stresových situácií. 

Preventívne môže pôsobiť postupná a systematická príprava na vyučovanie, ktorú dieťa 

nadobúda predovšetkým v rodine. Domáce úlohy a príprava na vyučovanie patria ku 

každodenným povinnostiam žiakov. Nesprávne návyky, sklon k povrchnosti a lajdáctvu, 

môžu v súvislosti so školskými povinnosťami predstavovať neprekonateľný problém a s ním 

súvisiace nepriaznivé a stresujúce situácie. Väčšina respondentov sa s problémami dokáže 

vyrovnať, čo vypovedá o schopnosti respondentov korigovať a minimalizovať napätie 

vychádzajúce z nahromadených a odložených školských povinností.  

Za zdroje stresových situácií môžeme považovať rôzne činitele a skutočnosti, ktoré 

ako potvrdzuje náš prieskum môžu mať základ v rodine, v prístupoch pedagógov,  

v celkovom pôsobení školy na pohodu, či nepohodu žiaka, no predovšetkým môžu súvisieť 

so zodpovednosťou a psychickou rovnováhou jednotlivca zvládať záťažové životné situácie. 

Možnosti v rámci vytvárania prijateľnej školskej atmosféry sú obrovské, v čom sa plne 

stotožňujeme s názormi M. Mayerovej (1997), ktorá vo svojej knihe Stres, motivace a 

výkonnost, bližšie rozoberá príčiny vzniku stresových situácii na pracovisku. Tie sa javia 

v kontexte školského prostredia takmer totožné, pretože aj v tomto priestore, v ktorom 

vyrastá budúca mládež a možno práve tu viac, ako kdekoľvek inde, dochádza k prvým 
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vážnejším konfliktom a ich riešeniam. Práve v tomto prostredí kde sa dotvára hodnotová 

orientácia, životné postoje dieťaťa je potrebné správne vedenie. Deti sa v škole učia novému 

typu komunikácie v rámci rôznych interpersonálnych vzťahoch a tu tiež dochádza 

k uvedomovaniu si seba samého vlastnej role. R. Havlík a J. Koťa (2002) vo svojej knihe 

Sociologie výchovy a školy uvádzajú, že vo výchove dieťaťa je potrebná láska, porozumenie 

a ochrana. Práve dostatočnosť týchto citov v rodinách chýba. Všetci sa niekam 

ponáhľame, všetci sme v strese a dokonca týmito pocitmi infikujeme aj naše deti a akoby to 

nestačilo, nemáme na nich dostatok času. Smerodajným v živote nášho dieťaťa sa nám javia 

len jeho výsledky, nepýtame sa ho ako to všetko zvláda. Meniť metodické postupy vo 

vyučovaní, skrášľovať a skvalitňovať školské priestory, zlepšovať komunikačný kanál medzi 

žiakom a učiteľom sa javia omnoho jednoduchšie, ako hľadanie možností ako naučiť rodičov, 

aby viac ľúbili svoje deti, aby mali pre ne viac pochopenia a času.  
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Súhrn 

Nozokomálne infekcie vznikajú počas alebo tesne po ukončení hospitalizácie. 

komplikujú a predražujú liečebný process, stávajú sa priameňom sklamania, nedôvery 

a niekedy aj žiadostí o odškodnenie. Napriek tomu aj najlepšie nemocnice udávajú ich výskyt  

v  5-8 % všetkých hospitalizácií a plne vyhnúť sa im nedá. Etické aspekty nie sú v popredí, 

málo sa o nich diskutuje. Nešpecifické infekcia spravidla kopírujú epidemiologickú situáciu, 

pokým špecifické, najmň gramnegatívne bývajú následkom chirurgrických výkonov. Cesta 

ako predchádzať nozokomiálnym nákazám a zároveň dodržiavať etické pravidlá spočíva 

v používaní jednorazového materiálu, rúšok, dodržiavaní hygienických pravidiel.   

  
Kľúčové slová: Nozokomiálne infekcie. Etické princípy.  

 
Summary 

Nosocomial infections are defined like diseases coming to being during the stay in the 

hospital or next days after the hospital stay of patient. They complicate and overcharge 

therapeutic process as well as they are the origin of disappointment, discredit or even  

compensation application.  Even the top hospitals have 5-8 % incicdence of these infections, 

but this theme is only poor and rarely discussed. Non specific diseases copy the 

epidemiological situation. The specific infections, especially gramnegative  are generally 

following the surgical efforts . These are good preventable, if people follow the the rules – 

using disposable material, washing their hands , use sanitary  Instruments. Every physician, 

every nurse is to keep the ethic principles. Keeping them , that is the way how to prevent 

nosocomial complications. 

 
Key words: Nosocomial infections. Ethic principles. 

 
Úvod 

Nemocnica a nemocničné prostredie by mali byť miestom, kde sa človek, pacient, so 

svojich ťažkostí vystrábi a stane sa z neho opäť zdravý jedinec. Väčšina z nás je rada, keď 

nemocnicu vidí len z okna autobusu, alebo z chodníka, v horšom prípade pri návšteve 
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chorého človeka. Ochorenie, príchod do zdravotníckeho zariadenia, hospitalizácia, nie 

v jednom z nás skrývajú strach, očakávanie, ťaženie. Bojíme sa čo lekár zistí, ako bude 

prebiehať liečba, či príde rad  aj na chirurgický zákrok. 

Máloktorí pacienti však tušia, že niektoré oddelenia na pacienta číhajú s ešte ďalším 

,,prekvapením.“ Nemocnicu a zdravotnícke oddelenia považujeme za ochranu a preto sa 

nám tu nemôže nič stať. To však nie je pravda. Okrem problémov so zlyhaním ľudského 
faktora, neadekvátneho poskytnutia pomoci, neplnenia si úloh štátu (postoj politikov 

k lekárom a následné štrajky, na ktoré dopláca pacient a jeho blízka rodina), existuje 

nástraha samotných priestorov nemocnice. Tak ako sledujeme reklamy na čistiace 

prostriedky, kde baktérie dominujú umývadlám a WC misám, tak aj v nemocničnom prostredí 

sa nachádzajú baktérie, vírusy, ktoré si môžeme z pobytu v nemocnici priniesť domov. Kým 

v reklame prichádza neuveriteľne silný, extra účinný a k tomu ešte aj skvelo voňajúci hrdina, 

v reálnom živote nastávajú pre pacienta krušné chvíle. Vyliečenie z choroby A, ale získanie 

choroby B a možno aj C, je pre niektorých pacientov nepochopiteľné a zdravotníctvo štátu sa 

pre nich stáva niečím, čomu nevedia prísť na meno. Sklamanie, pochybnosti, žaloby. Ak 

by sa pacient však trochu vzdelával, zistil by čo sú nozokomiálne nákazy  a vedel by, že boj 

proti takejto forme nakazenia nie je vôbec ľahký a nemocnice sú slabým súperom baktérií 

a vírusov, ktoré sa vedia ukryť a následne nájsť svoju ,,obeť“ kdekoľvek. 

 

V našom príspevku, chceme bližšie priblížiť, čo to vôbec sú nozokomiálne nákazy, 

laickým spôsobom ich podať a ozrejmiť. Priblížiť ako ich chápať aj z etického hľadiska a ako 

proti nim účinne bojovať. 

Pokroky v medicíne sú sprevádzané aj celým radom nežiaducich komplikácií. 

Dôležité miesto a stále rastúci význam v tejto skupine ochorení majú nozokomiálne nákazy 

(NN). Problematike NN vo vyspelých krajinách venuje súčasná medicína čoraz väčšiu 

pozornosť. Okrem mnohých medicínskych aspektov sú to hlavne dôvody ekonomické, ktoré 

nútia hľadať účinnejšie metódy prevencie a profylaxie týchto ochorení. Dodatočné finančné 

náklady súvisia predovšetkým s predĺžením doby hospitalizácie, drahou antiinfekčnou 

terapiou, predĺžením práceneschopnosti a v neposlednom rade tiež nákladmi na "odškodné" 

za ujmu na zdraví (SPRÁVNA NEMOCNIČNÁ PRAX: Sterilizácia parou a zaistenie sterility. 

Association for Advancements of study medical Instrumentation ANSI/AAMI ST 46-1993, 

1994 Americká štátna norma).  

Etickým aspektom nozokomilánych nákaz sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. 
 

Základným predpokladom pre potláčanie výskytu NN je ich presná evidencia a 
analýza.  
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Položme si otázky: 

- ako prebieha evidencia NN? 

- evidujú sa naozaj všetky NN? 

- zisťuje sa dôsledne po ich príčinách? 

- diagnostické, liečebné a ošetrovateľské výkony prebiehajú v súlade so štandardným 

postupom, ochraňujúcim pacienta? 

- prebiehajú tak aj bez prítomnosti kontroly? 

- ako sa postupuje keď sa v tomto smere pochybí? 

- prizná sa vina na strane zdravotníckeho zariadenia, na strane zdravotníckych 

pracovníkov? 

- na druhej strane pacient, ktorý bol prijatý na hospitalizáciu prizná pri prijme že mal 

chrípku, angínu, že bol v kontakte s tým a tým...? /zavlečené NN- diferencovať čo je 

ale veľmi ťažké, ťažko dokazovateľné.../ 

- v SR nemáme sestru verejného zdravia, ktorá je v USA a jej úlohou je prevencia NN 

v konkrétnom zdravotníckom zariadení, vyhľadávanie zdrojov, vektorov nákazy, 

starostlivosť o rizikových pacientov a iné!!! 

Zdá sa, že splnenie tejto základnej požiadavky vyžaduje v našich zdravotníckych 

zariadeniach uplatnenie novej metodiky. Podľa vzoru fungujúcich modelov (napr. 
National Nosocomial Infections Surveillance System v nemocniciach USA) je zrejmé, 

že predpokladom pre zlepšenie záchytnosti NN je jednotnosť definícií, diagnostických kritérií 

ako aj aktívna metodika surveillance. Hoci je nemocnica miestom, kde by pacienta mali 

vyliečiť, nezriedka sa stávajú aj prípady, že práve v takomto zariadení pacient získa aj 

ďalšie, iné ochorenie, nakazí sa nozokomiálnou nákazou (GARNER, 1996). 

Takže položme si ďalej otázku: ako je to z etickým princípom v biomedicíne non- 
maleficiencie v tomto prípade? Odpoveď je na širokú diskusiu. 

Nemocničné infekcie sú navyše zákerné v tom, že baktérie sú v tomto prostredí 
často rezistentné, odolné voči bežne používaným antibiotikám. Zohľadňuje sa tento 
aspekt pri ATB  th. u pacienta? 

Nemocničná nákaza, odborne nozokomiálna nákaza (gr. nosokomeion = nemocnica, 

nosos = choroba) je prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo 

v súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za nemocničnú nákazu sa považuje 

aj nákaza, ktorá sa s ohľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo 

zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia.  

 
Ako je s priznaním NN? A ako je to s nápravou a prevenciou NN? 
Vzniku takýchto infekcií v zdravotníckych zariadeniach napomáha najmä to, že organizmus 

pacienta je oslabený chorobou, úrazom či liečbou, navyše tzv. invazívne výkony narušujú 

celistvosť kože a slizníc, čo mikróbom uľahčuje vstup do tela. 
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Zohľadňuje sa, postupuje sa prirodzenou cestou v zmysle dodržania princípu 
beneficiencie v tomto ohľade? Vždy?  

Nemocničným infekciám sa nedá, prirodzene, úplne vyhnúť, pretože ani nemocnica nie je 

sterilná bublina. Špičkové zdravotnícke zariadenia hlásia výskyt takýchto infekcií 

minimálne u 5–8 % hospitalizovaných pacientov. 
 

Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť za nozokomiálnu považovaná len vtedy, 
keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. Na vzniku týchto 

infekcií sa podieľa prítomnosť určitých mikroorganizmov v nemocničnom prostredí, oslabenie 

organizmu chorobou a diagnostické a liečebné zásahy do organizmu (napr. operácia). 

Najčastejšími vyvolávateľmi sú baktérie Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aures. 

Za nozokomiálnu nákazu sa považuje aj infekcia, ktorá sa vzhľadom na svoj 

inkubačný čas prejaví až po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia do domácej 

starostlivosti, alebo po jeho  preložení do iného zdravotníckeho zariadenia.  

Naopak medzi nozokomiálne nákazy sa nezaraďujú infekcie, ktoré sa manifestujú až 

v zdravotníckom zariadení, do ktorého bol pacient s infekciou prijatý v priebehu inkubačnej 

doby. Takéto infekcie sa označujú ako infekcie  mimonemocničné. 
Medzi nozokomiálne nákazy sa nezaraďujú ani infekcie zdravotníckeho personálu, 

ktoré vznikajú pri výkone ich povolania. Považujú sa za profesionálne nákazy 
zdravotníckeho personálu. Je to voči zdravotníckym pracovníkom etické? Je to 
v poriadku? Veď spätne sa oni stávajú zdrojom potenciálnej NN pre pacienta, okolie 
v ZZ a v domácnosti... 
 

Príčiny vzniku NN 
Na vzniku nozokomiálnych nákaz  sa zúčastňuje celý komplex faktorov objektívneho i 

subjektívneho charakteru: 

- nedostatok nemocničných postelí a nedostatočné hygienické vybavenie 

zdravotníckych zriadení, 

- niektoré povahové vlastnosti zdravotníckych pracovníkov i pacientov 

(nedisciplinovanosť, nezodpovednosť, pohodlnosť, povrchnosť), z ktorých môžu 

vyplývať hygienické a prevádzkové nedostatky, bezprostredne súvisiace so vznikom 

nozokomiálnych  nákaz  (MELICHERČÍKOVÁ, 1994), 

- nedostatočná ošetrovacia technika, 

- riziko zanesenia infekcie zvyšujú už spomínané infúzie, transfúzie, katetrizácia, 

endoskopia, endotracheálna anestézia, dialýza a pod., 

- relatívne vysoká vnímavosť pacientov, 
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- vzhľadom na používanie antibiotík sa často podceňujú základy asepsy, sterility a 

dezinfekcie, 

- problematické sú aj možnosti a spôsoby dezinfekcie i chemickej sterilizácie 

moderných diagnostických a terapeutických prístrojov (STANDARDNÍ METODIKA 

„Biologické indikátory pro kontrolu účinnosti sterilizačních  přístroju“. Praha: AHEM, 

příloha č.2/1994). 

Povedali sme si príčiny NN. Postupujeme vždy tak, aby sme ich čo najmaximálnejšie 
eliminovali? 
 
Rozdelenie nozokomiálnych nákaz: 
Nozokomiálne nákazy z hľadiska epidemiológie, prevencie i terapie rozdeľujeme na nákazy: 

Nešpecifické nozokomiálne nákazy postihujú kolektívy vnímavých jedincov. Výskyt týchto 

infekcií v zdravotníckom zariadení spravidla odráža epidemiologickú situáciu v spádovej 

oblasti zdravotníckeho zariadenia, alebo je obrazom hygienickej úrovne v danom 

zdravotníckom zariadení. Ich liečba väčšinou nie je problematická, pretože ich etiologickým 

pôvodcom sú spravidla mikrobiálne kmene citlivé na antibiotiká. 

Špecifické nozokomiálne nákazy vznikajú ako dôsledok diagnostických a terapeutických 

výkonov u hospitalizovaného pacienta, šíria sa najčastejšie inokuláciou alebo implantáciou 

infekčného pôvodcu, menej často respiračnou alebo alimentárnou cestou, s atypickým 

spôsobom. Tieto infekcie majú špecifickú epidemiológiu, prevenciu a liečbu. Ich výskyt 

ovplyvňuje úroveň sterilizácie  a dezinfekcie, úroveň dodržiavania proti epidemického režimu 

a úroveň prevádzky zariadenia (materiálne a personálne vybavenie s jeho odbornosťou). 

Exogénne nozokomiálne nákazy vznikajú zanesením pôvodcu do organizmu vnímavého 

jedinca z vonkajšieho prostredia. 

Endogénne nozokomiálne nákazy vyvoláva vlastný infekčný agens zavlečený pri 

inštrumentálnych výkonoch z kolonizovaného miesta do iného systému, do rany, do krvi, do 

seróznych dutín alebo vzniká manifestáciou infekcie po celkovom oslabení organizmu 

liečebným, profylaktickým alebo iným zásahom (JANOUT, 1998). 

Zásadné nedostatky v hygienickom režime a selekčný tlak antibiotík podporujú šírenie 

multirezistentých kmeňov, ktoré môžu za určitých podmienok na danom oddelení dlhodobo 

prevládať. 

Najvyšší výskyt nozokomiálnych nákaz na Slovensku bol zistený na oddeleniach 
anesteziológie a jednotky intenzívnej medicíny (Šrámová, 1995).   
 

Nebolo by potom, na základe tohto zistenia správne, rozumné a potrebné zamestnať 
viacej sanitárov? Týka sa to manažérskej etiky a ekonomiky a etiky!!! Šetríme na 
správnych miestach?  
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Najčastejšie sa vyskytujúce mikroorganizmy izolované v príčinnej súvislosti s nozkomiálnymi 

nákazami na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny boli tieto mikroorganizmy:  

- Gramnegatívne (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, E.coli, 

Enterobacter species, Citrobacter species). 

- Grampozitívne (Enterococcus species, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

koag.negatívny a Staphylococcus epidermidis), (GREENWOOD, SLACK, 

PEUTHERER, et al. 1999). 

 
Prenos pôvodcu 

Prenos nákazy sa rozumie prenos infekčného agens zo zdroja nákazy na vnímavého 

hostiteľa. Bránou vstupu infekčného agens môže byť porušená koža, sliznice respiračného a 

tráviaceho traktu, spojovky a urogenitálny trakt. Prenos infekčného agens zo zdroja na 

vnímavého jedinca je priamy alebo nepriamy. 

Priamy prenos – dochádza k nemu kontaktom (dotyk, bozk, sexuálny styk, kontakt 

prostredníctvom rúk  zdravotníckeho personálu, kvapôčkovou infekciou pri smrkaní, kašľaní, 

hovorení, alebo aj alimentárnou cestou). Dodržiavajú lekári umývanie rúk pri vizite od 
pacienta k pacientovi?!!! Sú v práci, v službe lekári, sestry a iní s nádchou? 
Nepriamy prenos – charakteristická je neprítomnosť zdroja nákazy pri prenose infekčného 

agens na vnímavý organizmus. Možnosť tohto prenosu záleží od schopnosti mikroorganizmu 

prežiť dostatočne dlhú dobu mimo tela hostiteľa  a na existencii vhodného prostriedku, v 

ktorom dôjde k pomnoženiu etiologického agens a s jeho pomocou je prenesený pôvodca 

nákazy na vnímavého jedinca. 

Nepriamy prenos je sprostredkovaný: 

• kontaminovanými predmetmi a diagnostickými liečebnými pomôckami, 

• kontaminovanými biologickými produktmi a liekmi, 

• kontaminovaným vzduchom, buď vo forme kvapiek, alebo prachových častíc, 

• kontaminovanou potravou, 

• biologickými vektormi ako sú muchy, komáre, mravce. 

 
Ako predchádzať vzniku nozokomiálnych nákaz? 
Prevenciou vzniku nemocničných infekcií je používanie jednorazových pomôcok, bariérovej 

ošetrovacej techniky, dôsledná dezinfekcia rúk, nástrojov, pomôcok a plôch, upratovanie, 

sterilizácia, odborná manipulácia s biologickým odpadom, nemocničnou bielizňou, stravou a 

podobne.. 60–80 % nemocničných infekcií sa však prenesie kontaminovanými rukami 

zdravotníkov (MELICHERČÍKOVÁ, 1998). 

Hoci je pravda, že často nemá na výber, ale aj pacient by si mal všímať, za akých 
hygienických podmienok ho zdravotnícky pracovník (sestra, lekár) ošetruje.  
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Základné pravidlá predchádzania vzniku nozokomiálnych nákaz 
- vyšetrovať a liečiť pacienta (bežný kontakt s pacientom) môžu zdravotníci až po 

umytí rúk, 

- pred každým zdravotníckym výkonom si zdravotník musí ruky dezinfikovať 

dezinfekčným prípravkom, 

- na utieranie rúk musí zdravotník používať jednorazové (papierové) uteráky, 

- nechty musí mať ostrihané na primeranú dĺžku a používať bezfarebný lak, nenosiť 

umelé nechty, 

- ruky musí mať bez prsteňov, náramkov, hodiniek a iných šperkov, 

- pri odbere krvi a iného biologického materiálu musí mať jednorazové rukavice 

(GOLDMANN, LARSON,1992), 

- pre každého pacienta musí vyčleniť vlastné pomôcky na osobnú hygienu, vlastný 

fonendoskop, teplomer, misu a iné pomôcky, alebo ich po každom použití starostlivo 

dezinfikovať (HARTMANOVÁ, 1996). 

Dodržujú sa tieto pravidlá v klinickej praxi? Ako sestry a lekárky pristupujú ohľadne 
nechtov, náramkov, šperkov a podobne? Tolerujú sa tieto nedostatky, vrátane 
gélových nechtov, ktoré sú apriori neprípustné???? 
Je umožnené pacientom vyjadriť sa k tomu, resp. k postupom, s ktorými pacient 
nesúhlasí- teda: ako je to s princípom autonómie i v tejto oblasti? 
 
Hlavné zásady prevencie nozokomiálnych nákaz 

- včasné stanovenie správnej diagnózy, 

- rešpektovanie epidemiologickej anamnézy pacienta, 

- izolácia pacientov ako predpokladaných prameňov pôvodcov nákazy i tzv. 

protektívna izolácia pacientov so zvýšenou vnímavosťou, 

- sanitárny filter v zdravotníckych zariadeniach, 

- hygienické zabezpečenie prevádzkového režimu, 

- epidemiologický prevádzkový režim (najmä imunizácia personálu, sterilizačné a 

dezinfekčné postupy, používanie ochranných odevov a pomôcok, izolačné postupy), 

- dodržiavanie zásad profylaxie a liečby ATB podľa epidemiologického stavu 

pracoviska (KONCEPCIA CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE A DEKONTAMINÁCIE. 

Vestník MZSR, Ča. 6-7, 1995). 

 

V zdravotníckych zariadeniach sa zriaďujú komisie pre sledovanie a analýzu 

nozokomiálnych nákaz na čele s riaditeľom. Členmi sú primári oddelení, okresný hygienik a 

hlavná sestra. Komisia preveruje účinnosť preventívnych a represívnych opatrení a 

zabezpečuje školenie zdravotníckych pracovníkov (ODBORNÉ USMERNENIE MZSR NA 
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ZABEZPEČENIE OCHRANY ZADRAVIA PRACOVNÍKOV V  ZDRAVOTNÍCTVE 

A JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VYHLASOVANÍ RIZIKOVÝCH PRÁC). Aká je úroveň 
týchto školení? Riešia sa na nich praktické problémy, etické a právne problémy NN. 
Majú možnosť poradenstva s epidemiológom, hygienikom a podobne, funguje po 
kontrole i spätná väzba – čo robia správne a čo nie??? 

 

Záver 
Boj s takouto formou ochorenia, keď sa ideme liečiť, ale prinesieme si ďalšiu chorobu 

nám pripadá ako boj s veternými mlynmi. Pritom základ správnej liečby a prevencie spočíva 

v hygiene. Tak ako učíme malé deti umývať si ruky, nedávať všetko do úst, všetko pred 

jedením umyť, tak aj v zdravotníckych zariadeniach by mali byť zaužívané postupy, ako 

predísť ďalším chorobám. Nie je to však jednoduché. Zhon, nedostatočné vybavenie, stres, 

flákanie druhých, či silný protivník vo forme baktérie, na ktorú nevie zareagovať ani liek, sú 

faktormi, ktoré nás NN asi tak skoro nezbavia. Neustály pohyb pacientov, personálu, príchod 

nových z nového prostredia, všetko pôsobí kladne na existenciu NN. 

Boj s NN začína v každom z nás. Závisí od našej profesionálnej cti a čestnosti ako 
budeme pristupovať k tomuto problému. Mali by sme byť sami sebe vzorom a tiež pre 

druhých. 
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Prílohy: 
Percentuálne zastúpenie postihnutých systémov u pacientov s nozokomiálnymi nákazami. 

Najčastejšie boli postihnuté horné a dolné dýchacie cesty (46 %), močový systém (32 %), 

krvný systém (8 %), gastrointestinálny systém (8 %), chirurgické rany (3 %) a CNS (3 %) 

(VOLNÁ, F. et. al. 1999). 
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Abstrakt 
Úvod: Posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

tvorí súčasť komplexného sesterského posúdenia zdravotného stavu pacienta. Cieľ: Cieľom 

práce bolo posúdiť kognitívne funkcie u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Materiál a metodika: Súbor tvorilo 50 respondentov (33 žien a 17 mužov) s vekovým 

priemerom žien 73,39 roka a mužov 74,2 roka. Prieskum bol realizovaný u pacientov v 

Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS – ATIZ) v Poproči. Zber údajov 

prebiehal v období január až február 2008. V rámci realizácie zberu údajov bol použitý 

Folsteinov test MMSE (Mini mental state examination). Výsledky boli vyhodnotené 

jednorozmernou deskriptívnou štatistikou. Výsledky: V domácom prostredí sme identifikovali 

kognitívnu poruchu ľahkého stupňa u 17 respondentov, v domove dôchodcov u 6 

respondentov. Poruchu stredne ťažkého stupňa sme zaznamenali u 6 respondentov 

v domácom prostredí a u 13 respondentov umiestnených v domove dôchodcov. Ťažkú 

kognitívnu poruchu sme identifikovali u jedného respondenta v domácom prostredí a u 4 

respondentov v domove dôchodcov. Dvaja respondenti v domácom prostredí a jeden 

respondent v domove dôchodcov boli bez poruchy. Záver: Zmeny v kognitívnych funkciách 

posudzované pomocou nástroja MMSE sú výraznejšie u seniorov umiestnených v domove 

dôchodcov v porovnaní so seniormi bývajúcimi v domácom prostredí. S ohľadom na súčasný 

celosvetový trend starnutia populácie je dôležité venovať pozornosť problematike 

kognitívnych funkcií v starobe, a to vzhľadom na skutočnosť, že vekom je podmienený 

pokles kognitívnych funkcií. Zmeny v kognitívnych funkciách seniora ovplyvňujú jeho funkčný 

stav a prejavujú sa v zníženej sebestačnosti v oblasti základných sebaobslužných 

a inštrumentálnych činnostiach.  

 
Kľúčové slová: Pacient. Kognitívne funkcie. Posudzovanie. Domáca ošetrovateľská 

starostlivosť. MMSE. 
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Abstract 
Introduction: Assessment of cognitive functions among patients in nursing home care is part 

of a complex assessment of patient's health by a nurse. Aim: The aim of this study was to 

assess cognitive functions among patients in nursing home care. Material and methodology: 

The group consisted of 50 respondents (33 women and 17 men) of an average age 73.39 

women and 74.2 men. The survey was performed among patients in home care agency 

(ADOS - ATIZ) in Poproč. The data were collected in the period from January to February 

2008. Within the implementation of data collection the Folstein test MMSE (Mini Mental State 

Examination) was used. Results were evaluated by one-dimensional descriptive statistics. 

Results: Among patients in home care we have identified mild cognitive dysfunction in 17 

respondents, among patients in a retirement home in 6 respondents. Moderate cognitive 

dysfunction was observed in 6 respondents in home care and in 13 respondents in a 

retirement home. Severe cognitive dysfunction was identified in one respondent in home 

care and in 4 respondents in retirement home. Two respondents in home care, and one 

respondent in a retirement home were without disorder. Conclusion: Changes in cognitive 

functions assessed by using the MMSE methodology are more significant among the seniors 

in a retirement home, compared with seniors in home care. Given the current global trend of 

population ageing, it is important to pay attention to the cognitive function in higher age, 

given the fact that higher age means the decrease in cognitive functions. Changes in 

cognitive functions of seniors affect their physical condition and show a reduced self-

sufficiency in basic and instrumental activities of daily living. 

 

Key words: Patient. Cognitive functions. Assessment. Home nursing care. MMSE. 

 

Úvod 
Starnutie je proces individuálne variabilný, čo je jednou z príčin heterogenity 

seniorskej populácie (Kalvach, 1999, s. 71). Celosvetovo sa zaznamenáva starnutie 

populácie, a to nielen vo vyspelých, ale aj v rozvojových krajinách. Jeden zo znakov starnutia 

populácie je nárast percentuálneho podielu obyvateľstva na celkovej populácii (Hegyi, 

Krajčík, 2010, s. 29). Súčasný demografický trend spojený so starnutím  populácie prispieva 

k rozvoju domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Najčastejšími príjemcami domácej 

starostlivosti sú pacienti vo veku 65 rokov a viac (Parks, 2003, s. 14), pričom so zvyšovaním 

veku populácie sa ťažisko starostlivosti o chorých presúva z akútnych ochorení na chronické.  

Proces starnutia vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám jednotlivca, ktoré sa 

prejavujú aj v kognitívnej oblasti. Starnutie je fyziologicky spojené s poklesom výkonu 

kognitívnych funkcií (Vágnerová, 2000), medzi ktoré patria myslenie, intelekt a pamäť. Od 

týchto funkcií nie je možné oddeliť vnímanie a pozornosť. Medzi špecifické kognitívne funkcie 
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patrí aj schopnosť vnímať priestorové usporiadanie, orientovať sa v priestore a schopnosť 

plánovať a vykonávať viacstupňové úkony (Kolibáš, 2010, s. 186). Vyšetrenia psychických 

funkcii slúžia na odhalenie častých psychopatológií v starobe, predovšetkým kognitívnych 

porúch (demencie) alebo porúch afektu (depresie), na zhodnotenie psychosociálnej pohody 

a životnej spokojnosti (Derňárová a kol., 2009, s. 28).  

Posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti je významnou súčasťou komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta 

v domácom prostredí. Je zamerané na získanie informácií potrebných na detekciu 

kognitívnych porúch u pacienta s následným stanovením plánu ošetrovateľskej starostlivosti 

spočívajúceho v dodržiavaní naplánovaných ošetrovateľských intervencii. Zároveň 

posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

zlepšuje efektivitu starostlivosti. Správne realizované posúdenie je ukazovateľom efektivity 

ošetrovateľských intervencií.  

Ku komplexnejšiemu posudzovaniu kognitívnych funkcii slúžia meracie nástroje, ktoré 

pomáhajú sestrám objektivizovať údaje o poruchách kognitívnych funkcií u pacienta a ktoré 

ako uvádza Tomagová (2009a, s. 72) spĺňajú kritériá na reliabilný, validný, senzitívny a 

spoľahlivý nástroj aplikovateľný v ošetrovateľskej klinickej praxi. Jedným z najčastejšie 

používaných testov na posúdenie kognitívnych funkcii  je Folsteinov test kognitívnych funkcií 

Mini Mental State Examination (MMSE), ktorý bol vypracovaný M. F. Folsteinom et al. v roku 

1975 ako validný nástroj pre použitie v klinickej praxi určený na orientačnú diagnostiku 

demencie (Tomagová, 2009a, s. 70).  

 Posudzovanie kognitívnych funkcii by malo byť jedným z rutinne sledovaných 

parametrov u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom práce bolo posúdiť 

kognitívne funkcie u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti s využitím testu 

kognitívnych funkcií Mini Mental State Examination. 

 

Súbor, metodika 
Prieskum bol realizovaný u pacientov v domácom prostredí a u pacientov domova 

dôchodcov v Poproči, ktorí sú v starostlivosti Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

(ADOS – ATIZ) v Poproči, okres Košice – okolie. Zber údajov prebiehal v období január až 

február 2008. Prieskum bol realizovaný osobným kontaktom. Návratnosť dotazníkov bola 

100 %. 

Vzorku tvorilo 50 respondentov (pacientov), z domova dôchodcov bolo 24 

respondentov a z domáceho prostredia bolo 26 respondentov. Z celkového počtu 

respondentov bolo 17 mužov a 33 žien. Priemerný vek respondentov bol u mužov 74,2 roka 

a u žien 73,39 roka. Respondenti boli informovaní s vykonaním prieskumu a súhlasili 

s účasťou na prieskume. Zároveň boli informovaní, že účasť je dobrovoľná. 
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Pre zber informácií bol použitý Folsteinov test Mini mental state examination, ktorý 

pozostáva z 30 položiek týkajúcich sa jednotlivých kognitívnych funkcii: orientácia, 

zapamätanie si, vybavenie si, pozornosť a počítanie, reč – plynulosť, porozumenie reči, 

schopnosť opakovať. Výhodou nástroja je časová nenáročnosť a ľahká administrácia. 

Konštruktová validita nástroja bola potvrdená. Prednosťou MMSE je vysoká reliabilita (od 

0,83 – do 0,99), vysoká senzitivita (0,87) a vysoká špecificita (0,82) (Tomagová, 2009a, s. 

70).  

 Záver dotazníka je vlastnej konštrukcie. Je doplnený položkami, ktoré sa týkajú veku, 

pohlavia, spolužitia v domácnosti, subjektívnych zdravotných ťažkostí, pomoci pri riešení 

zdravotných problémov a spokojnosť s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 
Výsledky 

Na štatistické spracovanie bol použitý program Microsoft Office Excel 2003. 

Vzhľadom k menšiemu počtu respondentov sú výsledky odpovedí spracované  v absolútnych 

číslach v grafoch. Podľa počtu získaných bodov sme respondentov zaradili do stupňov 

kognitívnych porúch: ťažká kognitívna porucha 0 – 10 bodov; stredne ťažká kognitívna 

porucha 11 – 20 bodov; ľahká kognitívna porucha 21 – 23 bodov alebo neprítomná 

kognitívna porucha 24 – 30 bodov (Tomagová, 2009b, s. 313). 

 
Graf 1 MMSE – posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácom prostredí 

V domácom prostredí sme zistili kognitívnu poruchu ľahkého stupňa u 17 

respondentov, poruchu stredne ťažkého stupňa u 6 respondentov, ťažkú kognitívnu poruchu 

u 1 respondenta a 2 respondenti boli bez poruchy. 
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Graf 2 MMSE – posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domove dôchodcov 

 

U pacientov v domove dôchodcov sme zistili kognitívnu poruchu ľahkého stupňa u 6 

respondentov, poruchu stredne ťažkého stupňa u 13 respondentov, ťažkú kognitívnu 

poruchu u 4 respondenta a 1 respondent bol bez poruchy. 

 
Interpretácia 

Kognitívne funkcie umožňujú výber a spracovanie informácií tak, aby sa jednotlivec 

prispôsobil svojmu prostrediu a dokázal v ňom existovať. V období staroby dochádza v 

dôsledku involučných zmien v jednotlivých telesných systémoch k involúcii poznávacích 

funkcií. Najčastejšie býva narušená vštiepivosť pamäti, mierne slabne krátkodobá pamäť, 

oslabuje sa novopamäť, môže byť narušená výbavnosť, predovšetkým jej presnosť, znižuje 

sa pozornosť (Tomagová, 2008, s. 136). Taktiež dochádza k poruche myslenia, orientácie, 

poznávania, schopnosti učiť sa a iné. Tieto poruchy sa môžu vyskytovať ako globálna 

kognitívna porucha, kedy je postihnutých súčasne viac funkcií, alebo sa vyskytuje izolovane. 

Sú najčastejšími príznakmi demencií a u Alzheimerovej demencií sa vyskytujú ako jeden z 

prvých príznakov (Holmerová a kol., 2007, s. 17). Ondriášová (2005, s. 93) uvádza, že 

demencia patrí medzi najzávažnejšiu kognitívnu poruchu, ktorá je charakterizovaná 

poklesom až stratou intelektových schopností v dôsledku organického postihnutia mozgu. 

Obvykle ide o nezvratný, progredujúci stav, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje pracovné a sociálne 

funkcie seniora. Postupne dochádza k poruchám rozličných psychických funkcií.  

Mierne zhoršenie kognitívnych schopností alebo zhoršenie kognitívnych schopností 

nie demenciou je približne dvakrát častejšie ako demencia, ale deficity nie sú až také 

závažné, že by ovplyvňovali denné aktivity (Bayer, 2010, s. 466). 
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V našom súbore sme identifikovali ťažký kognitívny deficit prostredníctvom MMSE (0 

– 10 bodov) u 1 respondenta v domácom prostredí a 4 respondentov v domove dôchodcov. 

Normu v kognitívnej oblasti (24 – 30 bodov) sme zaznamenali u 2 respondentov v domácom 

prostredí a 1 respondenta v domove dôchodcov. Z výsledkov prieskumu realizovaného 

u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti vyplynulo, že zmeny v kognitívnych 

funkciách posudzované pomocou nástroja MMSE sú výraznejšie u seniorov umiestnených 

v domove dôchodcov v porovnaní so seniormi bývajúcimi v domácom prostredí (graf č. 1, 

graf č. 2). Rovnaké výsledky zaznamenala vo svojej štúdií Tomagová (2009b, s. 314), ktorá 

realizovala štúdiu u 200 respondentov v domácom prostredí a domove dôchodcov. V štúdii 

autorov Bartošoviča a kol. (2006, s. 14) výsledky Folsteinovho testu na detekciu kognitívnych 

porúch ukazujú, že 39 z 56 seniorov v domácom prostredí malo ťažkú a stredne ťažkú 

kognitívnu poruchu. Horšie výsledky zaznamenali ženy a veková kategória 85 ročných 

a starších. 

Výsledné skóre môže byť ovplyvniteľné faktormi zo strany posudzovaného seniora, 

ako je vek, úroveň intelektu, vzdelanie, pozornosť, senzorické poškodenie, poškodenie 

motoriky (napr. pri Parkinsonovej chorobe), depresia, symptómy telesných ochorení 

spôsobujúce únavu (Tomagova 2009a). Získaná porucha kognitívnych schopností môže byť 

ovplyvnená stavom pacienta pred vznikom ochorenia, jeho schopnosťami, vzdelaním, 

vyjadrovaním, kultúrou, senzorickými poruchami a motiváciou (Bayer, 2010, s. 466).  

V štúdii, ktorú realizoval Vinkers et al. (2004, s. 881) sa zúčastnilo 500 seniorov vo 

veku 85 rokov a starších. S použitím MMSE škály merali kognitívne funkcie respondentov s 

východiskovým MMSE skóre ≥ 24 bodov. Merania opakovali po dobu 5 rokov každý rok. 

Zistili, že porucha kognitívnych funkcií súvisela s depresívnymi príznakmi u seniorov. 

Konštatujú, že poruchy kognitívnych funkcií môžu byť pre seniorov stresujúce a to spôsobuje 

nárast depresívnych príznakov. Štúdia, ktorú uskutočnili Wilson, et al. (2004, s. 126 – 129) 

bola tiež zameraná na zisťovanie vzťahu medzi depresiou a poklesom kognitívnych funkcií u 

seniorov. Zaznamenali, že depresia má vplyv na kognitívne funkcie seniora. U 4392 

respondentov merali úroveň kognitívnych funkcií a hodnotili symptómy depresie. Počas 5,3 

rokov u seniorov merania opakovali, v dvojročných intervaloch. S každým symptómom 

depresie sa bodové hodnotenie kognitívnych funkcií znížilo v priemere o 5 %. Predpokladá 

sa, že depresia môže byť reakciou na poruchu kognitívnych funkcií.  

Zmeny v kognitívnych funkciách u pacientov ošetrovaných v domácom prostredí 

ovplyvňujú úroveň sebestačnosti. Zvyšuje sa závislosť pacienta pri vykonávaní nielen 

inštrumentálnych činností, ale aj pri vykonávaní aktivít denného života. Je preto potrebné 

orientovať sa na zvyšujúci výskyt porúch kognitívnych funkcií v populácii seniorov a ich 

predchádzaniu. Do starostlivosti o pacienta zapojiť aj rodinu a poskytnúť rodine informácie o 

varovných signáloch porúch kognitívnych funkcií.  
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Záver 
Poruchy kognitívnych funkcií sú najčastejšími psychiatrickými poruchami v starobe, 

ktorých výskyt sa neustále zvyšuje. Patria medzi závažné zdravotné, ale aj sociálne 

problémy u pacientov nielen v ústavnej, ale aj v domácej starostlivosti. 

Cieľom štúdie bolo posúdiť kognitívne funkcie u pacientov v domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti. Výskyt kognitívnych porúch hodnotených Folsteinovým testom je v skúmanom 

súbore častý, pričom najčastejšie sa vyskytujú poruchy ľahkého a stredne ťažkého stupňa, 

čo môže viesť k zhoršeniu vývoja, zníženiu sebestačnosti a následnému zníženiu kvality 

života pacientov. Výskyt kognitívnych porúch veľmi často súvisí s poruchou funkčnej 

schopnosti rôzneho stupňa, čo si vyžaduje pomoc a odkázanosť na inú osobu. Výsledky 

prieskumu svedčia hovorí o náročnosti opatrovania nielen pre rodinných príslušníkov, ale aj 

pre ošetrujúci personál.  

Použitie meracieho nástroja akým je Folsteinov test kognitívnych funkcií Mini Mental 

State Examination pri posudzovaní kognitívnych funkcií má význam pre objektívne 

stanovenie ošetrovateľskej diagnózy a následne správnych ošetrovateľských intervencií 

u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 
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Abstrakt  
 Maladaptácia znamená nedostatočnú alebo zlú prispôsobivosť organizmu na situáciu. 

Vyznačuje sa mnohými maladaptačnými prejavmi ako je strach, úzkosť, depresia, komplex 

menejcennosti, pocit viny a pod. U chirurgicky chorých sa veľmi často vyskytujú rôznorodé 

maladaptačné prejavy súvisiace nielen so samotným ochorením jedinca, ale i s dôsledkami 

ochorenia a terapeutických, a to najmä operačných postupov. Sestry sa stretávajú so 

špecifickými skupinami jedincov, maladaptačné prejavy ktorých môžu viac či menej 

ovplyvňovať ich výkon a zvyšovať už i tak značnú psychickú i fyzickú záťaž, ktorú 

predstavuje starostlivosť o chirurgicky chorých.   

 

Kľúčové slová: Maladaptácia. Maladaptačné prejavy. Chirurgicky chorý. Sestra. 

 

Abstract  
 A maladaptation means a bad adaptibility of the organism to some situations. Some 

symptomps are typical for maladaptation, for example a fear, anxiety, depression, inferiority 

complex, etc. Some symptomps of maladaptation are connected not only to patient´s illness 

but these symptomps are connected to some consequences of the illness and therapy too. 

Nurses meet with specific groups of people having different symptomps of maladaptation. 

These symptomps  affect nurse´s work more and less and they increase mental and physical 

burden connected to the care about surgically ill patients. 

 

Key words: Maladaptation. Symptoms of maladaptation. Surgically ill patient. Nurse.  

 

 Maladaptácia znamená nedostatočnú alebo zlú prispôsobivosť organizmu na situáciu. 

Maladaptácia sa vyznačuje prevahou pasívnych foriem adaptácie - nechuťou k činnosti, 

neadekvátnymi spôsobmi myslenia, neochotou vidieť nové možnosti, zníženým stupňom 

osobnej zrelosti a pod. a neraz vedie jedinca k tomu, že tento má nielen fyzické, ale i 

psychické a najmä emocionálne problémy, medzi ktorými dominuje úzkosť, strach, komplex 

menejcennosti, depresia, agresivita či pocit viny.  
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 Choroba spojená s hospitalizáciou a chirurgickým výkonom ešte znásobuje 

požiadavky na adaptáciu jedinca. Prečo u chirurgicky chorých dochádza často k poruchám 

adaptačných mechanizmov a k snahám kompenzovať vzniknutú situáciu viac či menej 

vhodným spôsobom?   

 Je potrebné si uvedomiť, že u chirurgicky chorých choroba nezriedka prichádza 

nečakane a zasahuje všetky zložky osobnosti pacienta. Chirurgický výkon neraz výrazne 

ovplyvňuje kvalitu života a u rôznorodo chorých jedincov je zdrojom mnohých 

maladaptačných prejavov (Kubicová, 2005).  

 Tieto maladaptačné prejavy viac či menej zasahujú i do prežívania a konania sestier, 

ktoré sú dennodenne konfrontované s utrpením chirurgicky chorých spôsobeným nielen 

samotným ochorením, ale s ním aj často spojeným perioperačným obdobím. 

 Najmä urgentný chirurgický zákrok alebo komplikácie po prvotnom chirurgickom 

zákroku, resp. reoperácia môžu viesť k zmenám v správaní chorého v zmysle 

maladaptačných prejavov, ku kumulácii psychického napätia a k nahromadeniu negatívnych 

emócií. K narušeniu procesu adaptácie v neposlednom rade prispieva i často neosobné 

správanie zdravotníckych pracovníkov, neadekvátne informovanie chorých  a neochota riešiť 

problémy pacientov (Nemčeková, 2000).  

 Všetky tieto faktory zvyšujú náročnosť práce sestry na chirurgických pracoviskách a 

pre niektoré z nich predstavujú enormnú psychickú záťaž znásobenú i tým, že sestra musí 

rýchle a rozhodne konať a zvládať situáciu. Tieto skutočnosti sa ešte viac prejavujú u sestier 

pracujúcich na chirurgických jednotkách intenzívnej starostlivosti, kde monitorovanie a 

ošetrovateľská starostlivosť o vážne a neraz i terminálne chirurgicky chorých kladie na sestry 

nielen fyzické, ale i psychické nároky a do značnej miery mnohé z nich traumatizuje. 

Chirurgická intervencia neraz výrazne ovplyvňuje kvalitu života a u rôznorodo chorých 

jedincov je zdrojom mnohých, vyššie uvedených maladaptačných prejavov, ktoré sú tým 

výraznejšie, čím je ochorenie vážnejšie.  

 Bolesť je do veľkej miery prirodzeným a sprievodným javom chirurgicky riešených 

problémov. Často je i prvým symptómom, vďaka ktorému pacienti navštívia lekára, resp. sa 

dostavia na urgentný príjem.  

Na chirurgických pracoviskách nie je núdza o dôvody, pre ktoré pacient pociťuje bolesť. 

Najtypickejším z nich je operačný zákrok. Avšak i mnohé diagnostické a terapeutické 

postupy, napríklad endoskopické vyšetrenia spôsobujú tento nepríjemný zážitok. Tiež 

ošetrovanie popálených plôch, preväzy rán, rehabilitácia po úraze sú spojené s bolesťou 

väčšej či menšej intenzity a vyčerpávajú chorého. 

 Ošetrovanie algického pacienta kladie značné nároky i na sestru. Avšak, keď si táto 

uvedomí, že bolesť je jedným z najmarkantnejších problémov chorých po operačnom 
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zákroku a jej zvládanie je vysoko individuálne, aj jej prístup ku starostlivosti o pacientov 

trpiacich bolesťou je empatickejší a viac osobný. 

Okrem pooperačnej bolesti psychiku sestier do značnej miery ovplyvňuje úplný či čiastočný 

deficit sebaopatery pacientov, ich obmedzená pohyblivosť a neraz i bariéry súvisiace s 

komunikáciou s pacientom. 

 Typickými predstaviteľmi maladaptačných prejavov u chirurgicky chorých sú úzkosť 
a strach, pretože závažné ochorenia a chirurgické zákroky sú takmer vždy späté so 

strachom a úzkosťou.  

Úzkosť je nepríjemný duševný emocionálny stav spojený s nejasnou predtuchou ohrozenia, 

ktorú človek nie je schopný presne určiť () Pre úzkosť sú charakteristické obavy z vlastnej 

bezmocnosti a straty identity vlastnej osobnosti. Úzkosť je normálnou životnou požiadavkou 

umožňujúcou prežitie kritických situácií. Škodlivou je jej nízka alebo vysoká hladina. Vysoká 

hladina úzkosti znižuje toleranciu bolesti a naopak, bolesť je často sprevádzaná úzkosťou 

(Nemčeková, 2000).  

Strach sa vzťahuje na špecifický objekt, resp. nebezpečenstvo z neho vyplývajúce. V 

súvislosti s chirurgicky chorými je typický strach z operačného zákroku, najmä radikálneho a 

jeho komplikácií, strach vyplývajúci z očakávania výsledku histologického vyšetrenia, zlej 

prognózy ochorenia, z náročných diagnostických a terapeutických postupov. U 

transplantovaných pacientov sa vyskytuje strach z rejekcie orgánu a u pacientov 

poznačených stigmou po radikálnych zákrokoch je to nezriedka i strach z opätovného 

zaradenia sa do spoločnosti a strach z narušenia partnerských vzťahov. U niektorých 

jedincov sa vyskytuje tzv. anticipačný strach, ktorý je typický pre pacientov po operačnom 

zákroku, a to hlavne vtedy, ak operácia nebola úspešná a pacient sa obáva komplikácií 

(Zacharová, 2007). 

 Zvyšovanie intenzity úzkosti a strachu je neraz podmienené neochotou a 

nevľúdnosťou personálu, nedostatočnou informovanosťou pacientov  a vyhýbavými 

odpoveďami personálu na otázky pacientov. Zároveň tieto maladaptačné prejavy môžu v 

niektorých sestrách evokovať nervozitu a neochotu neustále vysvetľovať a odpovedať 

pacientovi na otázky prameniace z jeho obavného postoja. 

Ak sestry nevenujú dostatočnú pozornosť primeranému zvládaniu nadmerného strachu 

pacienta v predoperačnom období, môžu sa v pooperačnom období vyskytnúť u chorých 

rôzne komplikácie a psychické problémy (Morovicsová, 2009).  

 Depresia je nielen špecifické psychiatrické ochorenie, ale je i výrazným 

maladaptačným prejavom ovplyvňujúcim tak somatickú, ako i psychickú stránku osobnosti 

pacienta. Okrem výrazných somatických prejavov, akými sú poruchy spánku, tráviace 

ťažkosti, nevýkonnosť, únava, bolesti hlavy, sa depresia prejavuje i výraznými psychickými 

ťažkosťami majúcimi podobu smútku, plačlivosti, depresívnej nálady, dokonca suicidálnych 
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myšlienok, ktoré zhoršujú obdobie rekonvalescencie najmä vtedy, ak je pooperačný priebeh 

spojený s komplikáciami.  

 K ťažkej depresii môže dôjsť u pacientov, u ktorých bol realizovaný len paliatívny 

operačný zákrok zabezpečujúci skvalitnenie zostávajúceho obdobia života, resp. u 

pacientov, u ktorých nebolo možné realizovať operačný zákrok z dôvodu značne pokročilého 

stupňa choroby. 

 Ošetrovateľská starostlivosť o depresívnych pacientov je veľmi náročná. Beznádej, 

strata zmyslu a radosti zo života na niektoré sestry pôsobí frustrujúco a uvedené správanie 

pacientov nezriedka predstavuje prekážku k tomu, aby sestra pacientovi poskytla adekvátnu 

emočnú podporu. 

 Komplex menejcennosti súvisí s neadekvátnym hodnotením seba samého. Má 

veľmi silný emocionálny základ. Ovplyvňuje pracovné i rodinné vzťahy jedinca, starostlivosť 

o domácnosť, vzťahy s priateľmi (mnohí postihnutí sa hanbia vyjsť z domu) a v neposlednom 

rade aj intímne vzťahy. U pacientov po amputáciách končatín, s viditeľnými jazvami po 

úrazoch, s popálenými nezakrytými časťami tela a u pacientov, u ktorých najmä v dôsledku 

onkologického ochorenia došlo k radikálnemu chirurgickému zákroku (chirurgické 

odstránenie prsníka, vytvorenie stómie) patrí komplex menejcennosti k najčastejším a veľmi 

intenzívnym maladaptačným prejavom.  

Ani pre sestry, ako profesionálne aktérky ošetrovateľskej starostlivosti, nie je mnohokrát 

jednoduché nedať najavo prekvapenie, úľak či dokonca až odpor k pacientovi 

hendikepovanému vyššie uvedenými stigmami. Sestra by však za každých okolností mala 

rešpektovať dôstojnosť chirurgicky chorého. Ak by sa u sestry prejavovali značné problémy 

so zvládaním týchto situácií, niekedy je vhodné kontaktovať sa so psychológom či uvažovať 

o zmene pracoviska na takú ošetrovaciu jednotku, kde sa pacienti s vyššie uvedenými 

problémami vyskytujú len sporadicky, resp. vôbec. 

 Agresivita je prirodzenou súčasťou správania sa človeka, ak sa tento cíti ohrozený. 

Mnohí jedinci si prostredníctvom agresívneho správania uzurpujú moc, zvyšujú svoje 

sebavedomie a sebaúctu. Pre agresivitu sú typické viac či menej výrazné hostilné postoje a 

subjektívne pocity vyčerpania. Pozitívum tohto maladaptačného prejavu je v tom, že jedinec, 

ktorý sa hnevá má viac telesných rezerv, ako sa pôvodne myslelo (Verešová, 2007). 

I keď agresivita pacienta môže vyprovokovať napätie a hnev zo strany ošetrujúceho 

personálu, sestry by si mali byť vedomé toho, že pacienti agresívnym správaním neraz 

zakrývajú svoju bezmocnosť, čím dané správanie využívajú ako obranný mechanizmus. 

Nakumulované napätie sa veľmi často vyskytuje u imobilných pacientov, u pacientov 

trpiacich bolesťou, pacientov, u ktorých v dôsledku ochorenia a chirurgického zákroku došlo 

k výraznej redukcii sociálnych kontaktov a ku subjektívne vnímanému zníženiu kvality života.  
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 Pocit viny je čokoľvek, čo človeka trápi a čo mu spôsobuje výčitky svedomia. 

Vyskytuje sa u neistých, zakomplexovaných ľudí a u jedincov s nadmerne nízkou mierou 

sebahodnotenia, pričom najčastejšie je dôsledkom rôzneho druhu prehreškov. Hlavná 

príčina pocitu viny tkvie v tom, že jedinec zapríčinil niečo, čo malo fatálne dôsledky.  

 S pacientmi trpiacimi týmto maladaptačným prejavom sa najčastejšie stretávame na 

traumatologickom oddelení. Sú to vinníci, ktorí spôsobili autohavárie, resp. iné nešťastia. 

Niektorí pacienti trpia pocitom viny i z toho dôvodu, že podcenili varovné príznaky, v 

dôsledku čoho sa ich ochorenie skomplikovalo a vyžiadalo si radikálny chirurgický zákrok. 

 Ako už bolo spomínané, maladaptačné prejavy sú spojené so záťažou, ktorú 

predstavujú chirurgické ochorenia a náročné spôsoby ich terapie, ale v prípade, keď sú tieto 

prejavy príliš výrazné, pôsobia obmedzujúco a majú negatívny dosah i na proces 

vyrovnávania sa pacienta s chorobou a priebeh samotnej rekonvalescencie.  

Existujú viaceré možnosti, ako kompenzovať maladaptačné prejavy u chirurgicky chorých. 

1. Oboznámiť pacienta s diagnostickými a terapeutickými prejavmi. 

2. Nájsť si pre pacienta čas na rozhovor, ktorým deklarujeme záujem o pacienta. 

3. Nezabúdať na individuálny prístup k pacientovi.  

4. Odporučiť pacientovi kontakt s pacientmi rovnakého osudu, ktorí úspešne prekonali 

problém.  

5. Oboznámiť pacienta s klubmi a organizáciami združujúcimi pacientov s obdobnými 

problémami (kluby stomikov, klub Venuša a pod.).  

6. Odporučiť pacientovi možnosť riešenia problému vhodnými kompenzačnými 

pomôckami. 

7. Odporučiť pacientovi konzultovať problém s odborníkmi, v prípade pretrvávania 

problémov kontaktovať sa so psychológom, resp. psychiatrom.  

 S problémovými situáciami a s pôsobením maladaptačných prejavov zo strany 

pacientov sa každá sestra vyrovnáva rôzne. Je potrebné pamätať i na skutočnosť, že 

dlhodobé pôsobenie záťažových situácií, medzi ktoré patrí i zvládanie a eliminácia 

maladaptačných prejavov chorých, môže vyvolať vznik syndrómu vyhorenia. Aby sestry 

pracujúce na chirurgii predišli daným javom, je potrebné dodržiavať základné pravidlá 

psychohygieny a pracovnú záťaž kompenzovať takým druhom relaxačnej aktivity, ktorá v 

nich evokuje radosť zo života a z možnosti pomáhať druhým.  

 Poznanie maladaptačných prejavov a ich eliminácia je veľmi dôležité pre všetkých 

zdravotníckych pracovníkov, ale najmä pre sestry, ktoré sú najčastejšie v bezprostrednom 

kontakte s pacientom. Poznaním maladaptačných prejavov a ich vplyvu na psychiku 

chirurgicky chorého dochádza ku zmierňovaniu utrpenia pacienta zo strany sestier.  

Daná skutočnosť zároveň motivuje sestry i k tomu, aby napriek tomu, že sú dennodenne 

vystavené pôsobeniu maladaptačných prejavov, dbali na svoje psychické zdravie a vedeli sa 
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vysporiadať s mnohými stresovými situáciami, ktoré starostlivosť o chirurgicky chorých so 

sebou prináša. 
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Abstrakt 

Výskyt chronických komplikácií cukrovky je po rokoch trvania očakávaný 

a neodvratný. Ich výskyt a intenzitu môže ovplyvniť sám pacient, dodržiavaním zásad 

terapie. Článok mapuje zásady terapie ktorých dodržiavanie robí pacientom najväčšie 

problémy. Na výsledkoch existujúcich prieskumov poukazuje autorka na závislosť výskytu 

chronických komplikácií diabetu, od dodržiavania všetkých zásad terapie. 

 
Kľúčové slová: Diabetes. Terapia. Chronické komplikácie. Diéta. 

 
Abstract 

The prevalence of chronic complications of diabetes, after years is expected and 

inevitable. Their presence and intensity can affect the patient himself, respecting the 

principles of therapy. The article investigates the principles of therapy, which makes patient 

compliance biggest problems. The partial results of existing research, the author highlights 

the dependence of chronic complications of diabetes, adherence to all principles of therapy. 

 
Key words: Diabetes. Treatment. Chronic complications. Diet. 
 
Úvod 

DM je choroba látkovej premeny, ktorej najvýraznejším prejavom je hyperglykémia. 

Ide o chronické ochorenie, ktoré vedie k ireverzibilným  zmenám cievnej steny a spojiva, a 

k rozvoju dlhodobých cievnych komplikácií. 

Chronické komplikácie sú zastúpené diabetickou nefropatiou, retinopatiou a 

neuropatiou. V literatúre sa často používa názov “diabetická triopatia“ (Galajda-Šutarík, 

2008). Rozvíjajúce sa chronické komplikácie postupne znižujú kvalitu života pacienta 

s diabetom. V prevencii ich vzniku je požiadavka čo najlepšej kompenzácie diabetu 

(s ohľadom na daného konkrétneho jedinca), čo znamená priblížiť sa v liečbe DM čo najviac 

fyziologickému stavu normoglykémie. Všeobecne však platí, že čím dlhšie u pacienta 

diabetes trvá, tým je väčšie riziko vzniku chronických komplikácií. Po 20-tich rokoch trvania 

diabetu má chronické komplikácie viac ako 40 % diabetikov (Galajda, 2008, Rybka, 2006). 
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Dodržiavanie zásad terapie 
Akékoľvek chronické ochorenie je pre postihnutého vážnym životným hendikepom. 

DM 1. typu je prototypom chronického ochorenia. Diagnóza DM prináša pacientovi celý rad 

nových situácií: častejšie návštevy lekára, zmenu spôsobu života, nutnosť edukácie, strach 

z nebezpečných akútnych a chronických komplikácií, možnosť existenčných problémov.  

Diabetik sa často musí vzdať svojich obľúbených jedál, zbaviť sa pohodlnosti a zvýšiť fyzickú 

aktivitu. Všetky tieto zmeny v životospráve sú celoživotné (Michálek, 2008, Rybka, 2006). 

Dodržiavanie všetkých odporúčaní a liečebných opatrení je preto pre diabetika veľmi 

náročné. Očakávame od neho, že bude dodržiavať presne predpísanú diétu, obmedzí alebo 

aj celkom vynechá celý rad obľúbených jedál, bude jesť v pravidelných intervaloch, radikálne 

obmedzí konzumácie alkoholu, nebude fajčiť, nebude ponocovať a ráno nebude dospávať, 

bude pravidelne cvičiť, kontrolovať si váhu, bude si  niekoľkokrát denne pichať inzulín a bude 

si pravidelne kontrolovať hladinu krvného cukru v krvi a moči (Rybka-Adamíková, 2006). 

Zvládnuť tieto nároky môže len dostatočne motivovaný a dobre edukovaný pacient, ktorý 

chápe podstatu svojho ochorenia, význam jednotlivých liečebných opatrení a sám sa na nich 

aktívne podieľa (Martinka, 2008). 

Aj keď je diabetik dobre edukovaný, nevyhne sa situáciám, kedy niektoré liečebné 

opatrenia vedome, alebo nevedome porušuje.  

Najčastejšími porušeniami  zásad terapie sú: 

- zlyhanie pacienta pri dodržiavaní diabetickej diéty, 

- nedodržiavanie odporúčaných dávok inzulínu, 

- fajčenie a pitie alkoholických nápojov, 

- nedostatočná fyzická aktivita, 

- nesprávne realizovaný selfmonitoring, 

 
Zlyhanie pacienta pri dodržiavaní diabetickej diéty 

V krátkom prieskume realizovanom na vzorke 82 respondentov s dg. Diabetes 

mellitus 1. typu, na diabetologickej ambulancii v Lučenci bolo zistené, že napriek tomu, že 72 

% opýtaných má strach z chronických komplikácií diabetu, len 31 % z nich deklarovalo 

dodržiavanie všetkých zásad terapie za každých okolností.  

Najčastejšie porušovanou zásadou terapie diabetu je porušovanie diétnych opatrení. 

Potvrdzuje to 51 % odpovedí respondentov (Kupcová, 2012). Jednou z príčin je často 

nedostatočná edukácia pacienta o diabetickej diéte. Diétnym odporúčaniam musí pacient 

rozumieť a diétu je treba prispôsobiť tak, aby ju bolo možné v praxi dodržiavať. Na 

diabetologických ambulanciách pracujú diétne sestry len výnimočne. Prácu diétnej sestry 

nahrádza diabetologická sestra. Je veľmi potrebné, aby na začiatku – pri prvej edukácii 
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o diéte – sestra  zistila doterajšie návyky pacienta pri stravovaní a odporučila zmeny, ktoré 

vyžaduje diabetická diéta. Následne je potrebné pacienta pravidelne reedukovať 

a upevňovať tak správne zásady stravovania. Najčastejšou príčinou vysokých hodnôt 

glykémie je však úmyselné, opakované porušovanie diétneho stravovania pacientom. 

V dnešnej dobe sa stáva veľmi závažným problémom aj zlá finančná situácia diabetikov, 

ktorá im  neumožňuje  dodržiavať diétu tak, ako by chceli a mali odporúčané (diabetik si 

nekupuje to, čo by si mal z hľadiska diabetickej diéty kúpiť, ale  to na čo má – lacné tučné 

mäsá, salámy, málo zeleniny a ovocia a pod.). 

 
Nedodržiavanie odporúčaných dávok inzulínu 
 Tridsaťdva percent respondentov uvádzaného prieskumu uviedlo, že si aplikuje 

inzulín podľa ordinácie lekára, ale stane sa, že nedodržia presne ordináciu. Päť 

respondentov uviedlo, že odporúčania lekára vôbec nedodržiava a inzulín si aplikuje podľa 

toho ako sa cítia, čo predstavuje 6 % z celkového počtu respondentov (Kupcová, 2012). 

Skupina pacientov, ktorí si aplikujú inzulín podľa toho ako sa cítia, hazardujú so svojím 

zdravím aj životom. Pocity pacienta nemusia odrážať objektívny stav glykémie a nepresné 

a nepravidelné dávkovanie inzulínu vedie k častému rozkolísaniu hladiny glykémie 

a rýchlejšiemu nástupu chronických komplikácií u týchto pacientov.  

 
Diabetická retinopatia 

V prípade, že pacient nedodržuje zásady terapie  cukrovky a glykémia nie je pod 

kontrolou, hyperglykémia postupne vedie k poškodeniu vnútornej štruktúry ciev. Objavia sa 

prvé príznaky diabetickej retinopatie. Diabetické zmeny na očnom pozadí sú časté už 

v priebehu niekoľkých rokov po vypuknutí ochorenia diabetu. Podľa štatistík sa diabetická 

retinopatia (DR) u diabetikov rozvinie do 10. rokov v 75 % prípadov a je najčastejšou 

príčinou slepoty vo vyspelých krajinách u ľudí v aktívnom veku. Každých 90 minút oslepne 

na svete jeden diabetik (Sosna - Švancarová, 2011). U diabetika je riziko oslepnutia 10 – 20 

krát väčšie než u nediabetika (Vozár, 1998). 

V prevencii vzniku chronických komplikácií diabetu, teda aj diabetickej retinopatie, je 

vrcholne dôležitá kontrola hladiny krvného cukru. V manažmente liečby diabetika ide o to, 

aby nedošlo k závažnému poškodeniu zraku. Normálne je hladina glykovaného hemoglobínu 

do 5 %. V prípade cukrovky sa jeho percentuálny podiel zvyšuje, zvlášť ak vysoká hladina 

krvnej glukózy pretrváva dlhšiu dobu, teda za podmienok hyperglykémie. Hladina krvného 

cukru by však nemala prekročiť 10 mmol/l aj postprandiálne by podľa súčasných kritérií 

glykovaný hemoglobín  nemal byť vyšší, ako 7 % (Máliš, 2011). Glykovaný hemoglobín 

odráža dlhodobú kontrolu diabetu (až za obdobie posledných 60 dní). Vlastnosťou 

glykovaného Hb je, že jeho väzba kyslíka je omnoho silnejšia, ako u obyčajného 
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hemoglobínu, teda odovzdávanie kyslíka naviazaného na glykovaný hemoglobín je omnoho 

nižšie. Existuje teda ďalší faktor, ktorý prispieva k nedostatku kyslíka v sietnici (Máliš, 2011). 

V retrospektívnej štúdii realizovanej v r. 2012 v diabetologickej ambulancii v Detve bolo 

komparáciou výsledkov hodnôt glykémií a glykovaného hemoglobínu dvoch skupín pacientov 

zistené, že priemerné hodnoty obidvoch skúmaných parametrov sú v skupine pacientov 

s príznakmi DR (skupina „B“), dlhodobo vyššie, ako v skupine pacientov bez DR (skupina 

„A“). Medián glykémie v skupine „A“ bol 7,2; v skupine „B“ - 10,7. Medián  HbA1c, bol v 

skupine „A“-5,8 v skupine „B“-8,1. Rozdiely v prospech „disciplinovanej“ skupiny boli  

zaznamenané aj pri chemickom vyšetrení moču na glykozúriu. V skupine „A“ pacientov bol 

pri všetkých vyšetreniach moč negatívny, kým v „B“ skupine pacientov s DR bol v priemere 

60 mmol/l.  

Výpočtom korelačnej závislosti vzniku retinopatie  v závislosti od hladiny cukru v krvi 

bola dokázaná nízka závislosť vzniku diabetickej retinopatie od jednorazového vyšetrenia 

glykémie (0,009). Vysoká závislosť bola dokázaná v korelačnom vzťahu výskytu DR a 

hladiny glykovaného hemoglobínu (0,15), až 85 %-ný predpoklad vzniku DR (Šichtová, 

2012). 

Zo štúdie DCCT (DCCT/NGSP-Determination of reference intervals of HbA1C), vyplýva, 

že DR sa vyvinie aj u 10 % veľmi dobre kompenzovaných diabetikov, avšak u zle 

kompenzovaných diabetikov sa diabetická retinopatia rozvinie v 60 % prípadov (Sosna, 2011). 

 
Edukácia ako nástroj prevencie chronických komplikácií DM 

Prostriedkom na zlepšenie disciplíny pacientov v dodržiavaní terapie je dôsledná 

edukácia tímom zdravotníckych pracovníkov diabetologickej ambulancie. Edukovaný diabetik 

si je vedomý potreby každodennej kontroly, pozná spôsoby ako môže ovplyvniť hodnoty 

glykémie správnou diétou a pravidelným pohybom.  Naučí sa správne reagovať na zmeny, 

ktoré vzniknú v jeho životnom štýle a dokáže predísť vzniku chronických komplikácií diabetu.  

U DM 1. typu je edukácia základom úspešnej liečby a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Je zameraná hlavne na selfmonitoring, úpravu dávok inzulínu s cieľom dosiahnutia ideálnej 

kompenzácie diabetu a tým aj prevencie chronických komplikácií. Diabetik 1. typu tak 

preberá väčší podiel zodpovednosti za svoj zdravotný stav a stáva sa partnerom lekára pri 

liečbe (Jirkovská, 2010, Rybka, 2006).  

Pacient musí mať dôveru k zdravotníckemu tímu. Rozhovor  by nemal byť vedený len  

o hodnotách glykémie, bilancii sacharidov, hladín cholesterolu, či dávkach inzulínu, ale mal 

by byť motiváciou a podporou pacienta  viesť plnohodnotný život.  

 
Tematické okruhy pre diabetikov liečených inzulínom  
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- samostatná kontrola diabetu, hodnotenie kompenzácie DM, vedenie vlastných   

záznamov, pomôcky pre samostatnú kontrolu (glukometre, selfmonitoring glykémii)  

- inzulínová liečba – podstata DM 1. typu, mechanizmus pôsobenia inzulínu, druhy 

inzulínu, taktika inzulínovej liečby, pomôcky k inzulínovej liečbe (pumpy, inzulínové perá) 

- akútne komplikácie DM –  hyperglykémia,  hypoglykémia –  príčiny, príznaky, liečba 

a možnosti ich prevencie 

- liečba DM diétou – individuálny prístup, obsah sacharidov v diéte a energetický 

príjem, zásady diéty pri DM   

- význam fyzickej aktivity v liečbe DM 

- úprava liečebného režimu podľa glykémie, diéty, fyzickej aktivity alebo za zvláštnych 

situácií – ochorenie, cestovanie a pod. 

- chronické komplikácie DM ich prevencia a liečba (diabetická retinopatia, nefropatia, 

neuropatia) 

- starostlivosť o nohy – vhodná obuv, pedikúra, hygiena nôh, denná kontrola nôh, 

prevencia a liečba diabetickej nohy 

- diabetická makroangiopatia – prevencia, liečba (rizikové faktory aterosklerózy, 

kontrola hypertenzia, dyslipidémia, vplyv fajčenia) 

- psychologické problémy diabetikov, ich vplyv na kompenzáciu DM. Sexuálne 

problémy diabetikov. Sociálne problémy diabetikov 

- novinky v diagnostike a liečbe DM (Jirkovská, 2010, Martinka, 2006) 

 
Záver 

Cukrovka je jedno z najzávažnejších chronických ochorení, ktoré v dôsledku akútnych 

alebo chronických komplikácií významne zhoršuje kvalitu života pacientov a znamená nielen pre 

pacienta, ale aj pre jeho rodinu značnú psychickú záťaž. Na vzniku chronických komplikácií DM 

1. typu sa  podieľajú jednak genetické faktory, dĺžka trvania ochorenia, ale hlavne zlá 

kompenzácia DM 1. typu. Z hľadiska prevencie a liečby chronických komplikácií DM 1. typu je 

preto veľmi dôležité dodržiavanie všetkých liečebných opatrení.  

Vývoj ochorenia a jeho prognóza  napriek najlepšej a najdrahšej liečbe závisí predovšetkým 

na vlastnom prístupe každého pacienta k chorobe, ochote akceptovať a dodržiavať diétne 

a režimové opatrenia, ktoré sú pre úspech liečby nevyhnutné. Diabetik sa  stáva aktívnym 

a konštruktívnym spolutvorcom liečby. Je mnoho diabetikov, ktorí aj vďaka takémuto postoju 

k svojmu ochoreniu prežívajú kvalitný a plnohodnotný život bez závažných komplikácií.  

 

Zoznam bibliografických odkazov: 
1. GALAJDA, P. –  ŠUTARÍK, Ľ. 2008. Chronické komplikácie diabetes mellitus–  

diabetická mikroangiopathia. In Mokáň, M. et al. Diabetes mellitus a vybrané 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 495

metabolické ochorenia. 1. vyd.  Martin: Vydavateľstvo  P + M, 2008. 1003 s. ISBN 

978-80-969713-9-8. 

2. JIRKOVSKÁ, A. 2010.  Edukace diabetiku. In PELIKÁNOVÁ, T. –  BARTOŠ, V. et al. 

Praktická diabetologie.  4. rozšírené vydání Praha: MAXDORF s.r.o., 2010.743 s. 

ISBN 978-80-7345-216-2. 

3. KUPCOVÁ, P. 2012. Závislosť výskytu chronických komplikácií Diabetes mellitus I.Typu, od 

dodržiavania všetkých zásad terapie. Diplomová práca. FZ SZU. Banská Bystrica. 2012. 

4. MÁLIŠ, V. 2011. Ako sa vyhnúť ťažkej retinopatii. 2011.[online]. Dostupné na internete: 

http://www.dias.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=142 

5. MARTINKA, E. et al. 2006. Odporúčania slovenskej diabetologickej spoločnosti pre 

edukáciu diabetikov . Bratislava: SDS, 2006. 34 s. 
6. MICHÁLEK, J. 2008. Špeciálne problémy diabetika. In Mokáň, M. et al. Diabetes 

mellitus a vybrané metabolické ochorenia. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo P + M, 

2008.1003 s.ISB  N 978-80-969713-9-8. 

7. MARTINKA, E. 2008. Liečba DM 1. typu. In Mokáň, M. et al. Diabetes mellitus 

a vybrané metabolické  ochorenia. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo P + M, 2008. 1003 s. 

ISBN-978-80-969713-9-8. 

8. RYBKA, J. 2006. Psychosociální problematika DM. In RYBKA, J. et al. Diabetologie 

pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2006. 283 s. ISBN,80-247-1612-7. 

9. RYBKA, J. –  ADAMÍKOVÁ, A. 2006. Práce sestry v péči o nemocného s diabetem. 

In RYBKA, J. et al. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s. , 

2006. 283 s. ISBN 80- 247-1612-7. 

10. SOSNA, T. - ŠVANCAROVÁ, R. 2011. Complications (EASDEC) meeting. Gdansk, 

13.–15.5. 2011. Převzato z časopisu Kazuistiky v diabetologii (4/2011). [online]. 

Dostupné na internete: http://www.diapomocnik.cz/aktuality/12.21st-easdec-meeting/ 

11. SOSNA, T. 2008. Farmakoterapie diabetické retinopatie–zbožné přání, nebo realita? 

In: Interní Med. [online]. 2008; 10(11):  511–516. Dostupné na internete: 

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2008/11/06. 

12. ŠICHTOVÁ, A. 2012. Vznik diabetickej retinopatie, ako následok nedodržiavania 

liečby diabetes mellitus II. Typu. Diplomová práca. FZ SZU. Banská Bystrica. 2012. 

13. VOZÁR, J. - KREZE, A. - KLIMEŠ, I. 1998. Diabetes mellitus. 1. vyd. Bratislava: SAP, 

1998. 286 s. ISBN 80-88908-20-5. 

 
Kontakt: 
PhDr. Mária Šupínová, PhD. 

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

Sládkovičova 21, 98501 Banská Bystrica 

E-mail: maria.supinova@szu.sk



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 496

OLD AGE- HOPES AND EXPECTATIONS- CHALLENGES  
FOR HEALTH CARE SYSTEMS 

 

Grażyna Nowak-Starz4, Kazimiera Zdziebło1, Małgorzata Markowska1,2, Halina Król1,  

Elżbieta Cieśla1, Ewa Zięba1, Monika Szpringer1, Bożena Zboina3,  

Renata Stępień1, Grażyna Wiraszka1 
 

1The Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Health Sciences, Kielce, Poland 
2Holy Cross University in Kielce, Kielce, Poland 

3Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Poland 
4Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Poland 

  

Summary 
 

Introduction 
The ageing of the world's population is an inevitable and irreversible process which 

heralds an unprecedented, wide and deep system transformation in all vital areas of social 

life. According to international experts’ prognoses the process of ageing will bring an 

increase, in the next 10-20 years, of people aged 60 and over to 1-1.5 bil. in the world (6.2-

7.3 mil. in Poland). 

Material and method 
The research is part of the international Leonardo da Vinci "Active old age" project which 

is a joint venture of scientists, health care workers, teachers and nursing societies from 

Finland, Holland, Poland and Hungary. As part of the research carried out in Poland data 

from randomly selected regions from the researched sample will be presented in this work. 

The research was carried out between 2010 and 2011 on a randomly selected group of 

people aged 50-59. The only criterion was the age of the person researched. 157 people 

were analysed in total. A questionnaire was developed so that it corresponds the one 

standing as part of the international project. 

Summary and conclusions 
Based on the research carried out the following conclusions may be drawn: 

1. Peoples’ expectations concerning old age are for the most part directed towards the 

family. It is expected of the family, partner, children, relatives to take responsibility for 

care and aid, including financial support in the old age phase. 

2. The state is not sufficient provision for old age. Polish seniors trust their families most 

and would most like to spend their elderly years with their families. 
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3. In the researched' opinion care provided by the state is inadequate. Future 

pensioners do not associate their futures with support from the state. 

4. The researched accept the passing of time and are aware of the health's deterioration 

with ageing and the consequential dependence from various forms of care. 

5. The Polish care and aid system needs to be reorganised regarding the needs of 

elderly people, who do not see a dignified existence for themselves in the current 

state's institutional care system. 

 

1. Introduction 
The ageing of the world's population is an inevitable and irreversible process which 

heralds an unprecedented, wide and deep system transformation in all vital areas of social 

life. According to international experts’ prognoses the process of ageing will bring an 

increase, in the next 10-20 years, of people aged 60 and over to 1-1.5 bil. in the world (6.2-

7.3 mil. in Poland). 

The problem of old age is affecting Europe, where at the turn of the 21st century over 

60 mil., that is 20 % of the 320 mil. of European Union's population is comprised of people 

aged 60 and over, of which 20 mil. Is population aged over 75, that is reaching the doorstep 

of venerable age. An ever lower natural growth in Europe and the USA in conjunction with a 

high natural growth in Africa, Asia and Latin America leads to uncontrolled migration 

movements, as well as cultural and economic transformations[1]. 

According to United Nations data, the demographic aging of the population - until 

recently a problem of wealthy, developed countries - is beginning to also become a problem 

in poor countries. At worldwide scale people aged 60 and over comprise a 20 % of the whole 

population. In the year 2000 there were 600 mil. people aged over 60, and in the year 2050 

there will be 2 bil. ofthem. That is when, for the first time in the history of mankind, the 

number of elderly people (over age 60) will equal the number of children (from birth to age 

14). The World at the beginning of the new, 21st century, is aging rapidly, which is caused on 

one hand by a decrease in natural growth in many countries, and on the other hand by an 

increase in average lifespan - in the middle of the 20th century the average lifespan was 44 

years, whereas in the middle of the 21st century it will reach 77 years. Every month on Earth 

a million people reach the age of 60, of which over half (55 %) is comprised of women, 

whereas in the group of people aged 80 and over women comprise 65 % [3]. Likewise polish 

demographic prognoses indicate a process of the polish society's demographic aging 

progressing from 1967 - the number of aging and elderly people will still rise and their 

contribution to the population will grow. Poland's population Prognosis prepared by GUS 

(2000) indicates that in the year 2020 there will be about 9.5 mil. people aged 60 and over, 

which will comprise a 24 %, and in the year 2030 their number will probably exceed 10 mil. 
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(about 27 %). This requires reflection on social policies towards people of third and fourth 

age [2]. 

 
Figure 1 Poland's population number according to UN prognoses 

Source: Calculations based on World Population Prospect, The 2002 Revision, Department 

of Economics and Social Affairs, United Nations [5]. 

 

 
Figure 2 Population age pyramid (state on 30.06.2007) 

Source: GUS: Demographic Surveys Division. Podstawowe informacje o rozwoju 

demograficznym Polski do 2007 roku. Material for press conference held on 30th January 

2008 [1]. 

 
The debate of 8 wealthiest countries in the World on the 22nd of June 1997 in Denver 

was a significant fact in discussions regarding a change in orientation of social policies 

towards seniors, when it was acknowledged that the stereotypical perception of the elderly 

as dependent, non self-reliant people should be abandoned and it was debated: 

- how to promote healthy ageing, taking into consideration and establishing the seniors' 

due conditions and right of choice; 
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- on ways to eliminate barriers for seniors' participation in the labour market, i.a. by 

introducing a flexible labour time and part-time employment. 

Active, positive ageing requires a favourable social and institutional environment, the 

ability to create a potential for prosperous old age throughout the whole life, a capital and 

family, local society as well as wider communities' adjustment to demographic changes, 

especially those caused by inversion of the family pyramid - more grandparents than 

grandchildren [4,6,7]. 

The goal of the research was to determine the social expectations towards Old Age of 

people of pre-retirement age and define prognoses regarding the state's policies considering 

the ageing society. 

 

2. Material and method 
The research is part of the international Leonardo da Vinci "Active old age" project 

which is a joint venture of scientists, health care workers, teachers and nursing societies 

from Finland, Holland, Poland and Hungary. As part of the research carried out in Poland 

data from randomly selected regions from the researched sample will be presented in this 

work. The research was carried out between 2010 and 2011 on a randomly selected group of 

people aged 50-59. The only criterion was the age of the person researched. 157 people 

were analysed in total. A questionnaire was developed so that it corresponds the one 

standing as part of the international project. 

 
3. Research results 

The researched’ family and social-existence state of affairs. 

  The greater part of the researched were people aged 54-55 (27%) and those in the 

56-57 years of age scope (25 %), that is the group of almost pre-retirement age. Their 

attitude towards senility is therefore more personal than that of young people, who do not 

think about old age. It can also be assumed that their expectations towards old age are very 

precise and to the point. Amongst the whole of the researched, 48 people were men  

(30,57 %) and 109 women (69,43 %) in 2011 year. In regional analyses the gender criterion 

was not taken into account. The place of residence of the enquired was established in the 

research. A firm majority of the people live in the city, of which 45,22 % are residents of a city 

with population over 100 thou., 33,76% are people living in a city under 100 thou. inhabitants, 

only 21,02% of the whole of the researched is comprised of rural inhabitants (figure 3). 
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45,22%

33,76%

21,02%

City above 100 thousand City below 100 thousand Village

 
Figure 3 Residence place of the researched 

It was sought in the research to ascertain whether the place of residence has an 

influence on the level of awareness concerning old age. It turned out that a majority of people 

live with their closest family. Solitary people are only a small part (20 %), these persons 

cannot have higher expectations towards family further and closer, who currently (moment of 

examination) have left them to themselves. Neither do we know whether that solitude is a 

necessity or a result of voluntary choice (figure 4). 

20,38%

45,86%

33,76%

Single With close family With further family

 
Figure 4 The researched' manner of residence 

 
Amongst the whole of the researched, 91 people (57 %) live in a locale that is their 

property, 66 people (42.04%) stated that the locale they occupied did not belong to them. 86 

people (54.78%) want to spend their retirement in their current place of residence, whereas 

71 of the researched (45.22%) decided that they will not stay in the currently occupied locale 

after theyretire. It can be thus guessed that the ownership of the occupied locale does not 

have meaning in relation to retirement plans of the researched people. 

The number of offspring the researched had was also determined in the study. It turns 

out that only 12% amongst the whole do not have children, thus they cannot count in the 

future on support from their closest kin. The firm majority of the researched have children 

and tie their hopes for old age with them. However having offspring is not a guarantee and 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 501

maybe at old age one will be forced to live by themselves, on their own. Figure 5 shows 

detailed data. 

12,10%

15,92%

31,85%

28,03%

11,45% 0,64%

0 1 2 3 4 more

 
Figure 5 The number of children of the researched 

 

The level of awareness concerning old age probably depends on the level of 

education. If we assume a principle that the higher the education the higher the awareness 

then we will obtain a directly proportional relationship and on this basis one can determine an 

approximate level of awareness of the researched group of people concerning various 

aspects of old age, the number of possessed information about this period of life as well as 

the role and duties of the state regarding the elderly.From an analysis of the data it appears 

that most of the researched (50 %) have secondary education, almost 27 % are ones with 

higher education, whereas 23 % of the researched has basic education. The level of 

education is directly proportional to the number of people living in the city (i.e. more often city 

inhabitants possess higher education). 

The profession status was taken into account in the carried out inquiry. It turned out 

that the firm majority are people professionally active, unemployed comprise a mere 13% of 

the whole of the researched. Table 1 presents detailed data. 

Table 1 The researched’ occupational state of affairs

Number of taking part in the questionnaire 

 n % 

Permanent employment 93 59,24 

Running a business 19 12,10 

Retired 25 15,92 

Unemployed 20 12,74 

Total 157 100 
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Expected form of aid and support in the old age phase 
Health makes the basis and the condition for a comprehensive human development and 

fulfills a few important functions, both from the point of view of an individual as well as a society. 

The undergone research showed that a firm majority - 99 people (63,06 %) rate their 

health state as good or very good. This is a number comparable to the number of people 

professionally active. 48 people (30,57 %) have defined their health state as not very good. It 

was noticed that people who feel well and rate their health state positively are still 

professionally active. 

The researched were also enquired about their economic status. It turned out that 

amongst the whole of the researched 40,13 % consider their own economic status as not 

very good and 18,47 % as bad, because they have insufficient funds for living expenses. On 

the other hand 41,40 % of the researched stated that their economic situation is not bad, as 

they can save up money and have sufficient funds for all expenses. Upon deeper analysis it 

turned out however that most of the researched (59,60 %) reported that they have financial 

difficulties. The above situation proves that not for all of the researched work goes in pair 

with economic satisfaction (amongst 61 of the researched 41 % did not complain about lack 

of money). There is also a significant part of retired and unemployed people among the ones 

meeting financial difficulties. The researched have a diverse view on retirement. Most of the 

researched hope to contact their children after they retire, as many as 41,40 % would wish to 

meet them every day. This may result from the fact of living together (45,86 % of the whole of 

the researched live with their closest family). Figure 6 presents detail data concerning the 

opinion of the researched on contact with their family after going on retirement. 

12,10%

41,40%31,21%

8,92%
6,37%

daily once a week once a month twice a year no offspring

 
Figure 6 Relations with their family during retirement in the researched’ opinion 

In Poland, a strong attachment to the family can be observed among elderly people. In 

the opinion of the researched, care over the elderly should result from those contacts and hope 

of their frequency. It turns out that 52,23 % of the whole of the researched expect help and 

support from their family during retirement, it is significant however that 28,66 % count on help 

from the state's system of social assistance, 19.11% take into consideration the work of 

volunteers and the philanthropy sphere. The distribution of data is like this probably because 
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people who have a family and live with their family expect help from their family. They also tie 

their retirement future with it, whereas people that did not have the closest relatives at moment of 

research stated that they do not count on help from relatives and friends. 

In the analyzed data what brings itself to attention is the fact that in case of sickness a 

significant percentage of the researched (44,59 %) count on help from their family, however up to 

35,67 % would turn to social help, whereas 19,11 % to volunteers. Figure 7 presents detail data. 

44,59%

36,30%

19,11%

From family From social aid workers From volunteers

 
Figure 7 Expectations towards long term aid and care in the old age phase 

 
Over half of the researched (55,41 %) is counting on help and support from their children. 

They most likely link their retirement with living together with their children. One should 

remember that for the majority of people children are their refuge and support at old age and it is 

with them that the researched identify their old age, interpreting it as "peaceful old age". It turned 

out that 37 % of the researched who have children do not count on their help in the future. It is a 

significant percentage, considering that only 138 people amongst the researched had children. 

Summarizing, 63 % of the researched may expect help and support from their closest kin. This is 

not satisfactory however, more so that in the polish mentality it is the children who still constitute 

the help and support in old age, although - as revealed – a significant number of people cannot 

count on help from their closest kin. Figures 8-9 present detail 

data.

12,10%

55,42%

32,48%

No offspring Help from offspring Not counting on help from offspring

 

Figure 8 Expectations towards help from children in the old age phase 
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47,13%

43,31%

9,56%

Yes Difficulties may show No

 
Figure 9 Expectations towards good care in the old age phase in the researched’ opinion 

 

Most people believe that they will receive sufficient care after going on retirement, 

unfortunately a lot less among them provide similar help and support to other elderly people 

at present. Merely 39,49 % of the researched admitted that they are engaged in voluntary 

help, as many as 60,51 % said that they had nothing and will have nothing to do with the 

public work field. However 65 % of the researched think that in the future they will have to 

care for someone from the family, who will be older than them, at the same time being aware 

that at some point in time they themselves will require help in everyday life. It is significant 

that the researched know very little on the subject of the care and support for family 

members, who take care of their relatives system and in a firm majority believe that the 

mentioned system is inadequate. At the same time they also said that if they were to find 

themselves in a situation that requires long term care, they would wish to move to a locale 

fitted for taking care of such a person. It is significant that 50 % amongst the whole of the 

researched declared such expectations; 41,40 % of the researched would like to live by 

themselves and only 10,19 % of the researched would expect support from the care system, 

including residence in a social support home, in a nursing-care institution, hospice. As one 

can see, a firm majority of the researched would prefer to stay in their environment, 

preferably under the care of their family. 

Statements concerning the views on care supervision over the elderly complement 

the above analyses. They confirm that it is the children who should supervise such care 

(table 2). 
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Table 2 Caring for an elderly person in the researched' opinion

Number of taking the questionnaire 
The care's supervision 

n % 

by themselves 30 19,11 

partner 25 15,92 

children 46 29,30 

other relatives 3 1,92 

local authorities 6 3,83 

neighbours 13 8,28 

friends 5 3,18 

grandchildren 5 3,18 

private sector 5 3,18 

volunteers 14 8,92 

parish care 5 3,18 

Total 157 100 

 

It was inquired in the research about the qualifications that people who professionally 

take care over the elderly should have. The results acquired indicate that professional 

qualifications of the carer (19,75 %) and time for conversation with the person under care 

(18,47 %) were deemed most important. The distribution of data shows (table 4) that in the 

old age period the researched expect the presence of qualified carers, who are able to 

assess their health state and help in getting consultations with experts, to whom they could 

convey their concerns, anxieties, fears, as well as needs and expectations. As it is, the fact 

that old people wish to be heard finds its confirmation. In their statements, the researched 

attach importance to the carer's kind manners and his/her respect for the person under care. 

 

Tabela 3 The researched’ expectations towards the qualifications of an elderly persons carer

Number of taking the questionnaire 
The care's supervision 

n % 

trade education 16 10,19 

pleasant behaviour 16 10,19 

experience 31 19,75 
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Number of taking the questionnaire 
The care's supervision 

n % 

time for chatting 29 18,47 

ability to consult experts 26 16,56 

respect for the person in care and their opinion 26 16,56 

fixed carer (the same) 13 8,28 

Total 157 100 

 

Social expectations towards the state in its social policies planning 

As mentioned earlier, demographic changes have a long term character, thus there is 

a necessity for properly adapting the system of social protection so as to prepare for the 

processes taking place. So that the social insurance and health protection systems could still 

fulfill their functions, it is essential to take actions from the social and medical prevention 

field. 

The assessment of the polish help and support for the elderly system does not 

translate unto the expectations regarding one's own old age. Amongst the researched  

45,2 % feel that help and care over the elderly should be financed from the patients funds as 

well as from public funds at the same time. A minor group claims (19,11 %) that the patients 

themselves should pay for such services, 35,6 % of the whole of the researched count on 

public funding (figure 10). 

35,67%

19,11%

45,22%

Public funding Patients own resources Public funding and patients own resources

 
Figure 10 Sources of elderly people care funding in Poland in the researched’ opinion 

 
In the context of remarks concerning care over the elderly, the statements of the 

researched who would not decide to pay higher taxes in order to reform the situation (66 %) 

are puzzling. It appears thus, that almost every researched would like the services offered to 

him to have ever higher quality but only every third person would be willing to pay for it. 
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At last the researched were asked to suggest the most important elements that 

should be considered when creating a system of care over the elderly. Regarded as most 

important were issues such as: diseases, variety of health services, health care availability, 

system of support for the elderly. As partly important, but not most important: functional 

abilities, prevention of mental diseases, participation of the elderly in social life. As wholly 

unimportant: the feeling of being old. 

 
4. Summary and conclusions 

Based on the research carried out the following conclusions may be drawn: 

1. Peoples’ expectations concerning old age are for the most part directed towards the 

family. It is expected of the family, partner, children, relatives to take responsibility for care 

and aid, including financial support in the old age phase.  

The family binds family members with intimate feeling and relationship, with mutual 

assistance and cooperation. Emotional support and mutual assurance within the family bring 

its member togetherness and help overcome obstacles and conflicts they may encounter 

outside but also inside the family. The family plays an irreplaceable role in development and 

reproduction of life [8]. 

2. The state is not sufficient provision for old age. Polish seniors trust their families most and 

would most like to spend their elderly years with their families. 

3. In the researched' opinion care provided by the state is inadequate. Future pensioners do 

not associate their futures with support from the state. 

4. The researched accept the passing of time and are aware of the health's deterioration with 

ageing and the consequential dependence from various forms of care. 

5. The Polish care and aid system needs to be reorganised regarding the needs of elderly 

people, who do not see a dignified existence for themselves in the current state's institutional 

care system.  

The aging includes not only an individual dimension associated with solving the health-care, 

psychological and social problems of an individual person but also a social dimension 

associated with solving social and economical consequences [9].  

 

An effective model of geriatric care should meet the following criteria: continuity, 

complexity and availability. This requires strengthening of environmental care. Such attitude 

will in consequence lower care costs, guarantee quality of services, increase sense of 

security and improve the quality of Poland’s polpulation’ life. 
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Abstrakt 

Farmakologická liečba patrí medzi najčastejšie spôsoby liečby u pacientov vyššej 

vekovej kategórie. Pri jej realizácii je nevyhnutná spolupráca členov interdisciplinárneho tímu 

medzi ktorých patria: lekár, sestra, pacient, farmaceut a rodinný príslušník. Práve úlohám 

sestry pri farmakoterapii seniorov je venovaný príspevok. V úvode stručne charakterizujeme 

osobitosti farmakologickej liečby a úlohy jednotlivých členov tímu. Jadro príspevku je 

zamerané na prezentovanie výsledkov terénneho výskumu, ktorý bol súčasťou projektu 

KEGA. Cieľom výskumu bolo zistiť konkrétne informácie o realizácii farmakoterapie vo 

vyššom veku. V príspevku tak prezentujeme závery zistení z terénu a najčastejšie problémy 

farmakoterapie u seniorov v domácom prostredí, v ústavných zariadeniach a zariadeniach 

sociálnych služieb, ako aj možnosti sestry pri ich eliminácii. 

 
Kľúčové slová: Farmakoterapia seniora. Úlohy sestry. Problémy farmakoterapie. Projekt KEGA. 

 
Abstract  

Pharmacotherapy treatment belongs to the most frequently possibilities of treatment 

by patients in category - higher age. Member’s cooperation of interdisciplinary team is very 

important by her realization, where belong: doctor, patient, sister, pharmacist and family 

members. This contribution is concentrated on sisters roles in pharmacotherapy treatment. In 

the introduction we are shortly characterizing a specialty of pharmacotherapy treatment and 

tasks of individual member’s team. Hearth of contribution is concerning on presentation of 

research’s result, which was part of KEGA project.Target of this research was finding out all 

information about pharmacotherapy realization in higher age. In contribution we are 

presenting conclusion which we found out and the most frequently problems in 

pharmacotherapy by seniors at home, sanatoriums and in social service institutions and as 

well as a nurses possibility by their elimination. 

 
Key words: Seniors pharmacotherapy. Nurses task. Problems of pharmacotherapy. Project 

KEGA. 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 510

Úvod 
Farmakoterapia popri iných liečebných metódach (rádioterapia, rehabilitácia, liečebná 

výživa, psychoterapia a i.) je dôležitá a zodpovedná súčasť komplexnej liečby chorého 

človeka. Vo vyššom veku, kedy stúpa počet chronických ochorení má tento spôsob liečby 

ešte výraznejšie uplatnenie. Svedčia o tom aj výsledky mnohých výskumov... napr. v prácach 

(Dúbravu, 2006, Topinkovej, 2005, Fialovej, 2009) až 90 % seniorov užíva pravidelne aspoň 

jeden liek. Geriatrická farmakoterapia však oproti liečbe v nižšom veku je sprevádzaná oveľa 

väčším počtom problémov, ktoré súvisia so samotných procesom starnutia, genetickými 

faktormi, polymorbiditou, ale aj zhoršenou compliance seniora pri polyfarmácii 

a nedostatočnou spoluprácou zdravotníckych pracovníkov (Touthy, Jett, 2010). Aby liečba 

prebehla čo možno najbezpečnejšie je nevyhnutné poznať aktuálne problémy 

farmakoterapie u konkrétneho seniora a zlepšiť kvalitu spolupráce. Racionálna a bezpečná 

farmakoterapia nie je možná bez zapojenia interdisciplinárneho tímu, ktorý tvorí lekár, sestra, 

pacient, farmaceut, rodinný príslušník, resp. opatrovateľ a v niektorých prípadoch aj sociálny 

pracovník. Práve spomínaná sestra prichádza so seniorom a jeho rodinou do kontaktu 

najčastejšie, má svoje významné uplatnenie pri farmakoterapii na všetkých úsekoch 

starostlivosti o seniorov. 

V príspevku sa preto zameriavame na úlohy sestry pri realizácii farmakoterapie 

seniorov a ponúkame i aktuálne zistenia z terénu ako táto realizácia prebieha v praxi.  

 
Farmakoterapia vo vyššom veku 

Farmakologická liečba je najčastejší spôsob liečby vo vyššom veku. Seniori taktiež 

tvoria najpočetnejšiu skupinu populácie, ktorá pravidelne užíva ordinovanú farmakoterapiu 

a kupuje si voľno predajné lieky (Topinková, 2005). Počet pravidelne užívaných liekov sa 

pohybuje v rozmedzí 3-8 lieku (Dúbrava, 2006). Hegyi (2005) udáva, že ľudia vo veku 60 

a viac rokov spotrebovali v roku 1998 32,29 % celkových nákladov na lieky. Počet liekov, 

ktoré užívajú starší ľudia sa stále zvyšuje a priamo úmerne narastá aj výskyt nežiaducich 

účinkov na liečbu. 

Farmakoterapia v staršom veku má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z morfologických 

a funkčných zvláštností typických pre starnúci organizmus (Hegyi, Krajčík, 2010). „Starší 

ľudia sú zároveň najohrozenejšou skupinou z hľadiska farmakoterapie. Sú viac vulnerabilní, 

klesá ich compliance, zužuje sa terapeutické okno, stúpa interindividuálna variabilita účinku 

a zvyšuje sa riziko liekových interakcií“(Krajčík, Bartošovič, Mikuš, 2010, s.11). Riziko 

farmakoterapie u seniorov závisí od spolupôsobenia viacerých činiteľov, farmakologickej 

a nefarmakologickej povahy. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že farmakoterapia 

v seniu je jednou z najzložitejších kapitol geriatrie, geriatrického ošetrovateľstva a ostatných 

odborov zaoberajúcich sa starostlivosťou o starších ľudí. 
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Problémy farmakologickej liečby vo vyššom veku 
V domácnosti seniora, v ústavnom zariadení a v zariadeniach sociálnych služieb sa pri 

realizácii farmakologickej liečby vyskytujú tri okruhy problémov (Dúbrava,2006). 

1. Problémy týkajúce sa pacienta (nedostatočná spolupráca pri liečbe, samo medikácia 

liečiv, neinformovanie zdravotníckych pracovníkov o užívaní liekov, zlý zdravotný 

a psychický stav, ktorý znemožňuje užívanie liekov, chyby pri užívaní liekov, úprava 

dávkovania, zámerné neužívanie liekov...(Hegyi, 2005). 

2. Problémy týkajúce sa predpisujúceho lekára a zdravotníckych pracovníkov 

(nespolupráca pri realizácii farmakologickej liečby, nedodržiavanie zásad racionálnej 

farmakoterapie, podcenenie pacienta, nedostatočná inštruktáž pacienta, hlavne 

u krehkých seniorov, nedostatočná spolupráca s rodinou pacienta alebo s opatrovateľom, 

nevhodná preskripcia- nadužívanie liekov, podužívanie liekov, nevhodné predpisovanie 

liekov) (Fialová, 2009, Dúbrava, 2006). 

3. Problémy týkajúce sa samotných liečiv (nežiaduce účinky liečiva/liečiv- anorexia, 

psychický útlm, inkontinencia, hypomobilita...,riziko mortality u krehkých seniorov (Marek, 

2010), skresľovanie klinického obrazu chorôb (Topinková, 2005),zmeny farmakokinetiky, 

farmakodynamiky, interakcie liečiv). 

Často sa stretávame aj s etickými problémami, ktoré priamo úmerne súvisia s vekom 

a postihnutím seniora. Najčastejšie sa týkajú dodržiavania základných etických princípov. 

Problémy sa odlišujú aj od miesta poskytovanej starostlivosti- domácnosť seniora, 

ambulancia praktického lekára alebo špecialistu, ústavné zariadenie, ZSS. 

 

Realizácia farmakologickej liečby 
Farmakoterapia v geriatrii je účinná, ak je vykonávaná tímovo, do terapie je zapojený 

multidisciplinárny tím, ktorý najčastejšie tvoria: lekár → sestra → lekárnici → rodinní 

príslušníci/opatrovateľ → pacient (Malíková, 2006). 

 

Úlohy sestry pri farmakoterapii seniorov 
Sestra je dôležitým členom tímu, pretože je najčastejšie v kontakte so seniorom, či už je to 

v domácej liečbe, v ústavnom zariadení alebo zariadeniach sociálnych služieb. 

 Medzi najčastejšie úlohy sestry pri realizácii racionálnej farmakoterapie patria: 

- spolupráca s jednotlivými členmi multidisciplinárneho tímu, 

- posúdenie zdravotného, psychického a sociálneho stavu seniora, so zameraním na 

okolnosti, ktoré by ohrozovali farmakoterapiu, 

- sledovanie možných vedľajších a nežiaducich účinkov liekov,  

- realizácia rozhovoru so seniorom a rodinnými príslušníkmi zameraného na podávanie liekov, 
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- sledovanie medikácie so zameraním na neodporúčané lieky v starobe, ako sedatíva, 

hypnotiká, antidepresíva, antihypertenzíva, antidiabetiká, analgetiká, nesteroidné 

antireumatiká, 

- aplikácia jednotlivých foriem liekov, najčastejšie ide o krátkodobú aplikáciu i.m, s,c., 

i.v. liekov a infúznych roztokov, ako aj lokálnu aplikáciu mastí, aplikáciu kvapiek do 

oka, ucha, nosa, 

- realizácia edukácie pacienta a rodinných príslušníkov. 

 
Farmakoteria seniorov v klinickej ošetrovateľskej praxi  
Ako sa realizuje farmakoterapia seniorov, ktoré problémy prevládajú v klinickej praxi, ako sa 

sestry zapájajú do farmakologickej liečby seniora, sme zisťovali terénnym výskumom. 

Výskum bol zároveň aj súčasťou projektu KEGA č. 017KU-4/2011 Farmakoterapia seniora 
z pohľadu ošetrovateľstva. Zamerali sme sa na zariadenia poskytujúce starostlivosť 

pacientom vyššieho veku ako aj na domácu starostlivosť. 

Problémy výskumu 

Pred realizáciou výskumu sme definovali nasledujúce výskumné otázky/problémy: 

1. Aká je reálna účasť sestry na farmakoterapii seniorov? 

2. Čo predstavuje najväčší problém pre realizáciu racionálnej farmakoterapie seniorov 

v klinickej praxi? 

3. Odlišujú sa problémy farmakoterapie podľa miesta poskytovania starostlivosti 

seniorom? 

Ciele výskumu 

1. Zistiť ako realizujú farmakologickú liečbu seniora sestry ADOS, v ústavných 

zariadeniach a ZSS. 

2. Zistiť, aké problémy sprevádzajú farmakoterapiu seniora v domácom prostredí, 

ambulantnej starostlivosti a v ústavných zariadeniach. 

3. Porovnať, ktorý z okruhov problémov prevláda v zdravotníckych a v sociálnych 

zariadeniach. 

Výskumná metóda 
Metódou výskumu bol dotazník, ktorý obsahoval 23 položiek, 17 položiek bolo zameraných 

na farmakoterapiu seniora a 6 položiek na charakteristiku respondentov. Doplňujúcou 

metódou bol rozhovor s vedúcimi sestrami a manažérkou ADOS v regióne okresu 

Ružomberok. 

Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorili sestry. Predpokladom pre ich zaradenie bola práca so seniorom. 

Celkovo sa zapojilo 261 sestier. Na základe spracovaných výsledkov môžeme 
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charakterizovať vek respondentiek- priemerný vek  bol 45 rokov, dĺžku praxe- v priemere 20 

rokov (pričom najmenej bolo 1 rok a najviac 37), pracovisko (Tab. 1) a lokalitu pracoviska.  

Tabuľka 1 Pracovisko respondentov 

Pracovisko Počet n Percento % 

ADOS 39 15 

Oddelenie/klinika 117 45 

ZSS 105 40 

 

Lokalita pracoviska: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, 
Námestovo, Dolný Kubín, Topoľčany, Trnava, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, 
Turčianske Teplice... 

Realizácia výskumu 
Terénny výskumu sme uskutočnili v mesiacoch marec 2011 až august 2012. Do júna 2012 

sme spracovali výsledky dotazníkov, v priebehu letných mesiacov sme realizovali tematické 

rozhovory rozhovor s vedúcimi sestrami a manažérkou ADOS v regióne okresu 

Ružomberok. Výsledky boli kvantitatívne a kvalitatívne spracované. 

Výsledky výskumu 
V príspevku ponúkame niektoré výsledky terénneho výskumu, vybrali sme tie, ktoré najviac 

zodpovedajú definovaným výskumným problémom a cieľom. 

Položka 1: Ako sa zapájate do farmakologickej liečby seniora? 

Najčastejšia frekvencia odpovedí:  „pripravujem a podávam lieky, edukujem pacienta“.  

Položka 2: Aké liekové formy podávate najčastejšie seniorom? 1

18 

Tabuľka 2 Liekové formy 

Lieková forma Počet n 

Per os 196 

S.c., i.m., i.v.- 196 

Kvapky 35 

Lokálne masti 261 

Všetky možnosti 117 

 

Položka 3: S akými problémami sa stretávate pri realizovaní farmakologickej liečby 

seniorov? 

Sestry odpovedali na alternatívy: 
a) s nespoluprácou pacienta 

b) samoordináciou liekov 

                                                 
18 Pri vyhodnotení položky neuvádzame percentá, z dôvodu skreslenia výsledkov 
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c) pacient má problémy s manipuláciou pri užívaní lieku 
d) pacient má zdravotné ťažkosti 

e) pacient nemá dostatok financií na kúpu alebo doplatenie za liečivo 

f) iné 

Najčastejšie sestry označili  alternatívu c (146 sestier, 56 %), potom a,  e. Sestry v ústavných 

zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb doplnili v možnosti iné, pacient má 

problémy s užitím lieku (veľa liekov, veľkosť dražé). Pri spracovaní výsledkov boli rozdiely v 

odpovediach sestier pracujúcich v ústavných zariadeniach a v ADOS. Sestry ADOS uvádzali 

problémy s manipuláciou (vyberanie liečiva, manipulácia s liekovkou) a nedostatok financií 

pacienta až potom jeho nespoluprácu. 
Položka 4 Zapájate do farmakologickej liečby aj rodinných príslušníkov? 

Do farmakologickej liečby zapájajú sestry rodinných príslušníkov, hlavne v domácom 

prostredí, ak je to možné v ústavných zariadeniach. V zariadeniach sociálnych služieb len 

zriedka, pre nízku frekvenciu návštev.  

Položka 8 V čom vidíte hlavné nedostatky pri realizovaní farmakologickej liečby 

seniora? 

Ako hlavné nedostatky uvádzajú sestry: 

1. veľké množstvo liekov 
2. nespolupráca pacienta 

3. nedostatok financií na lieky, vysoké sumy za lieky 

4. nedostatok informácii o liečbe 

5. závislosť seniora na inej osobe 

Ďalej to boli odpovede: nedostatočná spolupráca odborníkov, nedostatok času na pacienta, 

problémy s aplikáciou lieku, nedostatočná spolupráca s rodinou... 

Položka 9 Ktoré vedomosti sú podľa Vás pre sestru nevyhnutné, ak má realizovať 

racionálnu farmakoterapiu u seniora? 

Položka 9 bola otvorená a sestry najčastejšie odpovedali, že by mali mať vedomosti o:  

1. hlavných a vedľajších účinkoch liekov, 2. jednotlivých indikačných skupinách, 3. zásadách 

farmakoterapie v starobe, 4. o edukácii seniorov, 5. z humanitných vied, ktoré sú dôležité pri 

starostlivosti o seniorov. 20 sestier (8 %) na otázku neodpovedalo. 

Položka 11 O čom informujete lekára pri farmakoterapii seniora? 
Pri vyhodnotení otvorenej položky sme zistili, že najčastejšie informujú sestry o:  

1. nežiaducich účinkoch liekov, 2. schopnosti užívania liekoch, problémoch s užitím lieku,  

3. nespolupráci, resp. sťaženej spolupráci s pacientom, 4. alergických prejavoch na liek. 

Poradie a číselné vyhodnotenie odpovedí podáva Tabuľka 3. 
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Tabuľka 3 Obsah informácie lekár- sestra 

Obsah informácie  Počet n Percento % 

Nežiaduce účinky liekov 114 43 

Problémy s užitím lieku 83 32 

Non compliance 29 11 

Alergia na liek 15 6 

Bez odpovede 20 8 

 

Diskusia 
Ako už bolo v úvode príspevku spomínané farmakologická liečba predstavuje 

významnú výzvu geriatrie 21 storočia a patrí medzi prioritné oblasti výskumu v geriatrii. 

Farmakoterapia v starobe nie je účelná ani bezpečná, je sprevádzaná veľkým množstvom 

problémov (Marek, 2010). Na eliminácii problémov sa môže vo významnej miere podieľať 

sestra a to hlavne v domácom prostredí a zariadeniach sociálnych služieb. Aká je reálna 

účasť sestry sme zisťovali terénnym výskumom, kde sme  zároveň hľadali odpovede na 

definované problémy. 

Problém 1 Aká je reálna účasť sestry na farmakoterapii seniorov? Starší človek 

výraznejšie ako v iných vekových kategóriách potrebuje pomoc pri užívaní liekov. Úlohou 

sestry je preto nielen podať, resp. aplikovať rôzne liekové formy podľa ordinácie lekára, ale 

aj odsledovať užitie lieku, jeho účinok (žiaduci, nežiaduci), edukovať seniora v prípade 

problémov (Litomerický, 1993).  Výskumom sme zistili, že sestry sa aktívne zapájajú do 

farmakoterapie seniorov. V ústavných zariadeniach aplikujú všetky liekové formy, informujú 

pacienta o lieku. V ADOS najčastejšie aplikujú s.c, i.m., i.v formy liečiv a masti. Realizujú 

edukáciu pacienta, nevyužívajú písomné materiály,ale demonštrujú spôsob liečby rodinným 

príslušníkom. Kontrolujú uskladnenie liekov a spôsob užívania, prípadne u liekov per os, 

odporúčajú kontrolu alebo podávať lieky rodinným príslušníkom. 

Problém 2  Čo predstavuje najväčší problém pre realizáciu racionálnej farmakoterapie 
seniorov v klinickej praxi? Farmakoterapia v starobe predstavuje závažný a doteraz 

nedostatočne zvládnutý problém klinickej praxe (Marek, 2010). Problém nepredstavuje len 

samotné liečivo alebo kombinácia liečiv, ale aj pacient- senior a zdravotnícki pracovníci 

(lekár, lekár špecialista, sestra) (Dúbrava, 2006, Bartošovič, 2009, Fialová, 2008). Ich výskyt 

sa líši aj podľa miesta poskytovanej starostlivosti (Krajčík a kol. 2008). Medzi najrizikovejšie 

prostredie je domácnosť seniora, kde sa kumulujú všetky okruhy problémov (Wawrúch, 

2008). Sestry z praxe určili za najprioritnejšie tieto problémy: seniori majú predpisované 

veľké množstvá liekov, často bez kontroly účelnosti ich užitia a vhodnosti dávky. S počtom 

liekov sa zvyšujú aj výdavky na liečbu, hlavne u ambulantných pacientov a pacientov ADOS, 
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priamo úmerne sa zhoršuje spolupráca pacienta a kvalita života spôsobená nežiaducimi 

účinkami liečiv. 
Problém 3 Odlišujú sa problémy farmakoterapie podľa miesta poskytovania 
starostlivosti seniorom? V odbornej literatúre bolo za najrizikovejšie miesto poskytovania 

označené prostredie domácnosti (Dúbrava, 2006, Wawrúch, 2008, Frankfort a kol. 2006...).  

Napr. Perlík  (1999, s.81) uvádza... „medikamentózna liečba v domácom prostredí je obvykle 

spojená so zvýšeným nebezpečím“. Seniori často užívajú lieky nevhodné lieky (voľno 

predajné, od známych), nedodržiavajú dávkovaciu schému alebo si upravujú dávkovanie 

a počty liekov podľa ekonomickej situácie (Zrubáková, Magerčiaková, 2009). 

V našom terénnom výskume sme zistili, že najčastejším problémom vo všetkých 

zariadeniach a v domácom prostredí bol veľký počet liekov a s tým súvisiaca zhoršená 

spolupráca pacienta, ktorú si priznali aj samotní seniori v predchádzajúcom terénnom 

výskume (Zrubáková, 2009). V ADOS a ZSS uvádzali aj veľa financií za lieky, sťaženú 

spoluprácu s príbuznými (hlavne ZSS) a nedostatočná koordinácia spolupráce niektorých 

členov tímu zapojených do liečebného procesu. 
 
Záver 

Farmakologická liečba vo vyššom veku sa nezaobíde bez aktívnej účasti sestry. 

O čom svedčia výsledky nášho výskumu, ale aj predchádzajúce vedecké aktivity a dostupné 

publikácie. Najväčšie uplatnenie pri realizácii farmakoterapie majú sestry ADOS, ktoré lieky 

nielen aplikujú, ale aj aktívne edukujú seniorov/rodinných príslušníkov a často zmierňujú 

problémy, ktoré súvisia so seniorom resp. jeho mikroprostredím (non compliance, 

nesolventnosť, chudoba) a samotným liečivom. Ďalším miestom sú zariadenia sociálnych 

služieb, kde sestry realizujú rovnaké intervencie, ale chýba spolupráca s rodinnými 

príslušníkmi. Aby činnosť sestier pri realizácii farmakoterapie bola čo najefektívnejšia, je 

nevyhnutná vzájomná  akceptácia a primeraná spolupráca medzi členmi tímu. Len tím, ktorý 

má primerané vedomosti, praktické a komunikačné zručnosti môže eliminovať negatívne 

dôsledky geriatrickej farmakológie. 
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Abstrakt 

Práca prezentuje problematiku poškodenia predného skríženého väzu kolena. V práci 

hľadáme ideálny postup liečby pre čo najefektívnejší výsledok, opisujeme mechanizmus 

vzniku poškodenia, jeho klinický obraz, diagnostiku, liečebný postup, operačnú techniku 

a rehabilitáciu. Venujeme sa rehabilitačným postupom v rôznych fázach liečby, od vzniku 

úrazu až po plnohodnotné znovuzaradenie pacienta do bežného života a jeho športových 

aktivít vykonávaných pred vznikom úrazu. Túto tému sme vybrali preto, že pracujeme s 

pacientmi po úrazoch s týmto následným operačným riešením a venujeme sa aktívnym 

športovcom. Predpokladali sme, že u pacientov, ktorí absolvovali aj predoperačnú 

rehabilitáciu, bude ľahší a rýchlejší priebeh pooperačnej rehabilitácie, čo sa nám pri 

konečnom porovnaní výsledkov aj potvrdilo. 

 

Kľúčové slová: Predný skrížený väz kolena. Plastika. Rehabilitácia. Liečebná telesná 

výchova. Tréning. 

 

Abstract 
The thesis addresses the issue of the anterior cruciate ligament knee injury. In the 

paper we are looking for an ideal treatment for the most efficient result, describing the 

mechanism of rupture, its clinical picture, diagnosis, treatment programmes, surgical 

procedure, and rehabilitation. We are tackling rehabilitation methods in various stages of 

treatment, from initial injury to full recovery and reintegration of the patient in life and sports 

activities before the injury. Our subject choice is based on our work with the ACL injury 

patients with following reconstructive surgery and the active athletes in particular. We 

assumed that the post-operative rehabilitation in the patients who underwent a pre-operative 

rehabilitation would be easier and faster and the final comparison of results confirmed our 

assumptions. 

 

Key words: Anterior cruciate ligament. Reconstructive surgery. Rehabilitation. Therapeutic 

physical education. Training. 
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Úvod 
Kolenný kĺb je najčastejšie poškodeným kĺbom celého ľudského tela. Je zdanlivo 

jednoduchý ale zároveň zložitý. Pri jeho poruchách dochádza k značnému obmedzeniu 

v lokomócii, ktorá je súčasťou nášho každodenného života a bežných denných aktivít. 

Poškodenia predného skríženého väzu sa vyskytujú najčastejšie u športujúcej populácie, či 

už vrcholovo alebo rekreačne, no výnimkou nie sú ani úrazy rôzneho iného pôvodu. Nakoľko 

sa pravidelne stretávame s klientmi po operácii tohto charakteru, rozhodli sme sa bližšie 

venovať tejto problematike so snahou nájsť najoptimálnejší rehabilitačný postup ako aj 

celkový postup liečby a kombináciu rôznych prostriedkov fyzioterapie pre čo najefektívnejšiu 

terapiu, jej ľahký priebeh a včasné znovuzaradenie do bežného života a športovej aktivity.  

 

Vznik, výskyt a mechanizmus vzniku lézie LCA 
Hlavnou funkciou skrížených väzov kolena je zaisťovať vzájomné rotácie predkolenia 

a stehna a zabraňovať patologickým posunom ventrálne alebo dorzálne v tých polohách, 

ktoré nemôžu zaisťovať väzy postranné. Tie sú vo flexii a prípadne i rotácii kolena z väčšej 

časti uvoľnené. Vzájomné rotácie nemôžu byť zaisťované ani svalstvom stehenným. 

Skrížené väzy bránia vzájomnému posunu femuru a tibie, vo flexii a extenzii zaisťujú ich 

vzájomné spojenie pri rotáciách (Typovský, 1972). 

Patologické posuny môže spôsobiť len veľká sila, ktorá pôsobí na natiahnuté alebo 

ohnuté predkolenie a to buď zo strany ventrálnej alebo dorzálnej ale i váha tela pri fixovanej 

alebo opretej nohe svojou zotrvačnosťou. Častejšie sa uplatňuje mechanizmus druhý, ktorý 

vedie ku vzniku niekoľkých poranení mäkkého kolena súčasne, čo vysvetľuje, prečo sú 

izolované poranenia skrížených väzov pomerne vzácne a niekedy je o ich možnosti dokonca 

pochybované. Naproti tomu sa pripúšťa možnosť samostatného poranenia zadného 

skríženého väzu (Typovský, 1972).  

Najväčší počet poranení skrížených väzov, hlavne predného, vzniká združene 

s poranením meniskov, hlavne vnútorného, a to nie po prvom úraze, ktorý spôsobil 

poranenia menisku ale spravidla až pri ďalšej recidíve. Menší počet už vzniká súčasne 

s poranením postranných väzov alebo pri subluxácii kolena (Typovský, 1972). 

Poranenia skrížených väzov sú vždy spôsobené excesívnym násilím v anterioposteriórnom 

smere. Násilie neúmerne tlačí tibiu ventrálne vo flexii a spôsobuje ruptúru ligamentum 

cruciatum anterius. Predný skrížený väz je zodpovedný tiež za vedenie pohybu v rotácii 

medzi tibiou a femurom, preto jeho poškodenie môže byť vyvolané anterolaterálnou  rotáciou 

tibie (Vojtaššák, 2006).  

Jeden za najbežnejších spôsobov poranenia LCA je priamy náraz do kolena, čo sa 

stáva najmä vo futbale alebo pri páde na lyžiach. Pri takých to úrazoch dochádza 

k abnormálnej polohe a rotácii kolenného kĺbu, následkom čoho sa poškodí jedno alebo 
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viaceré väzivá v kolene. Avšak, vo väčšine prípadov dochádza k poškodeniu väzu bez 

kontaktu kolena s iným predmetom. Takéto bezkontaktné úrazy vznikajú po dopade, 

doskoku na vystretú končatinu alebo pri náhlej zmene smeru. Najčastejšie pri basketbale, 

futbale a volejbale. Ďalšie príčiny sú: 

- zdvíhanie sa z podrepu plnou silou extenzorov a rýchlosťou  

- kombinácia flexie a vonkajšej rotácie (napr. po doskočení na nerovný povrch alebo 

pri náraze) 

- kombinácia flexie a vnútornej rotácie 

- hyperextenzia  kolenného kĺbu (napr. pri silnom výkope lopty vo futbale) 

(www.frogknee.blogspot.com/2009/04). 

 

Liečenie 
Ak ide súčasne o poranenie skríženého väzu a iné poranenia mäkkého kolena, tak je 

spravidla treba ošetriť aj parciálnu ruptúru operačne. Výkon prevádzame najlepšie 

z Payerovho esovitého rezu, z ktorého kĺbovú dutinu a škody v nej vzniknuté najlepšie 

ohliadneme. Obvykle následne upevníme odtrhnutý väz pruhom fascia lata alebo pevnými 

stehmi, ktoré prevliekame napred vytvorenými kanálikmi v príslušných kondyloch femuru 

alebo tibie. Je tiež možné rozhodnúť sa pre primárnu plastiku skríženého väzu. Po operácii 

je nutná imobilizácia vo fixácii kolena v plnej extenzii, ktorá je pre hojenie výhodnejšia než 

niekdy odporúčaná ľahká semiflexia (Typovský, 1972). 

Veľká časť čerstvých poranení skrížených väzov ostáva nerozpoznaná a prechádza 

do chronických stavov spôsobujúcich zranenému nepríjemné problémy. Je však možné sa 

pokúsiť o ich riešenie niektorými z rady navrhovaných operácií, ktoré však nie vždy zaručujú 

istý výsledok. Preto je skôr odporúčané konzervatívne riešenie zamerané na intenzívnu 

rehabilitáciu najmä štvorhlavého stehenného svalu (Watson-Jones). V praxi je však aj tak 

treba častejšie rozhodnúť sa pre operáciu, pretože klinický nález býva spravidla tak veľký, že 

sa operácia javí nevyhnutnou alebo preto, že sa nedarí obnoviť stabilizačnú funkciu 

stehenného svalstva a problémy sa stále zhoršujú. Za týchto okolností niektorú z možností 

plastiky skríženého väzu. Najčastejšie je odporúčaný spôsob podľa Hey-Grovesa buď 

v pôvodnej forme alebo v niektorých modifikáciách, ktoré používajú k rekonštrukcii predného 

skríženého väzu 2 cm široký a 15 cm dlhý pruh fascia lata, ktorá sa odoberie zo stehna 

poranenej končatiny a jeho stopka ostáva nad laterálnym kondylom femuru. Tento pruh sa 

prevlečie kanálikom cez laterálny kondyl femuru, mediálnu interkondylárnu eminenciu do 

hlavice tibie, kde sa pod napätím ukotví. 

Veľmi dobé výsledky sú popisované po operácii podľa Jonesa: pruh vyrezaný 

z ligamentum patellae proprium, nesúce na proximálnom konci kostnú lamelu z patelly 

a majúci stopku dorzálne, sa prevlieka mediálnym hrbolom tibie a laterálnym hrbolom femuru 
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cez mediálnu interkondylárnu eminenciu. Uvádza sa, že táto operácia je takmer bez recidív. 

I tzv. extraartikulárna plastika má uspokojivé výsledky, v princípe dynamickej kompenzácie 

stratenej funkcie predného skríženého väzu v zmysle kontroly vzájomnej rotácie predkolenia 

a stehna (Hauser, Helfet). Používajú sa k nej šľachy okolitých svalov, časti ligamentum 

patelae a pod. Skúsenosti z veľkého počtu operácii skrížených väzov ukazujú, že výsledky 

sú asi v 80% priaznivé a obnovia ich funkciu, často však za cenu čiastočného zmenšenia 

flekčnej pohyblivosti kolena (Typovský, 1972). 

Pre rozvláknenie väzu v mieste roztrhnutia je technicky náročné kvalitné vykonanie 

sutúry skríženého väzu, preto sa od vykonania sutúry upustilo. Taktiež preto, že nasledovala 

až 6 týždňová imobilizácia. My sme však mali so sutúrou predného skríženého väzu dobré 

skúsenosti. Okamžitá rekonštrukcia skríženého väzu – plastika, sa nepovažuje za 

prospešnú. Vhodné na rekonštrukciu sú abrupcie LCA s kostnými úponmi. Neskoršia 

rekonštrukcia umelými vláknami bola používaná v minulosti. Má svoje indikácie aj dnes ale 

zväčša je indikovaná pre starších ľudí, kde nie sú také veľké nároky. Dnes sú dva hlavné 

metódy rekonštrukcie skríženého väzu. Po precíznom navŕtaní tunelu pre ukotvenie 

transplantátu väzu transplantujeme štep z ligamentum patelae (B-T-B štep) alebo 

z viacerých vrstiev hamstringov (šľachy m. semitendinosus a m. gracilis). Sú viaceré metódy 

na ukotvenie štepu: titanové skrutky, vstrebateľné skrutky alebo vstrebateľné, transverzálne, 

zavádzajúce sa závlačky. Dobré výsledky sú s použitím silných štepov. Dôležité je 

rešpektovať presne anatomický femorálny odstup a tibiálny úpon skríženého väzu. Včasná 

pooperačná rehabilitácia je dôležitá preto aby sme eliminovali trofické poruchy. aby sme 

zabránili zlepeniam, bezprostredne po operácii koleno mobilizujeme na motorovej dlahe. 

V deň operácie začíname s cvičením m. quadriceps a ischiokrurálneho svalstva. Odsávacie 

drény odstránime po 48 hodinách. Od tretieho dňa môžeme rozširovať rozsah pohybu 0°-

30°-60° na motorickej dlahe. Takto rozširujeme liečebné cvičenie do 6 týždňov po operácii, 

kedy považujeme transplantát za prihojený. Od 6. až 7. dňa môže pacient čiastočne 

zaťažovať  po hranicu bolesti. Úplné zaťažovanie je až po 6 týždňoch, športovanie je možné 

po 10-12 týždňoch. Nasleduje funkčná remodelácia až do 12 mesiacov. Pri 

extraartikulárnych plastikách, napr. Slocum Larsen event. Nicholas, sa snažíme nahradiť 

funkciu poškodeného predného skríženého väzu transpozíciou kĺbových štruktúr a svalovými 

úponmi. Tieto operácie majú za následok recidivujúcu instabilitu (Vojtaššák, 2006). 

 

Vlastný rehabilitačný program 
Rehabilitačný program rozdeľujeme do 5 fáz. Celý program začína predoperačnou 

fázou. Druhá fáza začína v čase vlastnej rekonštrukcie a skončí do 14 dní po rekonštrukcii. 

Tretia fáza prebieha tretí, štvrtý a piaty týždeň po rekonštrukcii. Štvrtá fáza je obdobie do 

ôsmeho týždňa po rekonštrukcii. Finálna piata fáza nadväzuje na predchádzajúcu a je 
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ukončená plným funkčným návratom do (prevažne) športových aktivít. Sme si vedomí, že 

toto časové členenie a hrubo orientačný priebeh celého rehabilitačného procesu je závislé 

na: 

- type operácie 

- technickému prevedeniu operačného výkonu 

- technickému zázemiu, ktorým operatér disponuje 

- motivácii pacienta 

- hojivých schopnostiach organizmu pacienta 

- predchádzajúcim pohybovým skúsenostiam pacienta 

- stupni intramuskulárnej koordinácie pacienta 

- sociálnych faktoroch 

- osobnosti terapeuta, jeho znalostiach a odborných schopnostiach 

 

Cieľ práce 
Predpokladáme, že menej ako polovica pacientov absolvuje predoperačnú 

rehabilitáciu. 

Predpokladáme, že pri absolvovaní predoperačnej rehabilitácie pooperačné bolesti 

pretrvávajú kratšie a sú menej intenzívne. 

Predpokladáme, že u pacientov, ktorí absolvujú predoperačnú rehabilitáciu je priebeh 

pooperačnej rehabilitácie ľahší a rýchlejší.  

Predpokladáme, že rehabilitácia do plného zaťaženia (návratu do tréningového 

procesu) trvá priemerne 9 týždňov.  

 

Metodika práce a metódy skúmania 
Ako metódu skúmania našej práce sme v zvolili kazuistiku, kde sme zaradili 5 

pacientov, pričom jeden zo skúmaných pacientov bol operovaný na rovnakú diagnózu 

dvakrát, prvý krát na ľavom kolene a s odstupom necelých troch rokov na pravom kolene. 

Pacienti boli vyberaní z individuálnej rehabilitačnej praxe a z pracoviska UNsP Milosrdní 

bratia s.r.o. v Bratislave, v rozmedzí rokov 2006 – 2010. K dispozícii nám bola kompletná 

dokumentácia každého pacienta od vzniku úrazu, diagnostiky, predoperačnej liečby, 

samotnej operácie, pooperačnej starostlivosti a priebehu celej rehabilitácie až do obdobia 

návratu do plnej záťaže a športovej aktivity. Ako podkladový materiál sme použili 

chorobopisy, lekárske správy, ošetrovateľské správy, rehabilitačné záznamy a v prípade 

športovcov sme konzultovali aj klubových lekárov a trénerov. Na spracovanie záznamov 

informácií, jednotlivých meraní, samotného priebehu rehabilitácie, štúdií a ich porovnanie 

sme použili prehľadné tabuľky. 
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Výsledky práce 
Do kazuistiky sme zaradili vzorku štyroch pacientov, dvoch ženského a dvoch 

mužského pohlavia. Jeden z pacientov bol pritom zaradený dvakrát, pre absolvovanú 

operáciu rovnakého typu na oboch kolenách s odstupom necelých troch rokov. Všetci 

pacienti sú aktívni závodní športovci, obe ženy volejbalistky, jeden muž futbalista a jeden 

basketbalista, toho času vo veku od 17 do 25 rokov. Ani jeden z pacientov neabsolvoval 

pooperačnú terapiu na motodlahe vzhľadom na zákroky jednodňovej, maximálne dvojdňovej 

chirurgie. U prvého pacienta (Húšťava F. 1983), bola operácia vykonaná 22 dní po úraze, 

bez predoperačnej rehabilitácie. Rehabilitovať začal 33 dní od operačného dňa, t.j. 55 dní od 

dňa úrazu. Pri vstupnom vyšetrení (mesiac po operácii) ešte nebol schopný plnej extenzie 

ľavého kolena. Plnú flexiu kolena sa nám podarilo obnoviť v krátkom časovom úseku, t.j. 41 

dní od začiatku rehabilitácie a v rozsahu pohybu (125°) nad naše očakávania. 55 dní od 

začiatku rehabilitácie, t.j. 88 dní od operácie a 110 dní od dňa úrazu sme dosiahli maximálny 

rozsah pohybu aj svalovú silu celej dolnej končatiny, stabilitu a pacient sa mohol 

plnohodnotne zaradiť do pôvodnej športovej aktivity a záťaže. Pri druhom úraze, pravého 

kolena vyššie menovaného pacienta, došlo k bloku, ktorý sa nepodarilo odstrániť na CP 

v lokálnej anestéze, preto bola 2 dni po úraze vykonaná artroskopia, pri ktorej bola vykonaná 

repozícia a diagnostikovaná kombinovaná lézia predného skríženého väzu a mediálneho 

menisku, pričom v prvom prípade bola popísaná izolovaná lézia predného skríženého väzu 

ľavého kolena bez poškodenia ostatných mäkkých štruktúr kolena. Dátum operácie bol 

stanovený 40 dní od úrazu, pričom pacient neabsolvoval žiadnu predoperačnú rehabilitáciu. 

Pooperačnú rehabilitáciu začal 29 dní po operácii, t.j. 69 dní od úrazu. Pri vstupnom 

vyšetrení značne viazla extenzia aj flexia kolena, celkový rozsah pohybu bol len 30° 

a výrazne bola oslabená aj svalová sila svalov oblasti bedrového kĺbu. Plnú extenziu sa nám 

podarilo dosiahnuť až po 4 týždňoch od začiatku rehabilitácie, plnú flexiu po 42 dňoch, čo je 

rovnaký časový úsek ako pri prvej operácii. Po 56 dňoch od začiatku absolvovania 

rehabilitácie bol pacient schopný maximálneho možného rozsahu pohybu, svalovej sily na st. 

č. 5, koleno bolo stabilné, pacient nepociťoval bolesti a mohol sa plnohodnotne zaradiť 

naspäť do intenzívneho tréningového procesu. Podstatným rozdielom ale je, že pri prvej 

operácii (ľavé koleno), bol dosiahnutý maximálny rozsah pohybu 125°, pričom pri druhej 

operácii (pravé koleno), bol maximálny rozsah pohybu dosiahnutý 110°. Išlo o operáciu 

rovnakého typu, rozdiel bol v rozsahu poškodenia a v druhom prípade samotnej plastike 

predchádzala aj artroskopia.  

U prvej spomínanej pacientky (Macúchová A. 1989) bola vykonaná operácia 

s podstatne väčším časovým časovým odstupom od úrazu, t.j. 5 mesiacov. Po 2 a pol 

mesiaci od úrazu začala absolvovať ambulantnú rehabilitáciu v trvaní 4 týždňov, pokračovala 

individuálne doma až do termínu operácie. Pooperačnú rehabilitáciu začala absolvovať 18 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 524

dní od dňa operácie, t.j. takmer 6 mesiacov od vzniku úrazu. Pacientka bola pred operáciou 

fyzicky dobre pripravená, pri vstupnom vyšetrení bola schopná plnej aktívnej extenzie 

a flexie v rozsahu až 90°, s vcelku vysokou svalovou silou, čo nebolo namerané pri žiadnom 

inom pacientovi. Rovnako ako jediný pacient mala časový odstup úrazu od operácie výrazne 

väčší ako jeden a pol mesiaca. Rehabilitácia do návratu k plnej záťaži trvala 49 dní, čo je len 

minimálny (zanedbateľný) časový rozdiel oproti prvým dvom popisovaným prípadom.  

Celkový priebeh bol však ľahší a podľa subjektívnych pocitov aj menej bolestivý oproti 

ostatným pacientom. U ďalšej pacientky (Rákošová M., 1990) bola operácia vykonaná 32 dní 

od dňa úrazu bez absolvovania predoperačnej rehabilitácie. Pooperačnú rehabilitáciu začala 

absolvovať 20 dní po operácii, t.j. 52 dní od vzniku poškodenia. Pri vstupnom vyšetrení 

mierne viazla extenzia kolena, celkový rozsah pohybu v kolene bol 30°, čo je porovnateľné 

so vstupným vyšetrením v druhom prípade prvého pacienta (Húšťava F.). Výrazne bola 

oslabená svalová sila svalstva bedrového kĺbu. Rehabilitácia do plnej možnej záťaže trvala 

12 týždňov, t.j. 84 dní od operácie, čo je značne dlhšia doba v porovnaní s ostatnými 

pacientmi (cca. 50 dní), so subjektívne bolestivým priebehom.  U posledného vybraného 

pacienta (Pavlovič M., 1985) bola operácia vykonaná 35 dní od dňa úrazu bez absolvovania 

predoperačnej rehabilitácie. Pooperačná rehabilitácia bola zahájená 20 dní od operácie, t.j. 

55 dní od vzniku poškodenia. Pri vstupnom meraní bol schopný plnej extenzie kolena. 

Rehabilitácia trvala celkovo 52 dní, čo je v porovnaní s ostatnými pacientmi rovnaká dĺžka. 

Priebeh bol bez komplikácii, ľahký, subjektívne málo bolestivý. Pri celkovom porovnaní 

vzorky pacientov sme nenašli rozdiel medzi pohlaviami. Všetci sú aktívni športovci, pred 

vznikom úrazu boli v dobrom fyzickom stave, z čoho vychádzame aj pri rehabilitácii. Všetci 

zároveň absolvovali rovnakú operáciu rovnakou operačnou technikou. Priebeh samotnej 

rehabilitácie bol bez komplikácií, spolupráca veľmi dobrá. U pacientky, ktorá ako jediná zo 

vzorky pacientov absolvovala predoperačnú rehabilitáciu bol výrazne ľahší priebeh, aj keď 

časovo trvala rovnako dlho ako u pacientov, ktorí predoperačnú rehabilitáciu neabsolvovali. 

U jednej pacientky sme zaznamenali výrazne dlhší a bolestivejší priebeh pooperačnej 

rehabilitácie ako u ostatných, pričom časové úseky, rozsah poškodenia aj liečba boli 

rovnaké. V troch prípadoch sme zaznamenali konečný rozsah pohybu kolena do flexie 110°, 

v jednom prípade 120° a v jednom až 125°. Plná extenzia aj svalová sila bola dosiahnutá 

u všetkých pacientov. V dvoch prípadoch bola okrem lézie LCA diagnostikovaná aj lézia 

mediálneho menisku, v jednom prípade lézia LCM a v dvoch prípadoch bola popísaná 

izolovaná ruptúra LCA. Za úspešný výsledok našej práce považujeme plnohodnotné 

zaradenie všetkých pacientov do tréningového procesu príslušných športov, ktoré naďalej 

vykonávajú, dosiahnutie stability, psychickej istoty a elimináciu bolesti.   
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Diskusia 
Podľa Typovského sa izolovaná lézia predného skríženého väzu vyskytuje veľmi 

ojedinele, dokonca je pochybované o možnosti jej vzniku, najčastejšie je kombinovaná 

s léziou mediálneho menisku, v menšom počte je spojená s poškodením kolaterálneho väzu. 

V našej vzorke piatich pacientov sme mali dvoch s popísanou lekárskou diagnostikou 

izolovanej lézie, dvoch s popisom kombinovanej lézie LCA s meniskom a jedného 

s kombináciou lézie LCA a LCM, z čoho nám štatisticky vychádza, že u 2/5 pacientov bola 

zistená izolovaná lézia, čo je relatívne dosť vysoké číslo, aj keď musíme brať do úvahy, že 

naša vzorka pacientov nie je vzhľadom na ich malý počet štatisticky veľmi významná.  Podľa 

Vojtaššáka vznikajú všetky lézie tohto typu násilným spôsobom, čo sa v našom prípade 

čiastočne potvrdilo, nakoľko sa 3 úrazy stali pri kontakte športovca so spoluhráčom alebo 

protihráčom, v 2 prípadoch však bol mechanizmus vzniku doskok na nerovný terén. Podľa 

Vojtaššáka je rovnako úplné zaťažovanie možné až po 6 týždňoch, športovanie po 10-12 

týždňoch. My sme začali pracovať s váhovou a silovou záťažou u všetkých pacientov medzi 6. 

až 8. týždňom od začiatku rehabilitácie (nie od dňa operácie), t.j. 8.-10. týždeň od dátumu 

operácie. Športovú tréningovú aktivitu sme začali do rehabilitácie zaraďovať okolo 10. týždňa 

od začiatku rehabilitácie, t.j. cca. 12 týždňov od operácie. S týmto postupom sme sa zhodli, 

vidíme ho z hľadiska praxe u športovcov ako ideálny. Predpokladáme však zároveň, že 

u rekreačných športovcov a nešportujúcej populácie bude táto doba predĺžená pre horší 

východzí fyzický stav a pripravenosť pacienta. Podľa Kolářa začína rehabilitačný program 

predoperačnou prípravou. V našej vzorke pacientov bola jediná pacientka, ktorá absolvovala 

predoperačnú rehabilitáciu, s pôvodným zámerom lekára predísť operácii, pre progres 

poškodenia ju však neskôr absolvovala. Ostatní predoperačnú rehabilitáciu neabsolvovali, iba 

im bolo lekárom doporučené cvičiť (bez bližšej odbornej inštruktáže). Pri výsledku ktorý sme 

zaznamenali v jej prípade ako aj v prípade druhej operácie prvého uvedeného pacienta 

(Húšťava), ktorý mal po absolvovaní rehabilitácie po prvej operácii dostatočné vedomosti na 

zvládnutie základnej individuálnej pohybovej aktivity, je preukázaný veľký efekt v uľahčení 

pooperačnej rehabilitácie čo sa týka vstupných meraní (rozsahu pohybu, svalovej sily 

a objemu svalovej hmoty), bolestivosti, pohybových návykov a vedomostí. Preto si myslíme, že 

by bolo vhodné každého pacienta pred absolvovaním operácie vhodne fyzicky pripraviť a to 

buď absolvovaním ambulantnej rehabilitácie alebo kvalitnou odbornou  inštruktážou 

fyzioterapeutom. Podľa Kolářa rovnako1.fáza pooperačnej rehabilitácie prebieha prvé 2 týždne 

po operácii. Z našej praxe však máme skúsenosť, že pacienti sú na rehabilitáciu posielaní až 

po uplynutí 2 týždňov od operácie, t.j. po extrakcii sutury, čo si myslíme, že je z jednej strany 

čas pre pacienta na zotavenie z narkózy a adaptáciu na daný zmenený stav dobré, na druhú 

stranu by však pri odchode z nemocnice mali byť dobre inštruovaní  o pohybových návykoch, 

možnostiach, základnom individuálnom cvičení, starostlivosti o končatinu a mali by vedieť 

dobre zvládať chôdzu o barliach. V postupe pri ostatných fázach s ním súhlasíme, aj sú 
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v našej praxi aplikované približne rovnako, aj keď v niektorých bodoch s ním nesúhlasíme. Pri 

ukončení 1.fázy, t.j. ukončený 2.týždeň udáva podmienku rozsahu pohybu do flexie 90°, čo 

dosiahli iba dvaja pacienti z našej vzorky, už vyššie spomenutí a to pacientka, ktorá 

absolvovala predoperačnú rehabilitáciu a prvý pacient v poradí po druhej operácii. V polovici 2. 

fázy, t.j. 3.-5.týždeň udáva podmienku plnú extenziu kolena, čo v našom prípade bolo úspešne 

dosiahnuté u všetkých pacientov. V 3. fáze, t.j. 6.-8. týždeň udáva ukončenie ambulantnej 

rehabilitácie, čo je v našom prípade prechodné obdobie ukončovania liečebnej telesnej 

výchovy a prechodu k športovému tréningu. Ako konečnú fázu uvádza ukončený 8. týždeň 

rehabilitácie od dňa operácie (v našom prípade 10.týždeň), kedy pacienta uvádzame do 

tréningovej fázy plnej záťaže, čo súhlasí s našimi výsledkami v horeuvedenej vzorke 

pacientov. Rovnako však pripomíname, že v našej vzorke pacientov ide iba o športovcov, čo 

v prípade rekreačných športovcov a nešportovcov predpokladáme, že bude rozdielne. Taktiež 

musíme pripomenúť, že naša vzorka pacientov je na štatistické porovnanie malá. Kolář 

zároveň spomína, že je dôležitá vzájomná spolupráca lekára, fyzioterapeuta a pacienta, čo 

z našej osobnej skúsenosti málokedy v praxi funguje. V našom prípade bola spolupráca 

s vybranými pacientmi výborná, nakoľko išlo o športovcov, ktorí sú zvyknutí dodržiavať určitú 

disciplínu. V ostatných prípadoch je to však podstatne zložitejšie, preto, ako tvrdí aj Kolář, je 

veľmi dôležité pacienta správne motivovať. Rovnako ako komunikácia lekára 

s fyzioterapeutom je v dnešnej dobe obmedzená vo väčšine prípadov na administratívu 

(lekárske správy), čo si myslíme, že je značný deficit nášho zdravotníckeho systému. Taktiež 

máme poznatok a osobnú skúsenosť z praxe, že len zriedkavo fyzioterapeut v prípade 

pacientov športovcov vzájomne komunikuje s klubovým lekárom alebo trénerom. 

 

Záver 
Predpokladali sme, že menej ako polovica pacientov absolvuje predoperačnú 

rehabilitáciu, čo sa nám aj potvrdilo. Zo vzorky piatich pacientov absolvoval predoperačnú 

rehabilitáciu iba jeden, t.j. štatisticky 1/5 pacientov absolvovalo predoperačnú rehabilitáciu. 

Predpokladali sme, že pri absolvovaní predoperačnej rehabilitácie pooperačné bolesti 

pretrvávajú kratšie a sú menej intenzívne, čo sa nám taktiež potvrdilo, aj keď objektívne to 

potvrdiť nemôžeme žiadnym fyzikálnym meraním, no podľa subjektívnych pocitov pacientky, 

ktorá predoperačnú rehabilitáciu absolvovala a pacienta, ktorý absolvoval predoperačne 

individuálne cvičenie, boli tieto údaje značne rozdielne oproti ostatným. 

Predpokladali sme, že u pacientov, ktorí absolvujú predoperačnú rehabilitáciu je 

priebeh pooperačnej rehabilitácie ľahší a rýchlejší, čo sa nám potvrdilo na základe 

vstupných, a priebežných kontrolných meraní počas rehabilitácie, kde boli namerané lepšie 

hodnoty oproti iným v časovej závislosti, t.j.v rovnakej pooperačnej dobe boli výsledky 

u týchto pacientov lepšie.  
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Predpokladali sme, že rehabilitácia do plného zaťaženia (návratu do tréningového 

procesu) trvá priemerne 9 týždňov, čo sa nám nepotvrdilo, nakoľko v štyroch prípadoch 

trvala rehabilitácia 49-52 dní, t.j. 7-8 týždňov. Iba v jednom prípade trvala rehabilitácia 12 

týždňov. Z toho vyplýva, že štyria pacienti absolvovali rehabilitáciu časovo nad naše 

očakávania v pozitívnom zmysle a jeden v negatívnom. Treba však pripomenúť, že  

vo všetkých prípadoch išlo o pacientov závodných športovcov, pri ktorých je predpoklad 

rýchlejšieho a ľahšieho priebehu celej rehabilitácie, čo v praxi nemusí byť zhodné 

s nešportujúcimi pacientmi. 

Týmto vyhodnotením hypotéz sme prišli k záveru, že náš postup pri rehabilitácii 

pacientov je správny, nakoľko sa nám podaril u všetkých úspešný návrat do plnohodnotnej 

športovej aktivity a navyše v časovom úseku kratšom ako boli naše očakávania. Chceli by 

sme postup opísaný v tejto našej práci odporučiť ostatným kolegom z odboru fyzioterapie 

a rovnako aj ako informačný materiál  pre lekárov stretávajúcich sa s pacientmi s týmto 

typom operácie. Dúfame, že to pomôže skvalitniť našu spoločnú prácu. 
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NOVÉ SMĚRY A TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 

Luboš Holubec, Josef Kott, Otto Kott, Monika Valešová 

 

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni 

 

Abstrakt 
Člověk, za posledních 200 roků, dosáhl významných úspěchů při formulování a 

naplňování obecné infrastruktury civilizačního rozvoje. Posledních 50 let do poznání 

biologických procesů vstupují poznatky nanotechnologií, podporované úspěchy v popisech 

buněčných dějů živých organismů metodami informačních technologií, nových poznatků 

biologie a genetiky, podporované zákony fyzikálními a zejména chemickými. Objasňujeme 

choroby, manifestujeme způsoby léčby, prodlužujeme život jednotlivců, vytváří se nezbytné 

předpoklady postupného nutného prodloužení aktivního podílu práce obyvatel vyššího věku. 

K tomu se, zatím nekontrolovatelně, zvyšuje počet obyvatel na zemi a z pohledu 

celosvětového vývoje a zabezpečení příslušné kulturní úrovně je nutné vytvořit příslušná 

opatření. Jsou uvedena základní hlediska tohoto vývoje lidstva a pokus o základní formulace 

opatření, která by měla být v daných časově místních úpravách, formách a celosvětově 

přijatých legislativách posuzována a přijata. Druhá část příspěvku ukazuje na první opatření 

z hlediska úprav požadavků studijních programů nelékařského zaměření postupně 

diskutovaná a korigované na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni 

s aplikačním odborným zaměřením absolventů pro období let 2020 až 2050. 

 

Klíčové slova: Lidstvo. Nové technologie. Civilizace. Prodloužení života. Zdravotnická 

kultura. Zdravotnické školství. 

 

Abstract 
Man, for the past 200 years, has achieved significant success in formulating and 

implementing the general infrastructure of civilization development. In the last 50 years, new 

knowledge has come into understanding biological processes. It is the knowledge of 

nanotechnology supported by successes in the descriptions of cellular processes in living 

organisms using methods of information technology. Secondly, it is new knowledge in 

biology and genetics based on physical and, in particular, chemical laws. They help clarify 

diseases, suggest  treatments, lengthen lives of individuals, thus creating the necessary 

prerequisites for gradual extension of active labor's share of elderly population. As the 

world's population is increasing uncontrollably, it is necessary, from the perspective of global 

development and appropriate cultural level, to take relevant measures. Basic aspects of the 
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development of mankind are known; the first suggestions for measures to take have been 

formulated; it is now time to adjust them to particular places, time periods, relevant forms and 

local legislations, and then to assess and adopt them. The second part of my paper shows 

the first steps of relevant adaptations of non-medical courses curricula which are currently 

gradually discussed and modified at the Faculty of Health Care Studies of the University of 

West Bohemia in Pilsen. They are courses with applied professional orientation of graduates 

for the period from 2020 to 2050. 

 

Key words: Mankind. New technology. Civilization. Extend of life. Health care culture. Health 

care educational system. 

 

Výchozí situace 
Člověk je součástí vesmíru a vnikl biologickými procesy, výběrem biologických 

jedinců a utvořil se s velkou mozkovou kapacitou, vysokou průměrnou inteligencí ve srovnání 

s ostatními biologickými druhy na Zemi. Bylo to jistě proto, že naše planeta shodou 

přírodních dějů při vzniku Sluneční soustavy se geometricky dostala do polohy, kde její 

průměrná teplota je mezi čtyřmi terestrickými planetami kolem 15ºC. Dalším důležitým 

faktorem byla existence vody v období přijatelné teploty a postupné narůstání množství 

kyslíku na povrchu Země v nevázané, volné formě. 

 
Graf  1 
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Člověk objevil a postupně stále objevuje nové a nové vlastnosti přírody, které aplikuje 

do svého způsobu života ať již v pozitivním nebo negativním smyslu. 

Následkem toho se stal oheň běžnou součástí civilizační aplikace v životě lidí, spolu 

s celou řadou technických faktorů se zvýšila životní pohoda člověka, jeho životní struktura se 

začala rychle měnit, ubylo středověkých hromadných nemocí, objevily se nové, ale růst 

obyvatelstva za posledních 400 roků dosáhl až nebezpečných hodnot časového mezirůstu a 

zejména po roce 1900 enormně a nekontrolovaně roste (Graf č. 1). 

 

Příkladem je následující tabulka, kde poslední období je zaznamenáno [1] a 

provedena opatrná prognóza očekávaného vývoje nárůstu obyvatel na Zemi. Na tabulce je 

také pozoruhodné, že se politické skupiny, lídři ekonomiky, nepozastavují nad přibývajícími 

počty obyvatel Země, což je nelogické z hlediska dalšího vývoje struktury a organizace 

lidstva. 

 

Tabulka: 

 

1000 AC  odhadovaný počet obyvatel   800 milionů 

1804 AC  zhruba stanovený počet obyvatel  1,0 miliarda 

1927 AC  spočteno zdvojeno za 123 roků  2,0 miliardy 

1960 AC  spočteno změna za 33 roků  3,0 miliardy 

1977 AC  spočteno změna za 14 roků  4,0 miliardy 

1987 AC  spočteno změna za 13 roků  5,0 miliard 

1999 AC  spočteno změna za 12 roků  6,0 miliard 

2011 AC  spočteno změna za 12 roků  7,0 miliard 

 

Predikce: 

2050 AC  odhadováno změna za 40 roků  10,0 miliard 

2100 AC  odhadováno změna za 50 roků  až 14 -16,0 miliard 

 

Rozvoj obyvatelstva na Zemi je bezesporu spojen s oblastní mentalitou a předsudky 

lidí zejména v rozvojových oblastech světa. Lidé v těchto oblastech nemají vypěstované 

dostatečné povědomí o vývoji a struktuře dnešního ekonomizovaného světa. Na druhé 

straně ve vyspělých částech světa lidé intenzivním studiem, hromaděním a vyhodnocováním 

zkušeností vlastností přírody, dosáhli pozoruhodné výsledky (kosmický prostor, 

mikrostruktura látek, makromolekulární biologie, nanotechnologie). Tím postupně zvyšují a 

vylepšují hodnoty v kvantitě a kvalitě civilizačních faktorů. Odhaduje se, že tyto hodnoty za 

posledních 200 roků dosahují v subjektivní interpretaci [2] hodnoty až 100.000krát. 
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Je jisté, že oblasti světa dneska stále ještě zanedbané se ve srovnání s vyspělými 

oblastmi budou za velkých humánních a hospodářských problémů postupně přizpůsobovat 

vyspělé úrovni a lze dneska předurčit pásmo příštích 100 roků tomuto vývoji. 

S růstem počtu obyvatelstva a jejich nárůstu požadavků na kvalitu životní úrovně, 

zejména ve smyslu konzumních požadavků (energie, stravování, ubytování, doprava, včetně 

intenzivně požadované zdravotní péče) celkové nároky enormně vzrostou [1,2] (Graf č. 2). 

 
Graf 2 

 

Jak tedy a kam dál 
Tak jak se v současné době a zcela logicky vyvíjí struktura světa, je téměř 

nezpochybnitelné, že další světový vývoj rozhodnou silné a integrované země. Důležitým a 

předchozí historii lidstva mnohokráte potvrzeným aspektem je lokální uskupení lidí, se svými 

právními představami a koncepcemi jejich politických představitelů. 

Světová politika poznala konečně sílu velkých integrovaných celků zemí, národností, 

kultur s jejich lokálním civilizačním bohatstvím. Vytváří se skulinka pohledu do budoucnosti, 

že celková a zajistitelná bezpečnost obyvatelstva na Zemi bude dána celosvětovým, 

společným, demokratickým řízením světa v těch zásadních existenčních a politických 

oblastech. 

Jedním ze zásadných existenčních faktorů lidí je bezesporu jejich snaha po udržení 

si dobrého zdraví spolu s tendencemi postupného prodlužování věku. 
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Z tohoto pohledu koncepci rozvoje Fakulty zdravotnických studií Západočeské 

univerzity v Plzni právě zaměřujeme směrem do budoucnosti. Může se to na první pohled 

jevit jako předčasné, ale podle zkušeností z jiných odvětví [2] tomu tak není. Zejména proto, 

že strukturální změny v širším pojetí řízení společnosti jsou zdlouhavé a vyžadují celou řadu 

doprovodných studií, vyhraněnosti představ a celospolečenského souhlasu. 

V tomto smyslu se snažíme postupně současnou strukturu obsahu výukového 

potenciálu zaměřit na rok 2030 s přihlédnutím ke všem modernizačním a inovačním faktorům 

vědecké, pedagogické a technologické podpory ve zdraví. 

 

Cesta do budoucnosti 
Základní podmínkou je vybudovat a vypracovat v celospolečenském konsensu pro 

příští dekádu konečně koncepci vzdělávání ve zdravotnictví se zaměřením na důležitá 

odborná a ekonomická hlediska a dále vycházet z požadavků našich evropských nemocnic a 

zdravotnických zařízení, z jejich potřeb na kvantitu a kvalitu, v našem případě nelékařských 

zdravotnických profesí. 

První vysokoškolská úroveň, tedy bakalářské obory, musí být orientovány na 

zdravotnickou praxi s nutným, 50 % prostorem pro praktickou výchovu a náplně těchto 

požadavků výhradně orientovat na základní potřeby praxe. 

Bakalářské obory musí být výhradě orientovány na základní potřeby zdravotnické 

praxe a požadavky zdravotnických zařízení. To souvisí s další důležitou kvalitativní 

koncepční nutností garantování jednotlivých výukových oborů odborníky, specialisty a 

habilitovanými učiteli. V podmínkách České republiky se požaduje, aby garanty i ve 

zdravotnických nelékařských oborech byli odborníci s plným pracovním úvazkem na dané 

univerzitě. Situace je však taková, že například v ošetřovatelských oborech je absolutní 

nedostatek těchto odborníků, a tak se zákonný požadavek naplňuje složitě, neúplně, a to 

může být na úkor původního zaměření. 

Žijeme v Evropě, ve společnosti zemí v historické oblasti světa. Prolínají se zde 

v profilu 27 stávajících politických a územních celků různé úrovně ekonomické, ale také 

kulturní a sociální, jejichž zdravotnické zabezpečení obyvatelstva není na stejné úrovni. 

Proto Evropská unie vytváří postupně celoevropské legislativní rámce, ve kterých se objevují 

také požadavky na orientaci zdravotnické spolupráce na všech potřebných úrovních včetně 

vývojových činností a výměny studentů a učitelů. 

Průměrný věk obyvatelstva na Zemi stále roste. Produkční věk, z pohledu 

hospodářského a legislativního se postupně přesouvá k 70 letům věku. Nezávisle na 

existenčních opatřeních výkonné moci, člověk je biologický jedinec, a tak seniorské choroby, 

zdraví, je dáno zcela jinými faktory. Je nezpochybnitelné, že při nárůstu věku se projevuje 

řada nemocí až po závažné patologické stavy, které jsou často současnou úrovní medicíny 
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významně, s dobrými výsledky potlačovány až vyléčeny. 

I to přirozeně přispívá k prodlužování života jednotlivců. Chorobám stáří čelí 

současná věda, její stupeň poznání s možnostmi aplikace do zdravotnické praxe. Tak jsou 

diagnostické a terapeutické postupy stále více zkvalitňovány právě vstupem nových metod 

biologických, fyzikálních, chemických a technických výsledků, vše pro potřeby zdravotnické 

praxe. 

Současné společenství se musí zaměřit na regulaci, korekci, postupně stále 

rostoucího počtu obyvatel na Zemi. To je úkol velice těžký, postupný, složitý, ale musí být 

řešen a úspěšně dořešen na celosvětové úrovni. Také spotřeba a předchozí produkce 

potravin bude nutné regulovat směrem k šetrnějšímu systému hospodaření. To nehovoříme 

o energetických potřebách lidí a tisíce dalších existujících, přebývajících nebo 

nedostatkových aspektů. Bude nutné ztlumit mocenské vlivy a vytvořit efektivní a skutečnou 

ochranu ekosystému. Scházet se na celosvětové úrovni nestačí, je nutné jednat a dojednat 

skutečná celosvětová opatření ve prospěch všeho lidstva [3]. 

Z toho všeho vyplývá nutný, trvalý a koordinovaný důraz na udržení zachování 

lidstva. 

Z těchto a dalších prognostických záměrů, odhadů a skutečností se snaží Fakulta 

zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, samozřejmě, s přihlédnutím k platné 

legislativě, vycházet při úpravách a zavádění nových studijních programů nebo úpravách 

stávajících, aby připravovala vysokoškolsky vzdělané odborníky co nejblíže budoucím 

potřebám nelékařské zdravotnické praxe. 

 

Co je Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni? 
 

Je jednou z několika dalších programově obdobných nebo příbuzných fakult v České 

republice, která je zaměřena na vysokoškolskou výchovu absolventů nelékařských 

zdravotnických oborů. 

Řídí se platnou legislativou ČR v kompetencích úředního dozoru MZČR a MŠMT ČR. 

Je osmou a nejmladší fakultou Západočeské univerzity v Plzni. 

Ve svazku Západočeské univerzity v Plzni je od akademického roku 2008/2009. 

Úzce spolupracuje s Univerzitou Karlovou v Praze - Lékařskou fakultou v Plzni, s Fakultní 

nemocnicí v Plzni, se soukromými nemocnicemi Mulačova nemocnice, s.r.o. a Městská 

nemocnice Plzeň, PRIVAMED a.s. v Plzni a Rakovníku, s nemocnicemi v gesci Krajského 

úřadu v Plzni (Klatovy, Stod, Domažlice, Rokycany), jakož i s lázeňskými provozy a dalšími 

zdravotnickými zařízeními. 

Zaměstnává necelých 50 akademických a technicko-hospodářských pracovníků, 

spolupracuje s téměř 220 externími odborníky. 
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Na Fakultě zdravotnických studií studuje kolem 900 posluchačů. 

Ročně fakulta vyřazuje kolem 300 absolventů. 

Míra nezaměstnanosti absolventů trvale leží pod 2 % 

Pro tento akad. rok 2012/2013 se ke studiu přihlásilo přes 1700 zájemců, z toho bylo přijato 

306 studentů. 

 

 
Bakalářské studijní programy: 

 
Forma studia:    Délka studia:  Platnost akreditace: 

Ošetřovatelství 

Obor: Všeobecná sestra  

prezenční    3 roky   2014 

kombinovaná    3 roky   2014 

Specializace ve zdravotnictví 

Obor: Fyzioterapie 

prezenční    3 roky   2014 

Obor: Ergoterapie 

prezenční    3 roky   2014 

Obor: Radiologický asistent 

prezenční    3 roky   2016 

Obor: Zdravotnický záchranář 

prezenční    3 roky   2016 

Veřejné zdravotnictví 

Obor: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 

prezenční    3 roky   2016 

Porodní asistence 

Obor: Porodní asistentka 

prezenční    3 roky   2014 

 
 

Magisterský studijní program: 
 
Forma studia:    Délka studia:  Platnost akreditace: 

Ošetřovatelství 

Obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech 

prezenční    2 roky   2017 
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Bakalářské studijní obory v přípravě 
 
Forma studia:    Délka studia: 

Specializace ve zdravotnictví 

Obor: Ortotik/Protetik 

prezenční    3 roky 

Obor: Zdravotní laborant 

prezenční    3 roky 

Obor: Radiologický asistent 

kombinovaná    3 roky 

Obor: Zdravotnický záchranář 

kombinovaná    3 roky 

 

Magisterské studijní obory v přípravě: 
 

Forma studia:    Délka studia: 

Specializace ve zdravotnictví 

Obor: Fyzioterapeut 

kombinovaná    2 roky 

Obor: Organizace a řízení ve zdravotnictví 

kombinovaná    2 roky 

 

Útvary Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni 
 
Děkanát: 
Děkan:   Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. holubec@fzs.zcu.cz 

Proděkani:   Mgr. Monika Valešová  valesmo@fzs.zcu.cz 
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    Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. resl@fzs.zcu.cz 

Tajemnice:   Ing. Alena Hemrová   ajahem@fzs.zcu.cz 

Oddělení celoživotního vzdělávání:Mgr. Lenka Golláňová gollan@fzs.zcu.cz 

Studijní oddělení:  Stanislava Nová   stnova@fzs.zcu.cz 

Akademický senát: 
Předseda:   MUDr. Otto Kott, CSc.  kotto@ktb.zcu.cz 

Katedry: 
Katedra teoretických oborů 
Vedoucí:   MUDr. Otto Kott, CSc.,  kotto@ktb.zcu.cz 
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Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 
Vedoucí:   Mgr. Lucie Kašová   lkasova@kos.zcu.cz 

Katedra záchranářství a technických oborů 
Vedoucí:   PhDr. Alena Pistulková   apistul@kaz.zcu.cz 

Katedra fyzioterapie a ergoterapie 
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PREČO POTREBUJEME ODHAD GLOMERULÁRNEJ FILTRÁCIE? 
 

Irena Scholtzová2,1, Jaromír Tupý1,3 
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Abstrakt 
Chronické ochorenie obličiek (CKD) je celosvetovým problémom verejného zdravia 

s nepriaznivými výsledkami zlyhania obličiek, kardiovaskulárnymi ochoreniami a predčasnej 

smrti. National Kidney Foundation cez Kidney Disease Quality Outcome Initiative (K/DOQI) 

odporúča stanovovať odhad glomerulárnej filtrácie (eGFR) pre definíciu, klasifikáciu 

a skríning  CKD. Chronické ochorenie obličiek je definované ako poškodenie obličiek alebo 

ak glomerulárna filtrácia (GF) je menšia ako 1 ml/s/1,73m² a trvajúca 3 a viac mesiacov. 

Glomerulárna filtrácia je základným funkčným vyšetrením obličiek. Meranie GF vychádza zo 

základného princípu očisťovacej funkcie obličiek. V súčasnosti sa na stanovenie GF 

využívajú metódy priame a výpočtové, ktoré používajú hodnoty sérového kreatinínu a 

ďalších faktorov (vek, hmotnosť, urea, albumín, pohlavie, rasa). 

 

Kľúčové slová: CKD. Kreatinín. Glomerulárna filtrácia. Cystatín C. 

 

Abstract 
Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem, with adverse 

effects of kidney failure, cardiovascular disease and premature death. National Kidney 

Foundation Kidney Disease through Outcome Quality Initiative (K / DOQI) recommended in 

estimated glomerular filtration rate (eGFR) for the definition and classification of CKD 

screening. Chronic kidney disease is defined as kidney damage or glomerular filtration rate 

(GFR) is less than 1 ml/s/1, 73m ² and lasting 3 or more months. Glomerular filtration rate is 

a functional examination of the kidneys. Measuring GFR based on the fundamental principle 

of purgatory impairment. Currently, the determination of GFR is based upon a direct method 

and method of calculation, using serum creatinine and other factors (age, weight, urea, 

albumin, gender, race). 

 

Key words: CKD. Creatinine. Glomerular filtration rate. Cystatin C. 
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Úvod 
GF je jeden z najdôležitejších parametrov pre zhodnotenie renálnej funkcie, podľa GF 

sa posudzuje stupeň závažnosti poškodenia obličiek. Glomerulárna filtrácia je proces, ktorý 

sa odohráva na glomerulárnej membráne obličiek, kde dochádza k ultrafiltrácii plazmy, na 

ktorej sa podieľajú dva základné faktory a to mikroporézna štruktúra glomerulárnej bazálnej 

membrány a elektrostatická bariéra. GFR (z ang. stupeň glomerulárnej filtrácie) je definovaný 

ako objem plazmy, ktorý môže byť kompletne prečistený jednotlivými časťami obličiek za 

jednotku času. Ak sa látka len filtruje clearence sa rovná GF. Za metódy „zlatého  štandardu“ 

pre odhad GF sa používa clearence exogénnych látok  ako je inulín, iohexol, 51Cr-EDTA, 
99mTc-DTPA alebo 125I-iotalamat, tieto techniky vyžadujú špecializovaný personál, sú časovo, 

technicky a finančne náročné, preto nie sú vhodné na bežný monitoring a používajú sa len 

pre špeciálne diagnostické pracoviská [1,7,10]. V klinickej praxi sa používajú pre odhad GF 

endogénne látky ako sú urea a kreatinin, najčastejšie sa používa sérový kreatinin, ktorý 

napriek svojej špecifickosti, vykazuje nedostatočnú citlivosť najmä v počiatočných fázach 

poškodenia funkcie obličiek. 

 
Metódy na hodnotenie glomerulárnej filtrácie (GF) 

1. clearence exogénnych látok (inulín, iohexol, 51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA alebo 125I-

iotalamat) 

 Tieto metódy nie sú vhodné pre rutinnú diagnostiku, sú finančne náročné, vyžadujú 

špeciálne narábanie so vzorkou a je tam možná expozícia radiáciou. 

2. stanovenie endogénnych látok (urea, kreatinín) 

Kreatinín  nevykazuje dostatočnú citlivosť najmä v počiatočných poškodeniach 

obličiek, ovplyvňuje ho celý rad nerenálnych  faktorov (svalová hmota, vek, pohlavie, 

rasa, príjem mäsitej stravy) a aj analytické meranie (Jaffé reakcia, prítomnosť Jaffé 

pozitívnych chromogénov). 

3. clearence endogénneho kreatinínu 

Je meraný priamou metódou, ktorý sa vypočíta podľa vzorca: 

CKr= UKr* V / SKr 
 

  UKr  koncentrácia kreatinínu v moči v μmol/l 

  V objem moča vytvorený za sledovanú časovú jednotku v ml/s 

  SKr koncentrácia kreatinínu v sére v μmol/l 

Vzhľadom k čiastočnému vylučovaniu kreatinínu tubulárnou sekréciou sa GF touto metódou 

nadhodnocuje. 

Pri stanovení CKr je nutný presný zber moču, čo je veľký problém v bežnej praxi a je zdrojom 

chýb. 
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Napriek problémom pri presnom zbere moču, klasické stanovenie CKr s 24 hod. zberom 

moču, je nenahraditeľné u: 

• pacientov s malnutríciou, u vegetariánov a veľmi obéznych pacientov 

• pred začatím dialyzačnej liečby 

• po amputáciach a strate svalovej hmoty (pri parézach, chronických svalových 

ochoreniach) 

• pri požiadavkách na monitorovanie nutričného stavu 

 

4. výpočtové metódy 
Cieľom všetkých výpočtových metód odhadu glomerulárnej filtrácie (eGF) je 

vyšetrenie bez zberu moču, lebo presný zber moču predstavuje najväčší zdroj chýb. 

 

Na podnet nefrológov v rámci činnosti NKDEP USA  (National Kidney Disease Education 

Program) sa doporučuje stanovovať eGF pri diagnostike CKD (chronické ochorenie obličiek), 

pretože koncentrácia sérového kreatinínu sama o sebe je nedostatočná a porucha obličiek 

môže byť aj pri normálnej alebo hraničnej koncentrácii sérového kreatinínu [16]. 

 

Na stanovenie GF sa v klinickej praxi používajú výpočtové metódy, ktoré používajú hodnoty 

sérového kreatinínu. Jednou z možností je odhad clearence kreatinínu Ckr podľa Cockcrofta 
a Gaulta [12]: 

 

Ckr = (140 – vek ) x váha/48,9x S kr x 0,85  (pre ženy) [ml/s.1,73m-2] 

váha  - telesná hmotnosť v kg 

vek - roky 

S kr - koncentrácia kreatinínu v sére v μmol/l 

 

Tento postup sa už dnes považuje za obsolentný  a nahrádza sa kalkuláciou GF podľa 

vzorca MDRD (Modificationof Diet in Renal Disease) [15, 16] , ktorý bol použitý vo veľkej 

multicentrickej štúdii, ktorá sledovala vplyv príjmu bielkovín na rýchlosť progresie CKD [14]: 

eGF(ml.s-1.1,73 m2) = 175 x (Skr/88,4)-1,154 x vek-0,203 x (0,742 pre ženy) 

 

eGF  - upravené na povrch tela 

Skr - koncentrácia kreatinínu v sére v μmol/l 

 

Doporučenie pracovnej skupiny NKDEP pre zlepšenie kvality merania sérového kreatinínu 

klinickým laboratóriám [15,16]: 

• výsledky sérového kreatinínu zaokrúhľovať na najbližšie celé čísla 
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• k posúdeniu stavu obličkových funkcií zásadne používať odhad glomerulárnej filtrácie 

(eGF) 

• k výpočtu eGF dávať prednosť vzťahu MDRD 

• výsledky eGF nad 1,5 ml/s/1,73 m2 sa nedoporučujú vyčíslovať, ale vyjadrovať 

formou príslušnej nerovnosti ≥ 1,5 ml/s/1,73 m2, vzhľadom k nepresnosti rovnice v 

tejto oblasti 

•  hodnoty 1,0 až 1,5 ml/s/1,73 m2 je nutné individuálne hodnotiť vo vzťahu ku 

klinickému obrazu 

 

Hodnoty GF pri zmene funkcie obličiek udáva (tab. 1), kde sú uvedené základné definície 

chronického poškodenia obličiek a jeho štádia [10]. 

 

Tabuľka 1 Stupne chronického poškodenia obličiek podľa doporučenia National Kidney 

Foundattion (K/DOQI) z roku 2002  [13,14]. 

Štádium Opis GF/ml/s/1,73 m2 

1 Obličkové poškodenie s normálnou alebo zvýšenou 

GF 

≥ 1,5 

2 Obličkové poškodenie s mierne zníženou GF 1,0-1,49 

3 Stredné zníženie GF 0,5-0,99 

4 Závažné zníženie GF 0,25-0,49 

5 Zlyhanie obličiek < 0,25 resp. dialýza 

 

Doporučuje sa, aby oddelenia klinickej biochémie pri stanovení kreatinínu v sére 

vypočítali eGF podľa MDRD, ale len u stabilizovaných pacientoch, u nestabilizovaných 

pacientov poskytuje nesprávne hodnoty a preto sa tento výpočet nedoporučuje [10]. 

Výsledky  eGF podľa MDRD sú bližšie skutočným hodnotám GF. U vypočítaných 

hodnôt je normálna eGF ≥ 1,5 ml/s/1,73 m2  a táto hodnota sa má uvádzať aj ako horná 

hranica normálu (vzhľadom k nepresnosti rovnice v tejto oblasti). Hodnota eGF podľa MDRD 

nižšia ako 1,0 ml/s/1,73 m2  je považovaná za patologickú hodnotu. Od 40-tich rokov života 

eGF klesá približne o 0,17 ml/ s/1,73 m2  za dekádu. Odhad eGF podľa vzorca MDRD sa 

nedoporučuje používať u detí a gravidných. U detí do 18 rokov sa odhad GF vypočíta podľa 

Schwartza[10].  

 

Cystatin C ako renálny marker 
Cystatin C je 122-amino kyselina, je to  neglykozylovaný 13 kD základný proteín. 

Patrí do super rodiny inhibítorov cystatin proteázy a je syntetizovaný všetkými jadrovými 
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bunkami tela. Syntetizovaný je v konštantnom pomere, neovplyvňujú ho nádorové ani 

zápalové procesy. Cystatin C inhibuje cystatin proteinázy a zohráva úlohu v intracelulárnom 

katabolizme peptidov a proteinov[8,1,2,9]. Vyskytuje sa v plazme (0,5-1,2 mg/l) a v likvore (3-

14 mg/l), v moči sa za fyziologických podmienok vyskytuje len v stopovom množstva (bežne 

pod 0,3 mg/l) do moču sa dostáva pri poruche tubulárnych buniek vo väčšom množstve [8]. 

Cystatin C je voľne filtrovaný glomerulom a je kompletne reabsorbovaný a katabolizovaný 

bunkami tubulov. Pre tieto vlastnosti je cystatin C vhodný indikátor pre odhad GF. 

V porovnaní s kreatinínom má niekoľko jedinečných vlastností, najdôležitejšia je konštantná 

produkcia, ktorá je nezávislá od svalovej hmoty, pohlavia a veku a neprítomnosti renálnej 

sekrécie alebo resorbcie naspäť do krvného riečišťa. Cystatin C je skorý marker mierneho 

renálneho poškodenia, môže detekovať ľahký až stredný pokles GF, ktorý nie je evidentný 

pri vyšetreniach založených na meraní kreatinínu. Glomerulárna filtrácia na úrovni >1 

ml/s/1,73 m2 je lepšie vypočítaná z cystatinu C ako z kreatinínu. 

V predikcii AKI (akútne poškodenie obličiek) cystatín C prekonáva tradičné 

biomarkery. U pacientov s rozvíjajúcim sa AKI vzostup sérového cystatínu C je o 1-2 dni skôr 

ako vzostup sérového kreatinínu. 

Pre výpočet GF z koncentrácie  cystatinu C v sére sa používa rovnica podľa Grubba[10]: 

GF =1,4115. Scyst
-1,680 . F [ ml. s-1. 1,73 m-2] 

Scyst – koncentrácia  cystatinu C v sére v mg/l 

F-koeficient  (deti do 14 rokov  F=1,384,  muži F=1, ženy F=0,984) 

referenčný interval pre cystatín C : 0,80-1,20 mg/l 

 

Tento výpočet je vhodné používať pre pacientov s GF > 0,3 ml/s. Výpočet GF 

pomocou koncentrácie cystatinu C v sére nie je možné použiť pri podávaní glukokortikoidov 

(zvyšujú koncentráciu cystatinu C v závislosti od dávky), u pacientov s nekompenzovanou  

hypertyreózou (zvýšenie cystatinu C), hypotyreózou (zníženie cystatinu C), u pacientov 

s progresiou melanómu, lymfoproliferattívnych ochorení a kolorektálneho karcinómu 

(zvýšenie cystatinu C) [10]. 

 
Záver 
Indikácie stanovenia GF z hodnôt cystatinu C: 

• deti mladšie ako 4 roky 

• ľudia nad 60 rokov 

• pacienti s DM 

• hypertonici 

• pacienti po transplantáciách obličky 
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• kriticky chorí pacienti 

• pacienti s malígnymi nádormi 

 

Cystatin C je skorý marker mierneho renálneho poškodenia, ktorý nie je evidentný pri 

vyšetreniach založených na meraní sérového kreatinínu, čím je zabezpečená 

lepšia prognóza a starostlivosť o pacienta.  

 
Zoznam skratiek 
AKI  - acute kidney injury (akútne poškodenie obličiek) 

CKD  - chronic kidney disease (chronické ochorenie obličiek) 

eGF  - estimated glomerular filtration (odhad glomerulárnej filtrácie) 

GF  - glomerulárna filtrácia 

K/DOQI - Kidney Disease Outcome Quality Initiative Guidelines 

MDRD  - Modification of Diet in Renal Disease 

NKDEP - National Kidney Disease Education Program  
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ZNALOSTI STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI  
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Opava, Česká republika 

 
Abstrakt 

Cílem příspěvku je zjistit a porovnat úroveň vědomostí studentů vybraných středních 

škol v Opavě při poskytování první pomoci. Zjištění znalostí je zaměřeno na poskytnutí 

kardiopulmonální resuscitace. V průzkumu jsme se zaměřily na studenty s různým odborným 

zaměřením – studenty střední zdravotnické školy, střední průmyslové školy stavební, střední 

zemědělské školy a gymnázia. Při zpracování výsledků a analýze dat jsme zjistily, že rozdíly 

ve znalostech mezi studenty jsou jen minimální.  

 
Klíčová slova: První pomoc. Středoškolští studenti. Resuscitace.  

 
Abstrakt 

The objective of the present article is to establish and compare knowledge levels on 

first aid provision among students attending selected secondary schools in Opava. In the 

knowledge inquiry, emphasis was placed on cardiopulmonary resuscitation. Students from 

multiple lines of study have been involved in the survey, including a secondary nursing 

school, secondary civil engineering vocational school, secondary agricultural school and 

grammar school. The results based on data analysis indicate that differences in first aid 

knowledge among the student groups are negligible. 
 
Key words: First aid. High schol. Resuscitation. 

 
Úvod 

Poskytnutí první pomoci  člověku v tísni je považováno za samozřejmou morální 

povinnost svědků a to jak při výskytu jednotlivých případů tak i při hromadném výskytu. V ČR 

ukládají nad rámec etiky povinnost poskytnout první pomoc občanovi v nouzi také právní 

předpisy. Stále se setkáváme se situacemi, kdy pomoc bývá poskytnuta telefonickým 

oznámením na ZZS a poté následuje vyčkávání na příjezd výjezdové skupiny. Bez 

poskytnutí proveditelných výkonů první pomoci postiženému. Statistiky uvádějí, že na místě 

úrazu je poskytována první pomoc ve 22-23 % případů (Pokorný, J. s. 1, 2010). 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 546

Cíl práce:  
1. Zjistit úroveň vědomostí u studentů při zástavě dýchání. 

2. Zjistit úroveň vědomostí studentů při kardiopulmonální resuscitaci. 

 

Metodika: průzkumná práce byla realizována u studentů středních škol s různým odborným 

zaměřením – studenti střední zdravotnické školy (SZŠ), střední průmyslové školy stavební 

(SPŠ), střední zemědělské školy a gymnázia. Průzkum byl realizován v měsíci květnu a 

červnu 2012. Byli osloveni studenti třetích ročníků. Všichni osloveni respondenti byli ochotni 

vyplnit dotazník.  

Statistické zpracování: Získaná data byla ukládána do databáze vytvořené v programu 

Microsoft Excel. Hodnoty jsou uvedeny v absolutní a relativní četnosti. 

Výsledky a diskuze: Průměrný věk respondentů byl 18-19 let. Osloveno bylo 253 studentů, 

kteří vyplnili dotazník. Největší zastoupení bylo u studentů gymnázia 76 a střední průmyslové 

školy 81.  

V další části textu předkládáme výsledky odpovědí studentů.    

1. Zvolte správný postup při poskytování PP: 
Zvolit správný postup při poskytování PP ví 82,7 % (67) studentů SPŠ, studenti SZŠ vědí jak 

poskytnout PP v 89,6 % (43) a ze zemědělské školy odpovědělo správně 87,5 % (42) 

studentů. Zcela bezchybně odpověděli studenti gymnázia a to 100 % (76).  

2. Jaké jsou příznaky poruch vědomí při analýze této otázky jsme zjistily, že 73 (90 %) 

studentů SPŠ, 48 (100 %) studentů SZŠ, 41 (85,4 %) zemědělská škola a 71 (95,4 %) 

studentů gymnázia vědí jaké jsou příznaky poruchy vědomí. 

3. Jaké jsou příznaky zástavy dýchání? 
U této položky se studenti vyjádřili následovně: SPŠ 74 (91 %), SZŠ 46 (95,8 %), zemědělská 

škola 43 (89,6 %) a gymnázium 74 (97,3 %) umí popsat příznaky zástavy dýchání. 

4. Jaké jsou příznaky zástavy krevního oběhu? 
Špatně odpověděli studenti  SPŠ 74 (91,2 %) a SZŠ 47 (97,9 %). Správně odpověděli 

studenti  zemědělské školy 37 (77,1 %) a gymnázia 74 (97,3 %)  

5. Jaký výkon provádíme k uvolnění DC? 
Tabuľka 1 

 SPŠ SPŠ SZŠ SZŠ Zeměděl. Zeměděl. Gymn. Gymnn.

odpovědi AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

a) 67 82% 38 79,2% 35 72,9% 64 84,4% 

b) 12 14% 7 14,6% 7 14,6% 6 7,8 

c) 2 4% 3 6,2% 6 12,5% 6 7,8 

d) 2        
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Osloveni respondenti odpověděli správně  SPŠ 67 (82,0 %), SZŠ 38 (79,2 %), zemědělská 

škola 35 (72,9 %) a gymnázium 64 (84,4 %) 

6. Na kterých místech vyhmatáme puls: 
Tabuľka 2 

 SPŠ SPŠ SZŠ SZŠ Zeměděl. Zeměděl. Gymn. Gymnn.

odpovědi AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

a) 66 81,5% 34 70,8% 41 85,4% 62 81,6% 

b) 11 13,5% 5 10,5% 5 10,0% 11 14,6 

c) 2 2,5% 1 2,1% 2 4,6% 0 0 

d) 2 2,5 8 16,6%   3 3,0 

Na krku SPŠ 66 (81,5 %), SZŠ 34 (70,8 %), zemědělská škola 41 (85,4 %) a gymnázium 62 

(81,6 %) 

7. Jak správně provádíme masáž u dospělého? 
Tabuľka 3 
SPŠ 63 (77,8 %), SZŠ 44 (97,8 %), zemědělská škola 44 (91,7 %) a gymnázium 68 (85,5 %) 

8. Jaká je správná tepová frekvence při srdeční masáži u dospělého? 
Tabuľka 4 

 SPŠ SPŠ SZŠ SZŠ Zeměděl. Zeměděl. Gymn. Gymnn.

odpovědi AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

a) 8 9,8% 6 12,6% 5 10,4% 2 3,5% 

b) 40 49,4% 20 41,6,6% 18 37,5% 14 16,5% 

c) 26 32,2% 19 34,6% 21 43,8% 54 71% 

d) 7 8,6,% 3 6,3% 4 8,3% 5 6,5% 

 
SPŠ 90 tepů 40 (49,4 %), SZŠ 20 (41,6 %). Správně odpověděli studenti zemědělské školy 

21 (43,8 %) a gymnázia 54 (71 %) 

9. Jaký je správný poměr umělého dýchání a srdeční masáže u dospělého 
Tabuľka 5 

 SPŠ SPŠ SZŠ SZŠ Zeměděl. Zeměděl. Gymn. Gymnn.

odpovědi AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 

a) 20 24,7%   6 12,5% 12 15,6% 

b) 27 33,4% 3 6,3% 11 23,0% 9 12,0% 

c) 34 41,9% 45 93,7% 28 56,3% 54 71,0% 

d)     5 6,3% 1 1,4% 
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Správně odpověděli SPŠ 34 (41,9 %), SZŠ 45 (93,7 %), zemědělská škola 28 (56,3 %) a 

gymnázium 54 (71 %) 

 

Diskuze 
Na základě zjištěných informací jsme zjistily, že informovanost studentů všech škol je 

poměrně na stejné úrovni. Očekávaly jsme, že studentky SZŠ budou přesněji reagovat na 

položené otázky a jejich odpovědi budou správné na rozdíl od studentů dalších škol? 

Překvapilo nás, že studenti nepoznají zástavu krevního oběhu, poněkud zarážející je 

neznalost u studentek středních škol. Naopak studenti zemědělské školy a gymnázia 

odpověděli správně. Taktéž nás překvapila odpověď na otázku jaký je správný poměr 

umělého dýchání a srdeční masáže. Neznalost jsme zjistily v otázce „Na, kterých místech 

vyhmatáváme puls“. Dle nových doporučení pro resuscitaci se nedoporučuje vyhmatávání 

pulsu u laické veřejnosti (nízká úspěšnost vyhmatání a hodnocení). Na tuto otázku uměli 

odpovědět studenti zemědělské školy a částečně z gymnázia. Poněkud je zarážející 

neznalost u studentek SZŠ, kdy naopak u zdravotníků platí zkusit tep vyhmatat na velkých 

tepnách.  Na otázku jaký je správný poměr umělého dýchání a srdeční masáže u dospělého 

jedince správně odpověděly studentky SZŠ v 93,7 %. Studenti zbývajících škol ve správných 

odpovědích měli značné rezervy. Je vidět, že je stále problémem zapamatovat si nové 

guidelines pro resuscitaci. 

Neodkladná resuscitace prodělala v posledních letech poměrně bouřlivý vývoj. 

Změnily se doporučené postupy tzv. resuscitační guidelines. Nové resuscitační postupy jsou 

v platnosti od roku 2010. Cílem nových doporučení pro resuscitaci je ji zjednodušit a 

zefektivnit. Ukazuje se, že nové resuscitační postupy se zcela nevžily do podvědomí laické 

veřejnosti. 

 
Závěr 

Z analýzy předkládaných výsledků je zřejmé, že studenti, kteří se našeho průzkumu 

zúčastnili, postupy KPR ovládají ve větší míře, ale v některých případech podle postupů, 

které byly parafrázovány v minulosti a ne podle doporučení z roku 2010. Pokládáme za 

důležité laickou veřejnost motivovat k absolvování kurzů první pomoci. Neodkladné 

resuscitaci není věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila a to nejen u zdravotníků, 

ale i u laické veřejnosti. Cílem by mělo být zavedení předmětu první pomoc do vzdělávacích 

osnov anebo realizovat kurz první pomoci. Na výuce tohoto předmětu by se měli podílet 

profesionálové, kteří jsou pravidelně v oblasti novinek  v resuscitaci proškolování. Správný 

praktický nácvik a znalost jednoduchých úkonů může vést mnohdy k záchraně lidského 

života. 
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Souhrn  
 V tomto příspěvku podáváme informace o terapeutické komunitě jako způsobu 

organizace léčebné instituce nebo oddělení, kdy je cíleně podporována účast pacientů na 

řízení zařízení, na plánování aktivit a na léčbě. Terapeutické komunity pro lidi závislé na 

návykových látkách začaly vznikat po druhé světové válce v USA. Ke specifickým rysům 

terapeutické komunity pro závislé patří vnitřní diferenciace a je kladen větší důraz na 

důsledné dodržování jasných pravidel. Klienti, kteří jsou v komunitě déle a osvědčili se, mají 

větší odpovědnost a získávají výhody. Terapeutické komunity patří k účinným formám léčby 

drogových závislostí. Efektivnost léčby často koreluje s délkou léčby. Průkopníkem 

terapeutických komunit pro pacienty závislé na alkoholu v České republice je Jaroslav Skála. 

Podle něj je důležitý důsledný režim, který je založený na požadavcích vystavujících pacienty 

výraznému stresu. Na oddělení je stanoven přesný denní, týdenní i dlouhodobý režim. 

Důležité je klienta přesvědčit o nutnosti naprosté a trvalé abstinence. Terapeutický proces 

má posilovat konstruktivní složky osobnosti klienta. 

 

Klíčová slova: Komunita. Klient. Závislost. Léčba. Návykové látky. 

 
Summary 

In this article is provided information about the therapeutic community as a way of 

organizing the medical institution or department where is specifically encouraged the 

participation of patient in the management of facility, planning activities and treatment. 

Therapeutic communities for people addicted on addictive substances began to emerge after 

World War II in the United States. The specific features of the therapeutic community for 

addicts include internal differentiation and greater emphasis on strict adherence to clear 

rules. Clients who are in the community longer and proved to have more responsibility gain 

benefits. Therapeutic communities are effective forms of treatment for drug addiction. The 

effectiveness of treatment often correlates with the length of treatment. The pioneer of 

therapeutic communities for alcohol-dependent patients in the Czech Republic is Jaroslav 

Skala. According to him, it is important to have the consistent scheme which is based on the 

requirements of patients exposed to significant stress. The department has established an 
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accurate day, week and long-term regime. It is important to convince the client of the need of 

complete and permanent abstinence. The therapeutic process is to strengthen the 

constructive components of client’s personality. 

 

Key words: Community. Client. Addiction. Treatment. Addictive substances. 
 
Úvod 

Terapeutická komunita (dále jen TK) je jedním článkem v systému léčby 

a rehabilitace drogově závislích. Jedná se o rezidencní dlouhodobý program, který je 

vetšinou umístnen v prostředí mimo město, kde společne žije skupina lidí, kteří se chtějí 

zbavit svojí závislosti.TK sehrává zásadní roli při změne životního stylu klientů a obnově 

jejich sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí po dokoncení léčby (HARTL, 2004). 

TK pro drogově závislé jsou v České republice relativně novým fenoménem, začátky 

se datují zhruba před dvaceti lety. Vývoj TK v České republice je považován za svébytný 

díky vlivu situace komunistického Československa, víceméne uzavřeného západnímu světu 

a jeho myšlenkovým proudům. Český model pak považuje za zdařenou syntézu 

demokratické a hierarchické tradice, která pružne reaguje a nechá se inspirovat různorodými 

zdroji. Počátky TK jsou u nás spojeny se jménem Jaroslava Skály a jeho specializovaným 

lůžkovým oddělením pro alkoholiky v Praze pod jménem Apolinář. Skála zde začal 

uplatnovat zásady terapeutické komunity spojené s behaviorálními přístupy, zdůraznoval 

odpovědnost pacientů za léčbu, ale také odpovědnost kolektivní. Do léčby zahrnuje 

pravidelná shromáždení komunity, skupinovou a rodinnou terapii. Apolinářský model se sice 

hlásí k demokratické tradici TK, avšak má některé rysy hierarchických komunit, kdy zde hraje 

důležitou roli režim. Dalším předchůdcem dnešních TK pro drogově závislé byly TK 

zaměřené na léčbu neurotiků v Lobci, spojené se jmény manželu Knoblochových. Knobloch 

vycházel z komunitních principu Maxwella Jonese, které aplikoval na léčbu s neurotiky 

Vycházel z psychodynamické perspektivy a svůj lobecský model charakterizoval jako 

„léčebný kolektiv, v nemž probíhá kolektivní psychoterapie.“ 

 

Velký vliv na pozdější vývoj TK v ČR měl vznik výcviku "SUR" (Skála, Urban, Rubeš), 

který se zaměřoval na vzdelávání budoucích psychoterapeutů v sebezkušenostním 

skupinovém výcviku. Tento výcvik měl mnohé komunitní prvky používané později v 

charakteristických TK. Klasické TK pro drogově závislé jak je známe dnes vznikaly až po 

revoluci po roce 1989, jelikož po otevření hranic se západem došlo k masivnímu rozvoji 

konzumace tvrdých ilegálních drog. Jako první založilo TK pro drogově závislé pražské 

sdružení SANANIM roku 1990 v Nemcicích v Jižních Čechách. Jejich model se hlásí jednak 

k tradici hierarchických TK z USA, ale také k tradici české. Podle tohto modelu se dále 
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inspirovaly další TK pro drogově závislé. V současné době se v ČR nachází mezi 15 až 20 

zařízení tohto typu, z nichž vetšina vzájemně spolupracuje v rámci sekce TK. 

 
Závislost 

Při definici závislosti vycházíme z jedné z nejpoužívanějších klasifikací, a to 

Mezinárodní klasifikace nemocí, kde je závislost definována jako „Skupina fyziologických, 

behaviorálních a kognitivních fenoménu, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u 

daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.“ 

Závislost se delí na fyzickou a psychickou. Fyzická závislost nutí uživatele dodržovat 

určitý interval mezi jednotlivými užitími drogy, aby se nedostavil odvykací stav (abstinenční 

příznaky). Psychická závislost je mnohem hůře ovlivnitelná, její zvládnutí vyžaduje zásadní 

změnu myšlení, vztahu, prostředí a životního stylu (HARTL, 2004). Překonání psychické 

závislosti může trvat několik měsícu či let a bývá důvodem recidiv i po několikaletém 

abstinování. Závislost je v dnešní době vnímána nékterými odborníky drogových závislostí 

jako naučené chování. Toto naučené chování je ovlivněno více složkami, a to individuální 

biologickou a psychologickou výbavou jednotlivce a jeho sociálním prostředím. Výslednice 

působení těchto složek bývá u každého jedince rozdílná. Z tohto přístupu vychází i dnešní 

pojetí léčby v TK, kdy se jedinci v rámci sociálního učení učí novým vzorcům chování. 

 
Droga 

Při definování drogy vycházím z definice Nešpora a Provazníkové (1999), kteří za 

drogu považují jakou koliv prírodní či syntetickou látku, která mení po vpravení do lidského 

organismu jednu nebo více psychických či telesných funkcí. K tomu Hartl (2004) a Minařík 

(2007) dodávají dva její znaky, a to psychotropní efekt (ovlivnení nálady, vnímání a prožívání 

reality, povzbuzení či tlumení somatopsychických funkcí) a schopnost vyvolat na sobě 

závislost pri opakovaném užívání. 

 
Dělení drog 

Dělení drog se liší podle hlediska, které použijeme. Můžeme drogy rozdělit jednak na 

legální a nelegální. Další odlišení se vztahuje k míře rizika, kterou užívání drog způsobuje, 

kdy můžeme rozdělit drogy na měkké (zde patrí predevším kanabinoidy) a tvrdé drogy. 

Rozdělení, které uvádí více autorů se týká hlediska typu působení a chemického složení 

drogy. Zde máme 3 skupiny, a to tlumivé látky (vyvolávají útlum nervového systému), 

stimulancia (zvyšují duševní i telesnou aktivitu) a halucinogeny či psychodelika (vyvolávají 

změnu vnímání reality). 

Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí rozdělení psychoaktivních látek, které 

způsobují duševní poruchy a poruchy chování, a to na alkohol, opioidy (napr. heroin), 
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kanabinoidy, sedativa nebo hypnotika, kokain, jiná stimulancia (napr. pervitin), halucinogeny, 

tabák a organická rozpouštedla (MINAŘÍK, 2007). 

 
Stimulacní drogy (Stimulancia) 

Stimulancia jsou látky chemické struktury stimulacne působící na centrální nervový 

systém. Tím vyvolávají telesné i duševní povzbuzení. Jejich hlavním účinkem je pocit euforie 

spojený se zlepšením nálady, potlačením únavy a pocitu hladu, celkovým zrychlením 

psychických procesu spolu s větší predstavivostí, zvýšenou schopností vcítit se do pocitu 

druhých a uvolněním psychických zábran. Při intoxikaci se uživatel cítí plný energie a je 

schopný vysokého výkonu, po odeznění intoxikace dochází k útlumu a vyčerpání. 

Užíváním těchto látek pak vzniká závislosti, pričemž stimulancia nevyvolávají 

závislost fyzickou, ale jen psychickou, která se vyznačuje především cravingem (toužení po 

látce). Při dlouhodobém užívání se mění psychický stav jedince a často vede k rozvinutí 

toxické psychózy. Ta však může vypuknout i po jednorázově vysoké dávce. Toxická 

psychóza se projevuje znaky paranoi a paranoidními halucinacemi. Mezi nejvýznamnější 

zástupce patří kokain, amfetaminy, pervitin jako zástupce metamfetaminu. Někdy je do této 

skupiny zařazována MDMA (extáze) a legální drogy jako káva a čaj. Pervitin je často 

popisován jako tradiční „ceská“ droga. Získává se pomocí chemického procesu z běžne 

dostupných látek, které obsahují některé léky proti nachlazení, obsahující efedrin Některé 

prameny uvádí, že se jedná o nejrozšírenejší drogu v České republice. Čistý pervitin má 

podobu bílého prášku, bez zápachu, horké chuti, na černém trhu bývá zabarven do žluta či 

do fialova. Užívá se prevažně nitrožilne a šnupáním, jeho hlavní příznaky intoxikace končí 

kolem 8-24 hodin po užití. Jeho krátkodobé a dlouhodobé účinky odpovídají účinkům 

stimulancií, popsaných výše. 

 
Terapeutická komunita 

TK je definována ve dvojím slova smyslu, a to buď v širším pojetí jako teoretická 

koncepce či systém, anebo v užším pojetí jako léčebná metoda. První pojetí je 

charakterizováno jako systém organizace léčebného oddelení, ve kterém se podporuje 

všestranně otevřená komunikace a spoluúčast všech členů komunity, včetne klientů, na 

rozhodování. Významnou složkou této formy organizace jsou každodenní schůzky klientů a 

personálu, pri nichž dochází k výmene informací, projednávání problémů ve vzájemných 

vztazích a schůzek personálu, na nichž se usiluje o pochopení interpersonálních procesů v 

zarízení a objasnení reakcí členů terapeutického týmu vúči klientum i vúči sobě navzájem 

(KALINA, 2008). 

Druhým pojetím je psychoterapeutická metoda, pri níž se využívají modelové situace 

malé společenské skupiny k projekci a korekci maladaptivních interpersonálních stereotypů 
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prožívání a chování. Pri společném soužití, kdy jsou zajišteny různorodé činnosti a 

diferencované role, poskytují vzájemné interakce a konflikty materiál, na nemž se klienti učí 

poznávat svůj podíl na vytváření, udržování a opakování svých životních problému a 

konfliktů. Současne si při tom mohou osvojovat nové, diferencovanejší a prizpůsobivější 

formy chování a jejich společenský dopad. 

 
Charakteristiky TK 

Cílem léčby v TK není jen odstranění závislosti na drogách a sebedestruktivního 

chování, ale naučit se pozitivnímu životnímu stylu, zvládání stresu a konfliktů konstruktivními 

způsoby a změnit i vnímání sebe samotného na pozitivní. Aby tato změna byla možná, musí 

k tomu existovat adekvátní podmínky (KALINA, 2008). TK se považuje za místo naděje a 

víry v to, že se můžeme vědome změnit, že skupina může tuto změnu výrazně urychlit, že to 

můžeme udělat pouze převzetím odpovědnosti za vlastní život a své okolí, a že nám k tomu 

může pomoci stabilizující a ukotvující struktura komunity.  
 
Jako základní principy TK popisují někteří autori následující: 

- aktivní podíl klientů na léčení (společne se zodpovedností za řízení komunity a léčbu 

v ní),  

- vzájemnou komunikaci na všech úrovních, 

- zvýšenou míru rovnoprávnosti v rozhododování (s určitými mezemi a pravomocemi 

terapeutického týmu), 

- pospolitost spočívající v podpoře vztahu a interakci mezi členy komunity, 

- sociální učení. 

 

Někdy jsou uváděna specifika TK pro drogově závislé ve větší míře hierarchické 

struktury, která se projevuje různými právy a povinnostmi pro klienty na základě jejich fáze 

léčby či jednotlivých funkcí. Důležitým prvkem TK je režim, a to z důvodu jeho upevnůjící 

a stabilizující funkce. Do režimu zahrnují pravidla TK, která se týkají časového rozvrhu 
dne a týdne, povinností klienta a požadavků na jeho chování, dále jakým způsobem se 
toto chování hodnotí, udělování sankcí za prestupky nebo naopak výhod za jeho 
dodržování. Kardinální pravidla, která klienti musí dodržovat, jsou zákaz drog, 
alkoholu a manipulace s nimi, zákaz násilného chování a zákaz navazování sexuálních 
vztahů v rámci komunity. Někdy se přidává pravidlo závazků podŕízení s rozhodnutí 

komunity. Časová struktura týdne by měla být rozdelena rovnoměřne na jednotlivé aktivity, 

spánek a volný čas. Hodnocení klienta probíhá na komunitních setkáních na kterém se podílí 

terapeuti i klienti. Sankce či ocenení mají formu bud zmeny pozice v hierarchii v komunite 
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anebo plnení speciálních úkolu (elaboráty a písemné práce). Pokud dochází k závažnému 

porušení kardinálního pravidla, jde o sankci nejvyšší – odchod z komunity. 
 
Terapie v TK se dá rozdelit na 4 oblasti a to pomocí jednotlivých prvků léčby, které 

tyto 
oblasti pokrývají. Jedná se o: 

- prvky zaměřené na vývoj osobnosti a emoce, 

- prvky zaměřené na chování, 

- prvky zaměřené na vzdelání, etiku a spiritualitu, 

- prvky zaměřené na dovednost prežít a být profesne zajišten. 

Z tohto rozdělení vychází konkrétní program TK, kdy se uplatnuje vedle sebe terapie  

a výchova, které jsou neoddelitelnými součástmi léčby. 

 
Konkrétní aktivity programu v TK 

Centrální místo v programu TK hrají každodenní schůze komunity. Tyto schůze bývají 

bud organizační povahy, na těch se rozdělují konkrétní úkoly klientům, předávají se funkce 

spojené s chodem komunity, řeší se aktuální problémy v komunite a přijímají se rozhodnutí. 

Druhým typem schůzí jsou interakční schůze, týkající se vztahu a interakce mezi klienty 

navzájem či mezi klienty a personálem. 

Skupinové terapie sehrávají důležitou roli v programu TK, používají jako základní 

materiál vše, co se odehrává v živote komunity. Dle jejich zameření se rozdělují na 

biografické (zpracování životopisu klientů), tematické (zaměřené na určité téma) a interakční 

(zabývající se vztahy mezi klienty komunity.) Dále se dá využít používání genderových 

skupin, které se zabývají specifickými tématy mužů a žen (oddělene pro muže a ženy), 

skupin hodnotících, kdy je klient hodnocen ostatními, a skupin nácvikových, zaměřených na 

osobní rozvoj sociálních dovedností. Skupiny se konají vetšinou každý den s tím, že existuje 

týdenní rozvrh zaměření skupin (každý den se konají jiné typy skupin). 

Jako speciální typy skupinových setkání je používání verbálních i neverbálních 

technik, jako je arteterapie, psychodrama, různé práce s tělem (častá bývá relaxace či 

psychogymnastika) a další (ADAMEČEK, RICHTEROVÁ-TEMÍNOVÁ, KALINA, 2003). 

Individuální terapie v TK spočívá ve vedení a podpoře jednotlivých klientů jim přideleným 

terapeutem (garantem). Garant hodnotí stav klienta a plnení léčebného plánu a dále ho 

podporuje v prinášení individuálních témat na skupinová sezení. Individuální terapie probíhá 

většinou jednou za týden podle individuální domluvy klienta a terapeuta. 

Rodinná terapie v TK spočívá ve spolupráci se členy rodiny a partnery klienta, a to 

predevším pri jejich návštevách komunity. Jedná se bud o terapii s rodinou, která se zabývá 
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rodinnými problémy konkrétní rodiny klienta, nebo o skupiny s blízkými, kde se mohou 

setkávat rodiny více klientů současne (NEŠPOR, PROVAZNÍKOVÁ, 1999). 

Pracovní terapie zaujímá speciální místo v rámci fungování TK. Je považována za prostor k 

projevení a korekci postoju a vztahů, týkajících se práce a pracovního kolektivu. V komunite 

její členové obstarávají veškerou činnost k zajištení jejího chodu a údržby, jako domácí práce 

(vaření, úklid), pečování o zahradu či zvírata. Tímto způsobem si klienti osvojují pracovní 

návyky a dovednosti a je jim umožněna jejich větší míra zapojení, rozdelení různých 

pracovních rolí a odpovědnosti v rámci hierarchie. 

Vzdelávání v komunite se týká témat prevence relapsu (návrat k užívání návykových 

látek), filozofie principu TK a různých praktických dovedností. Může probíhat v podobe 

přednášek, semináru nebo nácviku, které jsou vedeny terapeuty či jinými odborníky nebo 

samotnými klienty. 

Důležitou roli ve volnčasové i sportovní aktiviě je společné trávení volného času. Působí 

jako stmelující prvek komunity a je zdrojem pozitivních zážitků, zábavy, uvolnění a euforie 

času jako alternativu pro jejich bývalý životní styl. 

 
Fáze léčby 
Léčba v TK je strukturována do jednotlivých fází, v českých TK mívá nejčastěji 4 fáze, a to 

fázi „nultou“, první, druhou a třetí. 

Nultá fáze probíhá většinou 2-4 týdny a slouží k dokončování vstupní procedury, sestavuje 

se léčebný plán, klient se rozhoduje, zda v léčbě chce pokračovat. 

Pvní fáze trvá obvykle 3 měsíce, slouží k zabehnutí se klienta do fungování komunity, kdy 

se začíná orientovat v jejích pravidlech a vztazích. Má prostor pro odnaučení se 

destruktivnímu chování, učí se sebevyjádření, otevřenosti a orientaci ve skupinovém 

prostředí, je izolován od vnějšího světa a učí se životu bez návykových látek. 

Druhá fáze tvorí nejdelší úsek v léčbě v TK (cca 50 %), trvá přibližne 3-6 měsíců. 
Klient přijímá a uplatnuje hodnoty komunity, dostává funkce v samosprávě, pracuje na svém 

vývoji řešení problémů a konfrontuje vztahy k ostatním členům komunity. Navazuje více 

kontaktů s vnějším světem, začíná se pracovat s jeho rodinou. 

Třetí fáze trvá většinou 2-3 měsíce, slouží jako fáze odlučování se s komunitou a 

příprava na život mimo TK. Klientům přibývá kontaktů s vnějším světem, bývají uvolnováni 

ve dne z programů, mohou docházet do zaměstnání, shánet si ubytování a zajištovat 

doléčování. 

 
Klienti TK 

Obecne jsou klienti TK charakterizování jako osoby závislé na návykových látkách ve 

středním až těžkém stupni závislosti, často s kriminální anamnézou a těžším 
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psychosociálním, případne somatickým poškozením, nejčastěji ve věku 18-35 let. Pacienti 

mnohdy mívají problémy v oblasti psychologické (napr. nezralost, nízké sebehodnocení), 

sociální (napr. špatné rodinné zázemí, trestná činnost), případně somatické (napr. výskyt 

hepatitidy B/C). Kontraindikováni pro léčbu v TK jsou mentálně retardovaní klienti, neschopní 

porozumět pojetí programu, poté klienti psychiatrickými problémy. V současné době se však 

vyvíjejí modifikované TK pro specifickou klientelu s integrovanou léčbou, kde se mohou 

nacházet klienti s tzv. duální diagnózou (souběh poruchy způsobené návykovou látkou a jiné 

diagnózy, nejčastěji psychiatrické) (KOOYMAN, 1992). 

 
Sociální pracovník a jeho místo v terapeutickém týmu 

Sociálnímu pracovníku v TK se přisuzuje specifická pozice, jelikož se zabývá 

interakcemi mezi jedincem a sociálním prostředím. Pomoc sociálního pracovníka se 

zaměřuje na dosahování rovnováhy mezi očekáváním sociálního prostřědí a schopností lidí 

toto očekávání zvládat. Sociální pracovník v TK má za úkol usnadnovat klientům přístup k 

síti různých institucí, pomáhat klientům v řešení problémů z oblastí sociálne a pracovně 

právní, trestní, občanské či rodinné. V tomto smyslu zastává funkcii kontaktu s vnějším 

sociálním prostředím, může se uplatnit u rodinné terapie či poslední fáze léčby, kdy klienti 

těchto kontaktu mají více (KALINA, 2008). Sociální pracovníky je možné začlenit i do 

terapeutického týmu. V posledním desetiletí bývá tým TK většinou multidisciplinární, tedy 

pracovníci jsou různého typu vzdělání, které bývá doplnováno výcviky z oblastí skupinové či 

individuální psychoterapie, rodinné terapie, arteterapie a jiných neverbálních metod. 

 
Faktory ovlivňující léčbu v TK - pomáhající faktory v léčbě 

Léčba v TK je charakterizována jako zvláštní forma intenzivní skupinové 

psychoterapie. Proto se dá předpokládat, že se zde budou projevovat účinné faktory 

skupinové psychoterapie. 

Účinné faktory skupinové psychoterapie se vzájemne prolínají, proto o nich 

pojednáváme společne. Nejdřívě rozebíráme skupinovou soudržnost, jenž je faktorem 

vyskytujícím se u psychodynamických teorií. K těm náleží také faktory sebeexplorace, 
sebeprojevení a katarze, jež souvisí s odkrýváním vnitřního světa klientů v bezpečném 

prostředí skupiny a jeho následným zpracováváním (NEŠPOR, PROVAZNÍKOVÁ, 1999). 

Poté se věnujeme  interpersonálnímu učení, které je vhodné k rozpoznávání 

maladaptivních vzorců chování pomocí zpětné vazby od ostatních a učení se nových vzorců 

chování. Nakonec popisujeme dodávání naděje, jenž hraje významnou roli z pohledu 

humanistických teorií a vztahuje se k hledání smyslu života. 
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Skupinová soudržnost (skupinová koheze) 
Léčba v TK je převážne skupinového charakteru, je založena na vztazích, a to jak mezi 

klienty samotnými tak i mezi klienty a terapeuty. Proto je důležité, aby zde byla vytvorena 

skupinová koheze. V kontrastu s ní zde funguje také skupinová tenze, tedy určité napětí v 

rámci skupiny, díky různorodosti názoru a potřebe respektovat druhé. Je důležité, aby 

koheze a tenze byly v dynamické rovnováze. 

Dodržení skupinové soudržnosti pro skupinovou terapii s terapeutickým vztahem je nezbytné 

pro fungování dalších skupinových terapeutických faktorů. Soudržnost se definuje jako 

výslednice všech sil působících na klienty tak, že ve skupine setrvávají. Význam skupinové 

soudržnosti tkví v podpoře emocionálního sdílení vlastního vnitřního světa a následného přijetí 

ostatními. Působí zde faktor emoční podpory, kdy skupina vytváří prostředí bezpečí pro její 

členy pomocí zájmu a prrijetí, címž pomáhá k jejich otevření se skupine (KALINA, 2003c). 

Emoční podpora je součástí sociální opory, kterou klienti mohou vnímat v rámci skupiny v 

zátěžových situacích a má pozitivní vliv na psychické či fyzické zdraví. Velmi důležitá je 

účinnost samotného skupinového zážitku, který napomáhá zvyšování sebeúcty. 

 
Sebeexplorace a sebeprojevení 
V TK je podněcováno otevrřné sebeprojevení i tech nejskrytějších myšlenek, zážitků a 

přání. S tím souvisí aktivní zkoumání sebe samého neboli sebeexplorace. Dochází k 

vedomému  

sebepoznávání klientů. Člen skupiny na sebe bere riziko pri projěvení chování, citů a motivů 

ze skryté a tajné oblasti, často spojených s pocity viny a studu. Proto je důležité, aby k němu 

docházelo v prostredí podpory a porozumění ze strany skupiny (v rámci skupinové 
soudržnosti), jinak to pro jedince může být traumatizující. 

Katarze (odreagování) 
Faktor katarze spočívá v otevřeném projevení potlačených negativních emocí, spojených s 

traumatizujícími zážitky z minulosti klientů /NEŠPOR, PROVAZNÍKOVÁ, 1999/. Dochází ke 

znovuprožití těchto událostí v důvěrné a podpůrné atmosféře skupiny, po cemž často 

přichází pocit úlevy a vypořádání se s potlačenou tenzí. Je neoddelitelně spojena se 

skupinovou soudržností, kdy podpůrné vztahy ve skupine podporují projevení emocí. 

Interpersonální učení 
V TK existuje široký prostor pro učení se v rámci vztahu, jelikož klienti jsou v neustálém 

sociálním kontaktu. Vytváří se zde sociální mikrosvět, kdy jedinci jednají s ostatními členy 

skupiny jako s lidmi mimo skupinu, začnou se tedy projevovat jejich způsoby maladaptivního 

chování, které se pak využívají jako materiál při práci se skupinou. K tomu, aby klient mohl 

pracovat na změne chování, mu slouží zpětná vazba od ostatních. Pomocí ní může jedinec 

dosáhnout náhledu, tedy objevení nových skutečností o sobě, o svém chování, vědomých i 
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nevědomých motivacích. Tím může pochopit souvislosti mezi vlastní psychikou, mezilidskými 

vztahy a maladaptivním chováním. Součástí interpersonálního učení je i korektivní emoční 
zkušenost (KALINA, 2003a). Je charakterizována jako silně emoční prožití situace či vztahu 

z minulosti (může být i traumatizujícím zážitkem) v novéma vhodnějším postředí podporující 

skupiny, kdy vzniká možnost pro korektivní emoční zkušenost. 

Dodávání naděje 
Dodávání naděje je součástí celého procesu léčby v TK, která se snaží povzbuzovat klienty k 

víře v možnost změny sebe sama a jejich života. Je zde vyzdvižena důležitost dodávání 
naděje zejména v úvodní fázi. Posilování naděje slouží k posilování motivace a k dodávání 

energie pri překonávání překážek na ceste k cíli. Naději je velmi nutná k tomu, aby klient 

zůstal v terapii, ocenůje však i byt jen víru ve způsob a účinnost léčby. Naději vnímají klienti i 

rámci pozorování zlepšování jiných členu, současných klientů či těch, kteří léčbu dokončili 

(bývalí členové – klienti komunity). 

Faktory komplikující léčbu 
Klientům mohou léčbu komplikovat faktory, vycházející bud z jejich osobních charakteristik, 

ze vztahu k ostatním anebo z povahy léčby. Shrnujeme je do 4 nejčastejších oblastí 

problému léčbě: 

- problémy související s drogami a s léčbou, 

- problémy sebepojetí, 

- problémy související se vztahy, 

- problémy v sociálních schopnostech (MINAŘÍK, 2007). 

 
Relaps a craving (opětovné užití drogy po abstinenci a bažení) 
Relaps a craving souvisí s přetrvávajícími znaky psychické závislosti na pervitinu, jenž se 

může projevovat u klientů v průbehu léčby, predevším v začátecních fázích (může se také 

projevit v závěrečných fázích léčby.) Craving je popisován jako běžná komplikace 

abstinence. Je rovněž popisováno, že craving je „hybnou silou“ celého procesu relapsu a 

vyskytuje se u 100 % relapsu. Někteří autori mluví o nedostatečně uvědomovaném cravingu, 

který může spouštět relaps. Příčinou je nízká schopnost sebeuvědomení si vlastní psychiky, 

tela a emocí, jenž odráží to, co klient obecne postrádá. Jako důvod je uvádena nadměrná 

únava a nevyváženost životního stylu. Dalším důvodem špatného vnímání cravingu bývají 

nerealistické nároky na sebe a tendence si myšlenky související s cravingem zakazovat a 

nepřipouštet. S těmito tématy se v TK pracuje v rámci skupin prevence relapsu pomocí 

technik zvládání cravingu a relapsu. Relaps je spíše než jednorázovou událostí procesem, 

který začíná až několik týdnu před samotným užitím návykové látky. Jeho základnou je 

celková nerovnováha životního stylu (signálem může být výskyt cravingu), z níž vyplývají 

vysoce rizikové situace ohrožující sebekontrolu pacienta. 
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Tyto situace se rozdělují do 3 obecných skupin: 
- negativní emoční stavy (většinou intrapersonální), jako frustrace, vztek, úzkost, 

deprese či nuda (HARTL, 2004), 

- interpersonální konflikty, jako negativní konfliktní vztahy s partnery, přáteli či členy 

rodiny, konfrontace v zamestnání či v jiných sociálních situacích, 

- sociální tlak, který můuže být jak přímý (setkání s drogovým známým, který nabídne 

- drogu) anebo nepřímý (výskyt v blízkosti osob užívajících drogy) (DVOŘÁČEK, 2003). 

 
Předčasné ukončení léčby 
Předčasné ukoncení léčby je v TK častým jevem, průmerne vypadává České republice 35% 

klientů,(ve svete až 80 %) a to především v prvním období léčby (během prvních tří měsícu). 

Většina předčasných ukončení je svévolného charakteru, kdy se klienti rozhodnou odejít 

sami. Jako hlavní důvody předčasného ukončení léčby se uvádí 3 okruhy problémů: 

- problémy s drogami jako relaps, craving, svádení ostatních klientů nebo ostatními 

klienty, pochybnost o smyslu a schopnosti dosáhnout života bez drog, 

- vztahové problémy, mezi které patrí vztahy v komunite (s ostatními klienty, s 

terapeuty, s partnerem či vlastním dítetem) i mimo ni (s partnerem a rodinou), 

- celkový postoj k léčbě jako pesimismus, dlouhodobá váhavost či nerozhodnost. 

Vypadnutí z léčby se muže projevit i jako problém celé TK, kdy k němu dochází díky 

působení antiterapeutických norem v rámci tvoření mocenských podskupin či díky působení 

jiných skupinových procesu (KALINA, 2003b). Také nastavení léčebného programu může být 

pro některé problémovější klienty neschudné, kdy nejsou tyto nároky schopni zvládat bez 

potrebné podpory Zde se tedy ukazuje jako důležitý individuální přístup ke klientům 

a vytváření bezpěčného a podpůrného prostředí v TK. 

 
Závěř 

Cílem nášho příspěvku bylo popsat faktory ovlivnující klienty závislé na návykových 

látkách pri léčbě v terapeutické komunite. Klientům v léčbě v TK nejvíce pomáhá skupina, 

která jim poskytuje emoční podporu, a to především v rámci skupinové terapie. Vedle toho jim 

pomáhá i individuální podpora od jejich garanta v rámci individuální terapie. Podpora od 

skupiny, tak i od terapeutů pomáhá klientům při rešení krizových situací a vlastních problémů, 

často spojených s traumaty z minulosti. Dále klientům v léčbě pomáhá bezpečné a 

strukturované prostředí TK, které jim poskytuje zázemí, bezpčcí a stabilitu /DVOŘÁČEK, 

2003/. Toto prostredí klientům umožnuje zkoušet si nové věci, role a chování v bezpěčí. 

Dodává jim naději a šanci na nový život bez návykových látek, což se ukazuje jako motivace 

pro jejich setrvání v léčbě i pro další abstinenci. Důležité je především také znovunavázání 

kontaktu s rodinou v rámci rodinné terapie. Klientům léčbu komplikuje rád TK a v rámci nej 
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jeho pravidla. Mnohdy pro ně bývá težké si na rád zvyknout, dodržovat ho a léčbu ukončují. 

Dalším komplikujícím faktorem se může jevit velká psychická a fyzická zátěž, která je na 

klienty vyvíjena v rámci léčby a která jim může způsobovat negativní emoční stavy, jenž byli 

dřívě zvyklí řešit užitím návykové látky. Zátěž je vnímána jako komplikace, zároven je však 

důležité si tuto zátěž vyzkoušet právě v bezpečném prostředí TK (KRATOCHVÍL, 1979). Velmi 

důležité je podporovat v léčbě a zjištovat co jim léčbu komplikuje a co jim vadí. Problematika 

závislosti na návykových látkách je velice obšírná a nedá se v našem příspěvku celá 

obsáhnout. Považujeme ji pouze za mírné nastínení tohto problému, který se dá chápat jako 

problém celosvětový a je nutno věnovat mu poyornost a yabývat se jim i nadále. 
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Súhrn 
Autorky sa zaoberajú problematikou a postavením komunikácie  pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti klientom z odlišných kultúr. Bližšie popisujú dôležitosť komunikácie 

v transkultúrnom ošetrovateľstve. Ako vyplýva zo záverov medzinárodných štúdií, 

komunikačné problémy medzi zdravotníkmi a klientmi pochádzajúcimi z odlišných kultúr sú 

najčastejším problémom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto klientom. 

 
Kľúčové slová: Komunikácia. Kultúra. Migranti. Interkultúrne odlišnosti. Komunikačné 

bariéry. Komunikačná etiketa. Starostlivosť. 

 
Abstract  

The paper is described the impact of the communication between clients from 

different cultures backgrounds in the health care system. Authors are focused on the 

importance of the communication in transcultural nursing. According international studies 

results, communication difficulties are a major obstacle between health care providers and 

their clients, coming from different culture backgrounds.  

 

Key words: Communication. Culture. Migrants. Intercultural differences. Barriers in 

communication. Communication etiquette. Care. 

 
Úvod 

Keď sa po prvý krát stretneme s človekom z inej kultúry, máme tendenciu prehliadať 

to, čo s ním máme zhodné a zamerať sa na to, čím sme od neho odlišní. Napriek tomu 

máme všetci DNA z 98 % rovnakú, sme si teda viac podobní než odlišní, i keď možno 

pochádzame z rôznych kultúr. Jazyk, reč a komunikácia sú najvýraznejšími a najčastejšími 

odlišnosťami medzi kultúrami. „Komunikácia a kultúra sú navzájom úzko prepojené. 

Komunikácia je prostriedkom, ktorým sa kultúra šíri a zároveň uchováva pre ďalšie 

generácie. Kultúra ovplyvňuje to, ako sú naše verbálne i neverbálne prejavy dotované“ 
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(Giger, 2013). Problematikou ošetrovania klientov z odlišnej kultúry, vrátane komunikácie, sa 

zaoberá transkultúrne ošetrovateľstvo. Ako uvádza zakladateľka odboru Madeleine 

Leiningerová „transkultúrne ošetrovateľstvo je praktický a teoretický odbor orientovaný na 

zhodné a rozdielne prvky v starostlivosti o klientov z odlišných kultúr“ (Leininger, McFarland, 

2006). 

 

Metodika 
Príspevok bol spracovaný na základe analýzy aktuálnej domácej a zahraničnej 

knižnej literatúry. Do príspevku bol použitý výber štúdií publikovaných v impaktovaných 

recenzovaných periodikách v databáze EBCSO a Web of Knowledge. Užší výber bol 

realizovaný na základe kľúčových slov: transcultural nursing, communication, migrants, 

language barriers, health care, cross-cultural care. 

 

Komunikácia je základný spoločenský proces, ktorý môžeme charakterizovať ako 

odovzdávanie významov medzi ľuďmi. Komunikáciou vo všeobecnosti rozumieme spôsob, 

ktorým ľudia nadväzujú vzájomný kontakt, oznamujú si svoje myšlienky, citové zážitky, 

postoje. „V interkulturálnej komunikácií existujú dve vrstvy: jedna súvisí priamo s jazykom, 

ktorým sa komunikuje, druhá je spojená s konvenciami a rituálmi, ktoré sprevádzajú sociálny 

styk. Táto druhá vrstva - neverbálna komunikácia - býva tiež označovaná ako komunikačná 

etiketa. K problémom dochádza vtedy, keď účastníci interkulturálnej komunikácie ovládajú 

príslušný jazyk ale nepoznajú, resp. poznajú, ale nerešpektujú pravidlá komunikačnej etikety 

svojich partnerov“ (Průcha, 2001). K rozporu v interkulturálnej komunikácii môže dochádzať 

aj vtedy, ak žije vedľa seba v jednej krajine množstvo rôznych kultúr (napr.: USA). Napriek 

tomu, že môžu používať ten istý jazyk, kultúra stále ovplyvňuje ich neverbálnu komunikáciu. 

Napríklad u juhozápadných amerických indiánov je pokladané  za prejav neúcty priamy 

pohľad do očí hovoriaceho. Ak chodí dieťa z tejto kultúry do školy, kde má anglickú učiteľku 

môže sa pri konverzácií s ňou vyhýbať priamemu pohľadu do očí. Učiteľka neznalá kultúrnej 

podmienenosti môže práve toto pokladať za prejav neúcty, pokus o klamanie alebo 

nečestnosť. Podobnú skúsenosť pri ošetrovaní mala zakladateľka transkultúrneho 

ošetrovateľstva Madeleine Leiningerová, ktorá si už v 50-tých rokoch minulého storočia 

všímala kultúrne podmienené rozdiely v správaní sa detí, ktoré boli z odlišných kultúrnych 

pozadí (Košková, Eliášová, 2006). „M. Leiningerová nazvala svoju teóriu Teóriou kultúrne 

diverzifikovanej (rôznorodej) a univerzálnej (zhodnej) starostlivosti. Myslí tým poznanie, 

pochopenie a využívanie spoločných a rozdielnych znakov rôznych kultúr pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti“ (Špirudová a kol, 2006). „Transkultúrny prístup v ošetrovateľskej, 

rovnako  ako v zdravotníckej praxi, kladie dôraz na poznávanie hodnôt, presvedčení 

a zvyklostí jednotlivcov alebo skupín z odlišného kultúrneho prostredia“  (Mastiliaková a kol. 
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2003). Na základe tohto poznania môžeme poskytnúť klientom z inej kultúry starostlivosť, 

ktorá nie je v rozpore s ich kultúrnymi zvyklosťami. Takejto starostlivosti hovoříme, že je 

kultúrne zhodná, kultúrne prispôsobená  alebo kultúrne senzitívna. 

Neoddeliteľnú súčasť transkultúrneho prístupu v zdravotnej starostlivosti tvorí 

komunikácia. Ako uvádza Tuohy et al. (2008) „komunikačná bariéra je popisovaná ako vôbec 

najčastejší problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti klientom z odlišných kultur“. 

Schopnosť efektívnej komunikácie s klientom, ktorý pochádza z odlišnej kultúry nazývajú 

niektorí autori kultúrno – lingvistickou kompetenciou. (Berlin et al, 2010; Jirwe, Gerrish, et al., 

2008; Muňoz, Luckmann 2005).  

Britská autorka Irena Papadopoulos, ktorá sa zaoberá výučbou kultúrnych 

kompetencií u zdravotníckych pracovníkov, identifikovala dva základné elementy 

transkultúrnych komunikačných kompetencií:  

1. kultúrno-komunikatívnu kompetenciu – požaduje od zdravotníckeho pracovníka, aby 

sa učil pochopiť kultúrne podmienené hodnoty, vzorce správania a pravidlá sociálnej 

interakcie v danej kultúre. To znamená rozvoj špecifických vedomostí a ich 

používanie pri náhľade na určitú kultúru, následné čerpanie z týchto vedomostí 

a vedenie seba samého k pochopeniu klienta z inej kultúry. Ide o osobnú schopnosť. 

2. interkultúrna komunikácia – je všeobecná schopnosť rozoznať potreby v komunikácii 

naprieč kultúrnymi hranicami. Táto schopnosť nám umožňuje zostať v kontakte 

s naším vlastným pocitom autenticity, pritom chápať obavy z dvojjazyčnosti a 

rozoznať potenciálne a skutočné potreby vedúce k efektívnej komunikácii. 

(Papadopoulos, Helman, Purnell, 2006) 

Rozdiely v interkultúrnej komunikácii sú podľa Průchy (2001) dané „jednak samotnou 

lingvistickou rôznorodosťou ľudstva, teda odlišnosťou jazykov, ktoré používajú národy 

a etnika, ďalej rituálmi a konvenciami spojenými s užívaním týchto jazykov v sociálnom styku 

a konotáciami, čiže sprievodnými významami, ktoré sú odovzdávané prostredníctvom 

jednotlivých jazykov“. V multikultúrnej praxi sa často stretávame s ťažkosťami subjektívneho 

i objektívneho charakteru pri vnímaní informácií - tieto prekážky nazývame komunikačnými 

bariérami (Horňáková, Sušinková, 2007). 

Ako uvádzajú popredné americké autorky v oblasti transkultúrneho ošetrovateľstva 

Giger a Davidhiraz (2004), „komunikácia má v ošetrovateľstve svoje dôležité miesto a jej 

výučba je súčasťou kurikúl. Napriek tomu je komunikácia často príčinou bariéry medzi 

sestrou a klientom, predovšetkým vtedy, keď sú obaja z rôznych kultúr. Ak klient a sestra 

nerozprávajú rovnakým jazykom alebo ich komunikačné schémy sú odlišné, vtedy môžu mať 

obidvaja – klient aj sestra pocit odsúdenia a bezmocnosti“.  

Z medzinárodnej švédsko – britskej štúdie zameranej na skúsenosti študentov 

s komunikáciou v multikultúrnom zdravotníckom prostredí vyplýva, že pri ošetrovaní klientov, 
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s ktorými nezdieľame spoločný jazyk sa starostlivosť o ne stáva mechanická a neosobná. 

Personál je viac vystavený riziku poškodenia pacienta z dôvodu komunikačnej bariéry (Jirwe, 

Gerrish, Emami, 2010).  

Švajčiarska autorka Dagmar Domenig (2004) z centra pre migráciu a zdravie v Berne 

sa zaoberá problematikou dopadu migrantov na švajčiarsky zdravotný systém. Švajčiarsko je 

známe ako krajina s vysokou úrovňou zdravotnej starostlivosti, ktorá dbá na uplatňovanie 

pokynov Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti starostlivosti o migrantov. Migrantom je 

poskytovaná rovnaká zdravotná starostlivosť ako domácej populácii, dokonca niektoré 

nemocnice dostávajú označenie „migrants friendly hospital“. Napriek všetkým týmto snahám 

švajčiarskeho zdravotného systému, majú migranti v porovnaní s domácou populáciou horšiu 

zdravotnú starostlivosť. Ako uvádza autorka, dôvodom je komunikačná bariéra. Následkom 

nej sú migranti horšie informovaní napríklad o následnej starostlivosti po operáciách  

a invazívnych výkonoch. V dôsledku zlej jazykovej vybavenosti migranti často nerozumejú 

diagnóze, nepochopia požiadavky na dodržovanie liečebného režimu a užívanie liekov. Zlá 

komunikácia s personálom v dôsledku neznalosti jazyka často vedie k tomu, že sú migranti 

personálom označovaní ako nevďační a horšie spolupracujúci než domáce obyvateľstvo 

(Domenig, 2004). 

Problémy v komunikácii s klientmi z odlišných kultúr môžeme z pohľadu zdravotnej 

starostlivosti rozdeliť do troch skupín:  

• Komunikačné problémy v akútnej starostlivosti, kde je dokonalá anamnéza základom 

úspešného urgentného zásahu a kde komunikačné bariéry najviac ohrozujú zdravie 

i život pacienta.  

• Komunikačné problémy v plánovanej zdravotnej starostlivosti, kde je potrebné, aby 

klient dostatočne chápal diagnózu a požiadavky na liečebný či preventívny režim. 

• Komunikačné problémy v ambulantnej sfére, predovšetkým tam, kde prichádzajú 

cudzinci na jednorazové ošetrenie. 

Každá z týchto skupín vyžaduje osobitý prístup k riešeniu preklenutia komunikačnej 

bariéry. Zvláštnou kapitolou v komunikácii je používanie tretej osoby -  tlmočníka. 

 

Záver 
„Transkulturálna komunikácia v zdravotníckej praxi je organizovaný schematizovaný 

systém správania sa, ktorý umožňuje a riadi interakciu medzi sestrou a pacientom. Ide 

o výmenu správ a tvorbu ich významov. Keďže tento dej – odovzdávanie správ a tvorba ich 

významov sa deje súčasne, komunikácia a kultúra sú vzájomne spojené. V efektívnej 

transkultúrnej komunikácií ide o vzájomné pochopenie významov spojených s odovzdávanou 

správou. Bariéry v komunikácií zahrnujú rozdiely v jazyku, svetonázore a hodnotách“. 

(Andrews, Boyle, 2008).  Závery medzinárodných štúdií poukazujú na fakt, že komunikačná 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 566

bariéra je popisovaná ako vôbec najčastejší problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

klientom z odlišných kultúr. (Tuohy et al., 2008). Problémy v komunikácií a správnom 

porozumení podanej informácie vedú často k  nedostatku vedomostí o dodržovaní 

liečebného režimu, čo je najčastejší dôvodom výrazne horšej kvality zdravotnej starostlivosti 

u migrantov v porovnaní s domácim obyvateľstvom (Jirwe et al., 2010, Domenig, 2004). Na 

strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môžu komunikačné problémy viesť k obavám 

z pochybenia, pocitu neuspokojenia, vnímania klienta ako nevďačného alebo 

nespolupracujúceho. Ak zdravotnícky personál a klient nedokážu preklenúť komunikačnú 

bariéru, stáva sa starostlivosť o klienta mechanická a neosobná (El-Amouri, O´Neil, 2011; 

Berlin, 2010; Domenig, 2004) 

 
Obrázok 1 Poster 
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Súhrn 
Tuberkulóza je najstarším infekčným „zabijákom“ ľudstva a aj dnes je takou závažnou 

hrozbou pre zdravie, že Svetová zdravotnícka organizácia ju prirovnáva k časovanej bombe. 

Svetová pandémia HIV pozitivity, narkománia, migrácia obyvateľstva a stále zlá sociálno-

ekonomická situácia a veľakrát aj nevhodná liečba spôsobili novú vlnu nárastu tuberkulózy. 

Vážnym celosvetovým problémom sú klasické ale aj novovznikajúce rizikové skupiny 

chorých na tuberkulózu, ktoré výrazne ovplyvňujú epidemiologickú situáciu tuberkulózy. V 

Slovenskej republike je zatiaľ tuberkulóza ako najzávažnejšie infekčné ochorenie pod 
kontrolou, ako to dokazuje aj súčasná epidemiologická situácia. Napriek tomu treba 
na toto závažné ochorenie myslieť a venovať mu zvýšenú pozornosť. 
 

Kľúčové slová: Tuberkulóza. Epidemiologická situácia. Historický vývoj. Formy tuberkulózy. 

 

Summary 
Tuberculosis is an infectious killer of humanity's oldest and today is such a serious 

threat to health. The World Health Organization compares it to the time bomb. World 

pandemic of HIV positive, drug addiction, migration and population remains poor socio-

economic situation and the often inadequate treatment caused a new wave of growth 

tuberculosis. The classic and emerging risk groups for TB patients, which significantly affect 

the epidemiological situation of tuberculosis, are a serious global problem. The tuberculosis 

as the most serious infectious disease is control in The Slovak Republic, as it evidenced by 

the current epidemiological situation. Nevertheless, we should to think and pay attention to 

this a serious illness. 

 

Key words: Tuberculosis. Epidemiological situation. Historical development. Forms of 

tuberculosis. 
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„Nemôžem s určitosťou povedať, že zomrel len na jednu chorobu,  

lebo tu boli mnohé, ktoré sa dohodli a spojili svoje sily, aby privodili jeho koniec. 

Mal vodnatý opuch, mal suchoty, prepchával sa, mal dnu, a ako niektorí hovoria  

v črevách mu šarapatil syfilis. Avšak kapitánom všetkých týchto poslov smrti,  

ktorí mu vyšli v ústrety, aby si ho vzali, boli suchoty- a tie ho doviedli do hrobu.“ 

 John Bunyan (1628- 1688 ) Život a smrť pána Badmana (1680) 

 

Úvod 
Tuberkulóza nazývaná aj suchoty, je choroba známa už od praveku. Potvrdzuje to aj 

v Heidelbergu objavený relatívne nový nález acidorezistetných a alkoholrezistentných bacilov 

v úbytkoch ľudských skeletov z roku 5000 pred Kristom, na ktorých bolo vidieť zrútenie 

4. torakálneho stavca a jeho splynutie s 5. stavcom. 

Podobný nález zistili aj v egyptských múmiách pochádzajúcich z obdobia 3500 rokov 

pred n. l.(Dobson, 2009). Pri pojednávaní o vývoji a pokrokoch proti tuberkulóze treba 

spomenúť priekopníkov v boji proti tejto zákernej chorobe, ktorí sa zaslúžili o súčasný stav 

vedomostí o tejto infekčnej chorobe o jej pôvodcovi, včasnej diagnostike a liečbe. 

 

Tuberkulóza (TBC) je chronická bakteriálna infekcia, ktorá trápi ľudstvo pravdepodobne 

od dávnoveku. Môže ju prenášať človek (baktéria Mycobactrium tuberculosis) aj hovädzí 

dobytok (baktéria Mycobacterium bovis) a dokáže napadnúť takmer každé tkanivo alebo 

orgán tela. 

Identifikovanie mnohých minulých foriem tuberkulózy môže byť mätúce. Široká 

rozmanitosť názvov – skrofulóza, suchoty, chradnutie, cintorínsky kašeľ a biela smrť – 

odzrkadľuje nespočetné symptómy tejto premenlivej a smrteľnej choroby. 

Najbežnejšou formou je pľúcna tuberkulóza, ktorá postihuje pľúca a prenáša sa 

z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou. 

Táto forma TBC sa stala jednou z najväčších pohrôm priemyselne vyspelých miest 

v 19.a začiatkom 20. storočia. 

Napriek vzniku účinnej liečby v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa v poslednom čase 

objavilo alarmujúce znovuzrodenie tuberkulózy, vrátane jej formy rezistnej na lieky. 

V roku 1993 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila všeobecný núdzový stav 

ohrozenia tuberkulózou. 

Nemecký spisovateľ Thomas Mann vydal v roku 1924 román  „Čarovný vrch“. Dielo 

rozpráva o živote a smrti v sanatóriu pre tuberkulotikov vo švajčiarskych Alpách na začiatku 

20. storočia. 

„Najvyššie položené sanatórium je Schatzalp - odtiaľto ho nemôžete vidieť. V zime 

musia zvážať ich telá dole na bobových saniach, lebo cesty sú zaviate.“Ich telá? Ááá, 
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rozumiem. Predstav si!“ povedal Hans Castrop. A odrazu vybuchol do smiechu ,zúrivého 

nepotlačiteľného smiechu, ktorý otriasal celým jeho telom, a tak znetvoril jeho tvár, ktorá bola 

stuhnutá mrazivým vetrom, až sa zdalo, že ho to muselo bolieť. 

Castrop zistil, že tuberkulóza nie je na smiech. To nie je smiech, ktorý zmení výraz 

tváre tých, ktorí trpia konečným štádiom tuberkulózy, ale zúrivý, krvavý kašeľ, dýchavičnosť, 

bolesť, nočné potenie, pomalé zákerne chradnutie a chátranie trýzneného organizmu. 

Castrop, ktorého ochabujúce zdravie prinútilo zostať v sanatóriu sedem rokov, pochopí, 

že: „človek musí prežiť hlbokú skúsenosť s chorobou a smrťou, aby dospel k vyrovnanému 

duševnému stavu a zdraviu.“ 

 

Chronologický pohľad na históriu tuberkulózy 

• 2700 rokov pred n. l. - prvý možný opis tuberkulózy (staroveké egyptské kresby 

zobrazujú postavy s hrbom na chrbte, čo bola typická deformácia chorých na spinálnu 

tuberkulózu; jazvy na pľúcach múmii prezrádzajú existenciu jej pľúcnej formy); 

• 5. storočie pred n. l. - grécki lekári opisujú chorobu „chradnutie“, čo bola pravdepodobne 

tuberkulóza; neskôr ju spomínajú aj Rimania. Gréci ju pripisovali „zlému ovzdušiu“ a 

Rimania odporúčali kúpanie v ľudskom moči, pitie krvi slonov alebo jedenie pečených 

vlkov; 

• 1660 -1685 n. l. - Anglický kráľ Karol II „kladie svoju ruku“ na takmer 100 000 svojich 

poddaných, ktorí trpia na skrofulózu (forma TBC lymfatických uzlín), čo je známe ako „ 

zlo kráľa“ /Dobson, 2009/; 

• r. 1689 - tuberkulózne lézie, opísané ako tuberkuly, sa začínajú pozorovať pod 

mikroskopom; 

• r. 1816 - vynález fonendoskopu, umožňuje lekárom počúvať zvuky hrudníka; 

• 30. roky 19. storočia - prvé použitie slova „tuberkulóza“, ktoré pomaly nahrádza staršie 

názvy „suchoty“ a  „chradnutie“; 

• r. 1882 - Robert Koch izoluje a objavuje bacil spôsobujúci TBC. „V budúcnosti človek už 

nebude musieť v boji proti tejto strašnej pliage ľudskej rasy zápasiť s niečím neznámym, 

ale so skutočným parazitom“ Robert Koch (1843 -1910); 

• r. 1884 - Edward Trudeau (1848- 1915) zakladá známe sanatórium Adirondack Cottage 

na brehoch jazera Saranac v štáte New York; 

• r. 1895 - Wilhem Röntgen (1845-1923) objavuje röntgenové lúče, ktoré lekárom 

umožňujú zistiť TBC pomocou snímkovania; 

• r. 1921 - je vyvinutá BCG vakcína proti tuberkulóze; 

• r. 1944 - objavenie Streptomycínu, prvého účinného antibiotika proti tuberkulóze; 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 572

• 50. roky 20. storočia - írsky lekár John Crofton vyvíja „edinburskú metódu“, ktorá 

kombinuje tri lieky na liečbu TBC,  dosahuje vynikajúce výsledky (Dobson, 2009); 

• 80. roky 20. storočia - v západnej časti sveta je TBC na ústupe; 

• 90. roky 20. storočia - TBC sa opäť objavuje ako vážny problém verejného zdravia 

a spolu s HIV/AIDS a kmeňmi TBC rezistentnými na mnohé lieky; 

• r. 1993 - Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vyhlasuje všeobecný núdzový stav 

ohrozenia tuberkulózou; 

• r. 2006 - SZO vyhlasuje nový program „Stop TBC“. 

 

Formy a pomenovania tuberkulózy v minulosti 
U väčšiny ľudí sa objavuje prirodzená odolnosť proti TBC, iba u jedného z desiatich 

infikovaných sa vyvinie aktívna forma tuberkulózy. Pľúcna tuberkulóza, ktorá postupne ničí 

pľúca, je najbežnejšia forma TBC, u človeka sa objavujú aktívne príznaky ako:  vykašliavanie 

krvi, nočné potenie, chradnutie a celková telesná vyčerpanosť. 

V stredoveku choroba známa ako „skroflúza“ možno bola žľazovou formou TBC. 

Slovo „skrofulóza“ je zdrobnenina latinského slova scrofa s významom „chovná prasnica“ – 

je to narážka na opuchnutý vzhľad človeka, ktorý ma zdurené lymfatické uzliny na krku 

a zjavenie pripomína „malé prasa“. Táto forma TBC bola známa aj ako „zlo kráľa“. 

  

Kráľovský dotyk  

Po stáročia anglický králi a kráľovné vyhlasovali, že majú schopnosť vyliečiť chorých 

na skrofulózu alebo „zlo kráľa“ svojím dotykom. Verili, že táto moc bola udelená Bohom len 

pravým kráľovským následníkom a ceremónie zahrňujúce kráľovský dotyk sa používali na 

legitímne uvedenie oprávnených dedičov na trón. Tento zvyk zanikol v Anglicku v 18. storočí, 

no vo Francúzsku pokračoval až do roku 1825.  

„Zlo kráľa“ a skrofulóza patrili k mnohým pomenovaniam, ktoré sa používali na 

opísanie rôznych foriem tuberkulózy. Lekári celé stáročia názvom suchoty označovali pľúcnu 

tuberkulózu a obľúbeným ekvivalentom bol názov „chradnutie“. Lupus vulgaris bolo 

pomenovanie tuberkulózy kože, ktorá spôsobuje odporné zohyzdenie najmä na tvári. Pottova 

choroba, choroba chrbtice, bola pomenovaná po Percivalovi Pottovi (1714 - 1788) 

a tuberkulóza kôry nadobličkových žliaz dostala pomenovanie Addisonova choroba po 

anglickom lekárovi Thomasovi Addisonovi (1793 - 1860). Široká škála názvov používaných 

v stredoveku a na začiatku moderných čias komplikuje možnosť dopracovať sa k záveru, aký 

dopad na ľudstvo mala táto choroba (SCOTT, 1994).  
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Pomenovanie a identifikovanie choroby 
Britský lekár Richard Morton (1637- 1698) vo svojej monografii Ftiziológia  prvýkrát 

použil výraz „tuberkul“ z latinského slova tuberculum – hrčka, na označenie drobných uzlíkov 

zapáleného tkaniva, ktoré objavil v pľúcach pacientov, ktorí zomreli na suchoty. V roku 1816 

francúzsky lekár René Théophile Hyacinthe Laennec (1781 – 1826), ktorý pravdepodobne 

zomrel sám na tuberkulózu, vynašiel zariadenie- fonendoskop, ktoré umožňovalo 

diagnostikovať toto ochorenie u živých pacientov. Pomocou neho lekári mohli počúvať 

zosilnené  zvuky pri dýchaní, zvuk krvi prúdiacej v srdci a stav pľúc pri vyčerpaní.  

Do tridsiatych rokov 19. storočia sa výraz „tuberkulóza“ v lekárskom slovníku 

nepoužíval. Pojem zaviedol až profesor medicíny v Zürichu Johann Lukas Schoenlein (1793- 

1864). V roku 1882 významný nemecký bakteriológ Robert Koch izoloval a objavil bacil TBC 

– Mycobacterium tuberculosis. Koch svojím objavom nakoniec stanovil, že ľudská forma 

tuberkulózy  je schopná napádať rôzne orgány a tkanivá - bola nákazlivá bakteriálna infekcia 

prenášaná vzduchom, ktorá sa šírila kašľom, kýchaním a pľuvaním zvyčajne po dlhom 

a blízkom kontakte s infikovanou osobou (NIKLÍČEK, MANOVÁ, 1981). 

 
Biela smrť 

V 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia sa tuberkulóza – najmä jej  pľúcna forma 

zabila pravdepodobne až milióny ľudí. Označovali ju ako bielu smrť alebo biely mor- názov 

súvisel s charakteristickou bledosťou jej obetí. 

Tuberkulóza spolu s armádou ďalších masových chorôb doslova hubila jednu 

generáciu za druhou. Priemerná dĺžka života pracujúcej triedy bola v niektorých 

priemyselných mestách niečo nad 30 rokov a tuberkulóza sa zaradila na popredné miesta 

rebríčka príčin smrti v polovici 19. storočia (NIKLÍČEK, MANOVÁ, 1981). 

Začiatkom  20. storočia TBC zabila viac ľudí na celom svete než akákoľvek iná 

infekcia. Predstava hľadania „zdravého vzduchu“- či už v kúpeľoch, pri mori alebo na horách 

– prispela k nárastu vzniku ozdravných sanatórií. Do tridsiatych rokov 20. storočia bolo 

v Británii 420 sanatórií s 30 000 lôžkami v hornatom alebo vidieckom prostredí, ktoré 

ponúkali „osviežujúci a čerstvý vzduch“ pre chorľavé pľúca. V USA sa zakladanie sanatórií 

vrátane svetoznámeho sanatória Adirondack Cottage na brehoch jazera Saranac v štáte 

New York odštartovalo na začiatku 20. storočia. 

Kampane na podporu verejného zdravia pokračovali poúčaním ľudí, ako sa vyhnúť 

nakazeniu alebo šíreniu tuberkulózy. Jeden jasný príkaz znel „neodpľuvať“ a na mnohých 

verejných miestach boli rozmiestené pľuvadla, aby sa obmedzilo šírenie bacilov prenášaných 

vzduchom. 

V meste New York sa odpľutie trestalo ako priestupok a v roku 1916 takmer 200 

amerických miest malo platné predpisy proti odpľúvaniu na verejnosti. 
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V roku 1895 Wilhelm Röntgen (1845 - 1923), profesor fyziky na univerzite 

v Wurzburgu v Bavorsku, objavil röntgen, čo lekárom umožnilo získať jasnejší obraz pľúc 

chorých na tuberkulózu (RIPPA, 1956).  

 

Vakcína a tri lieky 
Koch bol presvedčený, že vynašiel glycerínové sérum na liečbu tuberkulózy pod 

názvom „tuberkulín“. Istý čas ho tajil a v roku 1890 oznámil, že vyriešil problém liečby TBC. 

Ukázalo sa ale, že radosť bola predčasná. 

Vývoj sa napokon podaril v roku 1921 dvom francúzskym vedcom Albertovi 

Calmettovi (1863- 1933) a Camillovi Guérinovi (1872- 1961) – vakcína dostala názov BCG 

(Bacille Calmette – Guérin). Túto vakcínu, jeden z významných medicínskych vedeckých 

objavov na začiatku 20. storočia, v mnohých krajinách široko používali po druhej svetovej 

vojne, ale v USA obľúbenosť nenašla.  

V polovici 40. rokov 20. storočia, sa začalo používať prvé antibiotikum účinné proti 

TBC - Streptomycín. Selman Waksman (1888 - 1973), Američan, narodený na Ukrajine, 

objavil vhodnú kultúru plesne, ktorá rástla v hrdlách sliepok chovaných na prehnojených 

poliach. 

Kyselina paraaminosalicylová (PAS) a Izoniazid, dva ďalšie antituberkulotické lieky, 

sa neskôr kombinovali so Streptomycínom. Cieľ: prevencia rezistencie na akýkoľvek 

jednotlivý liek. Táto terapia tromi liekmi, ktorý vyvinul sir John Crofton a jeho tím v Edinburgu 

v päťdesiatych rokoch 20. storočia, sa stala známou ako Edinburgská metóda. Úspech 

v liečbe TBC bol obdivuhodný. V nasledujúcich desaťročiach zachránila milióny životov na 

celom svete. Dôležitými faktormi v povojnovej ére boli aj pasterizácia mlieka a udržanie 

chovu hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy. Opatrenia znížili počet prípadov 

bovinnej tuberkulózy. 

V polovici 20. storočia  prevládal obrovský optimizmus, že s vakcínou proti TBC 

a silnými antibiotikami bude táto choroba eliminovaná a do šesťdesiatych rokov 20. storočia 

mnoho sanatórií prestalo plniť  svoju pôvodnú funkciu. V nasledujúcich desaťročiach výskyt 

nových prípadov tuberkulózy dramaticky klesol až na takú úroveň, že v 80. rokoch 20. 

storočia sa TBC prestala považovať za chorobu ohrozujúcu verejné zdravie v západnej časti 

sveta. 

 

Pokles výskytu TBC 
Historici spätne hodnotili zmeny v úmrtnosti na TBC v období jedného a pol storočia, 

uvedomili si, že aj napriek obrovskému počtu obetí, ktorý si TBC vyžiadala až do obratu 

v liečbe v 20. storočí, klesajúci trend úmrtnosti na TBC sa začal dávno predtým, než sa 
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objavili tieto „zázračné tabletky“, dokonca skôr než Koch objavil pôvodcu TBC, tri štvrtiny 

tohto poklesu nastali pred zavedením BCG vakcíny a antibiotík do liečby TBC. 

Príčiny tejto zmeny zmiatli historikov a kládli si otázku, že ak vakcína a terapeutický 

liek nehrali žiadnu úlohu v počiatočnom štádiu poklesu TBC, čo iné mohlo pomôcť? Niektorí 

sa domnievajú, že najdôležitejším faktorom bola kvalitnejšia strava, iní poukazujú na 

rozsiahle opatrenia a zlepšenia verejného zdravia vrátane izolácie a starostlivosti o chorých 

v nemocniciach a sanatóriách súčasne so snahou predchádzať šíreniu infekcie a poskytovať 

podporné opatrenia zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých pacientov (DOBSON, 

2009). Sociálne a ekonomické zlepšenia, lepšie bývanie a pracovné podmienky pre 

chudobných, sú ďalšie faktory, ktoré pravdepodobne prispeli k tomuto klesajúcemu trendu. 

Možné je aj to, že v priebehu 19. a 20. storočia pravdepodobne existoval pokles schopnosti 

mikroorganizmov vyvolávať nákazu TBC (NIKLÍČEK, MANOVÁ, 1981). 

Tuberkulóza je mnohotvárne ochorenie s rôznymi prejavmi a jej pravdepodobné, že 

niektoré kombinácie týchto faktorov sú zodpovedné za pokles výskytu, trend, ktorý sa neskôr 

ešte urýchlil širokým zavedením snímkovania, vakcinácie a antibiotickej liečby. 

 

Choroba, ktorá nikdy nezanikla 
V chudobných krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky sa TBC v 20. storočí stávala 

čoraz závažnejším problémom a na celom svete sa v poslednom období prejavilo jej hrozivé 

oživenie. Ukázalo sa, že táto choroba nikdy nezanikla. 

Prišla ďalšia obrovská epidemiologická tragédia, aby sa TBC opäť vrátila na program 

medzinárodného zdravia – HIV /AIDS. V polovici 80. rokov v USA sa vyskytli prípady TBC 

v centrálnych častiach miest medzi bezdomovcami, narkomanmi a väzňami, ale aj medzi 

prisťahovalcami. Vo východnej Európe v bývalom Sovietskom zväze po páde komunizmu 

počet prípadov TBC prudko narastal. Súvis bol so spoločenskými a ekonomickými zmenami, 

vojnami a etnickými konfliktami. Vo veľkých západoeurópskych mestách, ako napr. 

v Londýne, začal počet prípadov TBC narastať medzi prisťahovalcami a utečencami. Bola to 

však epidémia AIDS, spojená s objavením sa multirezistentných kmeňov TBC, ktorá toto 

ochorenie opäť katapultovala do svetla reflektorov. 

Kombináciu HIV/AIDS a mulitrezistentných kmeňov TBC predstavuje vražednú 

kombináciu dvoch chorôb, ktorá ešte viac zvyšuje úmrtnosť, lebo každá z nich urýchľuje 

postup tej druhej. 

U dospelých s latentnou formou infekcie TBC, ktorí sú zároveň infikovaný vírusom 

HIV, sa riziko vzniku klinických symptómov TBC zvyšuje z približne 10 na 50 percent. 

V niektorých častiach subsaharskej Afriky je asi 10 – 15 percent dospelých infikovaných 

vírusom HIV a TBC súčasne, počet prípadov TBC za rok vzrástol od 80. rokov 20. storočia 

desaťnásobne. 
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Štatistky šokovali medzinárodné zdravotnícke organizácie a tak v roku 1993 Svetová 

zdravotnícka organizácia vyhlásila všeobecný núdzový stav ohrozenia tuberkulózou. 

V polovici deväťdesiatych rokov bol uvedený do života program „Stop tuberkulóze“ 

a metóda priamej kontroly užívania antituberkulotík (známa ako DOTS) sa stala uznávanou 

stratégiou na kontrolu TBC. Napriek tomu, že metóda DOTS bola v niektorých častiach sveta 

úspešná, najnovšie údaje o TBC vzbudzujú veľké obavy. TBC je v súčasnosti jedným 

z najväčších samostatných infekčných zabijakov na svete. 

 

Na ceste v boji proti tuberkulóze 
Optimistické prognózy, ktoré vznikli v 80. rokoch 20. storočia na základe 

kontinuálneho aj keď pomalého poklesu výskytu tuberkulózy, že do tretieho tisícročia 

vstúpime bez tohto ochorenia, sú dnes jednoznačne utópiou. Svetová pandémia AIDS, 

narkománia, migrácia obyvateľstva i stále zlá sociálno-ekonomická situácia a nezriedka 

i neadekvátna terapia spôsobili novú vlnu nárastu tuberkulózy (DOBSON, 2009).  

V roku 2010 bolo hlásených 8,8 milióna nových prípadov tuberkulózy, z toho bolo 6% 

v európskom regióne. Každú hodinu v Európe ochorie 50 ľudí a 8 zomrie na tuberkulózu. 

Celkovo bolo v európskom regióne WHO hlásených 309 818 nových prípadov tuberkulózy 

(Solovič, 2011). 

Dnešná Európska únia vypracovala nový plán boja proti tuberkulóze. Tak, ako sa 

zmenili okolnosti a aspekty možných rizík, čo súvisí predovšetkým s rozšírením 

bezhraničného priestoru a pohybom obyvateľstva, je potrebné poskytovať efektívnejšiu 

ochranu pred možnou nákazou a uviesť do života nové prístupy v boji proti TBC /HOMOLKA, 

VOTAVA, 2003/. Z  možných budúcich ohrození sú multirezistentné kmene TBC. Sú 

odolné voči dvom najefektívnejším antituberkolutikám - isoniazidu a rifampicinu, a 

 predstavujú veľkú výzvu do budúcnosti. Multirezistentná tuberkulóza a X-liekovo rezistentná 

tuberkulóza (v súčasnosti prakticky neliečiteľná forma) sú ohrozením pre európsky región.  

Ročne vzniká viac ako 70 000 prípadov multirezistentnej tuberkulózy, z toho je 95 % vo 

východoeurópskom regióne. Podobne rozdielna je aj úroveň infikovania TBC a HIV 

v jednotlivých regiónoch EÚ. Tretina zo 40 miliónov HIV infikovaných osôb vo svete je 

v súčasnosti zároveň infikovaná tuberkulózou. U HIV infikovaných osôb je 50- 

násobne vyššie riziko infikovať sa TBC ako u zdravej populácie, bez adekvátnej liečby 

zomiera na tuberkulózu až 90 % HIV infikovaných v priebehu niekoľkých 

mesiacov. Najviac TBC pacientov infikovaných zároveň vírusom HIV je v Portugalsku - 14 %, 

ale signifikantný nárast bol zaznamenaný aj vo Veľkej Británii z dôvodu prisťahovalectva 

a v Estónsku z dôvodu zvýšenia HIV infekcie u užívateľov drog. Vo veľkomestách: Londýn, 

Paríž, Miláno a Barcelona zaznamenali v posledných rokoch výrazný nárast tohto ochorenia 

najmä s prílivom migrantov z krajín s vysokým výskytom TBC. Barcelona a Miláno mali 
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výskyt TBC v rozpätí 20 až 25 prípadov na 100 000 obyvateľov a Paríž s Londýnom 35 až 45 

prípadov na 100 000 obyvateľov (Solovič a kol., 2012).  

Významnou rizikovou skupinou pre tuberkulózu sú väzni. Väznice vo viacerých 

krajinách európskeho regiónu SZO nevyhovujú základným hygienickým požiadavkám, sú 

preplnené bez možnosti ventilácie. Výskyt tuberkulózy je tu 30- násobne vyšší ako u civilnej 

populácie. Heslom Svetového dňa tuberkulózy na rok 2011 je „ Na ceste v boji proti 

tuberkulóze“  Tohtoročná kampaň, tak ako aj minuloročná, sa zameriava na jednotlivcov po 

celom svete, ktorí dokázali nájsť nové spôsoby boja proti TBC a slúžia ako inšpirácia pre 

ostatných.  

 
Situácia na Slovensku 

V roku 1951 bola chorobnosť tuberkulózy na Slovensku 299,7 na 100 000 

obyvateľov. V roku 2000 klesla na 20 na 100 000 obyvateľov a v roku 2009 po prvý krát pod 

10 prípadov na 100 000 obyvateľov. 

V roku 2009 sme na Slovensku dokázali ďalej znížiť výskyt tuberkulózy pod 550 

prípadov a po prvýkrát sme poklesli vo výskyte tohto závažného ochorenia pod 10 

prípadov  na 100 000 obyvateľov a v nasledujúcich rokoch tento klesajúci trend naďalej 

pokračoval (Solovič, 2011). 

V roku 2011 sme mali do Národného registra TBC hlásených 399 prípadov 

tuberkulózy, čo je 7,34 na 100 000 obyvateľov. Počet novozistených prípadov na 100 000 

obyvateľov bol 6,42. V 337 prípadoch išlo o pľúcne formy tuberkulózy, v 62 prípadoch 

o mimopľúcne formy tuberkulózy. V 50 prípadoch išlo o recidívu tuberkulózy.  

V roku 2011 bolo hlásených 199 bakteriologicky overených prípadov, čo je 47,89 % 

z celkového počtu registrovaných ochorení. Mikroskopicky pozitívnych prípadov bolo 127 

prípadov. 

Pri porovnaní vekových skupín možno na Slovensku pozorovať rozdiely medzi 

výskytom TBC u mužov 251 prípadov a u žien 148 prípadov TBC. U žien je výskyt najmä vo 

vyššom veku a u mužov vo vekovej kategórii 50 – 59 ročných. V detskej populácii sa 

tuberkulóza vyskytla v 17 prípadoch. 

V roku 2011 zomrelo 5 pacientov na tuberkulózu, 19 prípadov bolo registrovaných 

ako  úmrtie pacienta s TBC. 

Z 399 prípadov bolo pre ťažkosti  zistených 305 prípadov, pri kontrole evidovaných  

24 prípadov, v rámci vyšetrenia kontaktov  18, pri preventívnej prehliadke   31 a pri pitve bol 

zistený 1 prípad. 

Z pridružených ochorení sa najčastejšie vyskytovali ochorenia pečene u 62 

pacientov, v 24 prípadoch bol pacient liečený na diabetes mellitus, v 3 prípadoch duševné 
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ochorenia, v 24prípadoch koincidencia TBC malígneho ochorenia. V roku 2011 nebol 

zahlásený ani jeden prípad koinfekcie TBC a HIV infekcie (ŠRÁMKOVÁ, 1989). 

Podľa geografického rozloženia v Slovenskej republike najhoršími oblasťami 

s najvyšším výskytom tohto ochorenia je oblasť východného Slovenska (Prešovský kraj 

13,96 na 100 000 obyvateľov) nasleduje Košický kraj s 10,51 na 100 000 obyvateľov. 

Najnižší  výskyt zaznamenávame v Trnavskom a Nitrianskom.  

Z 399 hlásených prípadov  tbc v roku 2011 išlo o 62 mimopľúcnych foriem 

tuberkulózy ako hlavné miesto postihnutia, najčastejšie to bolo tuberkulózna pleuritída v 18 

prípadoch, TBC chrbtice v 13 prípadoch, močové ústrojenstvo v 3 prípadoch, 

mimohrudníkové lymfatické uzliny v 14 prípadoch, v 6 prípadoch vnútrohrudníkové lymfatické 

uzliny, v 4 prípadoch gynekologické formy tuberkulózy, 1 krát čriev a peritonea, v 4 

prípadoch išlo o inú lokalizáciu z toho 1 krát išlo o očnú formu tuberkulózy. 

V roku 2011 bolo na Slovensku celkovo 6 pacientov infikovaných multirezistentnými 

kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií. Analýza výsledkov liečby za rok 2010 nám 

dokumentuje, že liečba, ktorú dostávajú pacienti je plne indikovaná a správna, nakoľko až 

93% úspešnosť liečby u novo zistených mikroskopicky pozitívnych prípadov (Solovič, 

Švecová, 2012). 

Po komunikácii s  PhDr. Janou Švecovou z Národného registra pacientov 

s tuberkulózou, ktoré sídli v Národnom  ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej 

chirurgie vo Vyšných Hágoch ponúkam analýzu údajov hlásených do NRT. Počet prípadov 

ochorenia TBC ako aj vývoj chorobnosti na TBC v rokoch 1960 – 2011 sú znázornené 

prostredníctvom grafov 1 a 2. Je tu aj spomenutý vývoj chorobnosti TBC na Slovensku podľa 

krajov v rokoch 2004 – 2011 (graf 3). Analýza  v grafe 4 ponúka aj počet prípadov pľúcnej 

a mimopľúcnej formy TBC na Slovensku v rokoch 1988 – 2011. Všetky tieto materiály sú 

uvedené v prílohe. 

 
Záver 

Vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike potvrdzuje, že zatiaľ je 

tuberkulóza ako najzávažnejšie infekčné ochorenie pod kontrolou. Je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť klasickým rizikovým skupinám obyvateľstva – asociáli, alkoholici, bezdomovci, staršie 

vekové skupiny, pretože tuberkulóza je najzávažnejšou sociálnou chorobou.  

Splnenie  cieľov WHO v boji s týmto závažným ochorením však bude vyžadovať 

nevyhnutnú účasť vlád krajín EÚ na kontrole tuberkulózy, zabezpečiť účinné programy 

kontroly tuberkulózy, finančné zdroje potrebné pre efektívnu kontrolovanú krátkodobú liečbu 

všetkých foriem aktívnej tuberkulózy, zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok, vývoj 

nových potentných a ľahko užívateľných liekov a vývoj účinnejšieho očkovania (HOMOLKA, 

VOTAVA, 2003). 
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Graf 1 Počet prípadov TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2011 

 
Graf 2 Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2011  

(počet prípadov na 100 000 obyvateľov). 

 

 
Graf 3 Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 2004 – 2011 podľa krajov  

(počet prípadov na 100 000 obyvateľov). 
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Graf 4 Počet prípadov pľúcnej a mimopľúcnej formy TBC na Slovensku  

v rokoch 1988 – 2011 

 
Obrázok 1 Poster 
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Abstrakt 

Príčin bolestí chrbta môže byť viacero a sú aj pomerne rôznorodé. Chrbát môže 

bolieť od poranenia a preťaženia svalov, väzov, medzistavcových kĺbov a krížovo-bedrových 

kĺbov, ale aj v dôsledku tlaku na nervové korene v miechovom kanáli, osteoartrózy, kvôli 

posunu stavcov, ich zlomeninám či zúženiu miechového kanála. Príčinou bolestí však môžu 

byť aj deformity chrbtice – napríklad skolióza alebo kyfóza. Ďalšou príčinou býva 

osteoartróza. Tohto ochorenia pribúda so zvyšujúcim sa vekom. Dôsledkom je 

opotrebovávanie kĺbov, čo sa prejavuje bolestivosťou. Jednou z možnosti prevencie a liečby 

bolestí chrbta  je aj cvičenie s elastickým lanom. 

 

Kľúčové slová: Bolesť chrbta. Stabilizácia. Mobilizácia. Cvičenie. Rehabilitácia.   
 
Abstract 

The causes of back pain can be multiple and are also quite diverse. Back may hurt 

from injury and strain muscles, ligaments, intervertebral joints and cross-hip, but also 

because of the pressure on the nerve roots in the spinal canal, osteoarthritis, due to the shift 

of vertebrae fractures or narrowing of the spinal canal. The cause of the pain may be a 

deformity of the spine - such as scoliosis or kyphosis. Another cause is osteoarthritis. This 

disease is increasing with increasing age. As a result of the wear of the joints, which results 

in pain. One of the options for preventing and treating back pain is also training with elastic 

rope 
 
Key words:  Back pain. Stabilization. Mobilization. Exercise. Rehabilitation. 
 
Úvod  

Najčastejšou príčinou bolesti chrbta je svalová dysbalancia a poruchy pohybových 

stereotypov, čo znamená nesprávnu pohybovú aktivitu. Existuje veľa spôsobov, ako 

predchádzať bolestiam chrbta. Cvičenie s elastickým lanom je založené na dlhoročných 
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odborných skúsenostiach. Cvičenie pôvodne vzniklo ako jedna z možností konzervatívnej 

liečby  pri výhreze medzistavcovej platničky.  

 

Stabilizácia, mobilizácia systém (SMS) 
Základom metódy SMS je spinálna stabilizácia chrbtice, ktorá pohybom ruky 

aktivizuje šikmé brušné svaly a preťahuje chrbticu smerom nahor, čo kompenzuje sedavý 

spôsob života, uvoľňuje napätie, relaxuje krk a šiji a upravuje rozsah pohybu v ramennom 

pletenci, ktorá býva blokovaný nesprávnymi stereotypmi tela. Do každého cviku sa 

sústreďuje zároveň aj posilňovanie, stabilizácia, preťahovanie, relaxácia, koordináta a nácvik 

rovnováhy.  Jednotlivé cviky sa prevádzajú pomaly, s malou intenzitou, presne, s dôrazom 

na detaily, rozsiahlym pohybom paží a dolných končatín v stoji (podľa zdravotných ťažkostí 

je možné cviky prevádzať aj v sede), naboso a pravidelne.  

SMS je cvičenie: 

- posilňovacie – posilňuje oslabené svaly, 

- preťahovacie – preťahuje napäté a skrátené svaly, 

- mobilizačné – obnovuje kĺbovú pohyblivosť, 

- stabilizačné – dáva telu potrebnú pevnosť, zabezpečuje stabilitu v dobe pokoja 

a hlavne v dobe pohybu – dynamická stabilizácia 

- koordinačné – koordinuje vzájomné postavenie pohybových segmentov 

- optimalizuje riadenie pohybu – precvičuje pohybové stereotypy ako je chôdza, beh, 

práca, šport; urýchľuje voľné riadenie pohybu (Smíšek, 2011). 

 
Spinálna stabilizácia je: 
1. pretiahnutie tela smerom hore; trakčnú silu vytvárajú šikmé brušné svaly a priečny brušný 

sval, ktoré sú aktivované pohybom paže a lopatky dozadu a dolu; 

2. intenzívne posilnenie šikmých brušných svalov, aktivovaných pohybom paže a lopatky 

v osovom postavení tela; toto je prirodzená aktivácia brušných svalov; brušná stena sa 

pohybuje dovnútra a obvod pasu sa zmenšuje; 

3. vysoko efektný aktívny strečing; aktívne sa stabilizuje stred tela, zároveň dáva oveľa 

väčšiu pohyblivosť končatinám; 

4. rýchly nástup kontrakcie stabilizačných svalových špirál vo vratkých pozíciách; rýchla 

stabilizácia v športe je účinnou prevenciou preťaženia chrbtice a zároveň cestou k lepšej 

pohyblivosti; 

5. kondičný tréning a regenerácia vrcholových športovcov; 

6. možnosť ako posilniť brušné svaly tam, kde nie je iný spôsob posilňovania; 

7. možnosť liečby chorôb chrbtice, kde zlyhali doterajšie možnosti liečby; 
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8. stabilná chôdza; 

9. prevencia vzniku:  

- chabého držania tela, 

- skoliotického držania tela, 

- ťažkých porúch svalovej balancie, 

- chybnej koordinácie chôdze a behu, 

- degenerácie chrbtice a veľkých kĺbov v školských laviciach (Smíšek, 2011) 

 
Aplikácia cvičenia SMS  pre skupiny chronických pacientov v oblasti chrbtice: 

- chronické bolestivé syndrómy chrbtice, 

- syndróm úzkeho chrbticového kanála,  

- zhoršenie pacientov po neúspešných operáciách chrbtice,  

- skolióza. 

 
Bedrový kĺb 

- príprava na operáciu bedrového kĺbu,  

- následná starostlivosť po operácii v skorej fáze,  

- následná starostlivosť po operácii v neskorej fáze 

Neurorehabilitácia 

- Sklerosis multiplex 

- Parkinsonova choroba 

Reumatické choroby 

- Progresívna polyartritída, 

- Morbus Bechterev, 

- Morbus Sheuermann, 

- Osteoporóza (Smíšek, 2011).  

 
Skolióza  

Skolióza je vždy originálom a terapeut musí reagovať na každý detail zvlášť. Núti 

každého terapeuta na zamyslenie a k individuálnemu prístupu. Včasný záchyt skoliotického 

držania je veľmi dôležitý a okamžitá pohybová liečba má veľmi rýchly efekt. Veľká chyba je 

nechať skoliotickú krivku dekompenzovať. Korzetoterapia bohužiaľ pôsobí veľmi negatívne. 

Skolióza je choroba, ktorej základom je oslabenie svalových stabilizačných reťazcov. Korzet 

ich oslabenie ešte zhorší. Navyše v korzete sa fixujú blokády a rastie napätie 

paravertebrálnych svalov. Po odložení korzetu, chrbtica urýchlene degeneruje. Operácie sú 

tiež často chybne indikované. Korzetoterapiu a operácie indikujeme len u pacientov, ktorí 

odmietli pohybovú liečbu alebo tam, kde nemá dostatočný efekt. 
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Prevencia 
Preventívne môžeme cvičiť doma podľa knihy, alebo navštíviť skupinové kurzy, 

prípadne zabezpečiť si individuálny cvičebný plán podložený prehliadkou lekára, ktorý 

stanoví diagnózu, vylúči iné príčiny choroby a stanoví hornú hranicu zaťaženia 

kardiovaskulárneho systému a dĺžku cvičenia (Smíšek, 2012). 

Úprava svalovej dysbalancie pomocou cvičenia SMS trvá pri poctivom cvičení 

približne 3 mesiace. Záleží pritom nielen na intenzite cvičenia, ale aj na správnom 

prevádzaní jednotlivých cvikov.  

 
Obrázok 1 Poster 

 
Záver  

SM systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a o správnu 

funkciu jeho vnútorných orgánov. SM systém prepája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, 

regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom v jednotnom metodickom postupe. 

Lekári, fyzioterapeuti a tréneri sú len odborní poradcovia, ktorí vám pomôžu cvičenie sa 

správne naučiť. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia 

pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh. 
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ALZHEIMEROVA CHOROBA – AKO JU ZVLÁDAŤ V DOMÁCOM PROSTREDÍ 
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Súhrn 
Autori približujú pohľad na starostlivosť o chorého s Alzheimerovou chorobou. 

Zameriavajú sa na hlavné zásady stravovania a výživy, oblasť bezpečnosti v domácnosti. 

Poukazujú na zmeny nálady a  správania sa postihnutých touto chorobou. Upozorňujú na 

problémy v  komunikácii a zdôrazňujú dôležité momenty  pri komunikácii s  postihnutým 

jedincom. 

 
Kľúčové slová: Alzheimerova choroba. Starostlivosť v domácom prostredí. 

 
Summary 

Authors look at the care of the patient with Alzheimer's disease. They focus on the 

main principles of diet and nutrition, safety issues in the home. They point to changes in 

mood and behavior of affected people by the disease. They suggest attention to the 

problems in communication and highlight important moments in communication with the 

affected individual. 

 
Key words: Alzheimer's disease. Care at home. 
 
Úvod 

Alzheimerova choroba je deštruktívne ochorenie mozgu prejavujúce sa zabúdaním. 

Patrí do skupiny ochorení nazývaných demencie. Zbavuje človeka toho najcennejšieho, čo 

má – schopnosti myslieť, pamätať si, poznať blízkych, prejavovať city. Postupne dochádza 

k úpadku psychických a telesných funkcii a rozpadu osobnosti, čo prináša utrpenie a emočný 

stres postihnutému a jeho rodine. 

 
Na čo myslieť pri každodennej starostlivosti o chorého s Alzheimerovou chorobou: 
 
Denný režim 

Väčšina pacientov žije v domácom prostredí /doma/ po najdlhšie obdobie svojho 

ochorenia. Na začiatku sú schopní vykonávať bežné domáce práce, alebo sebaobslužné 

činnosti. Po určitom čase už potrebujú pomoc. Opatrovatelia často vynechávajú pacienta 
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z bežných povinností. Denný režim je však vhodná aktivácia pre pacienta s uvedeným 

ochorením. 

Dodržiavanie denného režimu predstavuje neustále prispôsobovanie. Je potrebné 

vychádzať z toho, aké zručnosti a fyzické schopnosti má pacient, čo mu robí radosť. 

 

Dovolíme si priblížiť Vám niekoľko návrhov ako vhodných typov na rôzne druhy aktivít 
pre uvedených pacientov: 

- bežné denné činnosti: spoločné nákupy, varenie, stolovanie, udržiavanie čistoty, 

upratovanie, umývanie riadu ...., 

- fyzické: prechádzky, práce v záhrade ..., 

- starostlivosť o vlastnú osobu: samostatné obliekanie, osobná hygiena, účes ..., 

- spoločenské činnosti: návštevy príbuzných, chodenie do kostola, návšteva 

reštaurácie ..., 

- intelektuálne činnosti: lúštenie krížoviek, čítanie, spievanie, kreslenie, sledovanie 

- televízie, prezeranie si fotografii ..., 

- pracovné činnosti: robenie si poznámok, písanie na stroji, 

- spoločenské hry: domino, karty, bingo, pexeso a iné,.. 

- chovanie domácich zvierat: možnosť prihovárať sa im, mať s nimi fyzický kontakt. 

 

Stravovanie a výživa 
Pacient nepotrebuje žiadnu špeciálnu diétu. Strava má byť pestrá, dostatočne vyvážená na 

živiny, bohatá na vlákninu, ľahko stráviteľné bielkoviny, dostatok tekutín. 

 
Uvedieme hlavné zásady, ktoré by sa v tomto ohľade mali dodržiavať: 

- podávať jedlá, ktoré pacient pozná, zabezpečiť, aby nedošlo ku konzumácii 

pokazeného jedla, 

- jedlo podávať pravidelne, doba jedla je oporným bodom denného režimu, 

- jedlo podávať v pokojnom prostredí, pri prestretom stole, mať dostatok času na jedlo, 

- na zmiernenie rozpakov ponúkať len jednu porciu, aby si pacient nemusel vyberať, 

- nepoužívať detský podbradník, predložte radšej väčší obrúsok, 

- ak má pacient problém jesť príborom, upravte jedlo nakrájaním tak, aby mohol jesť 

vidličkou, lyžičkou, prstami, 

- aby sa predišlo duseniu sa potravou, je vhodné stravu pomlieť, rozmixovať alebo 

podávať tekutú, neskôr je potrebné pacienta kŕmiť, 

- nepodávať horúce jedlo. 
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Oblasť bezpečnosti v domácnosti 
Zhoršenie koordinácie pohybov zvyšuje riziko úrazu. Dôležité je odstrániť zbytočné 

zdroje nebezpečenstva a tak predchádzať nehodám. Zmeny však treba robiť postupne, aby 

sa známe prostredie nestalo odrazu pre chorého cudzie (PREISS, KUČEROVÁ, 2006). 

Úlohou tých, ktorí sa starajú o pacienta s Alzheimerovou dmenciou je zabezpečiť čo 

najväčšiu úroveň bezpečnosti pre neho po každej stránke: 

Kuchyňa 

- vymeniť plynový sporák za elektrický, pred spaním vypínať plyn, nepoužívať zápalky, 

ale iskrový zapaľovač, 

- pred spaním vypnúť zo zásuvky všetky malé spotrebiče, zásuvky zabezpečiť 

chráničmi, 

- zamykať všetky ostré nástroje, 

- ak pacient fajčí, popolník ukladať na viditeľných miestach a snažiť sa fajčenie 

pacienta čo najviac obmedziť. 

Kúpeľňa, toaleta 

- odstrániť z dosahu lieky, chemikálie, čistiace a pracie prostriedky, 

- zabezpečiť, aby z vodovodu netiekla príliš horúca voda, pacient v dôsledku poruchy 

vnímania a pociťovania nemusí cítiť, že sa obaril, 

- odstrániť z dverí zámky, pacient by sa mohol zamknúť, ale nevládal by sa odomknúť, 

- k toalete a vedľa vane alebo sprchy namontovať madlá, do vane umiestniť 

protišmykovú podložku. 

Podlahy 

- odstrániť z bytu koberce, „behúne“, podložky – mohli by spôsobiť zbytočné pády zo 

zakopnutia o ne, 

- podlahy neleštiť, odstrániť dekoračné a iné predmety, 

- schody zabezpečiť protišmykovým materiálom, namontovať zábradlie, prvý 

a posledný schod natrieť inou farbou. 

Svetlo 
Všetky priestory bytu treba dostatočne osvetliť, pretože u pacientov sa výrazne mení 

schopnosť vnímania a tiene na podlahe by mohli vnímať ako diery /ALZHEIMEROVA 

CHOROBA, 2012/. Avšak príliš jasné svetlá môžu oslepovať. Niektorí pacienti sa cítia lepšie, 

ak svetlo svieti aj v noci. 

Zrkadlo 
V neskorších štádiách ochorenia niektorí pacienti nepoznajú svoj obraz v zrkadle, preto ich 

treba odstrániť alebo zakryť. Pohľad do zrkadla ich môže zmiasť a veľmi vystrašiť (PREISS,  

KUČEROVÁ, 2006). 
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Okná a balkón 
Pacient sa môže chcieť dostať von aj touto cestou. Dôležité sú z tohto dôvodu skryté zámky 

(KUČEROVÁ, 2006). 

Vstupné dvere 
Ak pacient často odchádza z bytu, je vhodné dvere natrieť rovnakou farbou ako je stena. Na 

vešiaku by nemali visieť kabáty, signalizujú odchod. Dvere by mali byť vždy zamknuté, kľúče 

odložené na bezpečnom mieste. 

Orientácia v byte 
Keď má pacient problémy s orientáciou v byte, je vhodné na dvere miestností umiestniť 

obrázky. Symboly sú pre neho zrozumiteľnejšie, než nápis. 

 

Osobná hygiena a kúpanie 

- taktne upozorniť, že je potrebné sa okúpať a ponúknite mu pomoc, umožnite mu, aby 

mohol čo najviac sebaobslužných činností urobiť sám (JUŘĚNÍKOVÁ, 2010), 

- skúsiť urobiť kúpanie príjemným, uvoľňujúcim zážitkom, snažiť sa dodržať jeho 

zvyklostí – priebehu kúpania a tiež pravidelnosti, 

- keď je pacient v rozpakoch, môže pomôcť zakrytie častí jeho tela, 

- ak sa pacient bojí sedieť vo vani, umývajte ho po stojačky, sprchovanie môže byť 

ľahšie, ale pacient môže byť vystrašený, keď sa predtým nezvykol v tejto polohe 

sprchovať 

Obliekanie 
Pacient postupne prestane byť schopný sám sa obliekať a vyzliekať preto je veľmi dôležité: 

- viesť pacienta k tomu, aby sa sám obliekal a vyzliekal tak dlho ako je to len možné, 

- nedávať oblečenie so zložitým zapínaním, topánky, prezuvky kúpiť na suchý zips, 

- šatstvo rozložiť v takom poradí, v akom si ho bude obliekať, pomáha to nácviku 

obliekania, 

- ak si chce obliekať stále to isté, treba kúpiť viac kusov toho istého druhu ošatenia, 

- obuv má mať protišmykovú podrážku. 

 

Dodržiavenie čistoty 
Pacient môže stratiť schopnosť rozpoznať, kedy ísť na toaletu, kde sa nachádza alebo čo 

tam má robiť. Počas dňa treba sledovať správanie, ktoré môže signalizovať, že pacient hľadá 

WC napr. viac chodí, hľadá pobyte, obchytkávanie predných častí tela. 

Uvedieme niekoľko praktických rád ako zabezpečiť aj túto oblasť starostlivosti o pacienta 

s uvedeným ochorením: 

- dvere na WC treba označiť veľkými písmenami alebo obrázkom, 
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- dvere nechávať otvorené, aby bolo možné toaletu ľahko nájsť, 

- odev sa musí dať ľahko vyzliecť, pri problémoch s vyzliekaním chorého treba 

sprevádzať a pomáhať mu (KUČEROVÁ, 2006), 

- chodievať na toaletu v pravidelných intervaloch, pred spaním treba obmedziť pitie 

tekutín. 

Pri inkontinencii je vhodné používať hygienické pomôcky (vložky, plienky) 

 

Zmeny nálady 
U pacientov sa môže meniť nálada bez akéhokoľvek zrejmého dôvodu. Prejavy depresie, 

pocity úzkosti, vznikajú väčšinou vtedy, keď si uvedomí, že nerozumie tomu, čo sa s nim 

deje (HEGYI, KRAJČÍK, 2006). 

Na čo treba pamätať, čo si treba uvedomiť, s čím treba počítať: 
Odmieta pripustiť, že je chorý 

- trpezlivo vysvetľovať pacientovi, že ho máte radi, že sa vždy môže na vás obrátiť 

a spoľahnúť, 

- podporovať jeho sebadôveru. 

Depresia a depresívna nálada 
 

Depresívny človek býva smutný, sprievodným javom sú pocity beznádeje, viny. Občas sa 

môže prejaviť aj agresivita. 

- pacientovi venujte dostatok pozornosti, zapájajte ho do aktivít, nenechajte ho 

samého, 

- ak pretrvávajú depresie, poraďte sa čím skôr s lekárom (PREISS, KUČEROVÁ, 

2006). 

Apatia, úzkosť, nekľud 

Keď pacient zistí, že nie je schopný vysporiadať sa s požiadavkami okolia, môže zostať 

apatický. 

- zamestnávajre pacienta činnosťami, ktoré zvládne, robia mu radosť a ktoré budete 

robiť spolu 

- rozprávajte sa s ním o jeho obavách,  

- často sa s ním prechádzajte po okolí, v parku, v záhrade a podobne (po vonku). 

 

Zmeny správania 
Najčastejšie vznikajú na základe porúch myslenia. Môžu to byť ilúzie, halucinácie, bludy.  

Prejavujú sa nepokojom, agresivitou, odchádzaním z bytu, túlaním sa, odmietaním jedla, 

odmietaním prijímania tekutín a liekov. 
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Najčastejšie prejavy: 

Neodbytnosť, dotieravé sledovanie 
Pri prílišnom naviazaní pacienta na opatrovateľa, aj pri jeho krátkom vzdialení sa 

znervóznejú: 

- pacienti sú dezorientovaní, nemajú pojem o čase, treba ich zamestnať na čas keď 

nebudete s ním doma 

- treba ho uistiť, že sa vrátite a kedy, zabezpečiť náhradu, dozor za seba, 

- napísať na viac lístkov, kam ste odišli, dať ich na viditeľní miesto, najlepšie vždy na to 

isté. 

Obťažujúce a nemiestne správanie 
Oslabenie pamäti a problémy s komunikáciou majú za následok zvláštne reakcie. 

U niektorých pacientov môže prísť k strate zábran v správaní. 

Preto je dôležité: 

- informovať prítomných o stave pacienta, 

- predchádzať vzniku nepríjemných situácii tým, že sledujete príčiny ich vzniku 

a snažíte sa im vyhnúť. 

Blúdenie 
Dezorientácia časová, priestorová či vo vlastnej osobe vedie často k túlaniu alebo blúdeniu 

pacienta postihnutého týmto ochorením (PIDRMAN, 2007). 

Preto je dôležité: 

- snažiť sa pacienta „unaviť ” prechádzkami, aktivitami, aby to blúdenie nebolo v 

dôsledku osamelosti 

- zabezpečiť vchodové dvere, informovať susedov a požiadať ich, aby vás v prípade, 

že uvidia pacienta samého ihneď kontaktovali, 

- zabezpečiť, aby mal pacient vždy pri seba lístok s adresou a telefónnym číslom, 

vhodné sú aj náramky, retiazky na krku a podobne, 

- keď sa pacient stratí a nájdete ho, NIKDY mu nedávajte najavo svoj hnev. 

Poruchy spánku 
Spánok môže byť prevrátený vtedy, ak pacient nie je počas dňa dostatočne aktívny. Dôležité 

je prispôsobiť režim dňa jeho potrebám a dodržiavať jeho pravidelnosť, zachovávať rituály 

pred alebo po činnostiach:. 

- zabezpečiť dostatok pohybu, nedovoliť mu pospávať v priebehu dňa, večer 

zabezpečiť pokoj, 

- nedávať pred spaním sladké jedlo, nechať svietiť nočné svetlo (KUČEROVÁ, 2006).  

Poruchy poznávania 
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Pacient nespoznáva osoby okolo seba. Nespoznáva vlastný obraz v zrkadle, svoj byt 

považuje za cudzie prostredie. 

Preto je dôležité: 

- neodporúča sa pacientovi vyhovárať jeho predstavy, treba odpútať pozornosť 

prechádzkou, vhodnou aktivitou, 

- pomôcť mu môžeme prezeraním starých fotografii, spomínať na jednotlivých členov 

rodiny. 

 

Komunikácia s pacientom 
Postupujúcou progresiou ochorenia klesá schopnosť pacienta postihnutého Alzheimerovou 

demenciou komunikovať a prichádza k rôznym nedorozumeniam. V dôsledku ochorenia sa 

u pacienta mení schopnosť aktívne používať jazyk, rečové vyjadrovanie je ťažšie  

(PIDRMAN, 2007). Mení sa však aj opačný smer komunikácie – schopnosť rozumieť. Je na 

opatrovateľovi, aby našiel spôsob ako sa vyjadrovať, aby sa mohol s pacientom dorozumieť. 

Preto je dôležité: 

- pre komunikáciu je treba vytvoriť vhodné podmienky (nehlučné prostredie, vypnúť 

rozhlas, TV), 

- treba zistiť, či vás pacient vníma a ako, osloviť ho jeho menom, zaistiť si jeho 

pozornosť a získať si jeho dôveru (CAPPONI, NOVÁK, 1992), 

- pri rozhovore byť na jeho úrovni - ak sedí, sadnúť si, ak stojí, postaviť sa, ak leží, 

sadnúť si na posteľ a pozerať sa mu do očí,    

- hovoriť pomaly, zreteľne, používať krátke vety, dôležité veci opakovať, nekričať,  

- podporovať gestami všetko, čo hovoríte, 

- vnímať neverbálne prejavy pacienta, vždy ukrývajú nejaký zmysel, 

- treba sa zaoberať len aktuálnou situáciou, 

- v rozhovore sa treba vyhnúť otázkam, hlavne ak sa týkajú nedávnej minulosti, v 

dôsledku poruchy pamäti nevie odpovedať a pripomínate mu tak jeho istú 

neschopnosť a jeho ochorenie. 
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Obrázok 1 Poster 
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Súhrn 
Nielen onkologické, ale aj zápalové ochorenia sú významnou kapitolou práce 

gynekológa a pôrodnej asistentky. Tieto ochorenia, najmä ak sú rekurentné, vedia postihnutej 

žene veľmi znepríjemňovať život. Niekedy sú len príznakom iného ochorenia, napr. diabetu. 

Autori popisujú model edukácie ženy, postihnutej zápalovým ochorením pošvy. 

 
Kľúčové slová: Zápal pošvy. Edukácia ženy.  

 
Summary 

Not only oncological but also the inflammatory diseases are an  important part in the 

gynecological practice. These diseases, especially if are they reccurent, can make woman´s 

life very unpleasant. They can be only signs of another trouble, for instance diabetes. 

Authors describe the educational model for women with vaginal inflamatory problem.  

 
Key words: Vaginal inflammation. Education of women.  

 

Úvod 
Starostlivosť o ženu patrí medzi základné úlohy nášho zdravotníctva. Táto 

starostlivosť nezahŕňa len hľadanie a využívanie možností, ako ženu čo najefektívnejšie 

vyliečiť z choroby, ale najmä vytrvalé úsilie premyslene upevňovať zdravie pri plnení jej 

biologického a spoločenského poslania, ako aj včas a účinne predchádzať chorobám, ktoré 

ju ohrozujú. 

Dôležitým ťažiskom starostlivosti o ženu je oblasť gynekológie. Zaisťuje prevenciu 

a ochranu zdravia ženy po celú dobu jej života so špeciálnym zameraním na ochorenia 

pohlavných orgánov (ŠUŠKA, 2003). 

 

Nielen onkologické ochorenia, ale aj zápalové ochorenia pohlavných orgánov u ženy, 

napr. aj zápal pošvy, sú doménou predovšetkým ambulantnej gynekológie (TRNOVEC, 

DZÚRIK, 1998). Zápaly postihujú predovšetkým ženy vo fertilnom veku, nie sú však 
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výnimkou ani medzi dievčatami - „pubescentkami“. V tejto vekovej skupine vzhľadom na 

skorší začiatok pohlavného života - nezriedka aj tesne po 15. narodeninách – pribúdajú 

(VERDOUXOVÁ, COHEN, NATHANOÁ., TORDJMAN, 1995). Osobitným problémom sú 

opakované zápaly pošvy, ktoré vedia postihnutej žene veľmi znepríjemňovať život, niekedy 

až s dopadom na partnerský vzťah. Zabúda sa aj na fakt, že zápal pošvy môže byť 
príznakom iných, aj vážnejších ochorení - napr. diabetu.  Býva to aj častá komplikácia 

ATB liečby (DYLEVSKÝ, TROJAN, 1992). 

I napriek rozvoju prevencie, diagnostiky a liečby je stále mnoho žien, ktoré nevenujú 

pozornosť ochoreniam spojených s pohlavnými orgánmi. Ženy majú nedostatok informácií 

o problematike zápalového ochorenia pošvy (PONŤUCH, BÁRDOŠ, 1972). Práve preto 
zohráva významnú úlohu v edukácii pôrodná asistentka, ktorej úlohou je priblížiť 
problematiku zápalového ochorenia pošvy a zdôrazniť nevyhnutnosť prevencie. 

Vzdelávanie pacienta je najdôležitejším aspektom ošetrovateľskej praxe a je 

dôležitou samostatnou funkciou ošetrovateľstva (ZÁVODNÁ, 2005).  

Edukačný proces je súbor činností zameraný na získavanie vedomostí 
a poznatkov na to, aby sa niekto niečo konkrétne naučil. Poučenie pacientky si 
vyžaduje dôkladne zvážiť, aké informácie jej treba poskytnúť, akými najvhodnejšími 
pedagogickými metódami a prostriedkami sa dosiahnu u nej najlepšie výsledky. 
Edukačný proces je vzájomný vzťah edukátora s edukovaným (JUŘENÍKOVÁ, 2010). 
 

EDUKAČNÝ PROCES U PACIENTKY SO ZÁPALOVÝM OCHORENÍM POŠVY 
 
Posudzovanie 
Pri posudzovaní sa zameriavame predovšetkým na získanie dôležitých údajov o pacientke. 

 

Identifikačné údaje: 

Meno a priezvisko: A. U    Vek: 34 rokov    

Stav: vydatá      Vzdelanie: stredné s maturitou 

Pohlavie: ženské     Zamestnanie: asistentka -ekonómka 

Spoločensko – ekonomické podmienky: pacientka pracuje 8 rokov ako osobná asistentka a 

ekonómka v súkromnej firme, manžel je zamestnaný ako hlavný manažér v obchodnom 

centre Pacientka žije v spoločnej domácnosti s manželom a synom. Rodinné vzťahy sú 

dobré,  

ekonomická situácia je dobrá.  

Stav vedomia: plné, jasné vedomie 

Sebavedomie: primerané 

Charakterové vlastnosti: svedomitosť 
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Typové vlastnosti: temperament 

Životný štýl: vyhovujúca práca aj odpočinok 

Vlastná definícia zdravia: „myslím si, že som zdravá, len teraz sa u mňa zvýraznili tieto 

nepríjemné bolesti a svrbenie“. 

Abúzy: káva 1-2 denne 

Štýl učenia sa: logické 

Obmedzenie schopnosti učiť sa: pri strese 

Zručnosť: sebaopatera – sebestačnosť 

      zmyslové poškodenie – nie 

      telesné poškodenie – zápal 

Skúsenosť s danou problematikou: nedostatočná 

Aktivity počas edukácie: záujem pacientky 

Pozornosť: vyhovujúca 

Vnímavosť: vyhovujúca 

Motivácia: vyhovujúca 

Vnímanie terajšieho stavu: Pacientka udáva svrbenie a pálenie v pošve, bolesti pri 

pohlavnom styku. Prichádza do gynekologickej ambulancie pre hojný výtok a zvýraznenie 

bolesti. 

Očakávanie od edukácie: získanie nových informácií a vedomostí o zápalovom ochorení 

pošvy 

Postoj k učeniu: pozitívny 

Pamäť: staropamäť aj novopamäť funkčná, typ: slovno – logická 

Poruchy myslenia, reči, správania, komunikácie: nie 

Záujmová činnosť: plávanie, cykloturistika, čítanie kníh, práca v záhradke 

Aktivity denného života: bežné  

Stravovanie: pravidelné, racionálne 

Tekutiny: 1,50-2,0 l denne 

 

Spánok: pravidelný, 8 hodín 

Vyprázdňovanie: močenie bez problémov 

Stolica – pravidelná 1x denne 

 

Záujmová činnosť: plávanie, cykloturistika, čítanie kníh, práca v záhradke 

Somatické údaje:   Hmotnosť: 60 kg      Výška: 169 cm 

Motivácia: 
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Pacientka sa zaujíma o všetky informácie týkajúce sa ochorenia, ktoré ju postihuje. Má 

záujem dozvedieť sa o prevencii a možných faktoroch ovplyvňujúcich zápalové ochorenie 

pohlavných orgánov. 

Diagnostika 

Po rozhovore s pacientkou a po zhrnutí všetkých informácií od pacientky a zo zdravotnej 

dokumentácie som stanovila edukačné diagnózy. 

 

Dg.1: Nedostatok vedomostí v súvislosti s anatómiou a fyziológiou pošvy prejavujúci sa 

zníženou odvahou a schopnosťou klásť otázky. 

Dg.2: Nedostatok vedomostí o problematike zápalového ochorenia pošvy v súvislosti 

s doterajším nezáujmom prejavujúci sa kladením otázok. 

Dg.3:  Nedostatok vedomostí v súvislosti s hygienickou starostlivosťou pri zápalovom 

ochorení pošvy prejavujúci sa zvýšeným svrbením v oblasti pošvy. 

Dg.4. Nedostatok vedomostí o liečbe v súvislosti so zápalovým ochorením pošvy prejavujúci 

sa nedodržiavaním odporučení lekára a sestry. 

 

Hlavný cieľ edukačného procesu: Pacientka bude preukazovať vedomosti o anatómii 

a fyziológii pošvy, bude poznať liečbu zápalového ochorenia pošvy, dôležitosť dodržiavania 

intímnej hygieny. Bude poznať podporné prípravky na intímnu hygienu. 

 

Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia 

Dátum edukácie: 20.05.2012 

Časové trvanie:    20 minút 

Forma edukácie: individuálna 

Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie 

Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry 

Edukačné stretnutia: spolu 4  

 
Edukačné stretnutie 
Dg. 1: Nedostatok vedomostí v súvislosti s anatómiou a fyziológiou pošvy prejavujúci 
sa zníženou odvahou a schopnosťou klásť otázky. 
 
Tématické zameranie: anatómia a biológia pošvy 
Cieľ: pacientka si zvýši vedomosti o anatómii a biológii pošvy 
Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia 

Dátum a čas edukácie: 26.03.2012 o 13,30hod. 

Časové trvanie:    20 minút 
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Forma edukácie: individuálna 

Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie 

Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry 

Cieľ edukácie pre pacientku: 
Kognitívny cieľ: pacientka vie opísať anatómiu a biológiu pošvy 

Afektívny cieľ: pacientka chce poznať anatómiu a biológiu pošvy 

  pacientka vyhľadáva info v letákoch a literatúre 

 Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti 

 

Cieľ edukácie pre sestru: 

- vysvetliť pacientke anatómiu pošvy 

- vysvetliť pacientke fyziológiu pošvy 

- poskytnúť pacientke priestor na otázky 

Výsledné kritériá: 

- pacientka pozná anatómiu pošvy 

- pacientka pozná fyziológiu pošvy 

 

Realizácia: 
Motivačná fáza: - pacientke sme poskytli informačnú literatúru zameranú na anatómiu 

a biológiu pošvy. Rozhovorom sme sa snažili upevniť jej záujem o danú problematiku. 
 

Expozičná fáza: - poskytnutie úvodných informácií pomocou obrazového materiálu 

a odbornej literatúry o anatómii a biológii pošvy 

- vysvetliť fyziológiu pošvy 

- vysvetliť príčiny narušenia vaginálnej flóry 

- vyzdvihnúť význam preventívnych prehliadok 

Fixačná fáza: - zopakovanie základných informácii 

- diskusia 

Overovacia a hodnotiaca fáza: - položenie kontrolných otázok 

- získanie spätnej väzby 

 

Edukačné stretnutie 
Dg. 2: Nedostatok vedomostí o problematike zápalového ochorenia pošvy v súvislosti 
s doterajším nezáujmom prejavujúci sa kladením otázok. 
 
Tématické zameranie: Zápalové ochorenia pošvy 
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Cieľ: Pacientka bude mať dostatok vedomostí o problematike zápalového ochorenia pošvy 
Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia 

Dátum a čas edukácie: 29.05.2012 o 14,oohod. 

Časové trvanie:    20 minút 

Forma edukácie: individuálna 

Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie 

Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry 

 

Cieľ edukácie pre pacientku: 
Kognitívny cieľ: pacientka bude poznať problematiku zápalového ochorenia pošvy 

Afektívny cieľ: pacientka chce získať informácie o zápalovom ochorení pošvy 

Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti 

 

Výsledné kritériá: 

- pacientka pozná príčiny vzniku zápalového ochorenia pošvy 

- pacientka pozná príznaky zápalového ochornia pošvy 

- pacientka pozná diagnostiku zápalového ochorenia pošvy 

 

Motivačná fáza: - príčiny vzniku zápalových ochorení 

- rozlíšenie chorobného výtoku od fyziologického 

- diagnostika zápalových ochorení 

- príznaky zápalových ochorení 

Expozičná fáza: - pacientku oboznámiť s problematikou zápalového ochorenia pošvy 

ochorení pošvy 

- pacientke vysvetliť príčiny vzniku zápalového ochorenia pošvy 

- pacientke vysvetliť rozdiel medzi fyziologickým výtokom a chorobným 

- pacientku oboznámiť o prvých príznakoch zápalového ochorenia pošvy 

- pacientku upozorniť na možné komplikácie, ktoré vznikajú pri zanedbaní zápalového 

ochorenia 

Fixačná fáza: - krátke zopakovanie nových informácií 

- diskusia 

- odpovedať na kladené otázky 

Overovacia a hodnotiaca fáza: - položenie kontrolných otázok 
pochvala za nadobudnuté vedomosti 

 

Edukačné stretnutie 
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Dg. 3:  Nedostatok vedomostí v súvislosti s hygienickou starostlivosťou pri zápalovom 
ochorení pošvy prejavujúci sa zvýšeným svrbením v oblasti pošvy. 
Tématické zameranie: Hygienická starostlivosť pri zápalovom ochorení pošvy 
Cieľ: Pacientka bude mať dostatok vedomostí o hygienickej starostlivosti pri zápalovom 

ochorení pošvy. 
Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia 

Dátum a čas edukácie: 30.03.2012 o 12,30hod. 

Časové trvanie:    20 minút 

Forma edukácie: individuálna 

Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie 

Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry 

 

Cieľ edukácie pre pacientku: 
Kognitívny cieľ: pacientka bude poznať zásady správnej hygienickej starostlivosti pri 

zápalovom ochorení pošvy 
Afektívny cieľ: pacientka chce získať čo najviac informácií o zápalovom ochorení pošvy 

Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti 
 

Výsledné kritériá: 

- pacientka pozná zásady správnej hygienickej starostlivosti pri zápalovom ochorení 

pošvy 

- pacientka pozná prípravky na intímnu hygienu 

- pacientka pozná zásady hygieny pri pohlavnom styku 

 
Motivačná fáza: - prípravky na intímnu hygienu 

- zásady správnej intímnej hygieny 

- hygiena pri pohlavnom styku 

Expozičná fáza: - pacientke vysvetliť zásady správnej hygienickej starostlivosti pri 

zápalovom ochorení pošvy 

- poskytnúť informačné materiály o prípravkoch na intímnu hygienu 

- upozorniť pacientku na dôležitosť dodržiavania hygieny pri pohlavnom styku 

Fixačná fáza: - krátke zopakovanie nových informácií 

- diskusia 

- odpovedať na kladené otázky 

Overovacia a hodnotiaca fáza: - položenie kontrolných otázok 
pochvala za nadobudnuté vedomosti 

Edukačné stretnutie 
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Dg.4. Nedostatok vedomostí o liečbe v súvislosti so zápalovým ochorením pošvy 
prejavujúci sa nedodržiavaním odporučení lekára a sestry. 
Tématické zameranie: liečba zápalového ochorenia pošvy 
Cieľ: pacientka bude mať dostatok vedomostí o liečbe zápalového ochorenia pošvy 
Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia 

Dátum a čas edukácie: 05.06.2012 o 15,oohod. 

Časové trvanie:    20 minút 

Forma edukácie: individuálna 

Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie 

Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry 

 

Cieľ edukácie pre pacientky: 
Kognitívny cieľ: pacientka bude poznať postup liečby pri zápalovom ochorení pošvy 

Afektívny cieľ: pacientka bude chcieť získať všetky informácie o liečbe zápalového ochorenia 

pošvy 

Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti 

 

Výsledné kritériá: 

- pacientka pozná spôsoby liečby zápalového ochorenia pošvy 

- pacientka pozná dôvod sexuálnej abstinencie pri zápalovom ochorení pošvy 

 

Motivačná fáza: - základné rozdelenie liečby 

- dôležitosť podávania antibiotík, antimykotík a probiotík pri liečbe zápalového 

ochorenia pošvy 

- potreba sexuálnej abstinencie počas zápalového ochorenia 

- potreba upozorniť lekárov iných odborov na tento problém 

 

Expozičná fáza: - poskytnutie informácií o spôsobe liečby  

- vysvetliť dôležitosť podávania antibiotík, antimykotík a probiotík 

- vysvetliť potrebu sexuálnej abstinencie  

- pacientku oboznámiť s liekmi, ktoré možno podávať pri zápalovom ochorení pošvy 

pomocou informačných materiálov informovať o existencii prípravkov na podpornú 

liečbu na obnovenie vaginálnej flóry 

Fixačná fáza: - zopakovať základné informácie 

- odpovedať na otázky 
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- poskytnúť pacientke informačný materiál o podporných prípravkoch na intímnu 

hygienu 

Overovacia a hodnotiaca fáza: - kontrola nadobudnutých vedomostí 

- pochvala za nadobudnuté vedomosti 

 
Obrázok 1 Poster 
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Záver 
Edukačný proces pozostával zo štyroch edukačných stretnutí, ktoré sa realizovali 

v gynekologickej ambulancii. 

Pacientka preukázala veľký záujem o všetky informácie týkajúce sa zápalového ochorenia 

pošvy. 
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RIZIKOVÉ FAKTORY CHRONICKÝCH OCHORENÍ A NEFARMAKOLOGICKÁ 
INTERVENCIA U KLIENTOV PORADNE ZDRAVIA V REGIÓNE LIPTOVA 

(Poster) 

 

Ľubica Benková, Monika Švandová 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 
Abstrakt 

Cieľom príspevku je prezentovanie aktivít Poradne zdravia v Lipt.Mikuláši. Činnost 

Poradne zdravia je zameraná na individuálnu intervenciu, ktorá bola koncentrovaná na 

zdravý spôsob života a podľa individuálních potrieb klientov Poradne zdravia na špecifické 

rizikové faktory chronických ochorení. Súčasťou individuálnej intervencie bolo vyhľadávanie 

rizikových osôb s biologickými rizikovými faktormi. 

Rizikové faktory spôsobu života (nesprávna výživa, nedostatočná pohybová aktivita, 

stres, drogy-tabakové výrobky a nadmerné užívanie alkoholu) sú známe a preventabilné. 

V príspevku sú vyhodnotené zvýšené hodnoty vybratých parametrov u klientov 

Poradne zdravia za roky 2005-2011 v oblasti biologických rizikových faktorov chronických 

chorôb: hypertenzia, hyperlipidémia, obezita a fajčenie. 

 
Kľúčové slová: Rizikové faktory. Hyperlipidemia. Obezita. Fajčenie. Hypertenzia chronické 

choroby. Skríning. Individálna intervencia. 

 
Abstract 

Aim is to present activities of the Health Promotion Centres (HPC) in The Public 

Health in Liptovský Mikuláš. Activities of HPC were concentrated on individual intervention 

on healthy life style and on specific risk factors of noncommunicable diseases by individual 

needs of HPC clients. Individual intervention was also aimed to aktive seeking to persóna in 

risk by levels of biological risk factors. Risk faktor sof NCD (malnutrition, insufficient physical 

aktivity, stress, drugs - tobago products, reduktion of damages due to alkohol) are well 

known and preventable. 

The report evaluates the elevateds values of representative parameters at the clients 

who visited the Health promotion Centre during the years 2005 – 2011. The data for reseach 

were collected from the biological factors of chronic diseases at hypertension, 

hyperlipidemia, obesity and smoking. 

 
Key words: Risk factors. Hyperlipidemia. Obesity. Smoking. Hypertension. 

Noncommunicable diseases. Screening. Individual intervention. 
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Úvod 
Jedným zo zameraní Poradní zdravia je poukázať rizikové faktory spôsobu života 

významne  podmieňujúce vznik a vývoj chronických  ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou 

negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov SR (8). Pracovníci Poradne zdravia RÚVZ 

so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa podieľajú na zvyšovaní zdravotného uvedomenia 

obyvateľov regiónu Liptova v oblasti kľúčových determinantov zdravia ako je výživa, fyzická 

aktivita, tabak a alkohol prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva. 

Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových 

faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo 

sprostredkovania informácii zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a 

motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným 

ochoreniam (6). Špecializované poradenstvo je poskytované v troch poradniach: poradňa 

zdravej výživy, poradňa optimalizácie pohybovej aktivity a odvykania od fajčenia. 
 V príspevku sú prezentované výsledky sledovania  vybratých biologických rizikových 

faktorov. Cieľom príspevku je poukázať na výskyt vybratých rizikových faktorov chronických 

ochorení (hypertenzia, hyperlipidémia, obezita, fajčenie) u klientov Poradne zdravia RÚVZ 

v Liptovskom Mikuláši za roky 2007 – 2011. 

 
Súbor a metodika: Súbor vyšetrených osôb tvorilo 2 449 klientov, z čoho bolo 1 721 žien 

(70 %) a 728 mužov (30 %). Najpočetnejšie zastúpenie osôb bolo vo vekovej kategórii 25-54 

rokov (68%) vyšetrených, prevažne so stredoškolským vzdelaním (48 %). Metódou 

náhodného výberu bola určená vzorka dospelej  populácie okresov Liptovský Mikuláš 

a Ružomberok. Prieskum rizikových biologických faktorov u dospelej populácie v regióne 

Liptova bol realizovaný  podľa návodov pre CINDI program (5). Vyšetrenia boli realizované 

prevažne formou výjazdov na pracoviská  úradov, škôl, hypermarketov a pod. 

Výsledky prieskumu ukazujú na výskyt rizikových hodnôt u návštevníkov Poradne zdravia 

v regióne Liptova: 
RIZIKOVÉ FAKTORY – HYPERLIPIDÉMIA, HYPERGLYKÉMIA  
Zvýšené hodnoty  aterogénneho  indexu (CHOL/HDL) boli zistené u 32 % mužov a 20 % 
žien v regióne Liptova. 

Tabuľka 1  Aterogénny index (TCHOL/HDL) 

Normálna ≤ 4 Riziková > 4 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=712) 485 68 227 32 

Normálna ≤ 3,5 Riziková > 3,5 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy (n=1 711) 1371 80 340 20 
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Graf  1 Rizikové hodnoty AI (CHOL/HDL) u mužov (> 4) a žien (> 3,5) 

 

Rizikovo nízke  hodnoty HDL cholesterolu u mužov (< 1,4 mmol/l) a žien (< 1,6 mmol/l) 
boli zistené u 68 % mužov a 51 % žien v súbore klientov Poradne zdravia. 

 

Tabuľka 2 HDL cholesterol 

Nízka < 1,0 Blízka optimálnej 1,0-1,4 Optimálna > 1,4 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=727) 255 35 238 33 234 32 

Nízka < 1,2 Blízka optimálnej 1,2-1,6 Optimálna > 1,6 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy (n=1714) 445 26 423 25 846 49 

 
Rizikové hodnoty aterogénneho indexu 2 (TG/HDL ≥ 1,0) boli namerané u 47 % mužov 
a u 30 % žien v súbore klientov. Každý tretí návštevník našej Poradne nemal hodnoty 
AI 2 v norme . 

Tabuľka 3  Aterogénny index 2 (TG/HDL) 

Kritická ≥ 1,0 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) 

Muži (n=717) 335 47 

Ženy (n=1707) 404 24 

Spolu (n=2424) 739 30 
 

 
Graf 2 Rizikové hodnoty AI 2 (TG/HDL ≥ 1,0) v súbore klientov 
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Zvýšené hodnoty triglyceridov  (≥ 2,0 mmol/l) boli zistené u 18 % všetkých 
návštevníkov Poradne zdravia (25 % u mužov a 15 % u žien).   

Tabuľka 4 Triglyceridy 

Normálna < 2,0 Hranične zvýšená 2,0-3,0 Vysoká > 3,0-5,5 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=717) 539 75 119 17 59 8 

Ženy (n=1707) 1453 85 209 12 45 3 

Spolu (n=2424) 1992 82 328 14 104 4 

 

Hranične zvýšené a rizikové hodnoty glykémie boli namerané u 34% vyšetrených, 
u mužov v 43 % a u žien  v 30 % .  

Tabuľka 5 Glykémia 

Norma ≤ 5,59 Hraničná 5,6-6,09 Riziková ≥ 6,1 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=727) 417 57 175 24 135 19 

Ženy (n=1714) 1192 70 316 18 206 12 

Spolu 
(n=2441) 

1609 66 491 20 341 14 

  

 
Graf 3 Rizikové hodnoty glukózy (≥ 5,6 mmol/l) v súbore klientov 

 
RIZIKOVÝ FAKTOR – OBEZITA  

Tukové tkanivo ako endokrinne aktívny orgán tvorí viac ako 50 bioaktívnych 

sekrečných proteínov tukového tkaniva – adipokínov. Adipokíny ovplyvňujú široké spektrum 

fyziologických  funkcií: o.i. aj inzulínovú senzitivitu, metabolizmus lipidov, ako aj krvný tlak a 

zápalové procesy. Pri obezite abdominálneho typu sa objavujú metabolické odchýlky a 

zvýšené množstvo LDL častíc prispievajúcich  k rozvoju aterosklerózy (14). Odborný postup 

pre všeobecných praktických lekárov v článku: „Prevencia artériosklerotických 
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kardiovaskulárnych ochorení“ v nižšie uvedenej schéme ukazuje na potrebu aktivít pri zmene 

životosprávy pri zvýšených hodnotách BMI a existencii špecializovaných poradní (15). 

 
Obrázok 1 Odporúčaný postup pre liečbu obezity (15) 

 
V súbore klientov Poradne zdravia boli zistené rizikové hodnoty WHR (u mužov > 0,9  
a žien > 0,8) u 47 % mužov a 40 % žien.  

Tabuľka 6 Index WHR (pás/boky) 

Norma ≤ 0,9 Riziková > 0,9 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=682) 360 53 322 47 

Norma ≤ 0,8 Riziková > 0,8 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy (n=1643) 990 60 653 40 

 

 
Graf 4 Rizikové hodnoty WHR u mužov (> 0,9) a žien (> 0,8) 
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Rizikový faktor CHO – hypertenzia: Hodnoty sTK ≥140 mmHg boli zistené u 28 % 
návštevníkov Poradne, z toho u 42 % mužov a 22 % žien. 

Tabuľka 7 Systolický krvný tlak 

Muži (n=727) Ženy (n=1713) Spolu (n=2440) TK 
systolický 
(mmHg) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

< 120 94 13 659 38,5 753 30,9 

120 – 129 150 20,6 374 21,8 524 21,5 

130 – 139 175 24 301 17,6 476 19,5 

140 – 159 218 30 262 15,3 480 19,7 

160 – 179 63 8,7 82 4,8 145 5,9 

≥ 180 27 3,7 35 2 62 2,5 

 

 
Graf 5 Rizikové hodnoty sTK (nad 140 mmHg) v súbore klientov 

 
Zvýšené hodnoty diastolického tlaku krvi (nad 90 mmHg)  boli namerané  
u 21 % osôb – z toho  30 % u mužov a  17 % u žien.  

Tabuľka 8 Diastolický krvný tlak 

Muži (n=726) Ženy (n=1713) Spolu (n=2439) TK 
diastolický 
(mmHg) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

< 80 261 35,9 919 53,7 1180 48,4 

80 – 84 125 17,2 288 16,8 413 16,9 

85 – 89 127 17,5 215 12,55 342 14 

90 – 99 148 20,4 215 12,55 363 14,9 

100 – 109 49 6,8 55 3,2 104 4,3 

≥ 110 16 2,2 21 1,2 37 1,5 
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Graf 6 Rizikové hodnoty dTK (nad 90 mmHg) v súbore klientov 

 

V súbore klientov fajčili viac muži – 21 % ako ženy – 15 %.  
 

 
Graf 7 Výskyt fajčenia v súbore klientov 

 

Sumárny graf č.8 ukazuje na celkovo nižší výskyt rizikových faktorov chronických 
ochorení u žien ako u mužov v Poradni zdravia v regióne Liptova (v percentách).  
 

 
Graf 8 Výskyt rizikových faktorov chronických ochorení u klientov Poradne zdravia v regióne 

Liptova v percentách 
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Jedným z rizikových faktorov chronických ochorení je psycho-sociálny stres 

ovplyvňujúci hypertenziu, hyperlipidémiu, diabetes mellitus (9). V 3 etapách stresu sa menia 

hodnoty rizikových faktorov uvedených rizikových faktorov chronických ochorení: 

Poplachová reakcia je charakterizovaná  rýchlym vyplavením katecholamínov z drene 

nadobličiek. Zvýši sa hladiny glykémie, dochádza k stresovej hypertenzii atď. Súčasne sa 

zvyšuje sekrécia hormónov kôry nadobličiek. 

Adaptačná fáza nastupuje, ak stresory pôsobia dlhšie. Z hormónov kôry nadobličiek sa 

uplatňuje predovšetkým kortizol. Zaisťuje svojim účinkom prísun energetických substrátov 

pre metabolické deje (glukoneogenéza, lipolýza, proteolýza). Je možná stresová  hyperfágia. 

Fáza vyčerpania nastáva, pokiaľ je stres príliš silný, trvá príliš dlho, vyčerpávajú sa 

energetické zdroje a sekrécia kortizolu je narušená. 

Hormóny  nadobličiek (kortizol, adrenalín, noradrenalín) v stresovej situácii:  

- zvyšujú hladinu celkového cholesterolu. Vznikajúce voľné kyslíkové radikály oxidujú 

LDL cholesterol, 

- klesá HDL cholesterol. 

Adrenalín zvyšuje veľmi rýchle hladinu glukózy v krvi mobilizáciou pečeňového glykogénu. 

Vysoká hladina glukózy v krvi vedie k tvorbe glykovaných LDL, ktoré sú viac oxidovateľné. 

Produkty glykácie sa podieľajú na tuhnutí aterosklerotických štruktúr. Pri DM hlavne 2 typu je 

veľmi nápadné zníženie HDL cholesterolu. Noradrenalín zreteľne zvyšuje krvný tlak, 

vyvoláva lipomobilizáciu. Katecholamíny ovplyvňujú aj hladinu cirkulujúcich triglyceridov 

viacerými spôsobmi: mobilizujú voľné mastné kyseliny z tukového tkaniva, ktoré následne 

slúžia ako substrát pre biosyntézu triglyceridov v pečeni, inhibujú uvoľňovanie triglyceridov 

z pečene, adrenalín aj noradrenalín inhibujú uvoľňovanie tyroxínu vyvolaného tyreotropným 

hormónom (13). 

Chronický stres spôsobuje pokles činnosti imunitného systému: 

- pokles IgA , 

- pokles činnosti B-lymfocytov, NK-buniek, 

- pokles zastúpenia T-buniek  a iné zmeny. 

Chronický stres má nepriaznivý vplyv na zápalovú zložku aterogénneho procesu. Na 

poškodenom endoteli dochádza k adhézii monocytov, s následným prestupovaním 

cholesterolu do cievnej steny. Oxidovaný LDL je vychytávaný makrofágmi za vzniku 

penových buniek. Odolnosť voči stresu naopak  zvyšuje pohyb, ktorý má pozitívny vplyv na 

lipidový profil. U fyzicky aktívnych  osôb prevláda aktivita parasympatiku nad sympatikom. 

Zvýšená citlivosť inzulínových receptorov svalových buniek pri pohybe vedie aj  k zmenám 

lipidového spektra: 

- bolo dokázané zvýšenie hladiny HDL – cholesterolu,  

- menej pokles LDL – cholesterolu a pokles TAG.  
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 Klienti s rizikovo zvýšenými hodnotami sú vyzývaní k ozdraveniu výživových 

zvyklostí, zvýšeniu fyzickej aktivity  a zanechaniu fajčenia. Čoraz väčšie množstvo  dôkazov 

o vplyvoch psycho-sociálnych faktorov na vznik chronických ochorení ukazuje, že je 

potrebné viac pozornosti  venovať zlepšeniu duševnej  zložky zdravia (2).  

 

 
Obrázok 2 Poster 
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Záver 
Aj keď sa nejedná o reprezentatívnu vzorku vyšetrených možno konštatovať, že u 

žien je nižší percentuálny výskyt vyšetrených rizikových hodnôt v oblasti vybratých 

parametrov:  

• lipidového profilu,  

• glykémie, 

• tlaku krvi, 

• obezity aj fajčenia.  

Jednou z možných príčin uvedených výsledkov je skutočnosť, že prevažnú väčšinu 

vyšetrených žien (78 %) tvorili ženy do 54 rokov. Estrogény u žien do menopazy priaznivo 

ovplyvňujú lipidový profil, glykémiu aj TK. V menopauze už stúpa napr. pomer LDL/HDL (4). 

Muži majú výrazne vyššie riziko aterosklerózy ako ženy do menopauzy (11). Na nižší 

výskyt predčasnej úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia (vo veku 0-64 rokov) u žien  

(24 %) ako u mužov (31 %) ukazuje aj štruktúra príčin úmrtí v SR z roku 2009 (10). 
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Souhrn 

V tomto příspěvku poskytujeme informace o důležitosti edukace u pacientů 

s Parkinsonovou nemocí. Edukace nemocných a příbuzných, event., dalších pečovatelů 

nemocných s Parkinsonovou chorobou je velice důležitá. Onemocnění silně zasahuje emoční 

sféru, mezi nemocnými je vysoká prevalence depresivní poruchy, to může být ještě zhoršeno 

strachem z choroby, nejistotou a pocity opuštění. Zlepšení povědomí o příznacích choroby, 

zjištění, které potíže s chorobou souvisí a jak se jim můžeme bránit nebo je zmenšit, může zvýšit 

jistotu pacientů a zlepšit jejich tíživou emoční situaci. Edukací pomůžeme i pečovatelům, protože 

i oni potřebují informace, jak lépe pečovat o nemocné a navíc jsou ohroženi pocity nejistoty, ale i 

vyčerpáním, jsou často v riziku vzniku deprese nebo syndromu vyhoření. Při vhodném vedení 

edukace se dostáváme až na pomezí psychoterapie. 

 
Klíčová slova: Parkinsonova nemoc. Edukace. Sestra. Pacient. Pečovatel. 

 
Summary 

In this comtribute, we provide information about the importance of education of patients 

with Parkinson's disease. Education of patients and their relatives, eventually of those who take 

care of patients with Parkinson's disease, is very important. Disease strongly affects the 

emotional sphere, among the sick is high prevalence of depressive disorder and it can be 

aggravated by the fear of disease, insecurity and feelings of abandonment. Better awareness of 

disease symptoms, a finding which problems are related to the disease and how they can be 

prevented or reduced, may increase patients' confidence and improve their deteriorated 

emotional situation. With educating we can also help to caregivers because they need 

information on how to better care for the patients and are also threatened by feelings of 

insecurity, but also by exhaustion and are often at risk of developing of depression or burnout. 

With appropriate management of education we can come to the borders of psychotherapy. 

Key words: Parkinson's disease. Education. Nurse. Patient. Caregiver. 
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Úvod 
Přesná příčina Parkinsonovy nemoci (PN) dosud není známa. Jde o nejčastější 

neurodegenerativní onemocnění bazálních ganglií. Postižení je tedy způsobeno následným 

snížením syntézy dopaminu v této oblasti. Postižení je tedy způsobeno presynaptickým 
postižením – nedostatečnou syntézou dopaminu (ERGER, KALITA, ULČ, 2000). Klinické 

projevy onemocnění předchází subklinické období nedostatečné syntézy dopaminu (několik 

let) a rozvoj nastává při poklesu pod 20 % syntézy. Výskyt je 1:1000 u celé populace a u 

osob nad 60 let se udává až 1 %. Výskyt nových případů za rok je 5-24 na 10000 obyvatel. 

Onemocnění postihuje obě pohlaví rovnoměrně a typický nástup onemocnění je 
kolem 60 let. 

Podle věku vzniku onemocnění rozlišujeme juvenilní PN (do 21 let), PN s časným 

začátkem, klasická PN (40-65 let) a PN s pozdním začátkem (nad 65 lek věku). Dalším kritériem 

je podle převládajících příznaků – tremor dominantní, hypokineticko-rigidní či ekvivalentní typ. 

Pomocným hodnocením je jasná pozitivní odpověď na terapii L-dopou. Dobrá odpovídavost a 

pomalý rozvoj jsou prognosticky příznivé faktory a naopak nedostatečná odpověď na terapii bývá 

spojena s rychlou progresí onemocnění (Borgeat, F. et al.). 

 

Klinický obraz 
Mezi základní příznaky se řadí hypokineze (snížení rozsahu pohybů), akineze (poruch 

startu pohybů) a bradykineze (zpomalený průběh pohybů). Příznaky se zpravidla vyskytují 

společně, ale mohou být vyjádřeny nestejnou měrou. Dalším základním symptomem je rigidita 

(patologické zvýšení napětí svalových atomistů a antagonistů). Posturální abnormality typické 

pro PN jsou hlava a trup v naznačeném předklonu, končetiny v semiflekčním držení. 
Klasickou triádu uzavírá klidový tremor. Typický je akrální třes ve spánku a při relaxaci mizí. 

Bradykinéza způsobuje zkrácení a zpomalení kroků, časté jsou propulze (parkinsonik utíká 

za svým těžištěm), lateropulze a někdy i pády. U pokročilých případů se vyskytují náhlé 

pohybové blokády (freezing) s velkými obtížemi startu. Nápadná je hypomimie (maskovitý 

obličej), pomalejší a monotónní mluv (PREISS, KUČEROVÁ, 2006). Mikromagie je poměrně 

často prvním příznakem choroby. Typické jsou vegetativní obtíže různého charakteru – 

hypersalivace a hyperhydróza. Častým a úporným problémem je obstipace a ortostatická 

hypotenze (BERGER, KALITA, ULČ, 2000). 

 

Psychické obtíže 
Zahrnují širokou škálu poruch od kognitivní alterace po afektivní poruchy, 

psychotické projevy s vazbou na léčbu – paranoidně psychotické stavy, deliria a 
amentní stavy. Závažnou problematiku při rozvoji onemocnění tvoří poruchy chůze až pády. 

Velká většina pacientů trpí poruchami spánku. 
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Terapie 
Zlatým standardem zůstává levodopa (L-DOPA), agonista D1 a D2 receptorů 

s poměrně krátkým účinkem.  

Inhibitory dekarboxylázy (cardidopa, benserazid). Zabraňují rozkladu L-dopy na 

periferii, snižují nutnost podávání vysokých dávek a redukují množství nežádoucích účinků. 

Atomisté dopaminových receptorů působí přímo na receptory D1-D5. Účinnost je všeobecně 

nižší než  

L-dopy. Zlepšují hybnost. Léčba se preferuje u mladších pacientů.  

Inhibitory COMT (katechol-O-methyltranferáza) např. entacapon. Proskripce je vyhrazena 

pro pacienty s pokročilým stupněm onemocnění. 

Anticholinergika vyrovnávají nerovnováhu mezi neurotransmitery v bazálních gangliích. Jsou 

používány ke zmírnění tremoru. Mají velké spektrum nežádoucích účinků. 

Amantadin (Viregit K) dobře působí na rigiditu. 

Selegilin inhibitor monoaminooxidázy B. Má mírný antiparkinsonský efekt a oddaluje nutnost 

nasazení L-dopy (ROTH, SEKYROVA, RŮŽIČKA, a kol., 2005). 

 

Neurochirurgická terapie 
Je indikována, když selhává farmakologická léčba. Efektivní metodou je hloubková 

mozková neuromodulační stimulace. Neurostimulátor je implantován do podkoží na 
hrudníku. Stereotaktická radiochirurgie gama nožem je jednou z alternativních možností 

lezionální terapie. Neurotransplantace kmenových buněk je slibnou metodou do budoucnosti. 

 

Diagnostika  
Je postavena na klinicky typickém nálezu. Pomocná vyšetření mají význam 

zejména v diferenciální diagnostice. Nenacházíme specifické změny v nálezech při vyšetření 

CT, MR (ROTH, SEKYROVA, RŮŽIČKA, 2005). Speciální techniky PET jsou vyhrazeny 
pro specializovaná centra. Často využíváme v diferenciální diagnostice klinické odpovědi 

na dopaminergní terapii (L-dopa test). 

 

Edukace 
Je kontinuální proces, nestačí jen podávat informace, ale je nutné posilňovat zájem pacienta. 

Ten nejlépe pozná svou chorobu, když je správně informovaný a sám se aktivně podílí 
na léčbě a péči o sebe. 

Snahou sestry je především udržení maximální soběstačnosti pacienta. Pacienti s PN 

nejsou schopni se pohybovat stejně rychle jako zdraví příslušníci jeho rodiny. To však 

neznamená, že není schopen toho či onoho výkonu. Potřebuje jen více času. 
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Opatrovateli se může zdát výhodnější pacientovi pomoct nebo udělat za něho. Tým 

však pomáhá pacientovi k pasivitě. Určité stereotypní úkony se zlepšují především 

tréninkem. Snahou rodiny by mělo být nechat pacienta zvládat běžné aktivity 
samostatně a přizpůsobit denní režim jeho možnostem. Do edukace by měla být 

zapojena i rodina (JUŘĚNÍKOVÁ, 2010). 

 

Sestra zaměřuje své edukační aktivity na tyto oblasti: 
- oblečení a oblékání 

- osobní hygiena a spánek 

- příjem jídla 

- prostředí bytu 

- psaní, čtení, telefonování 

- řízení, cestování 

- sexuální život 

- rehabilitace a pohybové aktivity.  

 

Fáze posuzování – zaměřili jsme se na zjištění důležitých informací o pacientovi. Motivaci, 

společensko-ekonomické faktory, styl učení, pohotovost, věk, názory na zdraví a jejich 

praktikování, vzdělání. 

Identifikační údaje: 

Pacient J.K., 66 let, Havlíčkuv Brod, ženatý 

Nynější onemocnění: 
Postupné zhoršování hybnosti, které se zhoršuje asi 2 měsíce, výrazná rigidita, časté pády, 

při přijetí pacient plačtivý a depresivní 

Rodinná anamnéza 
Manželka a děti zdrávy, rodiče zemřeli starobou, bez závažných onemocnění. 

Osobní anamnéza 
Prodělal běžná onemocnění, léčí se na vysoký TK, v roce 2007 potvrzena Parkinsonova 

nemoc, alergie 0, úrazy 0, operace 0. opakovaná hospitalizace, naposled leden 2008. 

Pracoval  

jako technik v státní správě, nyní v důchodu. 

Sociální anamnéza 
Pacient bydlí společně s manželkou v bytovce. Vztahy v rodině jsou dobré, obě děti 

pomáhají při péči o tatínka. 

Spirituální anamnéza 
Věřící – římskokatolická víra 

Aktivity denního života 
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Dieta bez omezení, černá káva 1x denně, spánek narušený, probouzí se pro nemožnost 

pohybu. Rád čte a dívá se na televizi. 

Aktuální psychologické údaje 
Pacient je orientovaný časem, osobou i prostorem. Brání se kontaktu s okolím. Často na něj 

doléhá smutek a strach. Řeč je tichá, pomalá, monotónní. V léčbě je ukázněný. 

Motivace 
Pacient spolu s manželkou mají zájem dozvědět se něco o opatřeních souvisejících s denními 

aktivitami, informace o rehabilitační léčbě a výživě. Způsob výuky vybrali diskusi a rozhovor. 

Informace z ordinace lékaře 
Vyšetření: FW, KO, ionty, glykémie, urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy, moč 

chemicky + sediment 

Terapie: Nakom 250mg  4x1tbl. 

Mirapexin 0,125mg  2x1tbl 

Seropram 20mg  ráno 

Pyridoxin 1amp. i.m. 

Thiamin 1 amp. i.m. 

 
Diagnostika 
Pacient má nedostatek informací o denních aktivitách, výživě a rehabilitaci. 

U pacienta jsme si stanovili tyto vzdělávací diagnózy: 

Dg: Nedostatek vědomostí o denních aktivitách v souvislosti s Parkinsonovou 
chorobou. 
Dg2: Nedostatek vědomostí v souvislosti s dodržováním správné životosprávy u 
Parkinsonovy choroby. 
Dg3: Nedostatek vědomostí o správné rehabilitaci v souvislosti s Parkinsonovou 
chorobou. 
 
Plánování, realizace, vyhodnocení 
S pacientem jsme si vybrali vhodnou organizační formu, metodický postup, obsah a 

rozplánovala si učivo do jednotlivých etap. 

 
Organizační forma: 
Vybrali jsme si individuální formu. Realizovali jsme zásadu individuálního přístupu a s 

respektováním osobnosti pacienta (věk, vzdělání, zdravotní stav), edukace se přizpůsobí 

individuálním potřebám pacienta. To nám umožnilo zpětnou vazbu. 
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Obsah: 
Obsah výuky je daný cílem, zaměřuje se na základní informace o Parkinsonově 

chorobě, možnostech léčby a rehabilitace a opatřeních souvisejících s denním režimem 

pacienta. Společně s pacientem rozplánujeme učivo do jednotlivých etap a lekcí. 

Při realizaci využíváme zásadu přiměřenosti, trvání, názornosti, uvědomělosti, aktivity, 
individuálního přístupu (CAPPONI, NOVÁK, 1992). Vybereme si vhodnou místnost, kde 

nebudeme rušeni, aby se mohl pacient společně s manželkou soustředit na edukaci. 

 

Cíl k sesterské dg1: Pacient bude mít dostatek vědomostí o denních aktivitách 

souvisejících s denním režimem 
Téma: Opatření související s denními aktivitami u pacienta s parkinsonovou  nemocí 

- oblečení, oblékání a osobní hygiena 

- prostředí bytu 

- psaní, čtení, telefonování, řízení, cestování, sexuální život 

Metodický postup: 
Vybrala jsem metodu přednášení 

Didaktické pomůcky: 
Použili jsme plakáty a brožurky 

Obsah: 
První lekce: oblečení, oblékání a osobní hygiena 

- zapínání knoflíků - výměna za větší, suchý zip, kroužek na konci zipu, brýle 

upevněné na šňůrce 

- oblečení - přírodní materiál sající pot, trička s dlouhým rukávem, ne široké rukávy a 

nohavice 

- oblékání - vyčkat na fázi účinku léku 

- hygiena – elektrický zubní kartáček, pedikúra, boty na protiskluzových podrážkách, 

pevná obuv 

Druhá lekce: prostředí bytu 
- odstranění předmětů, které lze shodit (vázy, lampy apod.) 

- dostatečně široký prostor bez prahů 

- koberce od stěny po stěnu, vysoké a měkké 

- úchytky a držáky na stěnách 

- ochranné kryty na hrany stolů, skříní 

- noční osvětlení 

- vhodná křesla, židle (ne měkké a nízké) 

- kuchyně – stabilní a přístupné uložení věcí 

- elektrické přístroje dávat na bezpečná místa 
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- manipulace s horkou vodou – čaj, káva do termosky 

- plynový sporák zapalovat elektrickým zapalovačem 

- WC, koupelny – držáky na obou stěnách 

Třetí lekce: telefonování, řízení, cestování, sexuální život 
- pero, tužku obalit neklouzavým materiálem (vhodné i pro zvětšení objemu), elektrický 

psací stroj, PC 

- čtenářský pultík na čtení 

- telefon se zesilovačem zvuku, tlačítkový 

- jízda v autě vhodná s doprovodem 

- veřejné dopravní prostředky – cestovat mimo špičku 

- cesty do zahraničí – nutné zdravotní pojištění, dostatek léků a jejich seznam, krátká 

lékařská zpráva včetně diagnózy v anglickém jazyce 

- sexuální život – sexu se věnovat v době největší pohyblivosti 

 

Cíl k sesterské dg2: Pacient bude mít dostatek vědomostí o správné životosprávě. 
Téma: Správná životospráva: 

- příjem jídla, tekutin, léků 

- spánek 

Metodický postup 
Rozhovor 

Didaktické pomůcky 
Letáky, časopisy 

Obsah 
První lekce: příjem jídla, tekutin, léků 

- menší množství jídla 5x denně (vysoce zbytková strava) 

- dostatečný příjem tekutin 1,5 – 2 litry 

- léky užívat 45 minut před jídlem (L-DOPU – méně se vstřebává) 

- vzpřímená poloha při jídle vzhledem k poruchám polykání 

- kašovitá strava, husté polévky 

- jíst lžičkou, hluboký talíř, nerozbitné nádobí, protiskluzová podložka na stole 

- na ohřev mikrovlnná trouba (PAVLIKOVA, 2005) 

- speciální lékovky 

Druhá lekce: spánek 
- pevná a rovná matrace, lehká přikrývka 

- brázdička, madla 

- výška postele tak, aby při posazení byly nohy v pravém úhlu s podlahou 
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Cíl k sesterské dg3: Pacient bude mít dostatek vědomostí o možnostech rehabilitace. 
Téma: Význam rehabilitace 

- teoretická a praktická část 

Metodický postup 
Demonstrace 

Didaktické pomůcky 
Brožurky, videokazeta, radiomagnetofon, na procvičování židlička 

Obsah 
Teoretická část: 

- upozornění pacienta a manželky na důležitost a význam rehabilitace 

- doporučení cviků (ranní cvičení, švihová cvičení, celková masáž, dýchací cviky, 

nácvik chůze, cvičení triků) 

Praktická část 

Pacientovi jsme názorně ukázali cviky doporučené v teoretické části 

 
Obrázok 1 Poster 
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Celkové vyhodnocení - závěř 
Cíle edukačního procesu pacient splnil. Má dostatek informací o denních aktivitách, o 

správné životosprávě a o možnostech rehabilitace. Cíle byly dosaženy díky pacientovu 

aktivnímu přístupu. 

Pacient byl po 14 dnech hospitalizace propuštěn do domácího léčení ve zlepšeném stavu. 
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Souhrn 

Příspěvek se zabývá problematikou etických otázek u kriticky nemocných. 

Komplikovanější jsou z etického hlediska pacienti, u kterých je i přes maximální snahu o 

zlepšení stavu zřejmé, že není reálná šance na příznivý výsledek léčby a pokračování v další 

terapii. Průběh závěru života tj. jeho délka a kvalita, jsou dnes u velké části nemocných 

významně determinovány lékařskými rozhodnutími o využití nebo nevyužití různých život 

prodlužujících léčebných postupů. V souvislosti s péčí o těžce nemocné pacienty v závěru 

života vyvstává eticky relevantní otázka, jaká léčba je pro pacienta v této fázi prospěšná a 

jaká je naopak marná, zbytečná a pro pacienta pouze zatěžující. Vede se diskuse možnosti 

přesněji vymezit zbytečnou a marnou léčbu. Rozhodování o strategii a směřování léčby 

kriticky nemocných na sklonku života je každodenní součástí činnosti pracovišť intenzívní 

medicíny. Všichni, kdo se nějakým způsobem podílejí na léčbě a péči o nemocného, by měli 

být vzati do rozhodovacího procesu o přechodu z intenzívní léčby na léčbu paliativní. 

 

Klíčová slova: Pacient. Nemoc. Léčba. Etika. Život prodlužující léčba. 

 

Summary 
This article deals with ethical issues of critically ill patients. More complicated are from 

the point of view of ethics are patients who, despite the maximal efforts to improve their 

situation, does not have the real chance of a favorable outcome of treatment and of 

continuing of further therapy. The course of the end of life, it means its length and quality, are 

now in a large proportion of patients significantly determined by medical decisions about the 

use or non-use of various life-prolonging treatments. In connection with the care of seriously 

ill patients in end of their life arises ethically relevant question what treatment is for the 

patient at this stage beneficial and what treatment is for the patient in the contrary futile, 

unnecessary and burdensome. There is a discussion to define more precisely unnecessary 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 627

and futile treatment. Deciding on the strategy and direction of the treatment of critically ill 

patients at the end of life is a part of everyday activities on intensive care departments. All 

who are in some way involved in the treatment and care of the patient should be taken in 

making decisions about the transition from intensive treatment to palliative. 

 
Key words: Patient. Disease. Treatment. Ethics. Life-prolonging treatment. 

 
Úvod 

Cílem příspěvku je stručně definovat kritický stav z pohledu intenzivní a urgentní 

medicíny, Zohlednit etické aspekty z hlediska intenzivní medicíny a to z pohledu- autonomie, 

benefice a non maleficience. Dále také upozornit na uplatňování některých etických principů 

v ošetřování kriticky nemocných. 

 
PRÁVA KRITICKY NEMOCNÝCH 

- Pacient má právo na ohleduplnou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním 

kvalifikovanými pracovníky (HAŠKOVCOVÁ, 2000)  

- Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 

ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i 

možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. 

- Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před 

zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu 

zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být 

náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. 

Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o 

léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo (HAŠKOVCOVÁ, 2000). Má 

rovněž právo znát jména osob, které se na nich zúčastní. 

- Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být 

současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.  

- V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, šetření a léčby má nemocný 

právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na 

jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčby je věcí 

důvěrnou a musí být prováděna diskrétně (HAŠKOVCOVÁ, 1998). Přítomnost osob, 

které nejsou na léčbě zúčastněny musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních 

zařízeních, pokud si tyto osoby sám nevybral.  

- Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy týkající se jeho léčby jsou považovány 

za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případě 

počítačového zpracování (KUTNOHORSKÁ, 2007). 
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- Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající 

povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, 

případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace 

o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, 

která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

- Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 

právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou 

mu k dispozici (GRUMANOVÁ, 2008) Po propuštění má právo očekávat, že 

nemocnice určí postup, jakým bude lékař postupovat a jak bude pokračovat v další 

péči. 

- Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 

rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas 

nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického výzkumu, stejně tak 

terapeutického. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu 

odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového 

rozhodnutí. 

- Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

- Pacient má právo a povinnost znát a řídit se řádem zdravotnické instituce, kde se léčí 

( tzv. nemocniční řád ). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat 

odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

 
Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.2.1992. jsou závazná morálně, 
nikoliv právně.  
 
KRITICKÝ STAV A INTENZIVNÍ MEDICÍNA 

Kritický stav je charakterizován selháním základních životních funkcí a dalších pro 

život a zdraví významných funkcí. Vyžaduje neodkladnou a intenzivní multiorgánovou a 

systémovou péči, trvalý dohled a monitorování významných parametrů. Při neúspěšné léčbě 

končívá kritický stav stavem terminálním a smrtí. Úspěšná léčba naopak umožní obnovu 

funkcí a návrat do předchozího zdravotního stavu. 

Kritický stav může vzniknout náhle z předchozího zdravotního stavu, například při 

invazivním meningokokovém onemocnění, mnohočetném traumatu nebo akutní otravě. 

Může značně komplikovat doposud dobře zvládané chronické onemocnění, např. postupující 

chronické obstrukční plicní nemoci, a projevit se v pooperačním období. 
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Intenzivní péče je poskytována na lůžkách ARO a JIP. V případech, kdy se rezervy 

pacienta jen velmi pozvolna zlepšují nebo kdy závislost na jejich podpoře přetrvává, 

pokračují v další péči pacienta oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Domácí péče bývá 

vyhrazena jen pro stabilizované pacienty s omezenými základními životními funkcemi na 

hranici jejich výkonnosti. 

Etika se v oblasti kritických stavů úzce váže k filozofii, morálce, medicínskému právu, 

víře a osobní životní filozofii jedince a k jeho rozhledu a životním zkušenostem. Z velké části 

je podmíněna geny, výchovou a kulturním zázemím (KŘIVOHLAVÝ, 1995). 

Etika se prolíná do informací pacienta a jeho nejbližších. Věnuje se jeho zdravotnímu 

stavu a perspektivě dalšího průběhu, intenzitě léčby a boji proti bolesti. Je do ní zařazeno 

rozhodování a spolurozhodování o konci života, následné postintenzivní kvalitě života i o 

počtu dalších let s přijatelnou kvalitou života. 

Etika se rovněž věnuje otázkám dárcovství orgánů a tkání k transplantacím, vyjadřuje 

se k postupům záchranné medicíny bez informovaného souhlasu pacienta a sleduje definici, 

význam a diagnostiku smrti mozku jako smrti člověka. 

Etika také znesnadňuje zkoušení nových léčiv u pacientů v kritickém stavu, tj. bez 

jejich souhlasu k zařazení do výzkumných studií a celkově omezuje podmínky výzkumu. 

Posuzuje vysokou ekonomickou náročnost intenzivní medicíny, oprávněnost nezahájení 

nebo odnětí intenzivní léčby a racionální hledání zdrojů a finančních úhrad. 

Etika intenzivní medicíny má obdobnou náplň, jakou má etika anesteziologie a 

anestezie. Celková anestezie se svými účinky a projevy totiž velmi blíží uměle navozené 

smrti mozkového kmene. Je odborným a etickým příkazem, že pacient musí obnovit 

předchozí vědomí bez neuropatogenních důsledků. Využití moderních anesteziologických 

možností dává možnost probuzení pacienta v průběhu minut s postupným obnovováním jeho 

psychokompetence. Vytváří podmínku pro ambulantní výkony s návratem pacienta do jeho 

domácího prostředí.  

Urgentní medicína zahrnuje diagnostiku a úvodní terapii při náhle vzniklých 

závažných stavech v terénu a při jejich úvodním vyšetření a ošetření na urgentních příjmech 

nemocnic. Neodkladná resuscitace a neodkladná péče jsou medicínsky i eticky poskytnuty 

všem postiženým a to bez rozdílu. Pro jejich směrování do specializovaných center platí 

soubory indikací, založeny na charakteru postižení, na jeho závažnosti a prognóze 

v dětském či dospělém věku. Kritéria jsou vypracována odbornými společnostmi a musí 

splňovat jak odborná, tak etická kritéria a naplňovat důvody pro vynaložení nákladné péče 

(PTÁČEK,  BARTŮNĚK, 2011). 

Medicína katastrof řeší mimořádné události s větším až velkým počtem zdravotně 

postižených. I za mírových podmínek může záchranná akce a likvidace zdravotních následků 

převyšovat aktuálně dostupné prostředky pro náležitou péči. Již v terénu se může uplatnit 
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systém třídění – triáž postižených dle závažnosti jejich stavu a akutnosti ošetření. Eticky je 

triáž však velmi náročná na objektivitu a je stresující při nedostatku ventilátorů, např. při 

epidemii chřipky. Stejné eticko-medicínské dilema vznikne při nedostatku hemodialyzačních 

přístrojů při velkém počtu poraněných se syndromem ze stlačení a zhmoždění a s akutním 

selháním funkce ledvin. Triáž je nutná i při hromadných kritických otravách, jež vyžadují 

urychlené podání antidot, jejich plná rezerva nemusí být okamžitě k dispozici. 

Etický prvek v lékařském posouzení a rozhodnutí se výrazně projevuje zejména u 

mladých osob, těhotných žen a dětí. Etické zásady a morálka lidské společnosti se projevují 

ochotou pro ně okamžitě dobrovolně darovat krev, provádět neodkladnou resuscitaci po 

prodlouženou dobu či založit konto na úhradu nadstandardní rehabilitace nebo elektrický 

vozík. 

Silný etický podtext mají i kritické stavy v terminálním období chronických a 

nevyléčitelných chorob. Etické požadavky rodiny a ošetřujících zdravotníků se polarizují mezi 

plnou léčbou a odnětím a vysazením léčby s přechodem na komfortní, paliativní opatření. Na 

důležitosti nabývá empatická komunikace s pacientem a psychická podpora rodiny. 

V intenzivní medicíně se zcela běžně užívají dynamické skórovací systémy, podle nichž lze 

s velkou pravděpodobností – a to i s percentuálním vyjádřením – určit prognózu přežití, 

popřípadě dlouhodobého nebo trvalého poškození pacienta. Pacientovy však nebývají tyto 

údaje sdělovány kvantitativně přesně, pokud si je výslovně nevyžádá. Nepříznivé výsledky 

mohou totiž způsobit psychotrauma, depresi a odmítnutí dalších opatření. I rodina musí být 

informována šetrně, nejčastěji ve více rozhovorech, čímž získává možnost a čas si vše 

promyslet a přijmout skutečnost. 

Obě strany kladou ve všech situacích největší důraz na péči s vyloučením stresu a 

bolesti a neprodlužování subjektivního přesvědčení pacienta, že je „pouze na obtíž sám sobě 

i svému okolí“. Je však možné setkat se i s naprosto opačnými názory a požadavky – od 

dovolávání se těch nejschopnějších léčitelů až po svěřování se do péče v zahraničí. 

 
Autonomie pacienta 

Jedním ze základních požadavků je respekt k autonomii pacienta. Je také výzvou 

k partnerskému vztahu mezi lékařem a pacientem (HAŠKOVCOVÁ, 1998). Podmínkou však 

je, že je pacient orientován časoprostorově, o své vlastní osobě a je schopen racionálně 

pochopit informaci o vztahu a navrhovaném postupu. Při akutních příhodách je partnerský 

vztah lékaře s pacientem výjimečný, pacient při vědomí dokonce očekává paternalisticky 

empatické a utišující jednání lékaře (zachránce). Poruchy vědomí, zkratové stresové reakce 

a nesnesitelné bolesti, to vše znemožňuje dostát partnerské komunikaci. Informace může být 

sice lékařem hlasitě sdělena, ale reakce na ni a informovaný souhlas nejsou validní. Postup 

může být dokonce při nebezpečí z prodlení neodkladný. Uvedený průběh se vztahuje na 
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pacienty s mozkolebečními poraněními, na většinu ischemických cévních mozkových příhod, 

na pacienty pod vlivem alkoholu a drog, s hypoglykemií, s hypoxií, po neodkladné 

resuscitaci, v septickém šoku, s navozenou analgosedací, s akutní bolestí s VAS (vizuální 

analogová škála bolesti) větší než 8. Ale také  racionálně vnímajícimu pacientovi je neetické 

sdělit bez psychologické přípravy vysoce nepříznivou prognózu – psychotrauma by vyvolalo 

stresovou reakci nebo akutní těžkou depresi a odmítnutí. 

 
Beneficence 

Beneficence znamená v kritickém stavu volbu léčby, která má za úkol zachránit život, 

i když se v ní nemůže podílet invazivita a ofenzivní léčba, pro něž nelze aktuálně získat 

informované souhlasy. Přínos záchraných léčebných opatření musí vysoce převyšovat 

možné komplikace, jako je kupříkladu zlomení žeber při nepřímé srdeční masáži. 

 
Non- maleficence 

Urgentní a intenzivní medicína musí často volit ofenzivní postupy, zasahující integritu 

jedince – hrudní drenáž, intraoseální vstup, tracheotomii, hemikraniektomii, omezovací 

prostředky, rychlé obnažení pacienta při ohrožujícím zevním krvácení. Pokud je to možné, 

vyžadují získat informovaný souhlas. Ve všech případech musí být splněna prevence a 

profylaxe možných komplikací. Neodkladná opatření jsou realizována v optimálním 

terapeutickém okně. Jako příklad lze uvést naléhavé operace při traumatech. K dalším 

příkladům lze zařadit dvoufázové ošetření při polytraumatu, které předchází zvýšené 

mortalitě. Využití sonografické navigace při zajišťování nitrožilního vstupu do v.subclavia 

předchází pneumotoraxu. Při podání epidurální analgezie při kruté bolesti doprovázející 

pankreatitidu předejde sonografická navigace nechtěné subarachnoidální punkci a jejím 

velmi nepříznivým následkům. 

 
Spravedlnost 

Pro úvodní fázi a optimální terapeutické okno jsou vypracovány jednotné doporučené 

postupy pro neodkladnou resuscitaci, pro triáž a směrování poraněných do traumacenter. 

Pro prognostické hodnocení a etapovou epikrízu, tj. pro představu o dalším průběhu a 

postupu se nejčastěji volí časová odmlka 72 hodin. Do té doby je kromě akutně smrtelných 

případů spravedlivé počkat v odpovídající terapii. Psychokompetentní pacient je o ní 

informován a může činit svá rozhodnutí.  

 
UPLATŇOVÁNÍ  ETICKÝCH PRINCIPŮ V KONTEXTU OŠETŘOVÁNÍ KRITICKY 
NEMOCNÝCH 

Z etického hlediska tato skupina pacientů nepředstavuje ve vztahu k rozsahu 

poskytované péče žádný problém, pacientům je věnována maximální péče s využitím všech 
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(v dané chvíli a na daném pracovišti) dostupných metod a postupů, které má současná 

medicína k dispozici. Komplikovanější jsou z etického hlediska ti pacienti, u kterých je i přes 

maximální snahu o zlepšení stavu zřejmé, že není reálná šance na příznivý výsledek léčby a 

pokračování v další terapii (použití agresivních metod s vysokým stupněm rizika, které 

mohou vést k nadměrnému zatížení či prohloubení útrap pacienta) může být považováno 

ošetřujícím týmem vzhledem k „přesvědčivým“ známkám ireverzibilního stavu za oddálení 

nevyhnutelné smrti a za neetické z pohledu „jednání ve prospěch a v zájmu“ pacienta či 

rodiny (GULÁŠOVÁ, 2009).  

 

Etické zásady léčby kriticky nemocných pacientů: 

- Zachování a ochrana života. 

- Nedopustit nebo zbavit utrpení a bolesti. 

- Nepoškodit somaticky a psychicky.  

- Projevit respekt vůči autonomii (KŘIVOHLAVÝ, 1993). 

- Spravedlivé a racionální rozdělování léčebných prostředků. 

- Pravdivě a srozumitelně informovat pacienta (pokud je to možné) a rodinu.  

 

Nové tisíciletí pro intenzivní medicínu znamená racionalizaci, která byla motivovaná 

ekonomickým tlakem na společnost, frustraci z marného prodlužování utrpení umírajících 

pacientů a z absence paliativní péče na odděleních intenzivní péče. Evropská komise pro 

lidská práva stanovila, že pacient má právo o sobě rozhodovat a odmítnout léčbu. Lidské 

právo na život je chráněné zákonem – zakazuje nehumánní a degradující léčbu, vyžaduje 

respektování osobního a rodinného života (MUNZAROVÁ, 2005) .  

 
Podle Rady světové federace Společnosti intenzivní medicíny a kritických stavů má 
kriticky nemocný právo: 

- na specializovanou péči, aby se minimalizovalo riziko smrti a trvalé invalidity, 

- být léčen ve specializovaných zařízeních - na pravdivé  informace o svém 

zdravotním stavu a léčbě, 

- na informace dříve, než dá souhlas k navrhované léčbě, 

- na důvěrnost informací a možnost navrhovanou léčbu odmítnout, 

- na duševní a morální podporu, 

- na přítomnost blízkých osob a na důstojné zacházení. 

Součástí celkového stanovení diagnostické a léčebné strategie by mělo být i dodržování 

etických principů léčby kriticky nemocných pacientů s nepříznivou prognózou: 

- zachování a ochrana života, 
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- nedopustit utrpení a zbavit pacienta utrpení a bolesti, 

- nepoškodit pacienta somaticky a psychicky – nonmaleficience, 

- respektovat autonomii pacienta, jeho právo na rozhodování o sobě, 

- spravedlivé, racionální rozdělování ohraničených léčebných prostředků – 

distributive justice. 

 

Každý pacient v hraniční situaci reaguje v podstatě osobitým způsobem, a proto sestra musí 

v rámci úsilí o dosahování co nejlepších výsledků péče zaujímat profesionální přístup s 

uplatňováním kritického způsobu myšlení. Všeobecně je popisováno vícero osobnostní 

charakteristik kriticky nemocného člověka. Důležité je, aby sestra poznala individuální 

osobitosti každého kriticky nemocného člověka. Některé z těchto vlastností: 

- pružnost – schopnost pacienta vrátit se do stavu, kdy je schopný využívat 

kompenzační mechanismy na obnovení rovnováhy organismu (MUNZAROVÁ, 2005), 

- zranitelnost – přítomnost aktuálních anebo potenciálních stresorů může mít 

nepříznivý vliv na očekávané výsledky, 

- stabilita – schopnost udržovat rovnovážný funkční stav, 

- komplexnost – představuje složitost spleti problémů (onemocnění, rodina, terapie), 

- využitelnost zdrojů – schopnost využívat podpůrné zdroje při řešení problémů, 6. 

spoluúčast pacienta/rodiny na péči, 

- spoluúčast pacienta/rodiny na rozhodování.  

 

V souladu s uvedenými charakteristikami nemocného se od sestry očekávají tyto schopnosti: 

- kritické myšlení a schopnost řešit problémy, 

- schopnost samostatně se rozhodovat  

- systémové myšlení a týmová spolupráce 

- individuální přístup k pacientům, 

- vysoká odbornost, především dodržování a efektivnost  řízení oš.postupů  a 

respektování práv kriticky nemocného pacienta, 

- klinické hodnocení pacienta tz. posoudit a diagnostikovat problémy pacienta, 

plánovat ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat jejich účinek po realizaci, 

- podpora edukace. Vývoj ošetřovatelství směřuje k poskytování péče založené na 

faktech a dostupných informacích, ne na předsudcích, preferencích anebo emocích 

(SVATOŠOVÁ, 1999). 
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Obrázok 1 Poster 

 
Závěr 

Závěrem bychom mohli říci, že v dnešní moderní době, kdy jsou neustále zlepšovány 

metody a techniky pro záchranu lidského života, a díky těmto metodám přežívá neustále 

vyšší procento kriticky nemocných, jsou neustále aktuální a dokonce vznikají nové etické 

problémy a otázky spojené s kritickým stavem pacienta. 
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Abstrakt 
Současnost v České republice je stále intenzivněji spojována se zásadní novodobou 

 transformací vysokých škol a vysokoškolských studií. Ústav ošetřovatelství Fakulty 

veřejných politik Slezské univerzity v Opavě od roku 2010 řeší pod vedením paní doc. PhDr. 

Dagmar Mastiliakové, Ph.D. projekt zaměřený na transformaci studijního oboru Všeobecná 

sestra. Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů (déle jen ESF).  

Článek je zaměřen na klíčové komponenty modulárně strukturovaného studijního 

programu oboru Všeobecná sestra - na cíle, cílové kompetence a hodnocení. Základní 

informace článku čerpají z přednášek a z diskusí s expertem na oblast zvyšování kvality 

vysokoškolských studií v Evropě, a panem Andy Gibbsem, který vede semináře pro řešitele 

projektu a v květnu 2011 na Ústavu ošetřovatelství v Opavě a prezentoval nejaktuálnější 

výstupy z jednání evropských expertů sdružených v Evropské asociaci pro zvyšování kvality 

ve vysokém školství (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Dále 

jsou v článku uvedeny dílčí výstupy práce pedagogů opavského Ústavu ošetřovatelství, které 

budou tvořit jádro nové modulární struktury bakalářského studijního programu v oboru 

Všeobecná sestra. 

 
Klíčová slova: Sestra. Vzdělávání. Modulární struktura. Vzdělávací program. Cíle. 

Kompetence. Hodnocení. Regulovaná profese. 

 
Abstract 

Present in the Czech Republic is increasingly associated with the transformation of 

universities and university studies. Bachelor curriculum for General Nurse will be no 

exception. Department of Nursing Faculty of Public Policy at the Silesian University in Opava 

in 2011 addresses the project is funded by the European Structural Funds (ESF), which 

deals with the transformation of this program. The article addresses key areas of modularly 

structured study program General Nursing and those are the goals, objectives and 

competencies assessment. 

Keywords: Nurse. Education. A modular structure. Education program. Objectives. Skills – 

evaluation. 
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Úvod 
Současnost v České republice (dále jen ČR) je stále intenzivněji spojována 

s transformací vysokých škol a vysokoškolských studií a to zejména v návaznosti na 

reformní procesy ve vzdělávání, které mají nadnárodní význam (viz zejména: Bologna 

process, Lisbon Strategy). Mezi členskými zeměmi EU také narůstá potřeba vzájemného 

uznávání kvalifikací v rámci rozvíjejícího se volného trhu práce.  

Jako východiska pro práci na transformaci bakalářského studijního programu oboru 

Všeobecná sestra řešitelskému týmu v Opavě slouží jednak mezinárodní standardy a 

doporučení, která jsou výstupem např. projektu TUNNING Educational Structures in 

Europe a také výstupy jednání a materiály publikované European Association for Quality 

Assurance in Higher Education a také transformační návrhy pro vysokoškolské 

vzdělávání od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (viz MŠMT 2011a, 

2011b). 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR ve svém materiálu „Strategický 

rámec vysokoškolské politiky“, v jeho pracovní verzi ze dne 3. 3. 2011 mimo jiné píše: 

„MŠMT uvolní v letech 2011 – 2013 vysokým školám pro podporu dalšího rozvoje v 

oblastech souvisejících se strategickými prioritami další prostředky na: 

• inovace studijních programů dle požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce, 

zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, realizaci výuky v cizích 

jazycích, podporu podnikatelského přístupu, atd.; 

• inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti 

mezioborových studií; 

• zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních 

programů; 

• podporu praxí a stáží studentů vysokých škol u budoucích zaměstnavatelů; ….atd… 

• reformu studijních programů jednotlivých vysokých škol, zejména s ohledem na: 

- rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků, 

- podporu profesně zaměřených bakalářských a jednoletých navazujících 

magisterských studijních programů, 

- podporu magisterských studijních programů zaměřených na samostatnou tvůrčí 

činnost studenta. ...atd..... 

- podporu spolupráce vysokých škol s praxí, podpora aplikovaného výzkumu a inovací 

na vysokých školách” (MŠMT, 2011b, s. 58-59) 

V dalším materiálu MŠMT ČR, který je nazván „Pracovním návrhu věcného záměru 

zákona  o vysokých školách“ ze dne 23.2.2011 (MŠMT, 2011a, 39 s.) se mimo jiné v bodu 

48 píše: „Zákon stanoví studijní zátěž předepsanou pro nabytí jednotlivých typů 

vysokoškolských kvalifikací: - v diplomovém studijním programu 120 kreditů, - v bakalářském 
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studijním programu 180 kreditů; půjde-li o bakalářský studijní program poskytující 

způsobilost k výkonu regulovaného povolání 240 kreditů.“ (bod 48, s. 24 – 25). 

 Jako základ pro modulární přestavbu studijního plánu oboru Všeobecná sestra 

řešitelskému týmu slouží Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní 

asistentky 2, které obsahují Evropskou strategii WHO pro vzdělávání zdravotních sester a 

porodních asistentek přeloženou z dokumentu EUR/00/5019309/15 vydaného v Kodani v 

roce 2000 (Nurses and Midwives for Health. A WHO European strategy for nursing and 

midwifery education. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2000). Podrobné 

informace k projektu jsou v online podobě dostupné na adrese: 

http://www.fvp.slu.cz/uo/projekty/inovace/inovace-studijniho-programu-osetrovatelstvi 

  

Sdělení 
 Zásadní reorganizace studia všeobecných sester, která se odvíjí od mezinárodních 

standardů, metodických doporučení a předpokládaných českých legislativních změn ve 

vysokoškolském vzdělávání, bude spojena s modularizací obsahu studia. Aby bylo možné 

moduly vytvářet a efektivně naplňovat, je potřebné si nejdříve definovat cíle vzdělávacího 

procesu, tedy profesní kompetence (resp. poskytované služby), na které potřebujeme 

absolventa studijního programu připravit a to nejen teoreticky, tj. v rovině kognitivní, ale také 

v rovině afektivní (ta zahrnuje např. postoje, empatii, taktnost – cit pro kontext situace, pro 

výběr vhodného času, té nejvhodnější intervence atd.), v rovině behaviorální (zahrnuje 

zvládání všech potřebných profesních činností a aktivit od dokumentování a posuzování 

stavu potřeb pacienta přes výkony až po provádění hodnocení, edukování, řízení, podílení 

se na výzkumu apod.). 

Pracovní definice důležitých pojmů: 
Výsledky učení jsou definovány např. takto: 

- Výsledky učení jsou specifické vyjádření toho, co by studenti měli znát a být schopni 

dělat jako výsledek učení (Morss a Murray, 2005) 

- Výstupy jsou prohlášení o tom, co se očekává, že student bude moci dělat, co se v 

důsledku vzdělávací aktivity naučil (Jenkins a Unwin, 1996). 

- Výstupy jsou explicitní vyjádření toho, co chceme, aby naši studenti poznali, pochopili a 

co jsou schopni dělat a to v důsledku dokončení našich kurzů. (Univ. New South Wales, 

Austrálie) 

- "Výsledky učení jsou příkazy, které určují, co studenti budou vědět, nebo co budou 

schopni dělat jako výsledek učební činnosti. Výstupy jsou obvykle vyjádřeny jako 

vědomostí, dovedností a postoje ". (American Association of Law Libraries). 

- Výstupy jsou explicitním popisem toho, co by žák měl vědět, čemu by měl rozumět a co 

by měl být schopný dělat jako výsledek učení. (Learning and Teaching Institute, 
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Sheffield Hallam University) atd. Výstupy nesmí být jen "seznam přání" toho, co je 

student schopen dělat po ukončení studia, ale zcela konkrétní činnosti. Výstupy 

musí být jednoduše a jasně popsány. Výstupy musí být možné objektivně 

hodnotit. 

Výukové záměry a výukové cíle: výukovým záměrem modulu nebo programu je široké 

obecné prohlášení výukové vize, tj. toho, co učitel chce pokrýt v programu, modulu nebo 

vzdělávací aktivitě. Příklad výukového záměru: poskytnout studentům – všeobecným 

sestrám úvod do farmakologie. Výukovým cílem programu nebo modulu je specifické – zcela 

konkrétní prohlášení výukového záměru, tzn. toho, co je jedním ze specifických oblastí, které 

učitel hodlá výukou pokrýt. V připravovaných studijních plánech se tyto cíle formulují jako 

kriteriální (tedy verifikované, dobře hodnotitelné) a obrácené na výstupní kompetence 

studenta (úroveň kompetence je vyjádřena činným slovesem, které lze pro požadovanou 

míru kompetence odvozovat za pomocí Bloomovy taxonomie). Příklady výukových cílů pro 

úvod do farmakologie pro sestry: 

1) formulovaný cíl v práci učitele: naučit studenty specifika v dávkování medikamentů 

pacientům dle věku a zdravotního stavu. Kriteriální cíl obrácený na kompetence 
studenta: studující po absolvování modulu budou znát a budou umět vysvětlit specifika 

v dávkování medikamentů pacientům podle věku a zdravotního stavu 

2) formulovaný cíl v práci učitele: naučit studenty principům metabolismu farmak 

v organismu člověka.. Kriteriální cíl obrácený na kompetence studenta: studující 

budou po absolvování modulu umět vysvětlit principy metabolismu farmak v těle 

člověka. 

3) formulovaný cíl v práci učitele: seznámit studenty s vybranými skupinami 

medikamentů a jejich významnými reprezentanty: analgetika, antipyretika, 

antihypertenziva, kortikoidy, diuretika, antibiotika, ...Kriteriální cíl obrácený na 
kompetence studenta: studující po absolvování modulu  budou znát hlavní, vedlejší a 

nežádoucí účinky vybraných lékových skupin a jejich reprezentativních zástupců: 

analgetika, antipyretika, antihypertenziva, kortikoidy, diuretika, antibiotika, ... 

4) formulovaný cíl v práci učitele: naučit studenty aplikovat všechny formy léků 

pacientům všech věkových kategorií. Kriteriální cíl obrácený na kompetence 
studenta: studující po absolvování modulu budou umět bezpečně aplikovat farmaka 

pacientům vybraných věkových kategorií enterálně i parenterálně a budou umět 

identifikovat nejen požadované účinky léku, ale i chyby či nežádoucí reakce u 

pacienta.... 

Cíle jsou dvojího druhu – ty, které jsou obráceny na dosahování dílčích kompetencí v rámci 

jednotlivých modulů (viz výše) a ty, které ukazují potenciálním zaměstnavatelům výstupní 

kompetence, kterými disponuje absolvent oboru při nástupu do praxe. Př.: Absolvent studia 
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v oboru Všeobecná sestra je kompetentní převzít odpovědnost za plnění medikačních ordinací 

lékaře u pacientů od věku 7 let, umí aplikovat ordinovanou medikaci enterálně i parenterálně a umí 

monitorovat účinky aplikovaných medikamentů (hlavní, vedlejší, nežádoucí). 

Hodnocení výsledků vzdělávání – je to další významná kategorie v přípravě modulární 

struktury studia. Představuje hodnocení výsledků studia a výsledků vzdělávání. Jakmile jsou 

stanoveny moduly, jejich cíle i obsah, musíme formulovat nástroje, kterými bude možné 

zjišťovat, zda naši studenti dosáhli zamýšlených výsledků studia a vzdělávání. Je třeba si 

klást tyto otázky:  

• Jak se dozvím, zda moji studenti dosáhli žádané výsledky učení?  

• Jak budu měřit, do jaké míry bylo dosaženo těchto výsledků učení? 

Hodnotící techniky se při svém odvozování musí opírat o slovesa, která jsou použita ve 

formulacích cílů. Tato slovesa v podstatě napovídají, jak má být hodnocení postaveno. 

Modulární systém studia používá tři kategorie hodnocení: formativní, sumativní a jejich 

kombinaci – průběžné hodnocení.  

Formativní hodnocení: hodnocení je významné pro samotný proces učení. Poskytuje 

zpětnou vazbu studentovi i učiteli, informuje je pokroku a umožňuje jim měnit činnosti a 

aktivity v samotném procesu učení, aby jejich výsledky odpovídaly stanoveným cílům a 

požadovaným kompetencím. Hodnocení je součástí výuky a učení.  Jasnou zpětnou vazbou 

pomáhá zvýšit výkon studenta (Black  a Williams, 1998). 

Sumativní hodnocení je hodnocení, které shrnuje vzdělávání studentů na konci modulu 

nebo programu. Jedná se o hodnocení výsledků vzdělávání. Shrnuje úspěch - výsledek. 

Generuje stupeň nebo značku (např.: bakalář oboru Všeobecná sestra, výsledná klasifikace 

ve znacích A – F atd.). Obvykle zahrnuje posouzení tradičním vyšetřením (např.: k ukončení 

modulu - praktické nebo teoretické zkoušky, k ukončení studijního programu - státní 

závěrečné zkoušky). Pouze vzorek výsledků učení je možno tímto nástrojem hodnotit - nelze 

hodnotit všechny studijní výsledky. 

Průběžné hodnocení  - jedná se o typ hodnocení, který je dosud běžně užíván i v procesu 

vzdělávání sester. Jedná se o kombinaci sumativního a formativního hodnocení. Obvykle 

zahrnuje opakovaná sumativní hodnocení. Výsledek je kódován dohodnutými značkami a 

tyto jsou zaznamenávány (hodnocení  A – F). Hodnocení konstatuje zjištěný stav, ale 

poskytuje jen malou nebo žádnou zpětnou vazbu, která by učícího navedla na cestu zlepšení 

a dalšího rozvoje ... 

Příklad:   

- definovaný cíl: studující po absolvování modulu budou umět bezpečně aplikovat farmaka 

pacientům vybraných věkových kategorií enterálně i parenterálně a budou umět identifikovat 

nejen požadované účinky léku, ale i chyby či nežádoucí reakce u pacienta.... 
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- příklad formativního hodnocení: již v průběhu celého výukového procesu v příslušném 

modulu budou učitelem zařazovány např. problémové kazuistiky k řešení, studující bude 

mít prostor demonstrovat svůj pokrok v praktických demonstracích.... Jeho výkon bude 

učitelem i příp. skupinou analyzován, budou popsány úspěchy a také rezervy, které je 

třeba odstranit a tím dosáhnout cílových kompetencí. Primární není průběžná klasifikace 

studenta, ale monitoring jeho pokroků, pomoc mu identifikovat oblasti učiva, které dosud 

nezvládl tak, jak vyžadují cíle studia a také mu pomoci v rozplánování dalších učebních 

strategií a aktivit, kterými efektivně dosáhne požadovaných cílů – kompetencí ve 

sledované oblasti. Toto hodnocení lze provádět jak v rámci např.: seminářů a cvičení, 

tak také v rámci tutoriálů i individuálních konzultací studujícího s učitelem. V modulárním 

systému je aktivním a učícím se především student. Učitel je ten, kdo předkládá pole 

znalostí a dovedností ke zvládnutí potřebné profesní kompetence, je koordinátorem 

v procesu učení, je ten, kdo diagnostikuje a stanovuje individuální cesty ke zlepšení, ten 

kdo hodnotí a hlídá dosahování cílových kompetencí. 

- příklad sumativního hodnocení: po absolvování modulu a splnění zápočtových 

povinností (účast ve výuce, plnění zadaných úkolů, řešení kazuistik...) studující 

absolvuje předepsanou zkoušku. Zkouška může mít část teoretickou – znalostní test a 

část praktickou – modelové situace k aplikaci ordinovaných medikací u pacientů od 7 let 

věku cestou enterální i parenterální. Praktická zkouška probíhá ve speciální praktické 

učebně pro ošetřovatelství. 

- příklad průběžného hodnocení: v průběhu výuky modulu vyučující zařadí např. 

opakovaně znalostní testy, které oznámkuje, dá k řešení kazuistiku, u které stanoví 

strukturu řešení a následně oznámkuje výtvor studujícího. Všechny známky 

shromažďuje a z nich např.:  generuje zápočet (pokud student absolvuje všechny dílčí 

testy a úkoly bez hodnocení F – takový test či úkol musí opakovat až získá hodnocení A 

- E) a nebo je využije jako  podmínku přístupu ke zkoušce (kdo dosáhne v dílčích 

testech a úkolech výsledný průměr  do 1,6 včetně, je způsobilý přihlásit se ke zkoušce).  

 
Tabulka 1 Příklady hodnotících kriterií ve vztahu k relevantním výsledkům učení  

Výsledky učení Kriteria hodnocení 
1. Prokázat dobré prezentační dovednosti 
2. Identifikovat oblast výzkumu 
3. Identifikovat příznaky roztroušené 

sklerózy u pacientů 
 

a) vytvořit prezentaci k vrstevníkům s výběrem 
odpovědí 

b) na základě projektu připravte si výzkumný 
záměr v rozsahu 1000 slov 

c) z předložené kazuistiky (u přiděleného 
pacienta) identifikujte příznaky roztroušené 
sklerózy na základě celkového 
ošetřovatelského posouzení.  
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Konstruktivní sladěnost  

                             "Výuka je jen katalyzátorem pro vzdělávání." (Biggs, 2005)  

 

Tabulka 2  Konstruktivní uspořádání procesů výuky a učení se 

Studující si budují své studijní aktivity skrze znalost hodnocení. Učitel si buduje své 

představy o procesu výuky a učení skrze cíle a kompetence, kterých má u studujících 

dosáhnout. Oba procesy musí být sladěny a k tomu směřuje proces konstruktivního 

slaďování, což předpokládá smysluplnou práci v oblasti konstruktivního uspořádání.  

Konstruktivní uspořádání je záměrné propojení v rámci cílů a kompetencí, učení se, 

výuky, pedagogické činnosti a hodnocení. Učební aktivity by měly být organizovány tak, aby 

studenti byli směřováni k dosažení cílů a cílových kompetencí. Hodnocení musí být navržena 

tak, aby studenti byli schopni prokázat, že splnili studijní cíle - kompetence.  Proces 

slaďování odkazuje na to, co dělá učitel v oblasti pomoci podporování vzdělávacích aktivit, 

aby studující dosáhli výsledků učení. Jeho metody výuky a hodnocení musí být v souladu 

s definovanými cíli a výstupními kompetencemi. Konstruktivní sladěnost na druhé straně – 

na straně studujících znamená, že studenti vědí, jakých cílů a kompetencí mají dosáhnout a 

jak budou jejich výsledky měřeny.  (Morss a Murray, 2005) 

 

Koncipování vizí a cílů vzdělávání v oboru Všeobecná sestra na SLU v Opavě  
Následující pasáže článku ukazují práci s definovanými kategoriemi v reálném procesu 

transformace studijního kurikula. V úvodu po prostudování aktuální i připravované legislativy, 

výstupů a doporučení mezinárodních projektů a uskupení řešitelský tým přistoupil 

k formulování vizí a cílových kompetencí. Výchozí otázky pro práci ve skupinách byly: 
1) Jakou nejdůležitější vlastnost by měla mít sestra? 

2) Jakou další velmi důležitou vlastnost by měla mít sestra? (A. Gibbs, 2011) 

Vyhodnocení odpovědí pedagogů ukázalo na otázku priorit, které vyučující vnímají jako 

nejdůležitější a nejoceňovanější vlastnosti sester – viz tabulka 3. Práce se účastnili jak 

odborní vyučující, tak vyučující, kteří primárně vyučují teoretické, i mimooborové disciplíny.  
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Tabulka 3 Priority učitelů v oblasti vlastností sester 

Poř.č. Výsledek seřazených priorit pracovní skupinou: 

1.  Empatie 

2.  Spolehlivost 

3.  Vysoká odbornost 

4.  

5.  

Moudrost a lidskost 

6.  

7.  

Pohotovost, průbojnost a sociální cítění 

8.  Nezištnost 

 
Utváření vize budoucí sestry 
Navazovalo úsilí skupiny  formulovat vize budoucí sestry. Úkolem bylo formulovat výrok 

pojímající všechny výše uvedené představy o sestře a zakomponovat je do věty:   
„Naše vize budoucí sestry je ....“ (A. Gibbs, 2011) 

Výrok – vize opavské školy:  
Budoucí sestra – absolventka SLU v Opavě – je kompetentní profesionál s rozvinutým 
sociálním cítěním, vypěstovanou nezdolností a spolehlivostí, který je připraven 
pečovat o jedince, rodiny i komunity ve zdraví i v nemoci. 
 

Tabulka 4 Obsahy pojmů použitých v definování vize budoucí sestry 

Bližší vysvětlení použitých pojmů v definované vizi: 

 
 
 
 
 
Kompetentní profesionál  
 
v sobě integruje: 

- odborné vzdělání umožňující nést plnou odpovědnost za 
ošetřovatelskou péči (znalost metod a technologií) 

- naplňování profesních rolí sestry 
- etiku profese 
- oborovou legislativu (národní i mezinárodní) 
- zvnitřněnou potřebu celoživotního vzdělávání 
- pěstovanou kreativitu a kritické myšlení 
- základní dovednosti potřebné pro aktivní participaci ve 

výzkumu 
- připravenost podílet se na výchově budoucích 

profesionálů v oboru ošetřovatelství 
- elementární zkušenost s mezioborovou i intraoborovou 

kooperací a participací 
- péči o sebe sama (zdravý životní styl, osobní úprava ...) 

Rozvinuté sociální cítění  

     

v sobě integruje: 

- empatie 
- lidskost 
- nezištnost 
- trpělivost 
- být oporou, rádcem 

Nezdolnost  

 

v sobě integruje: 

- průbojnost 
- pohotovost 
- důslednost 
- zaměření na cíle 
- zvládání konfliktů 
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V další fázi práce se pedagogové zamýšleli nad tím, jak definované vlastnosti zakomponovat 

do výuky, jak je předat studentům. Úkol: zvolte si 2 vlastnosti z těch, které byly navrženy 

jako nejdůležitější vlastnosti budoucí sestry a rozpracujte, jak je budete učit. (A. Gibbs, 2011) 

Ukázka rozpracovanosti úkolu viz tabulka č. 5.  

Tabulka 5 Úvahy o vlastnostech sestry a jejich odrazu ve výukových aktivitách a strategiích 

Vlastnost  Způsob, jakým ji řízeně budeme učit – kultivovat – rozvíjet u 
studenta  
Tzv. „měkká dovednost“ - nelze ji učit jako téma, ale musí prolínat 
volenými strategiemi a metodami práce se studentem. Např.: 
- řešení problémů ve skupinách – klást důraz i na 

vnitroskupinovou dynamiku,  každý si má vyzkoušet řídit a 
facilitovat diskusi ve skupině, oponovat i obhajovat své názory, 
návrhy...  musí se měnit obsazení skupin aby se učili 
spolupracovat i s těmi, které znají méně a nebo si méně 
rozumějí .... 

- hraní rolí: argumentování pro a proti: „soudce – obhájce“ 
systematické kritizování „ďáblův advokát“ ... 

- systematické vedení studenta k samostatnosti – podílí se na 
zajišťování studijních záležitostí, neřeší za studenty vše jen 
škola a učitel ... 

- aktivní účast studentů na veřejných prezentacích, obhajobách, 
konferencích, přednáškách ... 

- reflexe – (supervizní setkání skupiny/indiv.setkání) - trénink 
asertivity, Bálintovské skupiny... 

 
 
 
 
PRŮBOJNOST 

- pěstování peer review tj. vzájemného hodnocení ve skupině = 
hodnocení rovný rovným = horizontální hodnocení. 

 
Tzv. „měkká dovednost“ - nelze ji učit jako téma, ale musí prolínat 
volenými strategiemi a metodami práce se studentem. Např.: 
- atmosféra školy musí s takovou hodnotou korespondovat  
- cvičení orientovaná na testování projevů nezištnosti, humanity, 

tolerance ... (uměle vyvolané situace X rozbory reálných 
situací)  

- účast a participace studentů na různých humanitárních a 
dobrovolnických aktivitách 

- kladení důrazu na citlivé řešení problémů v kontextu situací 

LIDSKOST 
(tolerance, 
vstřícnost, empatie, 
podpora a pomoc = 
altruismus, ochrana 
života, respekt 
k jedinci, tolerance 
k odlišnosti, 
naplnění života ve 
službě pro jiné...) - vzory –  osobnosti pedagogů, mentorů, zdravotníků v praxi .. 

 
Při hledání výukových strategií a aktivit, kterými bude možné docílit formování 

požadovaných vlastností u budoucích sester, vyvstala otázka, jak do vzdělávání integrovat 

vlastnosti a dovednosti afektivní povahy, tedy dovednosti, postoje a vlastnosti z afektivní 

oblasti profesních kompetencí. Tato oblast v dosavadním vzdělávání byla a je i ve stávajících 

kurikulech  proklamována, ale reálně s těmito kategoriemi učitelé pracují spíše intuitivně, 

nesystematicky. Pozornost je jim věnována v návaznosti na témata výuky (komunikace 

v ošetřovatelství, etika ošetřovatelské péče, práva pacientů...) a dále již jen dle uvážení 

učitele. Tabulka 6 rekapituluje vše, co musí být integrováno do moderního vzdělávacího 

kurikula Všeobecných sester. Tento přehled uvádí také kategorie postoje a užitečné 
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zkušenosti. Ukazuje se, že i afektivní oblast profesních kompetencí je možno definovat                 

a do kurikula implementovat daleko efektivněji. 
Tabulka 6 Co je třeba zakomponovat do připravovaných modulů  

kurikula pro všeobecné sestry 

      
 

Poměrně široká diskuse probíhala o kategorii „portfolio užitečných zkušeností“ Co to je? 

Je to vlastně jakási „databáze“ profesních zážitků, osobních prožitků a zaujatých postojů, 

učiněných rozhodnutí, která by si měl student ze školy odnést. Např.:   

- první setkání s pacientem, který se dusí a má astma. Jak celá situace byla pocitově 

vnímaná, co bylo důležité, že se kolem pacienta dělo – nedělo... pocity, postoje, aktivity 

v situaci ohrožení pacienta 

- první setkání s umírajícím pacientem v agonii uprostřed pokoje se dvěma dalšími 

pacienty. Umírajícímu se nikdo nevěnuje, nikdo u jeho lůžka a s ním není. Prožitek 

situace a její odraz do aktivit všech zúčastněných, co by se muselo dít kolem a 

s umírajícím, abych studentka (i vyučující) situaci považovala za zvládnutou? Co to pro 

mě znamená pečovat o umírajícího člověka? Čeho se bojím? Čemu se snažím vyhnout? 

Jak s tím pracovat? Jako jedna z možností, která v našich podmínkách dosud není 

praktikována a do vzdělávacího procesu implementována, je zařazovat pravidelně tzv. 

REFLEXI (supervizi) - programu, studia, potřeb studenta... - není to jen jakýsi „odpadkový 

koš“ programu, kde se dají kritizovat nedostatky, zventilovat nespokojenost, frustraci, ale 

zejména je to prostor právě pro kultivaci postojů a systematickou práci s „portfoliem 

zkušeností“. (A. Gibbs, 2011)   

VĚDOMOSTI   
-  
-  
-   (vydefinovat které to jsou)  
-  
-  
  
  

DOVEDNOSTI 
 
- 
-  (vydefinovat které to jsou)  
- 
- 
 
 Behaviorální složka 

  
POSTOJE  

  Dávají dovednostem určitou 
přidanou hodnotu!   

-  
-   
-  
-  

 

PORTFOLIO UŽITEČNÝCH 
ZKUŠENOSTÍ 

- 
-  (vydefinovat, které to jsou) - 
- 

  Afektivní složka profesionality 

(vydefinovat, které to jsou)

Kognitivní složka profesionality



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 646

 
Obrázek 1 Poster 

 
Závěr  

Ze zahraničních zdrojů a z výše uvedených definic klíčových pojmů je zřejmé, že 

veškeré vize, cíle, výstupy vzdělávání i hodnotící nástroje kladou jednoznačně důraz na 

studenta, na studentovu schopnost něco dělat, na jeho dílčí i výstupní profesní kompetence, 

na jeho klíčovou pozici i v prokazování výstupů a efektivity učení. Tento odklon od osnování 

učiva ve studijních programech primárně skrze tematický obsah, skrze aktivity a povinnosti 

učitele, je naprosto zásadní a v celé současné transformaci pravděpodobně nejnáročnější. 

Představuje totiž odklon od současného paradigmatu tvorby studijních programů a plánování 

vzdělávacího procesu na vysokých školách v ČR. Proces vyžaduje zásadní změnu v myšlení 

pedagogů. Všichni, kteří se budou aktivně podílet na procesu modernizace a transformace 

kurikul pro sestry, se budou muset vyrovnávat se svými vlastními paradigmaty v sobě i ve 

svém okolí. Protože víme, jak jsou tyto procesy obtížné, přejeme všem především 

nezdolnost, kreativitu a dělíme se s těmito kolegy o následující bonmot získaný od našeho 

učitele A. Gibbse: „GODISNOWHERE“ (česká, méně zajímavá varianta: „Mnoho cest vede 

do Říma!“) 
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Poznámka 

TUNING jako speciální uskupení zahájilo svoji činnost v roce 2000 jako projekt na 

propojení politických cílů Boloňského procesu, a později Lisabonské strategie pro vyšší 

vzdělávací sektor. TUNING přístup byl vyvinut a je určen pro vysoké školy.TUNING se 

zaměřuje na vzdělávací systémy, nezaměřuje se na vzdělávací struktury, ale důraz klade na 

obsahy studia.  V důsledku Boloňského procesu vzdělávací systémy ve všech evropských 

zemích jsou v procesu reformy. Pro vysokoškolské instituce tyto reformy představují 

skutečná východiska pro další diskuse a transformační práce na srovnatelnosti studijních 

programů z hlediska struktury, programů, obsahů a metod aktuální výuky.  

Evropská síť pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání byla 

založena v roce 2000 na podporu evropské spolupráce v oblasti kvality. V listopadu 2004 

bylo Valné shromáždění sítě transformováno do Evropské asociace pro zajišťování kvality ve 

vysokém školství (ENQA). Myšlenka sdružení pochází z evropského pilotního projektu pro 

hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání (1994-95), který poukázal na význam sdílení 

a rozvíjení zkušeností v oblasti kvality. Následně bylo vydáno doporučení Rady (98/561/ES 

ze dne 24. září 1998) o evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání a následně bylo toto doporučení implementováno a rozšířeno 

do podoby Boloňské deklarace  roku 1999. Evropská komise prostřednictvím grantové 

podpory financuje aktivity ENQA od samého počátku. 
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Súhrn 

Verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného 

zdravia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva riadia, usmerňujú a kontrolujú 

epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu. Prenosné 

ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu 

alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí. 

Nozokomiálne (v nemocnici získané) infekcie sú významným problémom na celom 

svete a sú na vzostupe. Väčšine týchto infekcií možno  predísť dodržiavaním relatívne 

lacných stratégií: dodržiavaním odporúčaných postupov v prevencii infekcií, najmä hygieny 

rúk a používaním rukavíc, pozornosť venovať správne realizovaným procesom 

dekontaminácie a čistenia znečistených nástrojov a iných predmetov, následnej sterilizácii 

alebo vysokoúrovňovej  dezinfekcii a zvýšeniu bezpečnosti v operačných sálach a ďalších 

vysoko rizikových oblastiach. 

 
Kľúčové slová: Verejné zdravotníctvo. Prevencia. Infekčné choroby. Dekontaminácia.  

Hygiena rúk. 
 
Summary 

Public health system is a system aimed at the protection, support and development of 

public health. The regional public health authorities  manage, direct and control the 

epidemiological vigilance of contagious diseases and the fulfilment of the immunization 

programme.Contagious disease is a disease caused by a biological factor which is able to 

cause individual or mass infection, disease or poisoning for people. 

Nosocomial (hospital-acquired) infections are a significant problem throughout the 

world and are increasing. Most of these infections can be prevented with readily available, 

relatively inexpensive strategies by: adhering to recommended infection prevention practices, 

especially hand hygiene and wearing gloves;paying attention to well-established processes 

for decontamination and cleaning of soiled instruments and other items, followed by either 
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sterilization or high-level disinfection; and improving safety in operating rooms and other 

high-risk areas.  

 
Key words: Public health. Prevention. Infectious diseases. Decontamination. Hand hygiene. 
 

Úvod 
Hygiena predstavuje v sústave predmetov medicínskeho vzdelávania základný 

lekársky odbor zameraný na prevenciu ochorení a posilňovanie zdravia obyvateľstva. Skúma 

zákonitosti dynamických vzťahov medzi organizmom a prostredím s cieľom získať podklady 

na usmerňovanie životných a pracovných podmienok. Ako medicínsky odbor sa zaoberá 

špecifickou a nešpecifickou prevenciou, vrátane hodnotenia zdravotných rizík. Špecifická 
primárna prevencia sa zameriava na konkrétne riziká, resp. ochorenia. Nešpecifická 
primárna prevencia zahrňuje celkové posilňovanie a rozvíjanie zdravia. Predmetom 

verejného zdravotníctva je ochrana a podpora zdravia ako súhrn činností a opatrení na 

vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok, prevenciu výskytu a šírenia infekčných, 

hromadne sa vyskytujúcich a iných významných porúch zdravia (ROVNÝ, 2009). 

 

Epidemiológia 
Je medicínsky odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a iných 

spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na 

ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Jej cieľom je prispieť k zníženiu 

chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia, ako aj k predĺženiu života a jeho 

kvality u jednotlivcov a populácie (ZAHRADNICKÝ,1990).  

 

Epidemiológia infekčných chorôb 
Je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá najmä teoretickými a praktickými problémami 

ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Cieľom epidemiológie infekčných chorôb 

je postupné obmedzenie, spomalenie a zastavenie šírenia nákazy. (Ivan Rovný, s.13) 

 
Infekcia čiže nákaza je proces, ktorý začína vniknutím patogénnych (choroboplodných) 

mikroorganizmov do vnímavého jedinca. V ňom sa mikroorganizmy rozmnožujú a svojimi 

choroboplodnými vlastnosťami ovplyvňujú a narúšajú normálne funkcie jedinca 

(makroorganizmu, hostiteľa). V priebehu tohto procesu sa navzájom ovplyvňujú a môžu sa 

meniť. 

Infekciu vyvolávajú pôvodcovia nákazy: patogénne (choroboplodné) a podmienene 

patogénne mikroorganizmy. Podmienene patogénne mikroorganizmy vyvolávajú ochorenia 

vtedy, keď je jedinec (makroorganizmus) oslabený, napr. inou chorobou, ožiarením... 
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Pôvodcovia nákaz sú: baktérie, vírusy, plesne, huby, riketsie, kvasinky, prvoky, parazity. 

Ochorenia vyvolávajú buď mikroorganizmy ako také alebo ich produkty (napr. toxíny). 

 
Rozoznávame dve základné formy prejavu infekcie: 

• Manifestná: zjavná s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, bolesť...). 

• Inaparentná: bezpríznaková, latentná, skrytá bez zjavných klinických príznakov. 

• Typická infekcia: vyznačuje sa všetkými charakteristickými príznakmi konkrétnej 

infekčnej choroby. 

• Atypické ochorenie: chýbajú niektoré typické príznaky ochorenia, naopak niektoré 

nezvyčajné príznaky sú prítomné.  

 
Imunita (odolnosť): súbor vrodených a získaných mechanizmov zaisťujúcich 

obranyschopnosť človeka proti cudzorodým látkam. 

 
Pre účinnú diagnostiku, liečbu a ošetrovateľskú staroslivosť je nevyhnutné poznať 4 
základné fázy pri infekčnom ochorení: 
 

- Inkubačný čas: je čas od vniknutia mikroorganizmu do vnímavého jedinca 

(makroorganizmu) po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia. U rôznych 

diagnóz je rôzne dlhý – od niekoľkých hodín (enterotoxikózy), do niekoľko rokov 

(lepra). Je tiež ovplyvnený rôznymi faktormi, napr. veľkosťou infekčnej dávky, 

virulenciou mikroorganizmu. Spravidla sa uvádza priemerný inkubačný čas. 

- Prodromálne príznaky: obdobie, kedy sa objavujú niektoré, nie však typické 

príznaky pre to, ktoré ohorenie (teplota, únava, kašeľ, nechutenstvo...) sú spoločné 

pre viacej diagnóz. 

- Rozvinuté klinické príznaky: je to obdobie, keď sú prítomné konkrétne typické 

príznaky pre vlastné konkrétne ochorenie. 

- Rekonvalescencia: obdobie po vlastnom ochorení, kedy miznú príznaky ochorenia, 

jedinec sa cíti takmer zdravý, ale niektoré príznaky ešte pretrvávajú. 

 

Proces šírenia nákazy (epidemický proces) je súvislá reťaz prípadov tej istej infekčnej 

choroby, ktorá sa šíri v populácii. Pre proces šírenia nákazy sú charakteristické tri základné 

podmienky: 

- prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, 

- uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy (na vnímavého jedinca), 

- prítomnosť vnímavého jedinca alebo populácie (vnímavosť na danú infekčnú 

chorobu). 
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Zdravotnícki pracovníci – lekári a sestry by mali pri anamnéze a pri pozorovaní 
pacienta pamätať na túto skutočnosť. 
 

Prameň pôvodcu nákazy: je najčastejšie chorý človek, zviera alebo bacilonosič, v ktorom 

sa prameň pôvodcu nákazy zdržuje, rozmnožuje a z ktorého sa vylučuje určitým pre dané 

infekčné ochorenie špecifickým spôsobom (napr. pôvodca brušného týfusu sa vylučuje 

stolicou a močom, pôvodca pľúcnej tuberkulózy pľúcnym hlienom...) 

Bacilonosič: je osoba (niekedy zviera), ktoré nejaví žiadne klinické príznaky ochorenia, ale 

vylučuje choroboplodné zárodky vo virulentnom stave. Nosičstvo môže byť dočasné (trvá 

krátky čas) a trvalé, (trvá dlho, niekedy aj doživotne). 

Virulencia: je schopnosť pôvodcu nákazy vniknúť do vnímavého jedinca, zachytiť sa v ňom, 

rozmnožiť sa a následne vyvolať ochorenie. 

 

Prenos nákazy sa uskutočňuje štyrmi mechanizmami prenosu za pomoci faktorov prenosu. 

Nákaza sa do organizmu dostáva cez určité miesto na tele, tzv. bránou vstupu. 

Mechanizmy prenosu (t. j. spôsob, akým sa prenos nákazy uskutoční) môžu byť: 
- prehltnutie (napr. salmonelóza, dyzentéria, brušný týfus, hepatitída A, stafylokoková 

enterotoxikóza, botulizmus...), 
- vdýchnutie (napr. chrípka, osýpky, záškrt, čierny kašeľ, tuberkulóza, šarlach, 

mumps...), 
- krvná cesta (vpravenie do krvného obehu alebo tkaniva, injekčným vpichom alebo 

poštípaním hmyzom, napr. hepatitída B, hepatitída C, AIDS, škvrnitý týfus, malária, Q 

horúčka, kliešťová encefalitída...), (ZAHRADNICKÝ, 1990) 
- dotyk (cez porušené povrchy kože a slizníc, napr. tetanus, stafylokokové nákazy, 

plynová sneť, tularémia – zajačia choroba). 
 

Faktory prenosu nákazy môžu byť vo veľkom množstve a v rôznych kombináciách, niektoré 

závažne ovplyvňujú proces šírenia nákazy, sú to napr.: kontaminovaná voda, potraviny, 

vzduch, predmety bežného používania (zubné kefky, uteráky, hrebene, poháre...). 

(SUCHOPÁR, 1996)  

Osobitne je dôležité zisťovať faktory prenosu nákazy v komunite napríklad: pracovné 

prostredie, škola, zdravotnícke zariadenie, kluby dôchodcov, obyvateľov obcí a podobne. 

V tomto ohľade komunitné ošetrovateľstvo má nezastupiteľnú úlohu, podobne 

i ošetrovateľstvo v zdraví pri práci. 

 
Kontaminácia: je druhotné znečistenie priestorov, predmetov alebo potravín 

mikroorganizmami. 
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Osobitnú úlohu v prenose nákazy zohrávajú živé organizmy (vektory): článkonožce 

(hmyz) prenášajú pôvodcu nákazy poštípaním (tzv. biologické vektory, kliešte, komáre) alebo 

mechanicky (napr. mucha svojim povrchom tela prenáša baktérie, ktoré sa do organizmu 

dostanú porušeným kožným povrchom, alebo sliznicami). 

 
Sporadický výskyt: jednotlivé prípady ochorení na tú istú diagnózu sa vyskytujú roztrúsene 

a nie je medzi nimi žiadna súvislosť (ani miestna, ani časová). 

Epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej 

súvislosti. 
Epidemický výskyt: nahromadenie jednotlivých prípadov ochorenia na tú istú diagnózu, 

medzi ktorými existuje súvislosť. 

Epidemiologický dohľad je realizovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR 

a je to priebežný systematický zber, analýza, interpretácia a šírenie údajov o ochoreniach 

vrátane epidemiologických štúdií o rizikových faktoroch a spôsoboch vzniku, šírenia a 

výskytu ochorení v čase a priestore s cieľom prijať príslušné opatrenia. 

 
Rozdelenie infekčných ochorení 
Podľa charakteristického mechanizmu prenosu nákazy a podľa prvotnej typickej lokalizácie 

pôvodcu nákazy v hostiteľskom organizme delíme infekčné ochorenia na: 

 

Črevné nákazy: Pôvodca nákazy sa lokalizuje (usídľuje) v črevnom trakte alebo pozdĺž neho 

v niektorých orgánoch (napr. v pečeni). Infekcia sa prenáša fekálno-orálne tak, že 

pôvodcovia črevných nákaz opúšťajú infikovaný organizmus stolicou, dostávajú sa do 

vonkajšieho prostredia a následne vnikajú do ďalšieho organizmu ústnou dutinou 

(neumytými rukami, kontaminovanou vodou alebo potravinami). Sem patria napr. rôzne 

infekčné gastroenteritídy (hnačky so zvracaním), hepatitída A, salmonelózy, brušný týfus.  

 

Nákazy dýchacích ciest: patria medzi najrozšírenejšie ochorenia. Sú charakteristické 

lokalizáciou chorobného procesu najmä v dýchacích cestách. Z typických ochorení treba 

spomenúť napr. nádchu, chrípku, angíny, zápaly priedušiek a pľúc, pľúcnu tuberkulózu, 

záškrt, čierny kašeľ, niektoré sú spojené s charakteristickou vyrážkou kože (osýpky, ovčie 

kiahne, šarlach). Mikroorganizmy spôsobujúce tieto nákazy sa nachádzajú v dýchacom 

trakte vo vlhkom prostredí (hlienoch, sekrétoch), do vonkajšieho prostredia sa vylučujú 

najmä kvapôčkami sekrétov zo slizníc dýchacích ciest, a to pri vydychovaní, kašli, kýchaní 

(kvapôčková infekcia). Prenos týchto ochorení sa môže diať i prostredníctvom vdychovania 

zvíreného, mikroorganizmami kontaminovaného prachu. V zariadeniach starostlivosti o 

ľudské telo majú tieto nákazy iba všeobecný význam. Z dôvodu všeobecnej prevencie je 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 654

však pri prevádzke a upratovaní priestorov týchto zariadení dôležité najmä minimalizovanie 

prašnosti prostredia upratovaním navlhko s použitím dezinfekčných prostriedkov a 

dostatočne účinné vetranie vo všetkých miestnostiach.  

 

Nákazy krvi a krvotvorných orgánov: Pôvodca nákazy je prvotne lokalizovaný v krvi a 

krvotvorných orgánoch a do organizmu sa dostáva vpichom, poštípaním. Krvou – 

transfúziou, injekciou alebo aj zle vysterilizovanými pracovnými pomôckami. Najčastejšie 

ochorenia:  

hepatitída B, C, mor, malária, AIDS. 

 

Nákazy kože a povrchových slizníc: predstavujú širokú skupinu infekcií postihujúcich 

povrchové časti tela (kožu, nechty, vlasy a vonkajšie sliznice). Majú najväčší význam v 

podmienkach poskytovania služieb starostlivosti o ľudské telo. 

 

Tieto nákazy sa delia na podskupiny: 
Typické povrchové infekcie: chorobným procesom sú postihnuté povrchové časti tela, 

pričom choroboplodné zárodky sa prostredníctvom rôznych výlučkov alebo čiastočkami kože 

a jej výrastkov - adnexov (nechty, vlasy, chlpy) dostávajú do vonkajšieho prostredia. Ide 

hlavne o hubové (mykotické) ochorenia, tzv. dermatomykózy, niektoré hnisavé ochorenia 

kože, ako aj vírusmi spôsobované bradavice. 

Zápaly slizníc očných spojoviek, pier a ústnej dutiny. 

Infekcie rán sú podmienené predovšetkým pri narušení celistvosti kože (aj malé ranky). Ide 

najmä o nákazy vyvolané baktériami spôsobujúcimi hnisanie (najmä streptokoky a 

stafylokoky), ktoré  sa prejavujú ako mokvajúce a hnisavé rany, vredy, abscesy. 

Pohlavné ochorenia: kvapavka, syfilis, AIDS, chlamydiázy, trichomoniáza, prenášajú sa 

hlavne nechránených pohlavným stykom. 

Parazitárne ochorenia: svrab, zavšivenie spôsobujú parazitické článkonožce 

(SUCHOPÁR,1996). 

 

Úlohy lekára a sestry: pozorovať pacientov a vyvinúť včasné intervencie v zmysle 
prevencie komplikácií v dôsledku toho – ktorého infekčného ochorenia. 

 
Prenos nákaz kože a povrchových slizníc sa deje priamym alebo nepriamym 
kontaktom chorého a vnímavého jedinca: 
Priamy prenos sa uplatňuje priamym dotykom a pohlavným stykom.  

V nepriamom prenose predmetmi dennej potreby, ako je bielizeň, posteľná bielizeň, 

uteráky, hrebene, holiace potreby, kefy na vlasy, obuv, ak ich používa viac osôb. Často sa 
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tieto infekcie prenášajú v spoločných umyvárňach (drevené rohože, podlahy – 

dermatomykózy nôh). Môžu sa preniesť aj nedostatočne vyčistenými a vydezinfikovanými 

pomôckami v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a takisto nedostatočne 

vysterilizovanými lekárskymi nástrojmi.  

 

Nevyhnutné je dodržiavať aseptické zásady zo strany každého zdravotníckeho 
a nezdravotníckeho pracovníka ktorý prichádza do kontaktu s pacientom. 
 
Miesto, kde sa chorý zdržiava, býva alebo pracuje nazývame ohnisko nákazy. Má svoje 

miestne a časové ohraničenie.  

Časové ohraničenie určuje odstránenie (izolácia chorého) z ohniska nákazy alebo 

vyliečenie chorého a k tomu sa priratúva jedno obdobie inkubačného času konkrétnej 

choroby.  

Miestne, priestorové ohraničenie ohniska nákazy: je dané miestom, kde sa chorý 

zdržiaval. Do úvahy treba vziať možnosť rýchleho zavlečenia ochorenia aj do vzdialených 

oblastí (letecká doprava). 

 

Všeobecné zásady boja proti infekčným chorobám 
Proces šírenia nákazy má tri základné atribúty: 

• prameň pôvodcu nákazy 

• uskutočnenie prenosu nákazy 

• vnímavosť jedinca alebo populácie (VOLNÁ, et al. 1999) 

 

Všetky spolu navzájom súvisia a v boji proti šíreniu týchto ochorení možno zasiahnuť vo 

všetkých troch atribútoch, najmä dodržiavaním všetkých protiepidemických opatrení a zásad 

hygienického režimu v zdravotníckych zariadeniach. 

Prameň pôvodcu nákazy: možno izolovať alebo vyliečiť pacienta, prípadne ho vylúčiť z 

pracovného procesu. 

Uskutočnenie prenosu nákazy: prenosu nákazy možno zabrániť dodržiavaním správnych 

technológii spracovania potravín, sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie. 

Vnímavosť populácie možno ovplyvniť: otužovaním, správnym stravovaním, očkovaním.  

 
Redukcia infekčných ochorení 

• Vytvárať predpoklady na zabezpečenie Imunizačného programu v zmysle 

odporúčania SZO, 

• Znižovať výskyt všetkých infekčných ochorení prijímaním opatrení a vykonávaním 

účinnej surveillance, 
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• Zlepšiť efektívnosť prevencie vírusovej hepatitídy typu B a ochorení prenášaných 

sexuálnym stykom s osobitným dôrazom na HIV/AIDS, 

• Zabezpečiť opatrenia, vrátane finančných na ochranu územia pred zavlečním 

epidemiologicky závažných ochorení. (ROVNÝ, I.s.52) 

 

Epidemiológia niektorých akútnych infekcii prenášaných prostredníctvom osobných 
služieb 
Pri poskytovaní osobných služieb je zvýšené riziko dvoch skupín infekčných ochorení.  
Do prvej skupiny patria infekcie prenášané dotykom, napr. rukami, bielizňou, pracovnými 

pomôckami. Ide o ochorenia kože a kožných výrastkov (adnexov).  

Do druhej skupiny patria infekcie prenášané krvou.  

Vstupnou bránou infekcie je poranená pokožka, ide o závažné, život ohrozujúce choroby, 

napr. AIDS a infekčný zápal pečene typu B, C. 

 
Mykózy 

Kožné hubové ochorenia, ktoré delíme na povrchové – postihnutá je koža, chlpy, vlasy, 

nechty a na hĺbkové, postihnuté môžu byť vnútorné ústroje. Pri povrchovej forme sa objavujú  

pľuzgieriky, chrasty, odlupovanie zapálenej alebo zrohovatenej kože vlasových cibuliek, čo 

nakoniec môže končiť preriednutím a vypadávaním vlasov, zhrubnutím nechtov a zmenou 

ich farby.  

Inkubačný čas ochorenia je 10 - 14 dní. Pôvodcami nákazy sú rôzne druhy húb (plesne, 

kvasinky).  

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek alebo zviera, pôda s obsahom zvyškov húb. 

Mechanizmus prenosu sa uskutočňuje kontaktom priamo s chorým alebo nepriamo 

prostredníctvom kontaminovaných predmetov alebo prostredia.  

Faktorom prenosu sú napr. kontaminované ruky, nohy, uteráky, bielizeň, obuv, holičské, 

pedikérske a kadernícke nástroje. 

Prevenciou ochorenia je prísne dodržiavanie zásad osobnej hygieny a hygienicko-

protiepidemických opatrení v prevádzkach starostlivosti o ľudské telo; dôkladná mechanická 

očista a dezinfekcia všetkých pomôcok, nástrojov a pracovných plôch po každom 

zákazníkovi. Dôkladná dekontaminácia podláh, vaničiek, ležadiel. 

 
Stafylokokové nákazy 
Prejavujú sa hnisavým zápalom kože. V prípadoch, keď nákaza prenikne do podkožia alebo 

svalstva, môže dôjsť až k otrave krvi. Môžu tiež spôsobovať ochorenia očných spojiviek, žíl, 

tráviaceho traktu. 

Inkubačný čas je od niekoľko hodín do 10 dní.  
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Pôvodcom nákazy je baktéria Staphylokokus aureus(„zlatý stafylokok“) značne odolný voči 

vonkajším vplyvom.  

Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič.  

Prenos nákazy sa uskutočňuje buď priamo dotykom s chorým, alebo nepriamo 

prostredníctvom kontaminovaných predmetov, bielizne. Vstupnou bránou infekcie je 

poranená koža. Poranenie môže byť zjavné, ale aj nepatrné, len s drobnými odreninami. 

 
Svrab 
Prenosná kožná choroba, ktorú vyvoláva roztoč Zákožka svrabová.  

Inkubačný čas ochorenia je 7 – 21 dní.  

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek.  

Prenos nákazy sa uskutočňuje priamym stykom s chorou osobou, použitím šiat a posteľnej 

bielizne chorého a pod. Samička roztoča sa zavŕta do ľudskej kože, vytvára si v nej chodbičky, kde 

kladie vajíčka (WENZEL, et al. 1998). Ochorenie sa prejavuje svrbením hlavne v noci a v teple. Pri 

škriabaní kože sa môžu postihnuté miesta zapáliť a následne hnisať. Vyrážka sa objaví najmä na 

miestach, kde je koža jemná, napr. medzi prstami, v podpazušnej jamke alebo v slabinách. Svrab 

sa vyskytuje najmä tam, kde je nízka úroveň osobnej hygieny.  

 

Vírusová hepatitída typu B a C 
Zápal pečene. Ide o závažné prenosné ochorenia, pri ktorých vírus napadne pečeňové 

bunky a ničí ich. Ochorenie sa prejavuje pozvoľna nechutenstvom, celkovou slabosťou, 

teplotami, bolesťami v podbrušku a v kĺboch.  

Inkubačný čas je 50 – 180 dní, najčastejšie 70 – 90 dní.  

Pôvodcom nákazy je vírus hepatitídy typu B a C.  

Prameňom nákazy je chorý človek. Vírus je prítomný v krvi infikovanej osoby už v druhej 

polovici inkubačného času. U časti osôb vedie ochorenie k dlhodobému nosičstvu vírusu, 

ktoré môže byť bezpríznakové alebo spojené s chronickým postihnutím pečene  

(SUCHOPÁR, 1996). 

Nákaza sa prenáša krvou, vstupnou bránou infekcie je poranená koža alebo sliznica. 

Najčastejšie sa to stáva prostredníctvom nedostatočne vysterilizovaných nástrojov, napr. 

injekčných striekačiek, ihiel, skalpelov, nástrojov na holenie, ostrých nástrojov používaných v 

pedikúre a manikúre. 

 

Rezistencia voči antibiotikám a nozokomiálne nákazy 
Infekcie v dôsledku baktérií, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám, sa stali obrovským a 

rastúcim problémom, najmä v nemocniciach. Keďže je ťažké zničiť tieto baktérie, takéto 

infekcie vedú k dlhšiemu ochoreniu a pobytom v nemocnici a spôsobujú vyššie riziko smrti. 
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Prevencia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v zdravotníctve: 
- Pomôcky, pri používaní ktorých došlo k zakrvácaniu, ktoré sa dostávajú do styku s 

telesnými tekutinami alebo spôsobujú čo i len nepatrné ranky, sa uprednostňujú sterilné 

a jednorazové. Opakovane použiteľné pomôcky sa musia účinne dekontaminovať 

dôkladnou dezinfekciou, mechanickou očistou a následnou sterilizáciou.  

Pri zaobchádzaní so zakrvavenými tampónmi, čistení zakrvavených pomôcok musí 

personál používať nepriepustné rukavice a účinné dezinfekčné prostriedky 

(http://www.ruvzlm.sk/oddelenie/hzp/starostlivost-telo.pdf).  

- Použité ihly, čepieľky a iné ostré, biologicky kontaminované jednorazové pomôcky sa 

odkladajú do uzatvárateľných obalov s pevnými stenami. Na použité injekčné ihly sa 

nenasadzujú ochranné kryty (nebezpečenstvo poranenia). Použité ihly sa nesmú 

vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu, musí byť zabezpečená ich likvidácia 

firmou zaoberajúcou sa zneškodňovaním nebezpečného odpadu, najmenej raz za 6 

mesiacov. 

 
AIDS / Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti  
Ochorenie vírusového pôvodu. Na začiatku sa prejavuje zväčšením lymfatických uzlín, 

stratou hmotnosti, striedavými alebo vysokými teplotami, hnačkami, nevoľnosťou, svrbením. 

V neskoršom štádiu sa prejavuje opakovanými infekciami rôznymi druhmi mikroorganizmov v 

dôsledku zlyhávania imunitného systému. 

Pôvodcom nákazy je vírus HIV. Vírus je citlivý na vyššie teploty a na dezinfekčné 

prostriedky.  

Inkubačný čas: 6 mesiacov až 10 rokov i viac (WENZEL, et al. 1998). 

Prameňom nákazy je infikovaný človek chorý na AIDS alebo nosič vírusu HIV. 

Vírus sa prenáša krvou, semenom a pošvovými výlučkami. Existujú prakticky len tri spôsoby 

jeho prenosu: sexuálny prenos, prenos ostrými nástrojmi kontaminovanými krvou pozitívnej 

osoby (ihly, skalpely, nožnice, holiace nástroje) a prenos z matky na dieťa vo vnútri 

maternice alebo pri pôrode. 

Zatiaľ neexistujú nijaké dôkazy o prenose AIDS vodou, potravinami, vzduchom pri 

kašľaní a kýchaní, bežným stykom s chorým, jedálenskými príbormi, návštevou sauny, 

kúpaliska, na toaletách a pod. 

Preventívne opatrenia v prevádzkach osobných služieb sú rovnaké ako v prevencii 

vírusovej hepatitídy B. Platí zásada, že ľudskú krv treba považovať za potenciálne infekčnú a 

tak s ňou i s krvou znečistenými predmetmi zaobchádzať. 

 
Všeobecné preventívne opatrenia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 

- održiavanie zásad osobnej hygieny, 
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- dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických zásad v prevádzkach starostlivosti o 

ľudské telo, 

- dôkladná očista a dezinfekcia všetkých pracovných nástrojov po každom použití, 

- nástroje, ktoré porušujú pokožku používať len sterilné, 

- dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, tým predchádzať a znižovať riziko vlastného 

poranenia, 

- bezpečne likvidovať jednorazové ihly a krvou znečistené tampóny.  

 

V zmysle zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  (§ 12), sú 

opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení : 
a) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení, 

b) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace 

prenosné ochorenie, 

c) odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vody na kúpanie, 

vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a 

vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich 

zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov 

prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky, 

d) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich 

sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín 

obyvateľstva, 

e) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov, 

f) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom 

určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia, 

g) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, 

h) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie 

alebo podozrivých z takého ochorenia, 

i) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, 

vrátane zákazu požívania potravín, pokrmov a nápojov, 

j) zákaz používania vody, ktorá nespĺňa medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na 

kúpanie, 

k) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody, 

l) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia, 

m) zákaz činnosti alebo prevádzky /Vestník MZSR 1995. č.109/1995/. 
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ECDC 
Európske centrum prevencie a boja proti infekčným chorobám (ECDC) bolo založené 

v roku 2005 na ochranu zdravia občanov Európskej únie pred infekčnými chorobami. Slúži 

ako informačné, vedomostné a pracovné stredisko podpory a posilňovania všetkých inštitúcií 

a krajín EÚ v ich práci na skúmaní, prevencii a v boji proti infekčným chorobám. 

Do boja proti infekčným chorobám sa zapája množstvo rôznych inštitúcií EÚ a inštitúcií 

verejného zdravotníctva členských štátov a všetky uplatňujú rôzne spôsoby práce. ECDC 

prispieva ku koordinácii všetkých týchto jednotlivých inštitúcií, aby sa zisťovanie a reakcie v 

súvislosti s výskytom infekčných chorôb vykonávali systematickejšie a účinnejšie. 

 

 
Obrázok 1 Poster 
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Záver 
Minulosť nás naučila, že vytvorenie dobrých systémov verejného zdravia na boj proti 

infekčným chorobám vyžaduje veľa času a úsilia. Tieto systémy sú citlivé a aby dobre 

fungovali, musia sa neustále udržiavať a vyvíjať. Minulosť nás tiež naučila, že ak to 

neurobíme, môžu sa rýchlo vyvinúť veľké epidémie, ktorých kontrola môže byť veľmi ťažká  

a nákladná. Udržiavanie účinných systémov verejného zdravia je preto rozumná investícia 

do budúcnosti. (ecdc.europa.eu) 

 

 

Zoznam bibliografických odkazov: 
1. ROVNÝ, I. 2009: Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Herba,spol.sro.,2009, s. 13, s. 52. 

2. SUCHOPÁR, J. 1996. Remedium Compendium. Praha: PANAX, 1996. 203 s. 

3. ŠRÁMOVÁ, M. et al. 1995. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf – Jesenius, 1995. 

224 s. 

4. Vestník MZSR 1995. č.109/1995 Z.z. O požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 

zariadení z ohľadu ochrany zdravia. 

5. VOLNÁ, F. et al. 1999. Dezinfekcia a sterilizácia – teória a prax. Žilina: VRANA, 

spol.s.r.o., 1999, 188 s., ISBN 80-9668248-0-5 

6. WENZEL, R. et al. 1998. A Guide to infection Control in the Hospital. London: B.C. 

Decker INC Hamilton, 1998, 182 s. 

7. ZAHRADNICKÝ, J. 1990. Mikrobiológia a epidemiológia. Martin: Osveta, 1990, 608 s. 

8. http://www.ruvzlm.sk/oddelenie/hzp/starostlivost-telo.pdf 

9. http://www.ecdc.europa.eu/sk/publications/.../1105_COR_ECDC_Brochure_2011.pdf 

10. www.uvzsr.sk 

 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 662

VYBRANÉ ASPEKTY METODOLOGIE VÝZKUMU V OŠETŘOVATELSTVÍ 
(Poster) 

 

Ivica Gulášová1, Lenka Görnerová2, Ján Breza ml.3, Jana Švecová4  

 
1VŠZaSP sv.Alžbety, Bratislava 

2Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií 
3Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava 

4NÚT a RCH, Vyšné Hágy 

 
Souhrn 

Příspěvek je zaměřen na metodologii výzkumu v ošetřovatelství. Výzkum je 

systematické, řízené, empirické a kritické zkoumání hypotetických tvrzení o předpokládaných 

vztazích mezi přirozenými jevy. Ošetřovatelský výzkum je vědecký proces, který potvrzuje, 

ověřuje nebo zlepšuje existující poznatky a vytváří nové poznatky, které přímo nebo nepřímo 

ovlivňují ošetřovatelskou praxi. Je naprosto nezbytný pro rozvoj oboru, umožňuje poskytovat 

ošetřovatelskou péči založenou na důkazech. Sestra může sama zkoumat, může být 

objektem výzkumu, může se i podílet na klinickém výzkumu (práce s respondenty, odběry 

materiálu apod.). Důležité je znát metodologii jelikož nám pomáhá definovat problémy v 

ošetřovatelství a iniciovat jejich řešení.  

 

Klíčová slova: Výzkum. Ošetřovatelství. Metodologie, téma, sestra. 

 

Summary 
This article focuses on research methodology in nursing. Research is a systematic, 

controlled, empirical and critical investigation of hypothetical assertions about the expected 

relationships between natural phenomena. Nursing research is the scientific process that 

confirms, verifies or improves existing knowledge and creates new knowledge that directly or 

indirectly affects nursing practice. Research is absolutely essential for the development in 

this field and allows us to provide nursing care based on evidence. Nurse can conduct its 

own examination, can be an object of research or can be involved in clinical research (work 

with respondents, sampling of material, etc.). It is important to know the methodology that 

helps us to define problems in nursing and to initiate their solutions. 

 
Key words: Research. Nursing. Methodology. Topic. Nurse. 
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Úvod 
Předmětem příspěvku je stručně  a jasně charakterizovat metodologii výzkumu v 

ošetřovatelství, vymezit a formulovat cíle výzkumu ale také informovat o výběru metod a 

organizaci výzkumu. 

 
Charakteristika metodologie 
Metodologie výzkumu má mnoho cílů. Mezi ně patří: 

- Charakterizovat metodologii a výzkumný proces. 

- Zdůvodnit postup při výběru výzkumného problému. 

- Popsat způsob zpracování přehledu literatury k vybraným problémům. 

- Ilustrovat postup utváření designu výzkumu. 

- Vysvětlit způsob vymezení cíle a formulování hypotéz. 

- Popsat postup při výběru subjektu výzkumných aktivit. 

- Objasnit kritéria výběru metod a organizace výzkumu. 

- Popsat postupy při sběru, analýze a interpretaci výzkumných údajů. 

- Ilustrovat způsoby prezentace výsledků. 

 

Metodologie se zabývá obecnými teoretickými problémy cest a prostředků vědeckého 

poznání a zákonitostmi vědeckého zkoumání jako tvůrčího procesu. Někteří autoři ji pak 

definují podrobněji jako systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy a 

objasňování, plánování, realizace, publikace a využití v praxi. Z toho vyplývá, že metodologie 

je tvořivý proces výzkumné činnosti, jenž zahrnuje jednotlivé fáze logicky na sebe navazující 

tak, aby bylo dosaženo objektivních a smysluplných výsledků. Předpokladem výzkumného 

procesu je tvořivý přístup k jeho jednotlivým fázím, které jsou východiskem pro přípravu, 

průběh i hodnocení výzkumu (ŽIAKOVÁ, A KOL., 2003). Strukturu projektů ovlivňuje vybraný 

metodologický přístup řešení výzkumného problému, který může být kvantitativní nebo 

kvalitativní, případně může být použito obou přístupů. 

Výzkumný proces můžeme rámcově rozdělit na tyto fázi koncepční, plánovací, empirickou, 

analytickou a disemananční.  

Koncepční fáze (neboli fáze představy) se zabývá výběrem objektů výzkumu a jeho 

začlenění do širšího kontextu. 

Plánovací fáze je fází metodologických rozhodnutí o strategii, která se použije při sběru a 

analýze údajů týkajících se zkoumaného problému. 

Empirická fáze je fází, ve které se shromažďují údaje dle stanoveného plánu. 

V analytické fázi se organizuje a vytváří smysl údajů a jsou testovány hypotézy. 

Závěr celého cyklu tvoří fáze disemananční, ve které jsou výsledky studie odevzdávány 

jiným a provádí se kroky pro jejich integraci do ošetřovatelské  
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Výběr výzkumného tématu 
Výzkumné téma stojí na začátku výzkumného procesu. Je oblastí, ve které se bude 

výzkum uskutečňovat. V jeho rámci se vymezí výzkumný problém, který může být 

formulovaný jako výrok nebo otázka. Forma otázky má potom výhodu jednoduchosti a 

přímosti. Otázka vyžaduje odpověď a psychologicky pomáhá zaměřit pozornost na získání 

těch informací, které jsou pro odpověď potřebné. Výzkumné téma v sobě obsahuje 

výzkumný problém a několik potencionálních výzkumných otázek. Počet těchto otázek není 

rozhodující, důležitá je jejich relevance a smysluplnost. 

Při vymezování výzkumného problému se musí zvážit: 

- dimenze jeho podstaty (Je vybraný problém důležitý?) 

- metodologická dimenze (Jde o problém, který je řešitelný?) 

- praktická dimenze (Jsou materiální a finanční zdroje dostatečné k jeho realizaci?)  

- etické dimenze (Je možno problém studovat v souladu s pravidly ochrany lidských 

bytostí?) 

Východisky při výběru problému mohou být zkušenosti, teorie či ošetřovatelská literatura. 

 
Informace o problému 

Co se informací o problému týče, jejich sběr o problému částečně předchází jeho 

identifikaci. Může nás upozornit na nevyřešené otázky a nové přístupy. Po vymezení 

problému je nevyhnutelné zpracování rozsáhlého přehledu literatury. 

Hlavním úkolem přehledu literatury a jejího studia je vymezení toho, co je už známé 

ve spojení se sledovaným problémem a stanovení širokého koncepčního rámce, do kterého 

se problém zasadí. Studium literatury nám rovněž umožní získat co největší množství 

poznatků vztahujících se k danému problému a zdůvodnit cíl práce a ulehčit formulaci 

hypotéz a výběr metod výzkumu (STAROŇOVÁ, 2011). 

Výstupem zpracované literatury je teoretický rámec jako část výzkumného projektu, 

který obsahuje poznatky související s výzkumným problémem, posouzení problému ze širší 

teoretické nadstavby, možnosti využití zkoumaného problému v teorii, východiska pro 

operacionalizaci problému a použití metod a rámec pro interpretaci výsledků. 

Knihy a časopisy je možno si opatřit ve vědeckých, univerzitních a odborných 

knihovnách, které zpracovávají na objednávku výběrovou bibliografii se stručnou anotaci 

pomocí elektronického zpracovávání dat – je možno si zřídit soukromou databázi 

s elektronickým zpracováním dat. 

Velmi užitečné a systematické je zpracování literatury, zvláště pokud je rozsáhlá. 

Abstraktní zkoumání totiž napomáhá při výběru a diagonální čtení a soustředění na podstatu 

zase šetřit čas.  
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Sestra, která zkoumá nějaký problém, by měla v teoretické části dokázat, že zkoumanou 

problematiku má nastudovanou a je v ní odbornicí (STAŇKOVÁ, 1998). 

 
Design výzkumu 
Rozhodnutí o výzkumném designu ovlivňuje výběr a formulace výzkumného problému a 

otázek, čas a materiální zdroje pro výzkum a možnosti použití výzkumných metod a 

výzkumného vzorku. 

Na design výzkumu má také podstatný vliv výběr základní metodologické orientace, ať už jde 

převážně o kvantitativní nebo kvalitativní výzkum či o experimentální, nebo neexperimentální 

výzkum. Design o kvantitativně orientovaném výzkumu se zpravidla skládá z několika 

základních prvků a to jsou: 

- výzkumné téma, problém a otázky 

- výzkumné cíle a hypotézy 

- výzkumnýá vzorek a metody, organizace výzkumu, zpracování a interpretace údajů 

Design v kvalitativně orientovaném výzkumu představuje v některých krocích poněkud 

odlišný postup, což ovlivňuje jeho zaměření na jeden nebo několik případů, výběr 

výzkumných metod a možnosti zpracování výsledků (MIOVSKÝ, 2006).  

 
Vymezení cíle a formulování hypotézy 

Informace o sledovaném problému získané z literatury a jiných zdrojů nám poskytnou 

poznatky pro formulování cílů a hypotéz. 

Cíle výzkumu musí vycházet z problému a specifických otázek, které mají být 

konkrétní, jasné a přesné a měly by směřovat k řešení zkoumaného problému 

(FARKAŠOVÁ, ET AL. 2006). 

Hypotéza je předpokládaná odpověď na výzkumnou otázku a tvrzení, předběžný 

předpoklad nebo vysvětlení vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými, vztahu mezi 

závislou a nezávislou proměnnou naznačeného ve frázi „více než“, „méně než“, „závisí“, atd. 

Je formulovaný formou oznamovací věty, jednoduchým, srozumitelným a stručným 

způsobem, konkrétními a operativními termíny (MEŠKO, KATUŠČÁK, FINDRA, et al. 2005). 

Funkcí hypotézy je poskytovat výzkumnému projektu směr a propojit možnosti zájmů pomocí 

vyjádření formálních vztahů, které se empiricky hodnotí.  

Výzkum v ošetřovatelství bývá zpravidla koncipovaný tak, že se stanoví hlavní problém, který 

se zpřesňuje v dílčích otázkách. Formulování hypotéz vychází z uvedené proměnné tak, že 

se formuluje východisková hlavní hypotéza a pracovní hypotézy. Podstatnou vlastností 

hypotézy je možnost jednoznačněji potvrdit nebo vyvrátit skutečnost. 

Pojmy, které se v hypotézách používají, se musí vysvětlit, určit, co přesně znamenají, musí 

být operacionalizované. Operacionalizace je překladem abstraktního pojmu do něčeho, co je 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 666

možno pozorovat. Výsledkem je určení pozorovatelných jevů, které se budou pokládat za 

indikátory přítomnosti nebo nepřítomnosti toho, co označuje teoretický pojem. Pozorovatelné 

jevy, které se přiřazují ke zkoumanému konceptu, se nazývají operační definice jevu. 

Mohli bychom si docela dobře položit otázku, jestli musí každý výzkum obsahovat otázky. I 

když testování hypotéz tvoří základ empirických zkoumání, existují i výzkumy, ve kterých se 

hypotézy utvářejí v jejich průběhu, nejsou formulovány na začátku, nebo nemají jednoznačné 

postavení, například popisný nebo kvalitativní výzkum (STAROŇOVÁ, 2011). Popisný 

výzkum více usiluje o zobrazení jevů než o jejich vysvětlení a v ošetřovatelství se používá 

často. Popisné ošetřovatelské studie jsou zaměřeny na sledování postojů, prožívání, 

spokojenost, schopnost pochopit nemoc a jiné. Popisné studie, kterých cílem je znázornit 

současný stav v nějaké situaci, řeší zpravidla širší cíle (MEŠKO, KATUŠČÁK, FINDRA, et al. 

2005). 

 

Jedním z druhů empirického výzkumu je průzkum, který se vyznačuje tím, že se v něm 

neověřují hypotézy (KUTNOHORSKÁ, 2009). Místo hypotéz se určují dílčí cíle nebo úkoly. 

Mohou se například zjišťovat názory sester na jejich postavení ve společnosti a tento cíl se 

může specifikovat na dílčí cíle. 

 
Výběr souboru 

Výběr subjektů výzkumných aktivit předurčuje řešený problém a proměnné 

formulované v jednotlivých hypotézách. Například pokud sledujeme postoje sester 

v trojsměnném provozu, vybavení pomůckami na jedno použití a spokojenost pacientů 

s organizací ošetřovatelské péče, musíme vybrat do vzorku sestry, ošetřovací jednotky i 

nemocné (STAŇKOVÁ, 1998). Při výběru je důležitý i způsob a velikost vzorku výzkumu, 

například počet sester, ošetřovacích jednotek a pacientů. 

Kritériem při výběru skupin osob a věcí, tedy subjektů výzkumu, může být reálná 

možnost ověřit proměnné na vybraných subjektech nebo možnost zevšeobecňování 

výsledků. 

Vzorek, který vybereme pro určitou výzkumnou aktivitu, by měl splňovat možnost 

určitého zevšeobecnění (MEŠKO, KATUŠČÁK, FINDRA, et al. 2005). Nemůžeme zpravidla 

sledovat například celou populaci sester, všechny ošetřovatelské jednotky a všechny 

nemocné. Výzkumné studie zahrnují pouze určitou část populace, výběr nebo vzorek, který 

musí splňovat vymezené charakteristiky. 

Soubor všech objektů, kterých se výzkum týká a pro který mají platit výsledky 

výzkumu, se nazývá základní soubor – populace (BÁRTLOVÁ, 2000). V našich případech 

tvoří základní soubor všechny sestry, které pracují v trojsměnném provozu, všechny 

ošetřovací jednotky a všichni hospitalizovaní pacienti. Počet uvedených jednotek je ovšem 
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značný, proto přirozeně nemohou být všechny zahrnuty do výzkumu. Výzkumník z tohoto 

základního souboru vybírá pro výzkumné účely pouze určitý počet subjektů, tzv. výběrový 

soubor nebo výzkumný vzorek. 

Při získávání výzkumného vzorku můžeme postupovat několika způsoby, a to 

náhodným výběrem, stratifikovaným výběrem, mechanickým výběrem nebo záměrným 

výběrem. 

 
Výběr metod výzkumu 

Definování proměnných výzkumu vytváří prostor pro výběr metod měření, které 

budou objektivní, spolehlivé a kontrolovatelné. Ve výzkumu používáme více metod, čímž 

získáme pohled na řešený problém z několika rovin a aspektů. Například pozorováním 

zjistíme vnější znaky výzkumu zkoumaného jevu – chování a jednání sester nebo pacientů, 

podmínky ošetřovatelské péče a podobně. 

Struktura metod závisí i na vybraných druzích výzkumu a jeho subjektů. V jednotlivých 

případech jsou k dispozici: 

- kvantitativní metody 

- kvalitativní metody 

Výběr metod výzkumu je náročný proces, který vyžaduje nejen důkladné ovládání metod a 

práci s nimi, ale i tvořivost při výběru tak, aby vybrané metody splnily svoji úlohu ve výzkumu 

– ověřily proměnné stanovené v hypotézách. 

 
Organizace výzkumu 
Významné místo ve výzkumném procesu má i organizační zabezpečení výzkumu. Pokud 

máme vymezený problém, cíle, hypotézy, výzkumný vzorek a metody, přistupujeme 

k realizaci výzkumu. Před vstupem do terénu vypracujeme organizační rámec pro zvládnutí 

těchto kroků: 

- určení konkrétních míst výzkumu 

- vymezení časového prostoru pro výzkum 

- pověření spolupracovníků výzkumu (BÁRTLOVÁ, 2000) 

- zabezpečení materiálních a finančních podmínek 

- získání souhlasu pracovišť, na nichž má být výzkum realizován 

 

Po zabezpečení uvedených kroků vytvoříme podmínky pro samotnou realizaci výzkumu, 

případně předvýzkumu. Všichni, kteří uskutečňují navrhovanou metodiku v terénu, musí 

dodržovat určitý kodex výzkumného pracovníka, tedy by měli být objektivní, přesní, důslední 

a taktní. 
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Sběr výzkumných údajů, jejích analýza a interpretace 
Sběr údajů k výzkumu a jejich příprava a analýza je časově náročná část procesu výzkumu. 

Shromažďování informací vyžaduje i několik týdnů. Po získání potřebných informací, údajů, 

dat a dalších poznatků se připraví k rozboru a zpracování. Před tímto krokem je třeba: 

- prohlédnout a zkontrolovat výzkumný materiál, 

- vyznačit identifikačními čísly odpovědi jednotlivých subjektů, 

- kódovat slovní údaje do kategorií nebo číselných forem, 

- zařadit výsledky do tabulek a grafů, 

- zařadit výsledky podle určitého systému, 

- popsat výsledky, 

- přenést výzkumné informace a údaje z písemných dokumentů do počítačových 

souboru. 

Materiál musí být zpracován a analyzován určitým systematickým a vhodným způsobem. 

Zjištěné údaje je potom třeba „oživit“, vyhodnotit, analyzovat a vysvětlit. 

Analyzované údaje se musí interpretovat srozumitelným výkladem výsledků, což je jeden 

z posledních kroků celého výzkumného procesu, který předchází uveřejnění (STAROŇOVÁ,  

2011).  

 
Prezentace výsledků výzkumu 
Výzkum však není úplný, pokud se jeho výsledky neuveřejní a nevyužijí v teorii a praxi. Ani 

nejpřesvědčivější hypotéza či podrobná studie nemá pro ošetřovatelství význam, pokud 

zůstane neznámá. Výsledky vědeckého výzkumu je proto třeba uveřejňovat ze dvou hlavních 

důvodů: 

- aby se podrobily veřejné oponentuře 

- aby mohly být využity v praxi (BÁRTLOVÁ, 2000). 

Rozeznáváme hlavní způsoby prezentace – přenesení výsledků výzkumu a publikování 

výsledků výzkumu. 

 
Závěr 

Po shrnutí uvedených informací můžeme konstatovat, že hlavním přínosem znalosti 

metodologie výzkumu je v motivaci sester, pro vědecko- výzkumnou činnost ale také pro 

aktivní vyhledávání objektů a subjektů výzkumu. Umožňuje nám také definovat problémy v 

ošetřovatelství a iniciovat jejich řešení.  
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Obrázok 1 Poster 
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REALIZÁCIA PROJEKTU EHES V OKRESE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

(Poster) 

 
Monika Švandová, Ľubica Benková  

 
Oddelenie podpory zdravia 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 
Abstrakt 
Cieľ: Cieľom medzinárodného projektu EHES je získať kvalitné a porovnateľné údaje 

o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe, ktoré budú následne použité na 

plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotného stavu v závislosti 

od socio-ekonomických podmienok a veku. Cieľom príspevku je vyhodnotiť vybrané 

ukazovatele zdravotného stavu u klientov vyšetrených v okrese Liptovský Mikuláš.  

Súbor a metodika: Na území SR bola formou náhodného výberu do skríningu zvolená 

populácia v celkovom počte 2 520 osôb vo veku 18 – 64 rokov, žijúca v 36-tich okresoch so 

sídlom RÚVZ. V okrese Liptovský Mikuláš bolo z centrálnej evidencie obyvateľstva 

oslovených 112 respondentov, z ktorých sa projektu zúčastnilo 55 osôb, t.j. 20 mužov (36 %) 

a 35 žien (64 %), najmä so stredoškolským vzdelaním s maturitou (56 %), ktorí sú 

zamestnaní (71 %). Informácie od respondentov boli získavané formou štandardizovaného 

dotazníka, základných fyzikálnych a klinických vyšetrení a analýz biologických vzoriek.   

Výsledky: V súbore boli lekárom zistené ochorenia u 40 % klientov, najmä hypertenzia  

(24 %) a vysoká hladina cholesterolu v krvi (22 %). Posledné merania tlaku krvi, hladiny 

celkového cholesterolu a glukózy v krvi boli u respondentov vykonávané v posledných 12-

tich mesiacoch, pričom ¼ respondentov oznámil zdravotnícky pracovník zvýšenú hodnotu 

tlaku krvi a celkového cholesterolu v krvi. Optimálna hodnota systolického tlaku krvi bola 

zistená u 36 % a diastolického tlaku krvi u 44 % respondentov, najmä v skupine žien. 

U respondentov bola zistená zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi v 43 %, LDL 

cholesterolu v 26,5 %, TG v 28 % a glukózy v 33 %. Nízku hladinu HDL cholesterolu malo  

68 % mužov a 62,5 % žien. Rizikovú hodnotu AI malo 63 % mužov a 50 % žien. Fajčenie 

cigariet (denne a príležitostne) uviedlo 31 % respondentov. V zamestnaní nepociťuje stres 

27 %, zatiaľ čo v súkromí ho nepociťuje až 64 % respondentov. Nízku konzumáciu rýb 

udávajú ¾ respondentov. Konzumáciu zeleniny a celozrnného pečiva 4x týždenne a viac 

udáva každý tretí respondent, konzumáciu ovocia udáva každý druhý respondent. 

Záver: Výsledky projektu v okrese Liptovský Mikuláš nabádajú k potrebe širokého záberu 

prevencie a vykonávania najmä skríningových vyšetrení v danej populácii, ako aj 

k zvýšenému úsiliu v oblasti nefarmakologického ovplyvňovania rizikových faktorov 

vyplývajúcich zo spôsobu života.  
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Kľúčové slová: Zdravotná politika. Zdravotné riziká. Preventívne aktivity. 

 

Abstract 
Objective: The objective of EHES international project is to gain quality and comparable 

data concerning health and health risks of adult population in Europe, which will be finally 

used for health policy planning, preventative activities, health needs depending on socio-

economic conditions and age. The aim of this paper is to evaluate selected indicators of 

health status among clients examined within the district. 

Patients and methods: The population of total number 2520 people, aged from 18-64 

years, living in 36 districts where RÚVZ is based, was chosen by random choice for 

screening in the territory of the Slovak Republic. In the district of Liptovský Mikuláš, 112 

respondents out of total number in central registration of population were surveyed, in which 

55 people took part. In particular, 20 men (36 %) and 35 women (64 %), especially 

secondary school graduates (56 %), employed (71 %). 

The information from respondents was obtained by means of standardised questionnaire, 

clinical and basic physical examination and analysis of biological samples. 

Results: Doctors found disease in 40 % of clients in chosen groups. It was mainly 

hypertension (24%) and high blood cholesterol (22 %). Recent measurements of blood 

pressure, total cholesterol and blood glucose were performed in respondents in the last 12 

months, while ¼ of respondents were said by medical staff to have increased value of blood 

pressure and total blood cholesterol levels. Optimal systolic blood pressure value was found 

in 36% and diastolic blood pressure level in 44 % of respondents, particularly in the group of 

women. An increased total blood cholesterol level was found in 43 % of respondents, LDL 

cholesterol in 26,5 %, TG in 28 % and glucose in 33 %. Low levels of HDL cholesterol were 

found in 68% of men and 62,5 % in women. AI risk indicator level had 63 % of men and 50 % 

of women. Smoking cigarettes (daily and occasional) was reported by 31 % of respondents. 

27 % don’t have any stress at work while 64 % of respondents have no stress even in private 

life. Low consumption of fish was reported by ¾ of respondents. Every third respondent 

reported consumption of vegetables and wholemeal bread 4 times a day and more. 

Consumption of fruit gives every second respondent. 

Conclusion: Results of the project in the district of Liptovský Mikuláš show a need to 

encourage a broad scope of prevention and implementation of screening examination in 

particular population, as well as increasing effort in the area of non-pharmacological 

influence of risk factors resulting from lifestyle. 

 

Key words: Health policy. Health risks. Prevention activities. 
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Úvod 
Medzinárodný projekt EHES (European Health Examination Survey – Zisťovanie 

zdravia Európanov) je aktivitou Európskej únie. Je zameraný na získanie informácií 

o zdravotnom stave obyvateľstva prostredníctvom vyplnenia dotazníka, jednoduchého 

fyzikálneho vyšetrenia a odberu krvi. Projekt je koordinovaný z Fínska z referenčného centra 

založeného v Helsinkách pri National Institute for Health and Welfare. Ďalšími partnermi sú: 

Centrum nápomocné v otázkach etiky a ochrany osobných údajov založené v Ríme 

v Instituto Superiore di Sanita a Centrum spracovania štatistických údajov založené v Oslo 

v inštitúte Statistics Norway (1).   

Zúčastnenými krajinami sú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, 

Francúzko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, 

Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko (1).  

Krajiny zapojené do pilotnej štúdie sú: Fínsko, Nórsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, 

Česko, Slovensko, Anglicko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Malta, Grécko (1).  

Koordinátorom projektu v SR je MUDr. Mária Avdičová, PhD., vedúca Odboru epidemiológie 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Celonárodná štúdia v SR 

prebehla v roku 2011 (1).  

Projekt EHES vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov 

o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Získané informácie budú 

použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej 

starostlivosti v závislosti od socio-ekonomických podmienok a veku. Projekt EHES je 

zakomponovaný do Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, ktorého 

realizácia bola schválená Ministerstvom zdravotníctva SR (1).  

 

Cieľ 
Cieľom projektu EHES na Slovensku, ako aj v okrese Liptovský Mikuláš, bolo získať 

kvalitné a porovnateľné údaje o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie (1). Cieľom 

tohto príspevku je vyhodnotiť vybrané ukazovatele zdravotného stavu u klientov vyšetrených 

v okrese Liptovský Mikuláš. 

 

Súbor a metodika  

Cieľová populácia a veľkosť vzorky: do skríningu bola zvolená populácia osôb 18-

64 ročných žijúca v okresoch so sídlom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

(RÚVZ) (36 okresov). V každej vekovej skupine bolo  vybraných 500 respondentov (250 

mužov a 250 žien) s výnimkou vekovej skupinou 18-24 ročných. Celkom 2 520 osôb (1).  
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Výber vzorky: V každom vybranom okrese boli zvolení do základného súboru obyvatelia  

určenej vekovej skupiny, z ktorých sa vyberali  následne respondenti pomocou náhodných 

čísiel v nasledovnej štruktúre: 18-24 roční 5 mužov a 5 žien, 25-34 a 35-44 roční 8 mužov 

a 8 žien. Vo vekových skupinách 45-54 a 55-64 ročných 7 mužov a 7 žien. Celkom bolo 

vybraných v každom okrese 70 respondentov. Spolu vo všetkých okresoch 2 520 

respondentov (1). 

Charakteristika súboru v okrese Liptovský Mikuláš: z centrálnej evidencie obyvateľstva 

bolo oslovených 112 respondentov, z ktorých sa projektu zúčastnilo 55 osôb, t.j. 20 mužov 

(36 %) a 35 žien (64 %), najmä so stredoškolským vzdelaním s maturitou (56 %), ktorí sú 

zamestnaní (71 %). Metódy získavania údajov: Informácie od respondentov v projekte 

EHES boli získavané formou štandardizovaného dotazníka, základných fyzikálnych  

a klinických vyšetrení a analýz biologických vzoriek. Z dôvodu zabezpečenia kvality  

a porovnateľnosti údajov sa kládol veľký dôraz na štandardizáciu meraní, dobrú prípravu 

personálu a spoluprácu s referenčnými centrami (Helsinki, Rím, Oslo) (1).  

Sumarizácia údajov prebiehala prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia  

a analýzy vzoriek krvi. Dotazník obsahoval základné údaje ako je vek, pohlavie, socio-

ekonomický stav respondentov, správanie v súvislosti so zdravím a otázky o zdravotnom 

stave. Čiastočne boli použité otázky z dotazníka EHIS (European Health Interview Survey)  

a pre zachovanie kontinuity a porovnateľnosti aj z dotazníka používaného v štúdiách v rámci 

CINDI programu (otázky o stravovaní a fyzickej aktivite). Fyzikálne vyšetrenie zahŕňalo 

vyšetrenie výšky, váhy, obvodu pása a meranie krvného tlaku. Vzorka krvi sa vyšetrovala na 

celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukózu (1). Vyšetreným klientom 

v okrese Liptovský Mikuláš bol zaslaný list s uvedením vyšetrených hodnôt a stručným 

vyhodnotením. Výsledky boli vyhodnotené programom MS Excel. 

 

Výsledky  

Vyhodnotenie odpovedí respondentov vo vybraných otázkach dotazníka: 

 
Otázka: „Boli u Vás lekárom zistené niektoré z nižšie uvedených chorôb?“ 
 V súbore opýtaných klientov (n=55) boli lekárom zistené vybrané ochorenia u 40 % 

klientov, najmä hypertenzia (24 %) a hypercholesterolémia (22 %). Až 60 % opýtaných 

klientov nemá zistenú lekárom jednu z vybraných diagnóz (tab.č.1).    

 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 675

Tabuľka 1 Lekárom zistené vybrané ochorenia v súbore klientov (n=55) 

Ochorenie abs. rel. (%) 

Infarkt myokardu 0 0 

Ischemická choroba 
srdca 

1 2 

Vysoký krvný tlak 13 24 

Vysoký cholesterol 12 22 

Mozgová príhoda 0 0 

Cukrovka 1 2 

Žiadne 33 60 

 
Otázka: „Kedy Vám bol naposledy meraný krvný tlak, cholesterol v krvi a hodnota 
cukru v krvi?“ 
 Posledné merania tlaku krvi, hodnoty celkového cholesterolu a glukózy v krvi boli 

u opýtaných klientov vykonávané prevažne v posledných 12-tich mesiacoch (tab.č.2).  

 

Tabuľka 2  Posledné merania krvného tlaku, cholesterolu a cukru v krvi v súbore klientov (n=55) 

Meraný tlak krvi Meraný cholesterol Meraný cukor 
Odpoveď 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

V posledných 12 
mesiacoch 

39 71 20 36 17 31 

Pred 1 – 2 rokmi 12 22 13 24 16 29 

Pred 3 – 5 rokmi 1 1,5 0 0 1 2 

Nikdy, alebo pred 
viac ako 5 rokmi  

1 1,5 9 16 10 18 

Neviem 2 4 13 24 11 20 

Odmietam 
odpovedať 

0 0 0 0 0 0 

 

Otázka: „Povedal Vám nejaký zdravotník v posledných 12-tich mesiacoch, že máte 
vyšší krvný tlak, zvýšený cholesterol v krvi a zvýšený cukor v krvi?“ 
 Približne ¼-ne opýtaných respondentov povedal zdravotnícky pracovník, že majú 

zvýšenú hodnotu tlaku krvi a celkového cholesterolu v krvi (tab.č.3). 
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Tabuľka 3 Oboznámenie klientov o nameraných vyšších hodnotách krvného tlaku, 

cholesterolu a cukru v krvi zdravotníckym pracovníkom (n=55) 

Vyšší tlak krvi Zvýšený 
cholesterol 

Zvýšený cukor 
Odpoveď 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Áno 14 25 13 24 2 4 

Nie 41 75 39 71 50 91 

Nie som si istý/istá 0 0 3 5 3 5 

 

Otázka: „Fajčíte v súčasnosti?“ 
 Fajčenie cigariet (denne a príležitostne) uviedlo 31 % opýtaných. Vôbec nefajčilo 69 

% opýtaných (tab.č.4).  

 

Tabuľka 4  Fajčenie v súčasnosti v súbore klientov (n=55) 

Áno, denne 
Áno, 

príležitostne 
Vôbec nie 

Odpoveď 

abs.  rel. (%) abs. rel. (%) abs.  rel. (%) 

Spolu (n=55) 9 16 8 15 38 69 

 
Otázka: „Ako často pociťujete stres v zamestnaní a súkromí?“ 

V zamestnaní pociťuje stres až ½ opýtaných klientov (51 %), nepociťuje stres 27 % 

a na otázku neodpovedalo 22 % opýtaných klientov. V súkromí pociťuje stres 18 % 

opýtaných klientov a nepociťuje stres viac ako polovica opýtaných klientov (64 %). Na otázku 

neodpovedalo 18 % opýtaných klientov (tab.č.5).  

 

Tabuľka 5  Pociťovanie stresu v zamestnaní a súkromí v súbore klientov (n=55) 

V zamestnaní V súkromí 
Odpoveď 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Veľmi často 3 5 1 2 

Pomerne často, zvládam ho len 
s problémami 

2 4 1 2 

Pomerne často, ale zvládam ho 23 42 8 14 

Iba zriedkavo 14 25 29 53 

Nepociťujem stres 1 2 6 11 

Neodpovedalo 12 22 10 18 
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Otázka: „Ako často konzumujete ryby a morské živočíchy, čerstvú zeleninu 
(zeleninové šaláty), čerstvé ovocie a celozrnné pečivo?“  

Ako je uvedené v tabuľke č. 6, ryby a morské živočíchy konzumuje v požadovanej 

frekvencii len ¼ opýtaných klientov (26 %) (tab.č.6, graf 1) a nekonzumujú až ¾ opýtaných 

klientov (74 %). Čerstvú zeleninu 4x týždenne a viac konzumuje 31 % opýtaných klientov (t.j. 

každý tretí). Nedostatočne čerstvú zeleninu nekonzumuje viac ako polovica opýtaných klientov 

(69 %). Podobne bola zistená aj konzumácia celozrnného pečiva, t.j. 4x týždenne a viac ho 

konzumuje 29 % opýtaných a nedostatočne ho konzumuje 71 % opýtaných klientov. Čerstvé 

ovocie 4x týždenne a viac konzumuje polovica opýtaných klientov (51 %) (graf 1).  

   

Tabuľka 6  Frekvencia konzumácie vybraných druhov potravín v súbore klientov (n=55) 

Frekvencia 
4x týždenne a 

viac 
1-3x týždenne 1-3x mesačne 

Menej často 
alebo vôbec 

nie 

Druh abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ryby a morské 
živočíchy 

1 2 13 24 25 45 16 29 

Čerstvá 
zelenina 
(zeleninové 
šaláty) 

17 31 22 40 10 18 6 11 

Čerstvé ovocie 28 51 24 43,6 2 3,6 1 1,8 

Celozrnné 
pečivo 

16 29 22 40 6 11 11 20 

 

 
Graf 1  Frekvencia konzumácie vybraných druhov potravín v súbore klientov v % (n=55) 
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Vyhodnotenie biochemických vyšetrení krvi a tlaku krvi v súbore klientov:  
 
Celkový cholesterol 
 Požadovanú hladinu celkového cholesterolu v krvi (< 5,0 mmol/l) malo 57 % 

vyšetrených klientov. Hraničnú (5,0-6,49 mmol/l) a rizikovú (> 6,5 mmol/l) hodnotu celkového 

cholesterolu malo spolu 43 % vyšetrených klientov. Zvýšené hodnoty celkového cholesterolu 

v krvi v súbore vyšetrených klientov boli zistené vo väčšej miere v skupine mužov (tab.č.7).   

  

 

Tabuľka 7  Hodnoty celkového cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51) 

Norma < 5,0 Hraničná 5,0-6,49 Riziková > 6,5 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži 
(n=19) 

9 47 6 32 4 21 

Ženy 
(n=32) 

20 62,5 10 31,25 2 6,25 

Spolu 
(n=51) 

29 57 16 31 6 12 

 
HDL cholesterol 
 Optimálna hodnotu HDL cholesterolu v krvi v skupine vyšetrených mužov (> 1,2 

mmol/l) malo 32 % klientov, v skupine vyšetrených žien (> 1,4 mmol/l) 37,5 % klientiek. 

Nízku hodnotu HDL cholesterolu (muži < 1,2 mmol/l; ženy < 1,4 mmol/l) malo 68 % mužov 

a 62,5 % žien (tab.č.8). 

 

Tabuľka 8  Hodnoty HDL cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených mužov a žien (n=51) 

Menej ako 1,2 Viac ako 1,2 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži 
(n=19) 

13 68 6 32 

Menej ako 1,4 Viac ako 1,4 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy 
(n=32) 

20 62,5 12 37,5 
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LDL cholesterol 
 V súbore klientov sme numericky podľa Friedewalda vypočítali hodnotu LDL 

cholesterolu. Optimálnu hodnotu LDL cholesterolu v krvi (< 2,5 mmol/l) malo 24,5 % 

vyšetrených klientov. Blízku optimálnej (t.j. 2,5 – 3,5 mmol/l) malo 49 % klientov, hranične 

zvýšenú (t.j. > 3,5 – 4,0 mmol/l) a vysokú (4,0 – 5,0 mmol/l) hodnotu LDL cholesterolu v krvi 

malo spolu 26,5 % klientov (tab.č.9).  

 

Tabuľka 9 Hodnoty LDL cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=49) 

Optimálna      
< 2,5 

Blízka 
optimálnej 

2,5-3,5 

Hranične 
zvýšená       
> 3,5-4,0 

Vysoká        
> 4,0-5,0 Hodnoty 

(mmol/l) 

abs. 
rel. 
(%) 

abs. 
rel. 
(%) 

abs. 
rel. 
(%) 

abs.  
rel. 
(%) 

Muži 
(n=18) 

3 17 9 50 2 11 4 22 

Ženy 
(n=31) 

9 29 15 48 3 10 4 13 

Spolu 
(n=49) 

12 24,5 24 49 5 10 8 16,5 

 
Triglyceridy (TG) 
 Normálnu hodnotu TG v krvi (< 1,9 mmol/l) malo 72 % vyšetrených klientov. Hranične 

zvýšené (1,9 – 2,29 mmol/l) a rizikové hodnoty TG (> 2,3 mmol/l) malo spolu 28 % 

vyšetrených klientov (tab.č.10).  

 
Tabuľka 10 Hodnoty TG v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51) 

Norma < 1,9 Hraničná 1,9 – 2,29 Riziková > 2,3 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži 
(n=19) 

12 63 4 21 3 16 

Ženy 
(n=32) 

25 78 5 16 2 6 

Spolu 
(n=51) 

37 72 9 18 5 10 
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Aterogénny index (AI) (CHOL/HDL) 
 Normálnu hodnotu AI v skupine mužov (≤ 4) malo 37 % klientov a v skupine žien (≤ 

3,5) 50 % klientiek. Rizikovú hodnotu AI v skupine mužov (> 4) malo 63 % klientov 

a v skupine žien (>  3,5) 50 % klientiek (tab.č.11).   

 
Tabuľka 11 Hodnoty aterogénneho indexu v súbore vyšetrených mužov a žien (n=51) 

Normálna ≤ 4 Riziková > 4 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži 
(n=19) 

7 37 12 63 

Normálna ≤ 3,5 Riziková > 3,5 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy 
(n=32) 

16 50 16 50 

 
Glukóza  
 Normálnu hodnotu glukózy v krvi (≤ 5,59 mmol/l) malo 67 % vyšetrených klientov. 

Hraničnú hodnotu (5,6 – 6,09 mmol/l) malo 23 % a rizikovú hodnotu glukózy (≥ 6,1 mmol/l) 

malo spolu 10 % vyšetrených klientov (tab.č.12).  

 

Tabuľka 12  Hodnoty glukózy v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51) 

Norma ≤ 5,59 Hraničná 5,6-6,09 Riziková ≥ 6,1 Hodnoty 
(mmol/l) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži 
(n=19) 

11 58 6 32 2 10 

Ženy 
(n=32) 

23 72 6 19 3 9 

Spolu 
(n=51) 

34 67 12 23 5 10 

 
Krvný tlak systolický (sTK) 
 Normálny a vyšší normálny sTK (t.j. 120 – 139 mmHg) malo 51 % vyšetrených 

klientov. Vysoký sTK (t.j. > 140 – 179 mmHg) malo spolu 10 % vyšetrených klientov.  

Optimálne hodnoty sTK (< 120 mmHg) malo 39 % vyšetrených klientov (tab. č. 13).  
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Tabuľka 13  Hodnoty systolického TK v súbore vyšetrených klientov (n=52) 

Muži (n=20) Ženy (n=32) Spolu (n=52) TK 
systolický 
(mmHg) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

< 120 3 15 17 53 20 39 

120 – 129 5 25 11 34 16 30 

130 – 139 8 40 3 9 11 21 

140 – 159 2 10 1 4 3 6 

160 – 179 2 10 0 0 2 4 

 
Krvný tlak diastolický (dTK) 
 Normálny a vyšší normálny dTK (t.j. 80 – 89 mmHg) malo 36,5 % vyšetrených 

klientov. Vysoký dTK (t.j. 90 – 109 mmHg) malo spolu 19,5 % vyšetrených klientov.  

Optimálne hodnoty dTK (< 80 mmHg) malo 44 % vyšetrených klientov (tab. č. 14).  

 
Tabuľka 14 Hodnoty diastolického TK v súbore vyšetrených klientov (n=52) 

Muži (n=20) Ženy (n=32) Spolu (n=52) TK 
diastolický 
(mmHg) abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

< 80 6 30 17 53 23 44 

80 – 84 7 35 4 12 11 21 

85 – 89 2 10 6 19 8 15,5 

90 – 99 3 15 5 16 8 15,5 

100 – 109 2 10 0 0 2 4 

 
Záver 
 Za najdôležitejšie rizikové faktory spôsobu života sa v slovenskej populácii naďalej 

pokladá fajčenie, fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, psycho-sociálne rizikové 

faktory a nezdravá výživa (3). Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia v SR, známe 

pod zjednodušeným názvom „Poradne zdravia“, sa stali významným nástrojom pre rozvíjanie 

intervencií zameraných na zdravý životný štýl, zmeny spôsobu života s cieľom zachovať 

a zlepšiť zdravie. Sú zriadené v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na báze RÚVZ v SR 

a jednoznačne napĺňajú aj špecifické ciele verejného zdravotníctva, nakoľko pracovníci 

Poradní zdravia svojou dennodennou  prácou s jednotlivcami a komunitami významne 

prispievajú k znižovaniu rizikových faktorov, pozitívne ovplyvňujú spôsob života a životný štýl 
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obyvateľstva. Poradne zdravia sú nezastupiteľnou súčasťou a naplnením surveillance 

chronických ochorení, nakoľko sa intenzívne podieľajú na zbere údajov o chorobnosti 

a prevalencii rizikových faktorov. Vo všetkých činnostiach používajú štandardné medicínske 

postupy a aktuálne odporúčania odborných lekárskych spoločností (2, 5).  

 Poradne zdravia sú určené pre ľudí, ktorí chcú poznať svoje rizikové a ochranné 

faktory a znižovať svoje zdravotné riziko úpravou spôsobu života, bez použitia liekov ako aj 

ľudí, ktorým rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení už zistil lekár a ich stav si vyžaduje 

úpravu spôsobu života (4). Pracovníci Poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši sa podieľajú na zvyšovaní zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu Liptova v 

oblasti kľúčových determinantov zdravia ako je výživa, fyzická aktivita, tabak a alkohol 

prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva v rámci individuálnych  

a skupinových intervencií. Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania  

a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických 

neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o zásadách 

správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní 

najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam. Poradenstvo v rámci 

špecializovaných poradní RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši je zamerané na úpravu 

spôsobu života v troch najvýznamnejších rizikových faktoroch – nesprávna výživa, fyzická 

inaktivita a fajčenie. 

Výsledky projektu v okrese Liptovský Mikuláš nabádajú k potrebe širokého záberu 

prevencie a vykonávania najmä skríningových vyšetrení v danej populácii, ako aj  

k zvýšenému úsiliu v oblasti nefarmakologického ovplyvňovania rizikových faktorov 

vyplývajúcich zo spôsobu života. 



  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Konferencia  „Ružomberské zdravotnícke dni VII. ročník“ 683

 
Obrázok 1 Poster 
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Súhrn 
Počet osôb s kardiovaskulárymi ochoreniami v ostatnýom období prudko stúpa, čo je 

daň za  menej pohybu a nesprávny životný štýl. Pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na 

lipidový metabolizmus a glukózovú toleranciu ako ovplyvniteľné faktory. Zníženie hladiny 

celkového cholesterolu o 1 % je spojené so znížením kardiovaskulárneho rizika o tri 

percentá, podobne vzostup HDL o 3 % je sprevádzaný porovnateľným poklesom tohto rizika. 

Správne stravovanie je schopné pomôcť k dosahovaniu cieľových hladín lipidov až v 30 

percentách prípadov, čo je porovnateľné so statínovými štúdiami. Úprava stravovania je 

pritom  oveľa lacnejšia a prirodzenejšia ako statínová liečba. Na hodnotenie obezity je lepší 

ukazovateľ obvod pása ako BMI. Ak by sa daril boj proti obezite a tým aj diabteu typu II 

,napr. ak by sa znížil obvod pása o 10-15 %,, možno v populácii očakávať pokles KVS m 

ortality až o 40 % v priebehu 20 rokov. Pre osoby, ktoré dosiahnu zníženie obvodu pása, je 

možné zvážiť finančné bonifikácie napr. vo formy zdravotných šekov - bonov. 

 

Kľúčové slová: Kardiovaskulárne ochorenia. Obezita. Dyslipidémia. Stravovanie. KVS 

mortalita.  

 
Summary 

The number of persons with cardiovascular disease during last years increases 

rapidly because of motion deficit and bad lifestyle. The lipid metabolism and glycid tolerance 

are in the focus - we can influence them. The only one per cent increase of total cholesterol 

level is related to 3 % decrease of cardiovascular mortality, analogously the  only 3 % 

increase of HDL level causes similar decrease of cardiovascular mortality. About 30 % 

persons can limit their cholesterol levels only using correct alimentation. This is comparable 

to statin - studies, but really not so expensive. The belt cirumference gives better prediction  

for  obesity evaluating than BMI. If the belt circumference in the population decreases  
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10-15 %, we can expect depression of cardiovascular mortality during next 20 years  up to 

40 %. For the person who raeched belt-circumference reduction is possible tgive hem 

financial bonification.  

  

Key words: Cardiovascular diseases. Obesity. Dyslipidemia. Alimentation. Cardiovascular 

mortality.  

 
Úvod 

O úlohe stravovania v prevencii kardiovaskulárnych chorôb nie sú žiadne 

pochybnosti. Dnes je prakticky celosvetová jednota v tom, že typ stravovania krajín 

v blízkosti Stredozemného mora sa najviac približuje k optimálnym odporúčaniam. Obsahuje 

málo nasýtených mastných kyselín, vysoký obsah mononenasýtených mastných kyselín a je 

bohatá na ryby, vlákninu a komplexné uhľohydráty. Mediteránska strava a jej miesto 

v primárnej a sekundárnej prevencii boli vyhodnotené v dvoch európskych štúdiách – Seven 

countries study (Keyes,1986) a v Lyon Diet Heart Study (Lorgeril, 1999). V obidvoch sa 

potvrdil priaznivý vplyv tohto typu stravy na kardiovaskulárne riziko a čiastočne aj na riziko 

diabetu, obezity , hypertenzie a malignity. V populácii okolo Stredozemného mora je však aj 

menší výskyt obezity, vyššia úroveň fyzickej aktivity, čo môže interferovať pri hodnotení 

čistého efektu stravy.  

. 

Výživa a kardiovaskulárne choroby 
(Stravovanie a poruchy hladín krvných tukov (dyslipidémie)) 

Otázka úpravy stravovania v rámci kardiovaskulárnej prevencie je aktuálna u osôb  
s poruchami  hladín lipidov cirkulujúcich v krvi (dyslipidémiách), t.j. pri zvýšených 

hladinách celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu (LDL-C), triacylglycerolov a pri nízkej 

hladine HDL-cholesterolu. Predpokladá sa, že podľa súčasných odporúčaní manažmentu 

krvných lipidov by asi 20-30 % dospelej populácie potrebovalo nejakú liečbu, ktorá by 

upravila ich hladiny . Na prvom mieste je samozrejme zmena stravovania. Keď sa zavedie 

cholesterol znižujúca štandardná diéta miesto bežnej západnej stravy, možno očakávať 
v priemere 10% pokles LDL cholesterolu a 10-15% pokles celkového cholesterolu (The 

ILIB Lipid Handbook for Clinical Practice. 2nd Edition. New York 2000, 60). Nie je 

zdriedkavosťou väčší pokles, závisí od intenzity zmeny stravovania, genetických 

predispozícii (sú hyper i hyporespondery) a pod.  Pri dobrej spolupráci pacienta je pokles 

evidentný do 2 týždňov.   
Metaanalýzy epidemiologických údajov z veľkých európskych a amerických štúdií 

ukázali, že každý pokles hladiny celkového cholesterolu o 1 % je spojený s poklesom 
kardiovaskulárneho rizika o 2-3 %. Každý vzostup hladiny HDL-cholesterolu o 0,03 mmol/l 
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(cca o 3-4 %) je spojený  s poklesom kardiovaskulárneho rizika o 2 (muži) – 3 (ženy)% (The ILIB 

Lipid Handbook for Clinical Practice. 2nd Edition. New York 2000, 7-10).  Keď sa tieto čísla 

vynásobia č. 10, čo je reálna možnosť pri zmene spôsobu stravovania (pre  LDL) a pri zavedení 

pravidelnej fyzickej aktivity a nefajčenia (pre HDL), zníži sa kardiovaskulárne riziko v dospelej 

populácii o 20-30 % (JARVIS, 2008)! To sú čísla, ktoré boli zatiaľ potvrdené len v tzv. statínových 

štúdiách, kedy sa dosiahol obrovský pokles kardiovaskulárnej morbidity a mortality 

farmakoterapiou. Pritom z hľadiska cost-effectiveness pri zmene stravovania ide o najefektívnejší 

spôsob liečby, navyše aj o najprirodzenejší. V tabuľlke sú údaje britskej National Health Service 

(NHS) – porovnanie efektívnosti vynaložených nákladov s ohľadom na kvalitu života: 

 
NHS: vybraté druhy liečby vyhodnotené podľa „cost per QALY“  

(číselné údaje sú v librách, august 1990) 

Druh liečebnej intervencie Cost per QALY 

 

Stanovenie cholesterolu a liečba dyslipidémie diétou (vek 40-69) 220 

 

Poradenstvo pri zanechaní fajčenia  (u praktického lekára) 270 

 

Antihypertenzívna liečba pri prevencii mozgocievnej príhody (vek 45-64) 940 

 

Implantácia kardiostimulátora 1100 

 

Stanovenie cholesterolu a liečba farmakami 1480 

(Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí. Svetová zdravotnícka organizácia – 

Európska úradovňa. Bratislava. Národné centrum podpory zdravia 1999. 155 s.). 

 
Nízka hladina HDL-C je typickou súčasťou obrazu metabolického syndómu, kde sa 

vyskytuje spolu so zvýšenou hladinou triacylglycerolov, glukózy, abdominálnou obezitou 

a hypertenziou. Spoločným pozadím je  inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia. Hladina 

inzulínu inverzne koreluje s hladinou HDL-C.. Incidencia metabolického syndrómu sa zvyšuje 

s pribúdajúcim vekom (a pribúdajúcimi kilogramami) a tento obraz sa čoraz viac rozpoznáva 

u pacientov s akútnym infarkom myokardu vo veku nad 50 rokov (u mladších sú skôr 

v popredí zvýšené hladiny LDL-C). To má svoj odraz aj v súčasnej duálnej stratégii 

ovplyvňovania hladín lipidov u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom 

alebo s už vyvinutými klinickými komplikáciami: 
- Prvým cieľom zostáva hladina LDL-C 

- Druhým cieľom je non-HDL-C, metabolický sy a tzv. izolovane nízka hladina HDL-C 
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Prevalencia metabolického sy sa podľa PROCAM štúdie odhaduje na 20 % populácie. 
Je pozoruhodné, že jednou z príčin nízkej hladiny HDL-C je aj zvýšený príjem sacharidov 

(viac ako 60 % z celkového energetického príjmu). Akoby zvýšený príjem cukrov 
predchádzal vývoju inzulínovej rezistencie, nízkej hladiny HDL, abdominálnej obezity 
(resp. metabolického syndrómu), zhoršenej glukózovej tolerancie a nakoniec diabetu 
2. typu.  

Nadváha a obezita sú najdôležitejšími predpovednými faktormi vzniku diabetu 2. typu. 
(Hu, 2001) na súbore 85000 sestier sledovaných počas 16 rokov ukázali, že u pacientiek 

s diabetom 2. typu nadváha a obezita s 95 % pravdepodobnosťou predchádza ochoreniu 

a vznik tejto choroby možno preto pripísať do veľkej miery nesprávnemu životnému štýlu. 

S diabetom sa podstatne zvyšuje kardiovaskulárna mortalita a morbidita. 
Pokiaľ ide o samotnú hmotnosť v súčasnosti sa uprednostňuje meranie obvodu pása, 

pred stanovením BMI. Obvod pása lepšie vyjadruje prítomnosť centrálnej obezity, 

abdominálneho tuku, ktorý je hlavným determinantom metabolických komplikácií vedúcich 

k zvýšeniu kardiovaskulárneho rizika. Za rizikové sa považujú hodnoty > 102 cm u mužov a 

> 88 cm u žien. Tento parameter je potrebný aj na posúdenie prítomnosti metabolického 

syndrómu. 

Už pri miernej strate hmotnosti (5-10 %) pri nadváhe a obezite, ktorá obyčajne začína 

zmenšovaním obvodu pása, sa zlepšuje lipidový profil (klesá LDL a stúpa HDL) 

a impresívnym spôsobom klesá riziko diabetu. Nadváha a obezita sú najdôležitejšími 

predpovednými faktormi vzniku diabetu 2. typu (NHu et al., 2001) . 

Podľa Junga (Jung RT., 1997) je pri obezite pokles hmotnosti o 10 kg spojený 

s nasledujúcimi zmenami: 

- Pokles mortality o 20-25 %, u diabetikov až o 30-40 % 

- Pokles hladiny triacylglycerolov o 30 %, cholesterolu o 10%, LDL o 15 % 

- Vzostup hladiny HDL o 8 % 

- Pokles rizika vzniku diabetu o 50 % 

- U pacientov s diabetom pokles glykémie nalačno o 30-50 % 

- Pokles krvného tlaku u pacientov s hypertenziou o 10-20 mmHg 

- Pokles symptómov anginy pectoris o 90 %. 

Nadváha vo veku 13 rokov je silným predpovedným faktorom nadváhy v dospelosti.  

Pri nízkej hladine HDL-C a súčasnej obezite resp. nadváhe má úprava stravovania svoje 

špecifiká. Tu nie je vhodná štandardná nízko tučná  diéta, ktorou sa dosiahne nielen 

pokles hmotnosti a LDL-C, ale zároveň aj pokles HDL. Celkové množstvo tuku má v tejto 

situácii tvoriť 30-35 % z celkovej prijatej energie. V každom prípade je ale potrebné znížiť 

príjem nasýtených mastných kyselín a trans-foriem mastných kyselín (živočíšne tuky 
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s výnimkou rýb, stužené margaríny používané pri potravinárskej výrobe keksov, oplátiek, 

zákuskov, bieleho pečiva a pod.) a nahradiť ich nenasýtenými. Pritom sa odporúča zvýšiť 

príjem mononenasýtených mastných kyselín až na 20 % s celkovej prijatej energie (oleje 

obsiahnuté v rastlinách) a z polynenasýtených uprednostniť mastné kyseliny obsiahnuté 

v sójovom  a repkovom oleji a rybom tuku. 

 

Na presadenie žiaducich zmien vo výžive obyvateľstva s cieľom priaznivo ovplyvniť 

kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu a znížiť náklady na farmakoterapiu navrhujeme 

zaviesť systém tzv. zdravotných bonov, ktoré budú mať určitú finančnú hodnotu (napr. 500-

Sk).  Bonmi by sa mohlo platiť v lekárnach, predajniach zdravotníckych potrieb, kúpeľoch 

a pod. Týmto sa popri edukačných programoch zosilní motivácia obyvateľov k uplatnovaniu 

liečebných zmien životného štýlu. 

 

Aká bude konkrétna ekonomická motivácia pri znižovaní hladín rizikových faktorov? 
Navrhujeme tento postup: 
- Ak bude pacient alebo osoba patriť do skupiny so stredným alebo vysokým rizikom 

sestra praktického lekára mu vo svojej poradni podrobne vysvetlí potrebnú 

nefarmakologickú zmenu životného štýlu, najmä zmenu stravovania a potrebu pravidelnej 

telesnej aktivity,  určí mu cieľové hodnoty pre LDL a non HDL cholesterol (podľa NCEP 

ATP III a slovenského cholesterolového konsenzu) i pre ostatné monitorované parametre 

a objedná pacienta na kontrolu o 3-6 mesiacov. Všetkých novo zistených pacientov 

s vysokým rizikom postúpi do starostlivosti svojmu praktickému lekárovi.  

- Ak sa pri kontrole za 3-6 mesiacov zistí, že pacient dokázal zmenou svojho životného 
štýlu znížiť predtým vysokú  hladinu celkového cholesterolu prípadne  LDL cholesterolu 

o 15 % z východzej hodnoty bude odmenený zdravotným bonom.  

U pacientov s nadváhou a obezitou v rámci metabolického syndrómu bude odmena 

viazaná na pokles obvodu pása o 10 % z východzej hodnoty 

- Zdravotný bon môže získať každý pacient maximálne raz za kalendárny rok 

- Pokiaľ si pacient udrží alebo dokonca zlepší priaznivé hodnoty cholesterolu a obvodu 

pása v nasledujúcom roku môže opäť získať 1 zdravotný bon. 

 

Čo môže priniesť aplikácia tohto systému? Koľko ľudí ročne bude odmenené bonom?  Už 

sme uviedli, že pokles hladiny celkového cholesterolu o 1 % je spojený s poklesom 

celkového rizika kardiovaskulárnych chorôb o 2 %, teda pri poklese cholesterolu o 15 % by 

riziko malo klesnúť až o 30 %. Samozrejme to by sa týkalo len tých úspešných, ktorí boli 

odmenení bonom a preto celopopulačné relácie budú iné, podstatne menej 

výrazné.(JARVIS, 2008) Law a spol. (Law, MR et al.,1994) spracovali metaanalýzu 
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výsledkov 10 veľkých štúdií a vypočítali, že ak klesne hladina cholesterolu o 10 % celkový 

objem (burden) ischemickej choroby srdca v populácii klesne u mužov: 
● Vo veku 70 rokov takmer o 20 % 

● Vo veku 50 rokov takmer o 40 % 

● Vo veku 40 rokov o 60 %  

Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, odhadnúť mieru poklesu mortality a morbidity na 

kardiovaskulárne ochorenia a diabetes mellitus po redukcii abdominálnej obezity a hladiny 

celkového resp. LDL cholesterolu. Predsa však, na základe svetových skúseností a trendov,  

a s prihliadnutím na slovenskú realitu a berúc do úvahy aj predpokladanú zlepšenú kontrolu 

hypertenzie, si dovolíme odhadnúť rozsah očakávaného poklesu kardiovaskulárnej 
mortality a morbidity v priebehu nasledujúcich 20 rokov o minimálne 30, skôr o 40 %. 
Výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa aj na Slovensku posúva stále do mladších vekových 

skupín. "Rizikové faktory, ktoré urýchľujú vývoj kardiovaskulárnych ochorení, pôsobia od 

útleho detstva," upozorňuje Národný program prevencie ochorení srdca a ciev v časti 
venovanej deťom a dorastu. Už v mladom veku sa totiž prejavujú negatívne následky zlej 

životosprávy či nesprávnych výživových zvyklostí. Program chce preto nielen klásť dôraz na 

prevenciu, ale tiež zabezpečiť presadzovanie zdravých stravovacích návykov u detí a 

školákov podporou rozvoja školského stravovania. Ako upozornilo ministerstvo 

zdravotníctva, dosiaľ sa nevenovala dostatočná a cielená diagnostická a terapeutická 
pozornosť zo strany pediatrov a dorastových lekárov tejto problematike. "Obdobie 
detského veku je priam predurčené na to, aby prostredníctvom aktívneho 
vyhľadávania a pozitívneho ovplyvňovania rizikových faktorov a včasných štádií 
kardiovaskulárnych ochorení zasiahla primárnou prevenciou do boja proti 
kardiovaskulárnym ochoreniam (Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike na rok 2008 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2007, 121 s.)." 

Rezort očakáva, že prevencia u detí bude mať významný pozitívny dopad na ich výskyt, 

priebeh a v konečnom štádiu by mohla zredukovať mortalitu. Medzi základné ciele programu 

pre deti a dorast patrí zistenie reálneho výskytu počiatočných štádií kardiovaskulárnych 

ochorení, ako aj rizikových faktorov u slovenských detí. Ministerstvo by zároveň chcelo nájsť 

kontrolné mechanizmy na realizáciu preventívnych a liečebných postupov, ako aj začať s 

preventívnymi opatreniami od včasného veku. Národný program je programom trvalého 

charakteru, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou práce zdravotníkov primárneho kontaktu 

(KELLER, MEIER, BERTOLI, 1993). Prevenciu majú vykonávať práve všeobecní lekári pre 

deti a dorast a príslušní pediatrickí špecialisti.Iba 10 percent slovenskej populácie nemá 

žiadny rizikový faktor vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Ako pre TASR uviedol hlavný 

odborník ministerstva zdravotníctva Gabriel Kamenský, stúpa počet mladých ľudí, ktorí 

fajčia, pribúdajú tiež cukrovkári, ako aj obézni ľudia. "Zhoršujú sa nám rizikové parametre už 
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u mládeže a detí," konštatoval s tým, že keďže rizikové faktory nebolia, je potrebná edukácia. 

Podľa Kamenského totiž iba polovica Slovákov pozná správne hodnoty krvného tlaku a iba 

jedna štvrtina vie, v akých hodnotách by sa mal pohybovať cholesterol. Na ochorenia srdca a 

ciev umiera každý druhý Slovák, pričom v roku 2007 podľahlo týmto chorobám takmer 

30.000 ľudí. 

 
Kariovaskuôlárne ochorenia u pacientov s diabetes mellitus typu II. 

V Slovenskej republike je viac ako 300 000 pacientov, ktorí sa liečia s 

diagnózou diabetes mellitus. Približne 90 % z nich sú diabetici II. typu (na inzulíne 

nezávislí a liečení perorálnymi antidiabetikami). Tento počet však naďalej vzrastá. Je to 

dôsledkom rýchlych kultúrnych a sociálnych zmien (Programy a projekty Úradov verejného 

zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2007 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2006, 

134 s.). 

 
Vznik diabetes II. typu 

Diabetes mellitus II. typu vzniká na základe porušenia glukózovej tolerancie (porucha 

metabolizmu glukózy) či zvýšení glykémie nalačno alebo kombinácie obidvoch týchto 

uvedených porúch. Tento stav sa označuje ako "prediabetes". Ďalšími faktormi, ktoré sa 

môžu podieľať na vzniku sú: rodinná anamnéza, rasa, vek, obezita, hypertenzia a 

dyslipidémia. V spojení s poruchou metabolizmu glukózy sa u týchto ľudí dá predpokladať 

vznik diabetes II. typu (KLEINWACHTEROVÁ, BRÁZDOVÁ, 2001). 

 
Možné komplikácie 

Medzi akútne komplikácie patrí hyperglykemická a hypoglykemická kóma. 

Hyperglykemická kóma je charakterizovaná extrémnym zvýšením hladiny cukru v krvi, napr. 

v dôsledku ťažkej dehydratácie organizmu. Hypoglykemická kóma je naopak kritické 

zníženie krvného cukru spôsobené napr. zvýšenou fyzickou záťažou (SVAČINA, et al. 2008). 

Medzi chronické komplikácie sa radia ochorenia nervov a hlavne choroby 
kardiovaskulárneho systému (ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda a 

ischemická choroba dolných končatín alebo ateroskleróza čiže kôrnatenie tepien). Tieto 

komplikácie predstavujú pre pacienta veľkú záťaž a ovplyvňujú kvalitu jeho života i jeho 

dĺžku. 

 
Kardiovaskulárne ochorenia (ochorenia srdca a ciev) 
Na kardiovaskulárnej mortalite pacientov sa podieľa nielen diabetes mellitus II. typu, ale tiež 

syndróm inzulínovej rezistencie. Ako je zrejmé z grafu č. 1, na poprednom mieste v príčinách 

mortality diabetikov je ischemická choroba srdca a cievna mozgová príhoda, na ktoré umiera 
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viac ako 2/3 diabetikov II. typu .Typickým prejavom u pacientov s KVO je remodelácia tepien, 

zhoršená fibrinolýza, hyperaktivita doštičiek, zvýšená produkcia protizápalových cytokínov a 

pôsobenie adipokínov podieľajúcich sa na rozvoji obezity a najzreteľnejším prejavom je 

endoteliálna dysfunkcia, kedy dochádza ku vzniku aterosklerózy a následným komplikáciám 

(KOMÁREK, PROVAZNÍK, et.al. 2011). 

Stratégie zamerané na úpravu hyperglykémie mali zatiaľ na kardiovaskulárne riziko 

diabetikov malý účinok, preto je potrebná prevencia a včasné zahájenie komplexnej liečby 

diabetes (HOLČÍK, 2009.). 

Jedinými doterajšími intervenciami, ktoré sa ukázali ako účinné, sú tie, ktoré znižujú 

koexistujúce rizikové faktory aterosklerózy u diabetikov (viď Rizikové faktory aterosklerózy). 

Hlavné príčiny úmrtia u diabetikov 

 
  

Bolo vykonaných veľa štúdií zaoberajúcich sa možným znížením kardiovaskulárnych 

ochorení, u niektorých štúdií nebolo preukázané signifikantné zníženie makrovaskulárnych 

príhod (štúdie DCCT, EDIC a UKPDS )[1]. Na zníženie výskytu týchto príhod je potrebná 

dlhodobá maximálna kompenzácia.[2] 

 
Rizikové faktory aterosklerózy 

- Vek 

- Rodinná anamnéza 

- Arteriálna hypertenzia 

- Fajčenie 

- Diabetes mellitus 

- Dyslipidémia 

- Obezita 

Predovšetkým hypertenzia, ateroskleróza a dyslipidémia sú najvýznamnejšie rizikové faktory 

(JURKOVIČOVÁ, 2005). 
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Deň prevencie kardiovaskulárnych ochorení 
V dňoch 23. – 25. 09. 2010 sa v priestoroch Incheby konala výstava Slovmedica, Non 

– Handicap na ktorej mal vyčlenený priestor aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. V rámci výstavy a zároveň aj v kontexte „Dňa srdca“, ktorý bol 24. 09. 2010 sa 

realizovali merania a poskytovali krátke poradenstvo, týkajúce sa rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych ochorení ako aj poskytovanie krátkych informácií o činnosti úradu. 

V priebehu troch dní spolu s pracovníkmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 

v Bratislave bol návštevníkom výstavy meraný celkový cholesterol, tlak krvi, pulz, BMI, tuk 

v organizme, CO vo výdychu. Bolo im poskytnuté aj krátke poradenstvo, týkajúce sa 

zdravého životného štýlu, rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a boli im 

poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály. V prípade poškodenia alebo straty zdravotného 

preukazu mali možnosť tento preukaz si vymeniť (KAPLAN, et al. 1996) 

Bolo vyšetrených 99 klientov, (pri jednotlivých vyšetreniach nebol rovnaký počet) vo 

vekovom rozpätí 19 – 72 rokov. Pri vyšetrení tlaku krvi u 67 % boli hodnoty namerané 

v pásme normy a vysokého normálneho tlaku, len 32 % malo hodnoty v pásme hypertenzie I. 

a II. (graf č. 1). 

Pri vyšetrení cholesterolu malo 63 % vyšetrených normálne hodnoty, 37 % 

vyšetrených malo hodnoty celkového cholesterolu zvýšené (graf č. 2). 

Pri vyšetrení BMI bolo u oboch pohlaví väčšie % v norme – 50 %, potom nasledovala 

nadváha (34 %) a obezita (15,6%)  
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Souhrn 
Příspěvek pojednává o přístupu pacientů ke sdělení onkologické diagnózy. Rakovina 

je druhou nejčastější příčinou úmrtí a právě zdravotníci jsou první, kdo pacientovi tuto 

diagnózu sdělí. Též jsou i první, kteří zaznamenají reakci pacienta na tuto diagnózu. Po 

sdělení diagnózy pacient prochází jednotlivými stádii akceptace změněného zdravotního 

stavu. Stádia přijetí nemoci se u pacientů velmi liší a důležitou roli zde sehrává premorbidní 

osobnost pacienta. Sestra je většinou osobou, které se pacient často ptá, zda jeho trápení 

má význam. Při sdělení nepříznivé diagnózy je důležité pacientům poskytnout pocit, že 

stojíme při nich a neopouštíme je.  
 

Klíčová slova: Pacient. Rakovina. Osobnost. Sestra. Komunikace. 

 

Summary 
This article deals with patients' approach to receiving of oncologic diagnosis. Cancer 

is the second most common cause of death and medical personnel are those who inform 

patient about this diagnosis. They are also the first who see patient's response to this 

diagnosis. After diagnosis is patient going through various stages of acceptance of changed 

health condition. Stages of acceptance are very different and very important role plays 

personality of patient. Nurse is usually the person to whom patient is asking whether his 

suffering has any meaning. When we inform patient about unfavourable diagnosis it is 

important to provide patients with the feeling that we stand by them and do not leave them. 

 

Key words: Patient. Cancer. Personality. Nurse. Communication. 

 
Úvod 

Rakovina je něčím, co bylo známo již v dávnověku. Psal o ní již Hippokrates. 

Skutečnost je ta, že rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí. Neméně těžká je druhá 
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skutečnost, která upozorňuje, že umírání na rakovinu trvá obvykle dlouho a někdy je spojeno 

s velkými bolestmi a utrpením – pacientů a lidí jim blízkým. 

Zjištění onkologické diagnózy je faktem, s nímž se pacient musí vyrovnat. Jde přitom 
nejen o přijetí - akceptaci (že já mám rakovinu), ale i o zvládání toho, co přichází po 
stanovení (potvrzení) diagnózy. Mnohé z toho se přitom dotýká nejhlubších oblastí 
života (Gulášová, 2009). 

Vznikem onemocnění a oznámením diagnózy se začíná u pacienta různě silný boj  

o zdraví, respektive o jeho udržení, na co nejvyšší možné úrovni (intenzita uvedeného 

procesu je nepředvídatelná, velmi individuální, tak jako je individuální samotný pacient) se 

zachováním takové kvality života, se kterou by byl pacient spokojený. 
 
Onemocnění výrazně ovlivňuje psychiku, respektive psychické faktory působící 

na vznik a průběh onemocnění. Jak vidíme, souvislost je přímo úměrná a podporující nebo 

vyvracející psychosociální komplikace ovlivňující samotné onemocnění. Nemocný člověk 
se najednou ocitne v nové sociální roli – v roli pacienta. Uvedená změna, objevení se 

této nové sociální role v životě člověka, se zrcadlí i v tom, že v porovnání se zdravím 

jedincem je citlivější a psychicky labilnější. A právě na tyto aspekty máme my, zdravotničtí 

pracovníci, pamatovat v procesu individuálního psychologického přístupu k pacientovi a 

v komunikaci s ním, osobně při oznamování diagnózy, ordinovaných vyšetření, léčby a 

ošetřovatelské péči (Gulášová, 2009).  

Průběh onkologického onemocnění si často vyžaduje hospitalizaci pacienta 

v nemocničním zařízení. Tehdy se dospělí, ale i dětský pacient dostává do situace, ve které 

prožívá nadměrnou psychickou zátěž a stres. V průběhu hospitalizace je „vytržený“ ze svého 

přirozeného prostředí a na určitou dobu je „přesazený do prostředí neznámého, mezi 

neznámé lidi, je plný očekávání a různých představ. Ty mohou být (a obvykle jsou), takové, 

že pacient je plný úzkosti, strachu, obav, co bude dál, jak to s ním vypadá, jestli je jeho 

onemocnění vůbec léčitelné, jak dlouho bude asi léčba trvat. Klade si podobné otázky, 

zabývá se jimi a hledá na ně odpověď. Je si třeba uvědomit, že včasným poskytnutím 

přiměřeného množství informací (vždy individuálně pro konkrétního pacienta) se intenzita 

strachu a úzkosti snižuje. Přiměřeným objasněním situace pacient získává představu o svém 

současném zdravotním stavu, jako i o prognóze onemocnění, a právě tyto kroky 

zdravotníkům pomáhají v eliminaci úzkosti a strachu u pacienta, ze kterých vyplývají 

nejčastější nevědomosti, či neinformovanosti nebo se tím ponechává velký prostor fantazii 

pacienta jeho blízkých, kterých představy jsou často přehnané nebo naopak bagatelizující. 
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V průběhu vlastního boje s onemocněním můžeme rozlišovat více aspektů: 

Zhodnocování situace, kdy se pacient potřebuje vyznat v situaci, do které se dostal, je 

mimořádně náročná, musí počítat i s možností, že se mu to celkem nepodaří. Nejdříve 

uvažuje o závažnosti onemocnění, co všechno se v důsledku onemocnění změní. 

Proces adaptace, tím se rozumí přizpůsobení výsledku při zhodnocování a aktivní úprava 

podmínek prostředí, ve kterém se pacient nachází, zvládání bolesti, osobních problémů 

souvisejících s určitým vyšetřením, mezilidských vztazích, o nemocničním prostředí atd. 

Schopnost zvládat těžkosti představuje zvládnout to, co před pacientem stojí. Snaží se 

zvládnout svůj emociální stav, řeší vzniklé problémy a nachází smysluplnost dané situace 

(Křivohlavý, 1993). 

S diagnózou nádorového onemocnění se musí vyrovnat a smířit postižený pacient 

sám, i když většinou při něm stojí jeho rodina, partner, děti, vnoučata a jiní členové užšího či 

širšího kruhu rodiny. Dále je tu zdravotnický tým – lékař – onkolog, sestry a jiní zdravotničtí 

pracovníci, kteří jsou obyčejně první, kteří mu tuto novou, pro něho zátěžovou situaci 

oznamují a tlumočí. 

Každému pacientovi trvá různě dlouho, než si uvědomí svoji novou situaci – 

skutečnost: už nejsem zdravý/á. Než se s takovou skutečností vyrovná ve svém nitru, ve své 

duši. Než ji přijme a odpoví si sám pro sebe: „Jak můžu, a jak se dá, s tímto onemocněním 

dále žít?“ Pokud se nám podaří pacienta přivést do tohoto stádia uvažování a přístupu, 

můžeme konstatovat, že jsme vyhráli, protože je to vnější projev vnitřního úsilí a přesvědčení 

pacienta, že se nevzdává, že chce bojovat se zákeřným onemocněním, že chce žít!  

 

Osobní vlastnosti nemocného 
Východiskem pro pochopení osobních projevů pacienta je pojetí osobnosti a 

vzájemného působení faktorů biologických, psychických a sociálních. Chceme-li porozumět 

psychickým zvláštnostem pacientů, je nutno vnímat, jakým způsobem somatické procesy, 

změny, situace, ve kterých se konkrétní pacient nachází, ovlivňují a formují jeho prožitky a 

chování. Současně s tím vystupuje i otázka, nakolik prožitky pacienta a zejména jeho silnější 

emoce ovlivňují průběh procesů fyziologických (Gulášová, 2009). 

Nemocný člověk se ocitá ve zvláštní situaci nejen v důsledku vlastního chorobného 

procesu, nýbrž i vlivem dalších psychologických a sociálních faktorů, které z onemocnění 

vyplývají. Tato situace může zpětně působit na vlastnosti nemocného, jeho jednání a 

samotný průběh nemoci. Zdravotník je zpravidla zaměřen na správnou diagnostiku a terapii 

a pro značný počet nemocných se většinou nezabývá do hloubky jejich individuálními 

problémy. V některých okamžicích si neuvědomuje, že nemoc nemá jen ryze objektivní 

stránku, ale i subjektivní a osobnostní. 
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Průběh nemoci je často ovlivněn psychickým stavem postiženého, jeho náladou, 

obavami a nadějí, znalostmi průběhu choroby, jeho osobnostními charakteristikami. 

Abychom nemocnému dobře porozuměli a mohli ho dobře ošetřovat, potřebujeme ho 

vidět jako celého člověka, jako organismus a zároveň jako osobnost s psychickými 

vlastnostmi i jako člena společnosti (Křivohlavý, 1994). Hovoříme zde o bio-psycho-
sociální a duchovní jednotě. 

Zaměříme-li se na osobnostní vlastnosti nemocného, musíme si především ujasnit, 

které faktory mohou formovat jeho osobnost, které jsou schopny vyvolat specifické projevy 

jednání. 

 
Faktory působící na osobnost nemocného: 

- Situačně psychologický faktor – míra v jaké pacient prožívá závažnost svojí 

situace jako celku i jednotlivých stránek jeho působení na něj 
- Samotný chorobný proces – některé nemoci, jejich průběh a následky mohou 

vyvolat přímo osobnostní změny u pacienta, například změny po úrazech hlavy, 

psychických onemocněních. Dochází zde ke změnám v centrálním nervovém 

systému a sním je spojená disharmonie osobnosti. 
- Sekundární vlastnosti onemocnění – zde se jedná o délku nemoci u pacienta, 

chemický průběh, bolestivost, následky operačních zásahů, amputace, ohrožení 

života atd. 
 
Všechny tyto faktory ovlivňují: 

- emocionální prožitky u pacienta 
- hodnotovou hierarchii osobnosti u pacienta 
- životní perspektivy pacienta 

Premorbidní osobnost – je osobnost před začátkem nemoci a její vlastnosti. Zjišťování 

těchto skutečností od příbuzných je velmi důležité, zejména při posouzení přístupu člověka 

k nemoci. Vnější vlivy totiž aktualizují vnitřní rysy vlastností osobnosti a její prožitkové 

obsahy, reakce na  nemoc je pak různorodá a u dvou jedinců diametrálně odlišná. Každý 

člověk totiž přistupuje k nemoci s jinými vnitřními osobnostními předpoklady (Křivohlavý, 

1995). 
 

Je vhodné znát zejména: 
- Citové reakce pacienta před onemocněním – tj. jak reaguje na nepříjemné podněty, 

jako je bolest, hluk atd. 
- Temperament, tj. způsob jakým se pacient vyrovnává s novými životními situacemi, 

např. jak zvládá strach, úzkost atd. 
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- Vztah ke společenskému okolí, zda se jedná o člověka společenského, plachého, 

samotáře atd. Roli hraje i to, zda má nemocný člověk z nemoci určité výhody nebo 

ekonomické ztráty (Munzarová, 2005). 

- Zdravotní uvědomění – související se znalostmi a informovaností o nemoci 

- Úroveň inteligence pacienta 

- Vzdělání a kulturní rozhled pacienta 

- Interpersonální vlastnosti osobnosti pacienta, tj. tendence chovat se určitým 

způsobem vůči druhým lidem v jistých sociálních situacích. Například snaha vést a 

řídit ostatní dominance, submise, egocentrizmus, závislost, agresivita, přátelskost, 

podezřívavost atd. 

 

V průběhu nemoci se v psychice nemocného člověka mohou projevit zvláštní rysy 

osobnosti, které ovlivní další průběh nemoci. Např. sugestibilita, což je zvýšená vnímavost 

pacienta přijímat nekritické informace z okolí postižený. Vztahovačnost souvisí 

z podezřívavostí jako osobní vlastností. Člověk prožívá svou nemoc jako prioritní problém. 

Egocentrizmus soustředění pacienta se na sebe a své problémy. Přecitlivělost vzniká 

oslabením a senzibilizací nervové soustavy u pacienta v důsledku onemocnění. Může být 

způsobena dlouhotrvající bolestí, strachem z diagnostických a léčebných zákroků, 

nespavostí atd. V průběhu nemoci mohou vzniknout u pacienta i reakce na zvláštní novou 

situaci a patří sem i adaptační potíže. Regrese znamená pokles nebo návrat úrovně 

osobnosti pacienta na nižší stupeň. Postihuje nejen děti, ale i dospělé (Křivohlavý, 2002). 

Reakce pacienta na závažnou diagnózu bývá u pacienta ovlivněna řadou faktorů, od věku 

pacienta, průběhu a délky nemoci, přes bolestivé vyšetřovací metody, či vztah k rodinným 

příslušníkům, a má zpravidla několik fází: 

Na závažnou diagnózu, či blížící se smrt reagují lidé různým způsobem. Bouchal (1993) 

uvádí řadu různých reakcí: 

- Smíření a vyrovnání (přijetí nevyhnutelného) 

- Pasivní rezignace (netečnost a nezájem) 

- Únik do vzpomínek na to, jaké to kdysi bylo 

- Únik do fantazie a úvah o nesmrtelnosti 

- Pozitivní kompenzace – snaha o dokončení rozdělaného díla 

- Negativní forma kompenzace – propadnutí alkoholu, drogám, přejídání, sexuálním 

výstřelkům atp. 

Stádia akceptace změněného zdravotního stavu u onkologicky nemocného pacienta. 
Vzpoura, popření 
Pacient nechce věřit pravdivosti diagnózy, ptá se: „Proč právě já?“ Úlohou sestry v tomto 

stádiu je především navázat kontakt s pacientem, získat si jeho důvěru, vyslechnout ho. 
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Agresivita 
Pacient se ve své bezmocnosti může uchylovat k hněvu a podvědomě trestat svoje okolí za 

svůj osud. Sestra má vědět objektivně zhodnotit situaci pacienta. Nechat pacientovi prostor 

na vybití citů, pochopit, že jeho chování je projevem zoufalství a hluboké nemohoucnosti. 

Zpochybňování, vyjednávání 
V tomto stádiu se obyčejně jakoby znovu probouzela u pacienta naděje na jeho uzdravení. 

Zpochybňuje správnost diagnózy a obrací se mnohokrát na alternativní medicínu nebo lidové 

léčitele (Svatošová, 1999). 

Rezignace 
Toto období bývá u pacientů rozdílné a určované celkovým nasměrováním života. Jinak 

přežívají skutečnost nevyléčitelného onemocnění pacienti s pocitem naplnění života. Není 

ani tak smyslem jeho délka, jako splnění svého poslání na zemi. 

Přijetí, smíření 
Toto stádium představuje ideál, ke kterému se citlivým přístupem usilujeme vést všechny 

nevyléčitelně nemocné v terminálním období. Spočívá přijetí smrti jako integrální součást 

života (Grumanová, 2008). 

Onkologické onemocnění je velkým a zpravidla nečekaným zásahem do života nejen 

samého pacienta, ale i jeho rodiny. 

Povinností zdravotnických pracovníků je umožnit pacientovi v co největší možné míře 

kontakt s blízkými osobami. 

 
Uvedeme několik zásad chování a komunikace s příbuznými a blízkými onkologicky 
nemocného pacienta: 

- Sestra má umožnit osobní, případně telefonický kontakt pacienta s příbuznými nebo 

jinými osobami, kteří pozitivně ovlivňují jeho psychický stav. 

- Jak sestra vypozoruje, že návštěvy negativně ovlivňují stav pacienta, případně si je 

pacient nepřeje, po poradě s lékařem taktně upozorní příbuzné, aby zvážily svůj 

postoj. 

- Sestra má dbát na to, aby návštěvy pacienta nerušily ostatní. 

- Sestra má citlivým a taktním přístupem k příbuzným pacienta projevit své spolucítění. 

- K vyrovnanosti a duševní pohodě pacienta velmi přispívá uspořádání 
narušených příbuzenských vztahů anebo jiných vztahů. 

 

Závěr 
Pacient se často ptá sestry, zdali má jeho současný život naplněný bolestí a trápením 

význam. Zde stojí v popředí vrozená a emoční inteligence sestry a schopnost neublížit 

pacientovi nevhodnou odpovědí. Důležité je pacienta připravit na negativa, se kterými se 
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setká v průběhu léčby a poskytnout mu dostatek času na vyrovnání se s realitou. To 
nejpodstatnější v péči, kterou zdravotničtí a sociální pracovníci společně 
s duchovními svým pacientům poskytují, je to, že je neopouští. 

 
Obrázok 1 Poster 
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Súhrn 
Objektívne faktory životného prostredia a aj naše subjektívne faktory spolupôsobia v 

utváraní si životného štýlu .  Životný štýl je správanie sa jednotlivca, ktorého základom je 

vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov 

a ekonomických faktorov. Je potrebné monitorovať a zvyšovať zdravotné uvedomenie. Je 

potrebné zvyšovať informovanosť o zdravých a nezdravých prvkoch životného štýlu  vo 

všetkých jeho oblastiach- ako napr. stravovacie návyky, pohybové návyky, šport, spánok, 

otužovanie. Životný štýl je vlastne model správania sa. Jeho kladné prvky by sme si mali 

automatizovať. 

 
Kľúčové slová: Životný štýl. Zdravotné uvedomenie. Automatizácia kladných prvkov 

životného štýlu. 

 
Summary 

Creating of the life-style is affected by effectual objektive factors and subjective 

moments. What the lifestyle is : behavior of the person based on their life-conditon, personal 

skills, social factors and economic factors. The health loyalty  has to be improved as well as 

its  monitoring. The information about good habits has to be improved as well as warning of 

dangerous wants, in all spheres. The life style is at last a model of the behavior. The positive 

elements are to be improved. 

 

Key words: Lifestyle. Health loyalty. Automatisation of positive elements of the lifestyle. 
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Úvod 
Prostredie v ktorom žijeme, či vodu ktorú pijeme, alebo vzduch ktorý dýchame má na 

kvalitu nášho života veľký vplyv. V neposlednom rade ale stojí náš vlastný postoj a pohľad na 

spôsob života ktorý vedieme. Či považujeme naše návyky za skutočne správne, alebo sa 

pokúšame aspoň trošku zamyslieť nad tým že by sme niečo zmenili. Dennodenne nás 

zaťažujú pracovné problémy a neustály stres negatívne vplýva na náš nervový systém, čo 

môže viesť k fyzickým alebo duševným patologickým zmenám v našom organizme. Naše 
stravovacie návyky často prispôsobujeme nie potrebám nášho organizmu, ale 
potrebám našej práce, či iným povinnostiam. Vyhýbame sa schodom a prírode s 

ospravedlnením pracovných povinností s vedomím že sa nám len nechce. A mnohý z nás sa 

nevedia, alebo ani nechcú dobrovoľne vzdať svojich tabakových, alkoholových, či dokonca 

drogových závislostí. Všetkými takýmito návykmi a zlozvykmi si utvárame svoj vlastný 

životný štýl. Keď sme boli malí, tak nás učili rodičia tomu čo je správne. My sme ale 

urobili svoje vlastné rozhodnutia o tom čo je pre nás to najlepšie a naši rodičia nás prestali 

vychovávať. Na to aby sme sa dozvedeli čo je zdravé, čo nie, čo nám škodí, čo nám pomáha 

existujú rôzne programy orgánov verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. A jednou z 

úloh a cieľov verejného zdravotníctva je informovať obyvateľov  Slovenskej republiky o tom 

ako predchádzať ochoreniam utvorením si správnych návykov. Jedným z takýchto 

programov je aj Národný program podpory zdravia, ktorý sa zaoberá problematikou 

zdravého životného štýlu. "Národný program podpory zdravia rovnako ako koncepcia štátnej 

politiky zdravia sa riadi a vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ - „Zdravie 21“, 

dokumentom prijatým WHO na 51. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 1998." [1] 

V našej práci sa budeme prioritne venovať prvému cieľu Národného programu podpory 

zdravia – zdravý životný štýl. 

"ZDRAVIE 21" – zdravie pre všetkých v 21. storočí 
"Politika ZDRAVIE 21 pre európsky región SZO má nasledujúce hlavné prvky: 

1. dlhodobý zámer: 

- dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých. 

2.  hlavné smery : 

- podporovať a ochraňovať zdravie ľudí po celý život. 

- znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a poškodení a vyhnúť sa 

utrpeniu, 

ktoré ľudom spôsobujú. 

3.  základné hodnoty, ktoré tvoria etickú bázu ZDRAVIA 21: 

- zdravie ako základné ľudské právo, 

- rovnosť v zdraví a solidarita medzi i vo vnútri všetkých krajín (medzi ich 

obyvateľmi) pri realizácii opatrení na zlepšenie zdravia, 
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- účasť a zodpovednosť jednotlivcov, skupín, inštitúcií a komunít za ústavný rozvoj 

zdravia. 

 

Zvolili sa štyri hlavné stratégie, aby sa vedeckými, ekonomickými, sociálnymi a politickými 

nástrojmi zabezpečila trvalá udržateľnosť realizácie ZDRAVIA 21: 

- medzirezortná spolupráca pri zlepšovaní determinantov zdravia (fyzické 

a sociálne prostredie, ekonomika, kultúra, sociálna situácia vrátane postavenia 

žien v spoločnosti) a vyhodnocovanie dopadu akýchkoľvek opatrení na zdravie, 

- programy a investovanie do rozvoja zdravia a zdravotníckej starostlivosti riadené 

dosiahnutými výsledkami vo fyziologických funkciách organizmu, 

- integrovaná primárna zdravotnícka starostlivosť orientovaná na rodinu a komunitu 

podporovaná flexibilným a citlivo reagujúcim systémom nemocníc, 

- proces rozvoja zdravia spojený s účasťou všetkých relevantných partnerov (v 

rodine, škole, na pracovisku, na úrovni miestnej komunity a krajiny), ktorý 

podporuje spoločné prijímanie rozhodnutí, realizáciu a odpočet plnenia. 

 

Regionálny úrad SZO pre Európu bude pritom poskytovať pomoc, plniac 5 hlavných 
úloh: 

1. pôsobiť ako „svedomie zdravia“, brániac zásadu „zdravie ako základné ľudské právo“, 

identifikujúc a upozorňujúc na pretrvávajúce alebo novo vznikajúce zdravotné 

problémy 

2. pôsobiť ako informačné centrum v otázkach zdravia a rozvoja zdravia 

3. propagovať a zviditeľňovať politiku zdravia pre všetkých v celom regióne 

a zabezpečovať jej periodickú aktualizáciu 

4. poskytovať členským štátom najnovšie dokázateľné účinné nástroje na realizáciu 

zdravotnej politiky, resp. jej transformáciu do konkrétnych opatrení a aktivít 

5. pôsobiť ako katalyzátor aktivít tým, že : 

- zabezpečí technickú spoluprácu s členskými štátmi, posilní pôsobenie SZO 

v každej krajine, 

- postaví sa do čela iniciatív na vykorenenie, odstránenie a kontrolu chorôb, ktoré 

sú najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí, ako sú napríklad epidémie prenosných 

chorôb, alebo pandémia chorôb súvisiacich s fajčením, 

- bude propagovať a podporovať politiku vychádzajúcu zo ZPV s mnohými 

partnermi prostredníctvom sietí ich organizácií alebo pracovísk v celo európskom 

regióne, 

- uľahčí koordináciu stavu pohotovosti pre prípad ohrozenia zdravia veľkého počtu 

ľudí typu pohromy či katastrofy. 
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Zdravie 21 je výzvou pre 51 členských štátov SZO využiť novú politiku Zdravia pre 
všetkých európskeho regiónu ako inšpiráciu pri aktualizácii ich vlastnej zdravotnej 
politiky, resp. jej cieľov." (Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí. Svetová 

zdravotnícka organizácia – Európska úradovňa. Bratislava. Národné centrum podpory 

zdravia 1999).  

 

Ciele globálnej stratégie zdravia pre všetkých 
Z cieľov programu "zdravie 21" vyplývajú úlohy pre orgány verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky a verejné zdravotníctvo ako prvok prevencie, informačného kanálu a 

ochrany. 

"Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z jednotlivých cieľov tohto programu je 

nevyhnutná koordinácia s jednotlivými stratégiami Svetovej zdravotníckej organizácie 

a rozhodnutiami Európskeho parlamentu a rady. Rovnako je dôležitá koordinácia programu 

so stratégiou Štátnej politiky zdravia."(Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike na rok 2008 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2007) 

 

"Aktualizovaný NPPZ v roku 2005 bol zameraný na vybrané determinanty zdravia a skladá 

sa z 11 cieľov: 

1. zdravý životný štýl, 

2. starostlivosť o zdravie, 

3. zdravá výživa, 

4. alkohol, tabak, drogy, 

5. prevencia úrazovosti, 

6. zdravá rodina, 

7. zdravé pracovné podmienky, 

8. zdravé životné podmienky, 

9. zníženie výskytu infekčných chorôb, 

10. zníženie výskytu neinfekčných chorôb, 

11. pohybová aktivita."[3] 

 

Hlavným cieľom Národného programu podpory zdravia je podpora a rozvoj verejného 

zdravotníctva za účelom trvalého zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva. 

Súčasťou Národného programu podpory zdravia je priebežná komunikácia 
s verejnosťou. Tak umožňuje voľný prístup k zrozumiteľným informáciám, ktoré rozšíria 

okruh  vedomostí, postojov a správania sa občanov k svojmu zdraviu. Ako komunikačné 

kanály na komunikáciu s občanmi Slovenskej republiky sa využívajú všetky dostupné 

prostriedky masmediálnej komunikácie.  
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Cieľ programu "Zdravie 21" -  zdravý životný štýl 
Úlohou verejného zdravotníctva dosiahnuť prvý cieľ programu "Zdravie 21", ktorý hovorí o 

zdravom životnom štýle je utvárať podmienky na skvalitnenie života občanov.  

Definícia cieľa: Životný štýl je správanie sa jednotlivca, ktorého základom je vzájomné 

pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov 

a ekonomických faktorov /JARVIS, 2008/. 

Súčasný stav problematiky: Zdravý životný štýl je jednou z priorít tohto programu, ktorá 

smeruje k výchove obyvateľov ku zdraviu. Kombináciou výchovy ku zdraviu a účinnej 

stratégie podpory zdravia je možné dosiahnuť zlepšenie verejného zdravia. 

  
Zdravotné uvedomenie obyvateľov 
Posledný prieskum zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov SR potvrdil, že 78 % 

mužov a 72 % žien hodnotilo svoj zdravotný stav ako dobrý, pričom dlhodobou chorobou 

trpia viac ženy. Najčastejšie sa vyskytujúcimi ochoreniami u starších mužov i žien sú 

srdcovo-cievne ochorenia, nasledujú nádory, v mladšej vekovej skupine dominujú alergie. 

60% respondentov je presvedčených o možnosti ovplyvnenia dĺžky svojho života spôsobom 

ako žijú a ako sa starajú o svoje zdravie, pričom 90 % respondentov zo všetkých vekových 

skupín uviedlo svoju pohodlnosť ako hlavnú príčinu nezdravého spôsobu života. 

  

Aktivity na splnenie cieľa 
1.     Zvýšiť úroveň informovanosti obyvateľov o vybraných determinantoch zdravia 

2.     Zníženie nerovnosti v zdraví 

3.     Podporovať celoživotné vzdelávania vybraných skupín obyvateľstva (rizikových 

skupín) zamerané na zdravý spôsob života 

Ukazovatele  monitorovania problematiky: 
-       Monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov 

-       Monitorovanie vybraných determinantov zdravia: 

-       Stravovacie návyky 

-       Pohybová aktivita 

-       Mentálne zdravie 

-       Závislosti od návykových látok"(Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike na rok 2007 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2006). 

 

Preventívna prehliadka 
Na naše zdravie vplýva množstvo faktorov ako genetika, sociálne prostredie, zdravotníctvo, 

životné prostredie a predovšetkým naše správanie. Na to aby nás nič neohrozilo nestačí 

vždy len dobre sa stravovať, športovať, odpočívať a vykonávať správne všetky naše potreby. 
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Na zdravotnom stave má 30 % -ný podiel genetika a preto by sme mali ročne absolvovať 

preventívne prehliadky u všeobecného lekára aj u špecialistov. Zanedbanou preventívnou 

prehliadkou môžu prepuknúť rôzne choroby, ktoré by mohli byť vo včasnom štádiu zachytené 

a liečením zmiernené ich následky.  No ako zanedbané môžu mať ťažší priebeh pre zdravie 

a psychiku, či dokonca môžu viesť až k smrti. 

 

Imunita – otužovanie 
Každý z nás má nejakú prirodzenú imunitu, to aká v skutočnosti silná je sa ukáže v kritických 

alebo stresových situáciách, či v nepriaznivom počasí. Imunitný systém je veľmi dôležitý pre 

správnu funkcionalitu nášho organizmu a súčinnosť medzi organizmami a preto sa musíme 

oň starať a posilňovať ho. Dobrá imunita nás ochraňuje pred choroboplodnými organizmami, 

nádormi aj rakovinou. Prevenciou pred týmito hrozbami je zvýšený príjem vitamínov, 

minerálnych látok a vlákniny, taktiež aj pravidelná telesná aktivita, pravidelný spánok, 

zníženie stresu a v neposlednom rade aj otužovanie. 

 

Otužovanie 
Otužovaním si môžeme zvýšiť odolnosť organizmu, a tým  prispôsobiť svoje telo na 

vonkajšie nepriaznivé vplyvy . Preto by sme nemali vysedávať v prekúrených miestnostiach, 

ale naopak sa viac pohybovať na čerstvom vzduchu.  Skvelým tréningom je striedavé 

sprchovanie alebo pravidelné saunovanie, ktoré odbúrava psychickú aj fyzickú únavu a 

takisto prispieva k zvýšeniu imunity.  

 

Telesná aktivita – šport 
Jedným z ďalších posilňovačov imunitného systému a celkového nášho zdravotného stavu je 

telesná aktivita. Športom môžeme predchádzať rôznym chronickým chorobám a  srdco-

cievnym ochoreniam /HOLČÍK, 2009/. Naopak jeho nedostatkom môžeme prispieť k obezite, 

či vývoju cukrovky. Taktiež znižujeme telesnou aktivitou riziko vzniku rakoviny pľúc, prsníkov, 

konečníka a hrubého čreva. Behaním, tancovaním, či korčuľovaní si môžeme  
v dospievajúcom veku zabezpečiť vyššiu hustotu kostí a v dospelosti takto spomalíme 
stratu kostnej hmoty, čím predchádzame osteoporóze. Pohyb je v súčasnosti 

vynikajúcim „odstresovačom“ či už pre duševne, alebo fyzicky pracujúcich, matky alebo 

študentov. Tým že si vďaka pravidelnému cvičeniu zlepšíme kvalitu nášho spánku a 

odbúrame si úzkostlivé pocity, či depresie sa môžeme ľahšie vyrovnávať so stresom a 

nadobudnúť duševnú pohodu ( JARVIS, 2008.). 

Hýbať by sme sa mali denne po dobu aspoň dvadsiatich až tridsiatich minút. Nie je dôležité 

ako dlho, ale ako často športujeme. Najvhodnejšie športy sú rýchla chôdza, plávanie a 

bicyklovanie, pretože tak nezaťažujú kĺby.  
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Spánok 
Ďalším neodmysliteľným článkom nášho biorytmu a každodenného fungovania je spánok, 

teda regenerácia organizmu. Na to, aby naše telo mohlo nabrať nové sily, a upratalo si 

všetky denné zážitky a myšlienky je nevyhnutné dodržať správne zásady spánku. Aj keď 

prespíme mnoho času svojho života, vieme len veľmi málo o tom aký je spánok dôležitý, ako 

ovplyvňuje funkcie nášho tela a čo sa vlastne v spánku deje. Ako prvou zásadou je dostatok 

spánku, čo je niekde medzi šiestimi až deviatimi hodinami denne (KOMÁREK,  PROVAZNÍK, 

2011). Samozrejme záleží aj od veku, fyzickej a psychickej námahy a ďalších faktorov, ale 

zlatý stred je tých sedem hodín. Veľmi dôležitá zásada je kvalita spánku, teda kedy sa 

odoberiem do postele, či vôbec do postele, či pri svetle, či po ťažkom jedle, alebo napínavom 

na psychiku náročnom filme atď. Správny spánok by mal byť pravidelný, teda v rovnakú 

dennú hodinu zaspávať a aj vstávať, aby si telo vytvorilo návyk. Najlepší spánok na 

regeneráciu je ešte pred polnocou okolo 22 – 23. hodiny. Tesne pred odchodom do postele 

by sme nemali konzumovať a už vôbec nie jedlá zaťažujúce organizmus. Najmenej dve 

hodiny pred spaním máme povolené ľahšie jedlo a 3-4 hodiny ťažšie. Na to aby naše telo 

mohlo naozaj vypnúť potrebujeme tmu, ticho a pohodlnú podložku. Určite by sme sa mali 

vyhýbať konzumovaniu alkoholu, cukru, mastným jedlám, nervozite, taktiež večernej dávke 

liekov a antikoncepcie. Spánok samozrejme ovplyvňuje aj zloženie stravy, pohyb, stres a 

naopak kvalitný spánok ovplyvňuje výkon a zvládanie stresových situácií.  

 

Stravovanie a pitný režim 
Od jedného výrobcu počúvame, že "to" je zdravé, od iného že zas iné, potom si prečítame 

článok, kde píšu že to škodí a tak ďalej až nevieme čo naozaj máme a ako konzumovať. Tu 

ale stále platí pravidlo, že s mierou je všetko zdravé. V dnešnej dobe sa stáva otázka stravy 

tak medializovanou, že máme často z toho stres a výčitky, či sme niečo zlé zjedli a to vedie k 

ďalším naším chybám. Dokonca začínajú byť ľudia závislí na tzv. "zdravej strave" až to 
nie je zdravé. Vždy by sme si preto mali vybrať zlatú strednú cestu. Ktorá to ale je, keď nás 

obklopuje toľko názorov? Keď sme zdraví a nepotrebujeme špeciálne diéty, mali by sme jesť 

to na čo máme chuť, ale s mierou. Samozrejme obmedziť sa musíme vtedy ak máme 
chuť len na sladké, ťažké a mastné jedlá. A tu je tá miera, teda radšej častejšie jesť v 

malých porciách, vo vyhradenom čase na jedlo a v pokoji. Tak aby sme v jedálničku mali 

vždy zahrnutú čerstvú zeleninu, ovocie, orechy a obilniny,  a aby zloženie stravy bolo 
vyvážené, teda sacharidy cca. 60 %, tuky cca. 30 % a bielkoviny cca.10 %. Veľmi 
dôležitá ja samozrejme aj samotná príprava jedla, najhodnotnejšie jedlo je čo najmenej 
vystavované tepelnej úprave a keď už tak pripravené na pare. Ako otužovaním, 

pohybom a spánkom, tak aj zdravou výživou a vyváženou stravou môžeme ovplyvniť náš 
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imunitný systém, ktorý sa stará o to aby sme vyhrali nad narúšateľmi a predchádzali tak 

ochoreniam, ktoré nám skracujú a znehodnocujú život (KAPLAN, 1996). 

 

Pitný režim 
Jednou zo zásad zdravého životného štýlu ktorú mnohý z nás zanedbávajú je pitný režim. 

Taktiež ako pri ostatných potrebách, aj požívanie tekutín má svoj význam a predovšetkým 

návod na to ako to robiť správne. Potreba tekutín je samozrejme individuálna a závisí od 

rôznych faktorov ako je vek, pohlavie, hmotnosť, fyzická a psychická záťaž, rôzne ochorenia, 

podnebie, počasie atď. Priemerné množstvo denných tekutí sa pohybuje niekde od 1,5 litra 

až 2,5 litra. Najvhodnejšou tekutinou je prefiltrovaná voda, rôzne čaje a prírodné nie veľmi 

mineralizované vody. Čomu by sme sa mali ale vyhýbať sú presladené malinovky, džúsy s 

pridaným cukrom a sýtené nápoje (KELLER, MEIER, BERTOLI, 1993). 

 

Záver 
Životný štýl je model správania sa, ktorý si v priebehu života budujeme. To ako sa 

správame v daných situáciách a za daných okolností. Sami si môžeme zaužívať a 

zautomatizovať správanie, ktoré je prospešné pre naše zdravie a pre náš život. Nie je to 

predsa nič nemožné, len musíme chcieť, vyhľadávať príležitosti, učiť sa vlastným potrebám, 

počúvať čo nám hovorí naše telo a konať v záujme samých seba. Verejné zdravotníctvo 

Slovenskej republiky sa stará o to aby sme boli dostatočne informovaní o zásadách 

zdravého životného štýlu a naopak o hrozbách a rizikách, ktoré negatívne ovplyvňujú naše 

zdravie. Či už v rôznych informáciách, na webe, alebo iných médiách sa dozvedáme všetko 

potrebné na to aby sme ochraňovali naše zdravie a starali sa oň (JURKOVIČOVÁ, 2005).  

Podľa mojej ankety väčšina z nás ale spokojná zo svojím zdravotným štýlom nie je a nikto z 

mojich opýtaných nevedie naozaj zdravý životný štýl. Najčastejším dôvodom prečo ľudia 

nežijú zdravo je uprednostnenie pracovných povinností pred naším zdravím. Dostávajú sa do 

začarovaného kruhu, ktorý spúšťa najčastejšie stres, ten narúša spánok a stravovacie 

návyky, ľudia sú znechutení, podráždení, bez chuti do života a relax nahrádzajú často 

nocovaním pri poháriku a cigaretke (SVAČINA, 2008.). Toto je najčastejší model človeka 

podľa mojej ankety.  

Ľudia sú dostatočne informovaní, lebo si uvedomujú svoje chyby, chcú byť zdravší a 

menej ohrození a chcú preto aj niečo robiť. Tak potom kde je problém? Chýba nám 
odhodlanosť, alebo motivácia? Otázka je či sme ochotní pre náš cieľ niečo obetovať, 
vzdať sa niečoho, na niečom zapracovať, alebo či do konca života mienime klamať 
samých seba, že na to nemáme čas a príležitosť. Ak raz nájdeme cestu z "bludného 

kruhu" zistíme že nič obetovať nemusíme a že sme tým len získali čas navyše, pretože 

budeme pracovať v menšom napätí, s chuťou a tak aj viac urobíme. Že namiesto stráveného 
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času u gastroenterológa budeme relaxovať pri plávaní a saunovaní s kamarátmi a zároveň si 

budovať imunitný systém ktorý nás ochráni pred ďalšou PN- kou (KLEINWACHTEROVÁ, 

BRÁZDOVÁ, 2001.). Na svet sa budeme pozerať inými očami keď sa zobudíme vyspaní, 

budeme sebavedomejší keď zistíme že vyzeráme dobre a milovanejší, keď nebudeme 

nervózne odbíjať svojich blízkych. Stačí len nájsť cestu ktorá nás dostala do tzv. "bludného 

kruhu" a vystúpiť z nej. 

 
Obrázok 1 Poster 
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The pharmacological possibility regulations of neutrophils activity during tissue ischemia and generation of nitric oxide /NO/ in pathological conditions with cardiovascular implications


Jan Antoni Rutowski XE "Rutowski Jan Antoni" 

Institute of Nursing and Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Rzeszow, Poland


Summary


Major role in the pathogenesis of the development of changes in the heart tissue due to anoxia during myocardial infarct seem to play activated polymorphonuclear leukocytes. Activated neutrophils under conditions of hypoxia generating oxygen free radicals, release the contents of their granules a number of lysosomal enzymes. There are very interesting to have a possibilities of pharmacological inhibition of stimulated neutrophils. Stimulation of adenylate cyclase by prostaglandin E2 (PGE2) in neutrophils, can leads to an increase in intracellular cAMP levels in neutrophils, and then to reduction of leukotrienes formation as well as to reduction degree of inflammatory processes. The use of compounds in pharmacotherapy, which are inhibitors of the enzyme phosphodiesterase (cAMP degrading enzyme) enhances the effect of cAMP and thus leads to suppression in the activation processes of neutrophils and also platelets. Pharmacologically active compounds that can release from their structure egzogenic nitric oxide (NO) are "NO-donors".  What we have known a synergistic effect between stimulators of c-AMP and c-GMP in the white cells and platelets and compounds which can inhibit of proces formation of arachidonic acid active metabolites by activated neutrophils are also important in condition of heart ischemia. Endogenous NO is synthesized from the amino acid L-arginine by the enzyme NO-syntase, mainly in the vascular endothelium as well as also in other cells.  NO is constitutively secreted by endothelial cells but its production is modulated by a number of exogenous chemical and physical stimuli, whereas the other known mediators (PGI2, Endothelin-1 and PAF) are synthesized primarily in response to changes in the external environment. Both endogenous and exogenous NO may to bind to the heme enzyme - guanylate cyclase. The effect of this action is stimulation of guanylate cyclase and then increase the production of c-GMP in the cells. Reduction of endogenous NO formation in the absence of substitution, lead to a number of causes pathological changes in a front of  acceleration of aterothrombosis process, higher activation of  platelets and more opportunities for their adhesion and aggregation particularly in ischemic and hypoxic conditions, the shrinkage of blood vessels, reducing the flow blood through the coronary arteries, and in the case of beginning myocardial infarction to extend the zone of ischemia and necrosis of hemodynamic consequences. Reduced endogenous production of NO and thus the deficiency occurs in conditions of excessive production and release of active vasoconstriction compounds (leukotrienes, in a front of leukotriene B4 as well as thromboxane A2 and endothelin-1) deepens further reduced vascular flow, leading to coronary artery spasm. Interesting from a clinical point of view, is also the treatment of pathological conditions in which there is an increased synthesis of endogenous NO. Excess in consequence of NO can affects not only for the immune system, but also causes very rapid and dangerous vasodilation leading to a decrease of blood pressure and then to clinical symptoms of septic shock.  Groundbreaking for the new concept of treatment of septic shock was the discovery that the toxins produced by many Gram (-) and Gram (+) to stimulate inducible NO synthase to the intensive production of NO. These toxins cause high increase in the endogenous production of NO, which is responsible for the strong vasodilatation in septic shock. The proposition of new strategy for the treatment of septic shock is associated with the knowledge of the mechanisms responsible for the overproduction of endogenous NO. Pharmacological ability to regulate the biosynthesis of endogenous NO and in consequence NO level in cells in various stages are useful for the treatment of a lot of pathological conditions of  deficiency of endogenous NO or excess NO production.


Key words: Neutrophils. Septic and aseptic inflammation processes. Free oxygen radicals, lysosomal enzymes. Endothelium. Nitric oxide. NO-synthase. NO-donors. Hypoxia. Septic shock.


I.  Introduction.  Neutrophils and inflammatory processes


Septic and aseptic inflammation processes in the tissues are accompanied by accumulation and activation of polymorphonuclear leukocytes, neutrophils. These cells are able to adhere to the blood vessel wall, migrate through the vessel wall and the destruction of not only microorganisms, but also its own tissues, which have been damaged or changed by ischemia and /or influencing inflammatory processes by immunological processes.


An example of aseptic inflammation that runs from the activation of neutrophils, activated with the action of main mechanisms of humoral and cell-mediated immunity is a ischemic area of myocardial infarction. Major role in the pathogenesis of the development of these changes in the heart tissue due to anoxia during myocardial infarct seem to play just activated polymorphonuclear leukocytes, and also other types of leukocytes. These cells are involved in the destruction of damaged and dead tissue, and in the preparation of repair processes leading to the formation of scar tissue, also modulate repair processes. Migration of neutrophils takes place in the first hours of ischemia and then also through the vascular endothelium and is largely associated with the activation of the components of complement system appearing in a relatively high concentration of highly active immune component C3 and C5a complement, which show strong chemotactic and chemokinetic activity. Activated complement components, especially C5a, have a strong activating effect for neutrophils. This leads to an increase in adhesion of neutrophils to vascular endothelium, and the appearance of granulocytes aggregation, and then to increase the peripheral resistance and in consequence decrease of blood flow in the ischemic area of myocardial tissue [1].


The role of neutrophils in the process of myocardial ischemia is associated not only with the mechanical disturbances due to the appearance in the circulation of the neutrofils circulating aggregates and their adhesion to endothelial cells. Activation of neutrophils, due primarily to the component of the complement C5a, which causes the increase of glucose metabolism, mainly in pentose cycle alternating circuit, with simultaneous increase in the consumption of oxygen, which is referred to as "oxygen burst" [2]. This process is accompanied by activation of an enzyme catalyzing the production of complex molecules of oxygen and simultaneous oxidation of NADPH oxidase localized in the cell membrane and the formation of highly biologically reactive superoxide anions O2-, then under the influence of the enzyme superoxide dismutase (SOD) they are converted to hydrogen peroxide (H2O2). Superoxide anions are converted by the enzyme myeloperoksydase in the presence of Cl- , Br- and other highly reactive compounds such as hypochlorous acid (HOCl), hypobromous acid (HOBr), which in the presence of water are decomposed to release singlet oxygen 1O2 molecule.  Oxygen free radicals generated by activated neutrophils are involved in most destroy microorganisms, but may due to its high reactivity may cause damage to cells and tissues that are ischemic, hypoxic and immunologically modified by inflamatory process. Generating under these conditions an excess of free radicals liberation leading to changes in perfusion of tissues, including cardiac muscle, by inhibiting the free radical production of prostacyclin (PGI2) and inactivation very important factor for vasorelaxation - nitric oxide (EDRF/NO). Decreased NO level leads to vasoconstriction with higher permeability and even more deeper tissue hypoxia with simultaneous stimulation of platelets to adhesion and aggregation [3, 4].


Activated neutrophils under conditions of hypoxia in addition to generating oxygen free radicals, release the contents of their granules, ie, allowing a number of lysosomal enzymes dissolve, then absorb the revised antigenic tissue. Among these may be mentioned enzymes such as elastase, acid hydrolases (such as beta-glucuronidase), myeloperoxydase, and others enzymes. Neutrophil activation also leads to increased synthesis and release of pharmacologically very active metabolites of arachidonic acid, mainly products of lipooxygenation. Under the influence of 5-lipoxygenase from arachidonic acid (AA) are generating leukotrienes, particularly leukotriene B4. That has a very potent chemotactic and chemokinetic action for neutrophils and has the capacity to ability longer stimulation neutrophils to generation of O2- anion, and production of leukotrienes C4 and D4 – a strong contracting substances for vascular smooth muscle as well as the production of thromboxane A2 (TXA2) from arachidonic acid (AA) by cyclooxygenase. Thromboxane A2 rapidly activate platelets to aggregation and also constrict of vascular smooth muscles.


Lysosomal enzymes, oxygen free radicals and active metabolites of arachidonic acid (leukotrienes) released from activated neutrophils sharing in the processes of removing dead tissue but also acts destructive to healthy surrounding tissue, so they can expand the zone of ischemia, for example myocardial infarction zone.


2. Pharmacological possibilities regulation of some neutrophils functions during tissue ischemia.


There are different possibilities of pharmacological inhibition of stimulated neutrophils excessively, which can determine the degree of ischemic injury and myocardial tissue with insufficient oxygen. Ischemia and myocardial anoxia leads to the formation of aseptic inflammation primarily goes from activation of platelets and polymorphonuclear granulocytes, neutrophils, their adhesion to the vascular endothelial cells and aggregation [5]. These processes intensify of ischemic hypoxic zone of myocardial area largely by activating components of the complement (C5a mostly), which have a strong chemotactic and chemokinetic activity. Neutrophil activation leads to an increase in the intracellular concentration of calcium ions, to form highly reactive oxygen free radicals (superoxide anions mainly O2- and also hydroxyl radicals, singlet oxygen and hypochlorous acid, which are destructive factors for act on the surrounding cells and tissues, for endothelial damage and myocardial tissue during infarction. All these processes lead to a deeper ischemic area to the surrounding tissue edema, increased permeability of blood vessels and can lead to induction of arrhythmias. Generation of hydroxyl radicals, which inactivate the enzyme prostacyclin synthase, leading in this condition to a reduction in endogenous production of prostacyclin PGI2. Moreover, the reduction production and inactivation of nitric oxide - NO also leads to increased platelet activation and increases contraction of coronary vessels. The changes of concentration of free calcium ions plays important role in the process of neutrophils activation. The rapid increase in the concentration of free calcium ions leading to the activation of these cells and are as strong activating factor for regulation activity of the enzyme 5-lipoxygenase, which is required to activate a higher concentration of free calcium ions than cyclooxygenase. Pharmacological compounds which may reduce intracellular free calcium ions concentration, thereby may reducing the activity of the enzyme 5-lipoxygenase and arachidonic acid as well as process of lipooxygenation and thus reduce the production of leukotriene B4, C4 and D4 by activated neutrophils.


The process of neutrophil activation may play an important role in changing the concentration of cyclic nucleotides: cAMP and cGMP,  increase in the cells concentration of these cyclic nucleotide leads to a reduction in the bioavailability of free calcium ions and thus to inhibition of the 5-lipooksygenation activity, leading to decrease leukotrienes production by activated neutrophils. Similar effects are found in platelets, where an increase in the concentration of cAMP and cGMP reduces and inhibits their activation. In effects of these process we can see supression of platelets adhesion and aggregation [3,4]. In the case stimulation of adenylate cyclase by prostaglandin E2 (PGE2) in neutrophil, it leads to an increase in intracellular cAMP levels in neutrophils, then to reduction of leukotriene formation as well as to reduction degee of inflammatory processes. On the other hand, the use of compounds in pharmacotherapy, which are inhibitors of the enzyme phosphodiesterase (cAMP degrading enzyme) enhances the effect of cAMP and thus leads to suppression in the activation processes of neutrophils and platelets. Pharmacologically active compounds that are released from their strukture egzogenic nitrogen oxide (NO): "NO-donors" (eg, the active metabolite of molsidomine: SIN-1), stimulates the enzyme guanylate cyclase and elevate production of cGMP in these cells. A synergistic effect between stimulators of c-AMP and c-GMP in the white cells and platelets and compounds which can inhibit of proces formation of arachidonic acid active metabolites by activated neutrophils are also important in condition of heart ischemia.


Oxygen free radicals generated by activated polymorphonuclear granulocytes in hypoxia condition, or by the fact that oxygenated blood flow during coronary artery reperfusion by pharmacological or invasive method, can be inactivated by the enzyme superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase or by catalase. Ability of scavenging oxygen free radicals also have a coenzyme Q, tocopherols, and mannitol.


Damage to cells of ischemic area caused by reperfusion is associated also with an increase in intracellular calcium ions. In this case may be important question, whether calcium channel blockers can be valuable preparations used to reduce the extent of ischemic damage to the area due to myocardial infarction, also caused by reperfusion. The importance of this group of drugs is limited. Although they increase the tolerance to ischemia, but only if it is given before the onset of ischemia, furthermore they do not limit infarct size, and they can influence the dynamics of reducing the ischemic area caused by myocardial infarction. Taking into account that they may lead to reduction of neutrophils activation, calcium antagonists may be useful in treating and reducing the effects of ischemia and hypoxia caused by myocardial infarction. Of course, always be aware of their negative ino-and tonotropic action of calcium antagonists, which is crucial for them in the event of heart failure during myocardial infarction, low cardiac output as well as in cardiogenic shock.


III. Cellular mechanisms of nitric oxide action and the possibility of the pharmacological regulation with clinical implications


Discovered in 1980 by Furchgott'a and Zawadzki, nitric oxide – NO, a strong vasodilatatory factor, that is produced and released by the vascular endothelium, was originally named as Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF).  It is a vasodilator, modulating vascular tone, blood pressure and hemodynamics, a role exploited by nitrate donor therapy for angina, heart failure, pulmonary hypertension and erectile dysfunction. In addition, its powerful antioxidant, anti-inflammatory and antithrombotic actions are antiatherogenic with antiatherothrombotic activity [6].  NO is synthesized from the amino acid L-arginine by the enzyme NO-syntase, mainly in the vascular endothelium as well as in other cells. L-arginine due to oxidative dezimination is converted to the final product - NO and L-citrulline, but one of the intermediate product is N-hydroxy-L-arginine. NO is constitutively secreted by endothelial cells but its production is modulated by a number of exogenous chemical and physical stimuli, whereas the other known mediators (PGI2, Endothelin-1 and PAF) are synthesized primarily in response to changes in the external environment [3,4]. In the process of NO production may interfere with acting as a brake - the so-called inhibitors of the biosynthesis of endogenous NO. These are false substrates for the enzyme - NO synthase. These compounds can include, among others NG-monomethyl-L-arginine NG-mononitro-L-arginine.  These inhibitors of  endogenic NO biosynthesis compounds can significantly increasing systemic vascular resistance with subsequent increased blood pressure,  including also pathological conditions related with increased production of nitric oxide – NO (for example, during septic shock). For impaired NO formation occurs in the process of atherogenesis, which has important clinical consequences, mainly concerning the cardiovascular system and also immune system. NO also plays a important regulatory role in the central and peripheral nervous system.


Several known several types of the enzyme - NO synthase, which is dependent on NADPH. Constitutively NO synthasis, which occurs primarily in endothelial cells and nerve cells, is dependent on Ca2+ ions and the calmodulin. It is activated by an increase in intracellular calcium ion concentration, which is an increase in the endothelium cells is caused by mediators such as acetylcholine, bradykinin, histamine. The factor that causes nerve cells constitutively activated forms of NO synthase and the subsequent rise of endogenous NO production, an increase in the concentration of calcium ions caused by nerve impulse. From the constitutive NO synthase activity is dependent vascular wall tension or vascular resistance and blood pressure. Inducible form of NO synthase is independent of calcium and calmodulin. It is absent in non-activating macrophages and its activity appears only after activation of these cells or bacterial lipopolysaccharides, certain cytokines such as interleukin-1 beta or TNF-alpha (tumor necrosis factor). This creates a form-synthase endogenous NO as long as long as it is accessible to the substrate (ie, L-arginine). The induction of this form of the enzyme may also occur in the vascular smooth muscle cells and be controlled by interleukokinę 8, TGF beta or by platelet derived growth factor (PDGF). Constitutive and inducible form of  NO synthesis, it flawoprotein containing adenine mononucleotide FMN and FAD, is dependent on tetrahydrobiopterin (TH4). TH4 determine the activity of these enzymes, NO synthase.


Nitric oxide /NO/ is generated in a variety of cells but and particularly in the endothelium and is an endogenous compound. Chemicals that they are given as a medication can be released from its chemical structure called nitric oxide "NO donors". Released from their chemical structure is NO in this case, an exogenous NO. Exogenous supplementation of NO after the "NO donors" is indispensable in the treatment of all diseases that run from the contraction of the blood vessels and the increased mobilization of pro aggregation formed blood elements (platelets, granulocytes), and therefore the treatment of ischemic heart disease in the reduction zone ischemia and necrosis of myocardial infarction and for the treatment of hypertension.


Both endogenous and exogenous NO may to bind to the heme enzyme - guanylate cyclase. The effect of this action is stimulation of guanylate cyclase and then increase the production of c-GMP in the cells. NO can simultaneously connect to various other enzymes containing -SH groups, resulting in a block and the inactivation of these enzymes. Intracellular growth of c-GMP concentration causes vasodilation (the vasodilatatory effect) and reduces the over-activity of activated platelets, and consequently reducing their mobilization for adhesion and aggregation, and the participation of pobudzonymi neutrophils in inflammatory processes, including under aseptic conditions inflammation caused by ischemia and hypoxia. NO is rapidly destroyed by free radicals, anions O2-. The reaction of NO with O2 anions can form highly reactive and toxic free radical ONOO-, which is a potent destructive not for foreign bacteria and other organisms that can cause inflammation, but also cause damage to other cells and tissues. Potential mechanism of cytotoxicity produced in excess and liberated nitric oxide NO and NO released by the exogenous chemical compounds (drugs: "NO donors"), which is associated with the nitrosylation by NO nucleic acids. Excessive nitrosylation may however lead to malignant transformation of cells. So after prolonged use of nitrates, NO-releasing drugs with cardiac indications should be kept in mind. Excessive formation and release of endogenous NO, and NO is supplied exogenously, can be so harmful.


Reduction of endogenous NO formation in the absence of substitution, lead to a number of causes pathological changes in a front of  acceleration of aterothrombosis process, higher activation of platelets and more opportunities for their adhesion and aggregation particularly in ischemic and hypoxic conditions, the shrinkage of blood vessels, reducing the flow blood through the coronary arteries, and in the case of beginning myocardial infarction to extend the zone of ischemia and necrosis of hemodynamic consequences [7]. In this situation, reduced endogenous production of NO and thus the deficiency occurs in conditions of excessive production and release of active vasoconstriction compounds (leukotrienes, in a front of leukotriene B4 as well as thromboxane A2 and endothelin-1) deepens further reduced vascular flow, leading to coronary artery spasm, to expand infarct zone as well as to a number of others important consequences extracardiac, such as changes in blood pressure and reduction of renal perfusion. Increase the effects of NO is possible by pharmacological intervention in the process of endogenous NO (eg, the substrate L-arginine), and reducing the rate of decomposition of NO (eg, drugs that inhibit the enzyme activity phosfodiaeterase-type5 /PDE5 /) and most and, above all, by the substitution of exogenous NO released from the compounds "NO donors". Increased production of endogenous NO can be achieved by providing a substrate for parenteral its formation, ie, the above-mentioned L-arginine, also activating the NO synthase addition, some compounds with antioxidant activity, which may prolong the operating time has already produced NO. In most clinical circumstances increases the NO concentration in the body giving the compounds having a built-in part of its structure in the form of NO, drugs NO-releasing directly or such drugs which metabolized after release NO. The most important "NO donors" include nitroglicerine (NTG), SIN-1 - the active metabolite of molsidomine and also sodium nitroprusside. Conventional nitrates using in pharmacotherapy are: glyceryl trinitrate (nitroglycerin, NTG), izosorbitolu dinitrate and mononitrate sorbitol. The mechanism of action of nitrates is associated with the presence of a group of NO3 which enzymatically in the presence of reduced glutathione (GSH) is reduced in the smooth muscle cells of the heart and to a highly active nitrogen oxide /NO/. The effectiveness of nitroglycerin and other nitrates containing NO3 group, depends on adequate stocks reduced GSH in smooth muscle cells and heart. In case of reduction of GSH occurs so nitrates tolerance and if it is necessary to increase the dose to achieve a similar clinical effect. Tolerance to nitrates can be stopped with eg. N-acetylcysteine, which increases the number of reduced GSH. Molsidomine is a compound from the chemical group of sydnoimine, that only metabolised in the liver, where it is converted to its active metabolite - SIN-1 and SIN-1A, and can only this structure directly release NO. Nitric oxide can be very quickly released immediately after parenteral administration of sodium nitroprusside, which is sometimes, but very rarelly can be used to rapidly reduce the pressure in clinical situations which require very rapid pharmacological intervention.


There are pathological situations to excessive production of endogenous NO [8].  Also are the pharmacological possibilities of suppression and reducing excessive production of endogenous NO, such as by inhibiting the biosynthesis of the enzyme - NO synthase,  by inhibiting its activity, and by administration of compounds which are antagonists to the substrate for the production of endogenous NO (eg, the L-NMMA) [9].  Interesting from a clinical point of view, is the treatment of pathological conditions in which there is an increased synthesis of endogenous NO.  Nitric oxide production in excess from L-arginine in the presence of inducible form of the enzyme NO synthase, in situations of bacteriaemia after strong activation formation of inducible isoform of NO synthase by different types of polysaccharides of bacterial origin. Excess in consequence of NO can affects not only for the immune system, but also causes very rapid and dangerous vasodilation leading to a decrease of blood pressure and then to clinical symptoms of septic shock [10]. Septic shock results in profound disturbances in the cardiovascular system, with a strong reduction of vascular resistance, hypotension. The result of these changes is impaired, and the distribution of blood flow, ischemia and hypoxia not only the heart muscle, resulting in enhanced cardiac failure and failure of other tissues [11,12,13].


Hemodynamic changes and its pathological consequences are observed in patients who are in septic shock, as effect of toxins produced by the bacteria. Polysaccharide toxins they are endotoxins of Gram (-) / eg. endotoxin J 5 Echerichia coli / or endotoxin of Gram (+) / eg. TSST-1 toxin [Shock Toxic Syndrome Toxin-1], which is produced by Staphylococcus aureus, also numerous other exotoxins /egzotoxin A and C of Streptococcus sp. /. These toxins can strong stimulate the immune system to produce a variety of inflammatory mediators, which include cytokines, activation of complement components, cause an increase in the production of eicosanoids, and other factors, cytokines, with fast and powerful effect on the cardiovascular system [14].


Classical pharmacological treatment of septic shock was based primarily on the elimination of microorganisms through the use of antibiotics, often using several antibiotics and sometimes surgical intervention, including involving the evacuation of fire. In addition, also anti-inflammatory drugs were administered, strongly inhibit the release of mediators of the inflammatory cells (eg, glucocorticoids), and also used for symptomatic treatment of metabolic disorders and cardiovascular defects, including raising blood pressure. Groundbreaking for the new concept of treatment of septic shock was the discovery that the toxins produced by many Gram (-) and Gram (+) to stimulate inducible NO synthase to the intensive production of NO. These toxins cause so strong increase in the endogenous production of NO, which is responsible for the painting and the course of septic shock. This leads to excess NO and strong vascular dilatation with a dramatic decrease in blood pressure, which is resistant to a lot of classical drugs [15].


New directions in pharmacological treatment of septic shock should include, in addition to the classical antibiotic therapy with primarily supportive care medications, which can effectively inhibit the excess production of endogenous NO. This new strategy for the treatment of septic shock, and is associated with the knowledge of the mechanisms responsible for the overproduction of endogenous NO [16].  It can be realized in several ways, of which the most important seem to be:


1. Providing a false substrate for NO synthase, ie the derivative of L-arginine, which under the influence of NO synthase did not rise NO. Nitric oxide is formed from L-arginine. Derivatives of L-arginine, such as L-NMMA (N-mononitro-L-arginine) or L-NG-Nitroarginine methyl ester are false substrate for NO synthase, causes a significant increase in blood pressure and improve hemodynamic parameters in them. The results of many clinical trials indicate the possibility of using this mechanism of drug action in patients with septic shock [17,18].

2. Administration of the drugs that inhibit the induction of enzyme: NO synthase, such as glucocorticoids (hydrocortyzon, Dexamethasone) [19].  Glucocorticoids inhibit the induction of both enzymes such as PGH2 synthase or phosphatase A2, the key pro-inflammatory eicosanoids for the creation and in this way have a beneficial anti-inflammatory effects [19].

3. Inhibition of NO synthase, by administration of the antagonists of folic acid formation (TH4), whose presence is essential for the activation of NO synthase. TH4 is a cofactor for NO synthase. The clinical experience reported that the inhibition of folic acid reductase, which is necessary to produce active - reduced form of folic acid, can also reduce the excessive production of endogenous NO. Such folic acid reductase inhibitor is amethopterine (methotrexate), also others compounds, such as N-acethyl-5-hydroxytryptamine, or 2,4-diamino-6-hydroxypiridine [20].

4. Biological activity of EDRF/NO due to its ability to stimulate the cytoplasmic enzyme - guanylate cyclase in the cells of the body, and especially smooth muscle cells, the platelets, the granulocytes. This leads to an increase in intracellular cyclic nucleotide - cGMP. The effect is created in an excess of endogenous NO in septic shock time may also be reduced after the administration of methylene blue, which has the ability to inhibit the enzyme guanylate cyclase, and in this way may reduce the biological effects of NO [21,22,23].


The knowledge of nitric oxide /NO/ biological properties in the field of its regulatory role in maintaining the homeostasis of the organism is very important for treatment of several diseases. Pharmacological ability to regulate the biosynthesis of endogenous NO and in consequence NO level in cells in various stages are useful for the treatment of a lot of pathological conditions of  deficiency of endogenous NO or excess NO production. Understanding the role of nitric oxide /NO/ in many pathological conditions, in which it is stated the lack or too intensive its generation, can define new ways, a selective and effective possibility for the treatment of many diseases, mainly of the cardiovascular system pathological processes, treatment of septic shock and other diseases connected with under or overproduction of endogenous NO.
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Forézne následky zdravotnej starostlivosti
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Súhrn 


Cieľom prednášky je upozorniť na zvyšujúci sa počet  obvinení a súdnych žalôb v súvislosti s nesprávne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Najlepšou prevenciou sťažností je profesionálna  komunikácia s pacientom a príbuznými a precízna zdravotná dokumentácia. Každý lekár a zdravotná sestra počas pracovnej kariéry musí byť pripravený na obvinenie zo strany pacientov. Reakciou na obviňovanie lekárov a sestier je nárast praktík defenzívnej medicíny. Defenzívna medicína zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť  a obmedzuje prístup pacientov ku štandardnej zdravotnej starostlivosti.


Kľúčové slová: Nesprávne poskytovaná zdravotná starostlivosť. Súdna žaloba. Obranná medicína.

Summary

The aim of the presentation is to point out the increasing number of claims and litigations in connection with the medical malpractice. The best prevention of the claims is professional communication with the patients and their relatives, and precise medical records. Each physician and nurse must be aware of the possibility of the lawsuit during his career. Defensive medical practices can be viewed as a response to the increasing number of litigations. However these practices  increase total medical costs and decrease access to the standard medical care.


Key words: Medical malpractice. Litigation. Defensive medicine.

Poškodenie pacienta následkom chyby lekára (iatrogenita) alebo zdravotnej sestry (sororigenita) je závažná udalosť, ktorá zanecháva následky nielen na zdravotnom stave pacienta, ale ovplyvňuje profesionálnu dráhu zdravotníka.


Do dovŕšenia dôchodkového veku 75 % lekárov z tzv. nízko rizikových špecializácií a 99 % lekárov z vysoko rizikových odborov sa stretne so žalobou zo strany pacientov (1). Podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za obdobie 2005-2010 bolo podaných 8 647 podnetov (2). Ukončených podnetov v súvislosti so SPZS (správne poskytovaná zdravotná starostlivosť) bolo 4574. Ukončených podnetov so záverom neopodstatnené bolo 3 578 (78,2 %) a opodstatnených 996 (21,8 %). Opodstatnené podnety podľa špecializačných odborov najčastejšie smerujú na odbor chirurgia (15,8 %), gynekológia a pôrodníctvo (13,3 %), vnútorné lekárstvo (10,5 %), všeobecné lekárstvo 
(7,9 %) a stomatológia (5,97 %). 


Výsledkom psychického tlaku, ktorý prinášajú stúpajúce počty žalôb a obvinení zdravotníkov zo strany pacientov a ich príbuzných, je defenzívna (obranná) medicína (3).


Pozitívna obranná medicína znamená, že namiesto zabezpečenia štandardne definovanej  a promptnej liečby je pacient odosielaný na ďalšie a ďalšie vyšetrenia,  často duplicitné, najmä rádiodiagnostické, biochemické, hematologické, na konzultácie k špecialistom bez jasného  klinického významu. Príkladom takého postupu  sú sonografické prenatálne prehliadky u zdravých tehotných žien na Slovensku. Prakticky žiadna prenatálna prehliadka sa už nezaobíde bez sonografického vyšetrenia, hoci povinné a poisťovňou hradené sú len 3 základné vyšetrenia (v 10., 20. a 30. týždni). Stalo sa prakticky „normou“, že zdravá slovenská tehotná má  8-10 sonografických vyšetrení v priebehu gravidity, čo nemá žiadne medicínske opodstatnenie. Ďalším príkladom pozitívnej obrannej medicíny zo strany rádiodiagnostikov je odosielanie žien po mamografických vyšetreniach na opakované biopsie.


Negatívna obranná medicína je charakterizovaná tým, že lekár sa vyhýba rizikovým prípadom, aby znížil  riziko vystaveniu sa potenciálnej chybe a súdnej žalobe.


Typickým príkladom je snaha gynekológov-pôrodníkov nevykonávať nočné služby na pôrodnej sále alebo odmietanie rádiológov hodnotiť mamogramy.


Zvyšujúci počet sťažností a súdnych žalôb má za následok stále vyššiu frekvenciu  cisárskych rezov vo všetkých industrializovaných krajinách, hoci je dokázané, že zvyšovanie  frekvencie cisárskych rezov nezlepšuje perinatálnu morbiditu a mortalitu. Kriminalizovanie pôrodníkov za akékoľvek zdravotné poškodenie detí spôsobilo, že minimálne odchýlky od normy pri kardiotokografickom monitorovaní, viacplodové  gravidity, plody v polohe koncom pánvovým a stavy po predchádzajúcich cisárskych rezoch sa stali už rutinnými dôvodmi  na vykonanie  cisárskeho rezu. Cisársky rez, najmä opakovaný, však zvyšuje morbiditu matiek (4).


Následkom defenzívnej medicíny je zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť bez objektívne dokázaného zlepšenia jej výsledkov. 


Moderná medicína je umením liečiť na vedeckom základe. Lekári vo svojej prísahe síce dávajú sľub robiť maximum pre zdravie pacientov, ale žiadny lekár  nemôže  garantovať s úplnou istotou vyliečenie každého pacienta. Poškodenie pacienta, či dokonca jeho smrť následkom  chyby v diagnosticko-liečebnom procese obvykle smeruje na podanie žaloby na zdravotníka alebo na  zdravotnícke zariadenie.


Súdne procesy, obviňovania, sťažnosti, vrhajú dlhotrvajúci tieň na zdravotníka, zdravotnícke pracovisko, preto je ideálne zabezpečiť  komplexný systém opatrení v prípade poškodenia zdravia pacienta.


Je objektívne dokázané, že vzťah lekár-pacient je  extrémne dôležitý v znížení počtu  žalôb a obvinení v súvislosti s nesprávne realizovanou zdravotnou starostlivosťou (5). Skrývanie sa pred pacientom a príbuznými, neochota poskytnúť pravdivé informácie, garantuje, že dôjde k podaniu žaloby. Empatia, kľudné prostredie, dostatok času na pohovor, trpezlivosť, pozornosť, starostlivé počúvanie, čo pacient hovorí, jeho postoj ku komplikácii, trpezlivé vysvetlenie ako došlo ku komplikácii, nehode, sú zásadné faktory, ktoré môžu získať pacienta na stranu lekára. Primerané a taktné ospravedlnenie za chybu je veľkým umením dialógu pacient-lekár (6).


Nervózne prostredie počas pohovoru, vyzváňanie telefónov, hluk, necitlivý prístup k pacientovým problémom, komplikáciám, zatĺkanie evidentnej chyby lekára, sestry, sú zaručenou cestou, že pacienta nepresvedčíme o našom dobrom úmysle pri jeho liečbe a bude nasledovať podanie žaloby. Treba takmer vždy počítať s tým, že pacient si dá preveriť svoje problémy ďalšiemu lekárovi alebo viacerým odborníkom v rôznych zdravotníckych zariadeniach.


Mimoriadnym obranným faktorom zdravotníka je precízna zdravotná dokumentácia. Dnes má pacient právo získať kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie, ktorú dá analyzovať svojmu právnikovi za spoluúčasti  ďalšieho lekára. Nekompletná dokumentácia, chýbanie dôležitých nálezov, výsledkov vyšetrení, prepisovanie, škrtanie, znižujú vierohodnosť lekára a zdravotníckeho zariadenia. Ak u konkrétneho pacienta dôjde k odchýleniu od štandardného postupu, musí to byť  jednoznačne  písomne zdokumentované a zdôvodnené.


Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj informovaný súhlas pacienta k vyšetrovaciemu a liečebnému postupu. Pokojné objasnenie plánovanej stratégie diagnosticko-liečebného postupu so spomenutím potenciálnych rizík a komplikácií v kľudnej atmosfére s dostatkom času patrí ku kardinálnym  princípom možnej prevencie  nespokojnosti pacienta a podania  žaloby. 


Presná organizácia práce, režim na oddelení, kvalitná sesterská starostlivosť, pokojná atmosféra, dostatok času na  dialóg s pacientami  počas vizít aj mimo nich,  sú faktormi, ktoré pacient  veľmi pozorne vníma.


Pacienti berú do úvahy pri zvažovaní podania sťažnosti, žaloby aj kredit pracoviska, jeho odborné renomé. 


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2009 odporučila implementovať do  výučby medikov a zdravotných sestier curriculum o bezpečnosti  pacientov. 


Toto odporučenie bolo inovované v roku 2010 (7). Polovica chýb v zdravotnej starostlivosti ide na vrub sestier, preto výučba o bezpečnosti pacientov sa realizuje nielen na lekárskych fakultách, ale aj pri výchove sestier (8). 


Vo filozofickej rovine je diskutabilné, či poškodenie zdravia alebo smrť následkom chyby zdravotníka nie je to isté ako vznik choroby a smrť na podklade biologických a enviromentálnych faktorov. Zásadný význam majú experti, znalci, ktorých úlohou je v konkrétnom prípade poškodenia zdravia alebo smrti pacienta určiť mieru zavinenia zdravotníka.


Bolo by ideálne, keby súčasný kárny systém posudzovania chýb v zdravotnej starostlivosti bol nahradený vyšetrovacím procesom s cieľom objasniť príčinu chyby, z čoho by profitoval aj pacient, aj zdravotník a viedlo by to k zlepšeniu medicínskej praxe. Kreatívny proces by mal nahradiť rigídny spôsob posudzovania chýb v zdravotníctve. Kriminalizovanie zdravotníkov vedie k exponenciálnemu vzostupu praktík defenzívnej medicíny a v konečnom efekte k poškodzovaniu pacientov a enormnému nárastu finančných nákladov v zdravotníctve.
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Súhrn 


Za posledné obdobie sa na Slovensku rozšírilo spektrum vyšetrovacích metód kardiovaskulárnych ochorení. Zmenili sa mnohé liečebné postupy. V oblasti nukleárnej medicíny sa využívajú nové spôsoby diagnostiky a liečby jednotlivých ochorení. Naším cieľom je poukázať na možnosti nukleárnej kardiológie v diagnostike a v stratifikácii včasných zmien kardiovaskulárneho aparátu v klinickej praxi.


Kľúčové slová: Vyšetrenie sympatikovej inervácie myokardu. SPECT. Parkinsonova choroba.


Summary


The spectrum of diagnostic methods has widened in Slovakia recently. Many therapeutic approaches have changed. There are also new diagnostic and therapeutic methods in nuclear medicine. The aim of this report is to show possibilities of nuclear medicine methods in diagnostics and stratification of early changes in cardiovascular system within clinical praxis.


Key words: Examination of myocardial sympathetic innervation-SPECT- Parkinson´s disease.


Úvod 


Sympatikový nervový systém má dôležitú úlohu v regulácii činnosti kardiovaskulárneho systému. Dysfunkcia sympatika je prítomná u mnohých ochorení. Našim cieľom je poukázať na zmeny na srdci u  Parkinsonovej choroby. Vyšetrením stavu autonómneho nervového systému môžeme odhaliť asymptomatické štádium kardiovaskulárnej autonómnej dysfunkcie. Závažnosť nálezu koreluje so zvýšenou mortalitou. 


Parkinsonova choroba


Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Klinicky ide o akineticko-rigidný alebo hypertonicko-hypokinetický syndróm. Ochorenie vykazuje stúpajúcu prevalenciu s vekom, až do 75. rokov života. Najčastejšie začiatok ochorenia býva medzi 58. až 62. rokom života. Vyskytuje sa aj v mladšom veku, pred 40. rokom života,  cca 10 %. Choroba postihuje častejšie mužov  ako ženy, a to v pomere 2 : 1 (Nagy, 2008).


Anatomicky porucha je lokalizovaná v oblasti medzimozgu, v substancia nigra (SN). Dochádza k progresívnej strate dopaminergných buniek v pars compacta substantia nigra s následným deficitom v corpus striatum. Vzniká porucha spätnej väzby v extrapyramídovom systéme a dochádza k zníženej tvorbe dopamínu. Toto má za následok narušenie rovnováhy medzi dopaminergným a cholinergným systémom v bazálnych gangliách. Pre nedostatok dopamínu vzniká relatívna prevaha cholinergného systému.  Klinické prejavy Parkinsonovej choroby sa objavia až pri odumretí cca 70-80% buniek v substancia nigra, čo poukazuje na veľké kompenzačné schopnosti mozgu (Kovács, 2009).  


Pri Parkinsonovej chorobe klinický obraz charakterizujú včasné príznaky  (tichosť a monotónnosť hlasu, porucha čuchu, svalové a kĺbové bolesti, vertebrogenné bolesti, bolesť  ramien, pocity ťažkých končatín, strata výkonnosti, parestézie, porucha spánku, autonómneho nervového systému, zhoršenie písma). Hlavnými príznakmi sú tremor, rigidita, spomalenosť pohybov (bradykinéza). Z vedľajších príznakov je to zlepšenie hybnosti po liečbe levodopou, asymetria príznakov na začiatku ochorenia alebo v dobe vyšetrenia, tremor ako prvý prejav ochorenia (Roth et al. 2005). Pri stanovení diagnózy pomáhajú podporné kritéria ale aj príznaky, ktoré spochybňujú diagnózu Parkinsonovej choroby. Stanovenie diagnózy je mnohokrát veľmi ťažké. 


Diagnostika Parkinsonovej choroby metódami nukleárnej medicíny SPECT 


Využíva sa jednofotónová emisná výpočtová tomografia  (SPECT) pomocou gama žiarenia rádionuklidov, ktoré sa vo forme rádiofarmák aplikujú do organizmu. Vyšetrenie umožňuje vyhodnotenie chorobných procesov na základe informácií o metabolickom stave buniek, tkanív, orgánov (Mariani, 2008, Andert, 2010). 


Využitím rádiofarmaka 123I-Ioflupane (DaTSCANU) sa môže stanoviť hustota presynaptického dopamintransportéru. Rádiofarmakom 123I jódobenzamid (IBZM) sa hodnotí aktivita postsynaptického dopamintransportéru D2 receptora (Csóty, 2010). Uvedenými rádiofarmakami sa hodnotí stav dopamínových transportných proteínov na presynaptických zakončeniach v oblasti bazálnych ganglií (BG), postsynaptického dopaminového D2 receptorového systému (obr. 1). 






Obrázok 1 Horné obrázky sú transverzálne rezy s normálnym nálezom na bazálnych gangliách (polmesiačuikovitý tvar). 
Dolné obrázky sú patologickým nálezom na bazálnych gangliách pri Parkinsonovej chorobe (atypický guľovitý tvar) pri zobrazení pomocou 123I Ioflupane.


Využitie 123I-MIBG v kardiologickej diagnostike


Autonómny nervový systém (ANS) má dôležitú úlohu v regulácii kardiovaskulárneho systému. Neinvazívne kvantifikovať funkčný stav sympatikovej inervácie myokardu môžeme napríklad vyšetrením variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou (VSF).


Náročnejšou metodikou monitorácie stavu kardiálneho ANS je rádionuklidová metóda za pomoci 123I-MIBG (metajódbenzyl-guanidín), ktorá umožňuje stanoviť koncentráciu receptorov sympatika v srdcovom svale. 123I-MIBG je metabolický analóg adrenergného blokátora guanetidínu. Na rozdiel od noradrenalínu v nervových zakončeniach nedochádza k jeho enzymatickej degradácii. Dôkazy o zapojení sympatikového nervového systému (SNS), systému renín-angiotenzín a ďalších neurohumorálnych faktorov pri vzniku a v priebehu chronického srdcového zlyhania, viedli k formulácii „ neurohumorálneho modelu“ ochorenia. Hyperstimulácia SNS vedie k ischémii myokardu, k zmene pomeru sympatikových receptorov na myocytoch, znižuje sa schopnosť inotropnej odpovede na katecholamíny, aktivuje sa mechanizmus apoptózy myocytov, zvyšuje sa elektrická instabilita myokardu (Taegtmeyer et al.2009, Hegarová, 2009). Pacienti so srdcovým zlyhaním majú zvýšenú hladinu noradrenalínu, dochádza k redukcii nervových zakončení v srdci. Odrazom týchto zmien je výrazné zníženie akumulácie 123I –MIBG v myokarde. Pri ischémii je redukcia akumulácie 123I-MIBG regionálna a korešponduje s postihnutím koronárnej cievy. Okrem redukcie akumulácie je aj zrýchlené vyplavovanie 123I-MIBG. Dôsledkom ischémie je denervácia myokardu v mieste ischémie. Denervovaný, ale prekrvený myokard má význam pri vzniku maligných arytmií. Tento nález u pacientov poukazuje na vysoké riziko náhlej smrti  (pacienti čakajúci na transplantáciu, diabetici s rovinutou kardiálnou autonómnou neuropatiou, parkinsonici u ktorých je zmenená aktivita ANS a pod.) (Schwaiger et al.2009, Ting-Li et al. 2002). Vyšetrenie akumulácie 123I –MIBG umožňuje zistiť prítomnosť arytmogénnych oblastí v myokarde. Takýto myokard sa môže identifikovať súčasným zobrazením distribúcie 123I-MIBG (zobrazuje možnú denerváciu) a zobrazením perfúzie (zobrazuje stav viability). Pri prítomnej denervácii a zachovanej perfúzii vzniká nezhoda medzi nálezom pri vyšetrení 123I-MIBG a vyšetrením perfúzie 99mTc -Tetrofosmín (mismatch) (Arora et al.2003).


Metóda vyšetrenia a súbor vyšetrených


Cieľom našej retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotenie vyšetrenia SPECT mozgu  123i-Ioflupane pomocou morfologického a  semikvantitatívneho vyhodnotenia scintigrafických nálezov u pacientov  s podozrením na Parkinsonovu chorobu stanovením definitívnej diagnózy v  pokročilom štádiu, ako aj u pacientov vo včasnom štádiu ochorenia. 

Pacient prichádza na vyšetrenie ráno nalačno. Večer a ráno pred vyšetrením, aj večer po vyšetrení použije 2 tablety Chlorigénu (slúžia na zablokovanie štítnej žľazy). Predtým u pacienta vylučujeme anamnesticky alergiu na jód. Rádiofarmakum sa aplikuje parenterálne do žily v dávke 185 MBq 123i-  Ioflupane. Po aplikácii rádiofarmakum sa šíri v tele krvným obehom a zhromažďuje  sa v striate, kde sa naviaže na štruktúry nosiča. SPECT vyšetrenie mozgu sa vykonáva medzi 3. a  6. hodinou po jeho aplikácii.  Rádiofarmakum sa z krvi rýchlo vylučuje, v krvnom obehu 5 minút po aplikácii zostáva len 5% podanej rádioaktivity. Vychytávanie rádiofarmaka v mozgu je rýchle, 10 minút po aplikácii dosahuje 7% podanej rádioaktivity. Asi 30% rádioaktivity v mozgu sa vychytá v striate. Počas vyšetrenia pacient leží na chrbte. Snažíme sa dosiahnuť čo najmenší polomer otáčania detektora gamakamery jeho približovaním k hlave pacienta a pohybom stola. 


Vyšetrenie sympatikovej inervácie myokardu sa vykonáva po aplikácii 100-200 MBq 123I-MIBG parenterálne, vnútrožilovo. Následne sú snímané planárne projekcie hrudníka po 15 minútach,  po 4 hodinách a po 24 hodinách od podania rádiofarmaka. Snímanie po 4 hodinách sa realizuje aj SPECT metódou, výsledkom sú zrekonštruované SPECT rezy a polárne mapy srdca. Hodnotenie regionálnej distribúcie rádiofarmaka sa vykonáva vizuálne v škále normálna akumulácia až chýbanie akumulácie pre 5 segmentov (hrot, septum, predná, bočná a spodná stena ĽK).  Ako globálny ukazovateľ akumulácie 123I-MIBG sa stanovuje index srdce / mediastínum (SM4) po 4 hodinách a po 24 hodinách (SM24) od podania rádiofarmaka a miera vyplavovania rádiofarmaka z myokardu (washout-relatívna zmena priemernej aktivity pred srdcom v čase medzi 15 minútou a kontrolami za 4 a 24 hodín). Všetky merané parametre  u postihnutých sú nižšie ako u zdravých jedincov. 


Vyšetrenie sa vykonávalo gamakamerou GE Millennium VG Hawkay option, vyhodnocovacím softvérom eNTEGRA (verzia 2.5302) s parametrami nahrávania matica 128x128, počet rezov 64 (120) každých 45 sekúnd. 

V rokoch 2006-2011 na pracovisku nukleárnej medicíny Internej kliniky ÚVN SNP FN v Ružomberku sme vyšetrili 253 pacientov so suponovanou diagnózou Parkinsonovej choroby. Normálny nález sa zistil u 118 pacientov, patologický nález u 135 pacientov, z toho u 39 pacientov boli zistené zmeny len pri semikvantitatívnom vyhodnotení, čo môže svedčiť pre počiatočné štádium ochorenia, podľa scintigrafického nálezu. U týchto pacientov sme doporučili vyšetrenie zopakovať v priebehu dvoch rokov. 


U 25 pacientov s  prekázanou Parkinsonovou chorobou sme vykonali vyšetrenie kardiálnej autonómnej neuropatie Ewingovými testami a vyšetrením variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou. Zároveň sme u týchto jedincov vykonali pokojovú perfúznu scintigrafiu myokardu 99mTc tetrofosmínom (Myoview). U 15 pacientov z tohto súboru sme urobili aj vyšetrenie myokardu 123I-MIBG. 


U všetkých 25 pacientov s  Parkinsonovou chorobou sme zistili patologický nález pri vyšetrení kardiálnej autonómnej neuropatie Ewingovými testami a pri vyšetrení variabiliry srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou. Pri vyšetrení pokojovej perfúzie myokardu 99mTc tetrofosmínom neboli zistené závažnejšie zmeny perfúzie.  Pri vyšetrení stavu sympatikovej inervácie myokardu 123I-MIBG sme zistili zmeny distribúcie 123I-MIBG v myokarde rôznej veľkosti. Boli to zmeny minimálneho rozsahu až po stavy, kedy sa myokard ľavej komory vôbec nezobrazil (obr.2, 3, 4) 




Obrázok 2 Vľavo zobrazenie stavu autonómneho nervového systému vyšetrením VSF spektrálnou analýzou. 


Scintigrafický nález: V strede zobrazenie kvantitatívneho vyhodnotenia pomocou pomeru vychytávania rádiofarmaka v oblasti srdca a mediastína. Vpravo zrekonštruované SPECT rezy v jednotlivých rovinách, 1. riadok vyšetrenie perfúzie myokardu 99mTc - tetrofosmin (Myoview), 2. riadok vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu 123I-MIBG. Normálny nález perfúzie aj adrenergnej inervácie myokardu.
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Obrázok 3 Vľavo zobrazenie stavu autonómneho nervového systému vyšetrením VSF spektrálnou analýzou - rozvinutá autonómna neuropatia. Scintigrafický nález: Zobrazenie kvantitatívneho vyhodnotenia pomocou pomeru vychytávania rádiofarmaka v oblasti srdca a mediastína. Zrekonštruované SPECT rezy v jednotlivých rovinách, l. riadok vyšetrenie perfúzie myokardu 99mTc - tetrofosmin (Myoview) - normálny nález perfúzie, 2. riadok vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu 123I-MIBG. Na polárnych mapách srdca nesúlad (mismatch) medzi perfúziou a adrenergnou inerváciou myokardu.




Obrázok 4 Scintigrafický nález: Zrekonštruované SPECT rezy v jednotlivých rovinách, l. riadok vyšetrenie perfúzie myokardu 99mTc - tetrofosmin (Myoview) - normálny nález perfúzie, 2. riadok vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu 123I-MIBG. Kontúry ľavej komory sa nezobrazujú – ťažký stupeň postihnutia sympatickej inervácie. (Redukovaný kardiálny príjem 123I-MIBG). Zobrazenie kvantitatívneho vyhodnotenia pomocou pomeru vychytávania rádiofarmaka v oblasti srdca a mediastína.


Diskusia


V našom súbore 253 jedincov, vyšetrených s podozrením na Parkinsonovu chorobu pomocou 123I Ioflupane boli pacienti, u ktorých bol morfologický nález na bazálnych gangiách normálny, tiež klinický nález nebol jednoznačný, ale zistili sa zmeny pri semikvantitatívnom vyhodnotení akumulácie rádiofarmaka v corpus striatum pri scintigrafickom vyšetrení., ktoré potvrdili prítomnosť Parkinsonovej choroby. Z 135 pacientov, u ktorých sa potvrdila prítomnosť Parkinsonovej choroby takýto nález sa zistil u 39 pacientov (28,9 %). Je to včasná parkinsonská symptomatológia, čo umožnilo včasné zahájenie adekvátnej liečby. Už aj u týchto jedincov sme zistili zmenený stav autonómneho nervového systému. 


V našom súbore 15 pacientov s Parkinsonovou chorobou u všetkých sme zistili zmeny v distribúcii 123I-MIBG v myokarde. Môže sa však vyskytnúť stav, kedy sa zistí  patologický nález pri vyšetrení 123I Ioflupane, pritom nemusí ísť o Parkinsonovu chorobu, ale ochorenia, ktoré v zmysle diferenciálnej diagnostiky parkinsonizmu zaraďujeme medzi atypické parkinsonizmy, tzv. Parkinson-plus syndrómy. Medzi atypické parkinsonské syndrómy patrí multisystémová atrofia (MSA), progresívna supranukleárna obrna (PSO) a kortikobazálna degenerácia (KBD). Klinicky sa môžu podobať symptómami Parkinsonovej chorobe, ale je zlá odpoveď na dopaminergnú liečbu. Doplňujúcim vyšetrením môže byť zobrazenie postsynaptického dopamínergického systému pomocou 123I-IBZM (iodobenzamid) SPECT. U atypických parkinsonizmov dochádza k redukcii akumulácie rádiofarmaka na postsynaptických receptoroch, pri  Parkinsonovej chorobe je tento nález normálny. (Pirker et. al., 2004) 


V rámci diferenciálnej diagnostiky medzi Parkinsonovou chorobou a multisystémovou atrofiou môže pomôcť vyšetrenie scintigrafie myokardu 123I –MIBG. Pre pacientov s pokročilovu Parkinsonovou chorobou sú typické známky degenerácie periférneho autonómneho systému, a tým aj zmeny v redistribúcii 123I MIBG v myokarde. Naopak u pacientov s MSA je autonómna porucha centrálneho typu a periférna autonómna inervácia je intaktná. 


Záver


Vyšetrenia ako je vyšetrenie kardiálnej autonómnej neuropatie a scintigrafické vyšetrenia mozgu vyšetrením transportnej dopamínovej dráhy a srdca vyšetrením stavu receptov sympatika v myokarde majú veľký klinický význam pre diagnostiku, liečbu aj pre prognózu Parkinsonovej choroby.
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Abstrakt


Neurologické a medicínske komplikácie akútnej cievnej mozgovej príhody sú hlavnou príčinou jej morbidity a mortality. Neurologické komplikácie, ako edém mozgu a krvácanie do mozgu sa vyskytujú skoršie ako medicínske komplikácie a môžu ovplyvniť prognózu pacientov i krátkodobé i dlhodobé následky. Niektorým týmto komplikáciám sa dá zabrániť alebo ak to nie je možné, ich skorá detekcia a manažment môže efektívne znížiť negatívne následky.


Kľúčové slová: Cievna mozgová príhoda. Mozgový edém. Ischémia mozgu.

Abstract


Neurological and medical complications, are a major cause of morbidity and mortality afetr ischemic stroke. Neurological complications, such as brain oedema or haemorrhagic transformation, occur earlier than do medical complications and can aff ect outcomes with potential serious short-term and long-term consequences. Some of these complications could be prevented or, when this is not posible, early detection and proper management could be eff ective in reducing the adverse effects.


Key words: Stroke. Brain edema. Brain ischemia.


Morbidita i mortalita po akútnej cievnej mozgovej príhode (ACMP) zostáva stále vysoká i napriek kontinuálnemu zlepšovaniu sa dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti je v rozvinutých krajinách ACMP na druhom miest v príčinách úmrtí po ischemickej chorobe srdca a ak by sme zobrali všetky nádorové ochorenia ako jednu skupinu, tak stále zostáva mozgová príhoda na treťom mieste ako príčina smrti (1). Akútne komplikácie sú hlavnou príčinou úmrtia pacientov a podieľajú sa na nej v 23 – 50 % a súčasne sú významným faktorom ovplyvňujúcim dlhodobú morbiditu a neurologické následky (2). Všeobecne sa komplikácie po cievnej mozgovej príhode rozdeľujú na neurologické a medicínske. Medzi neurologické komplikácie patrí edém mozgu, progredujúca ischémia mozgu resp. reinfarkt, zakrvácanie do ischemického ložiska, kŕče a epilepsia a delírium. Tieto komplikácie sú menej časté ako medicínske, ale vyskytujú sa skoršie po príhode – zvyčajne v priebehu prvých hodín až dní - a majú závažnejšie dôsledky (3,4,5). Medicínske komplikácie sú mnohopočetné, vyvíjajú sa zvyčajne v priebehu dní až týždňov a zasahujú viaceré orgánové systémy, z hľadiska akútnych zmien sú najdôležitejšie pyrexia, hypertenzia  a hyperglykémia (6). Ostatné problémy zahrňujú kardiovaskulárny systém – ischemická choroba srdca, arytmie, kongestívne kardiálne zlyhanie, respiračný systém – pneumonia, poruchy dýchania, gastrointestinálny systém – dysfágia, krvácanie, inkontinencia stolice, genitourinárny systém – inkontinencia moču, venózny tromboembolizmus – hlboká venózna trombóza, pľúcny embolizmus, muskuloskeletálny systém – zlomeniny a všeobecné následky ako bolesť, depresia, únava, horúčky, dekubity (7). V štúdii obsahujúcej 1964 pacientov po ACMP, akútne zhoršovanie stavu bol spôsobené progredujúcim infarktom u 33,6 %, edémom mozgu u 27,3 %, reinfarktom u 11,3 % a zakrvácaním u 10,2 %. U zvyšných 17,3 % bolo zhoršenie spôsobené hypertenziou, pyrexiou a hyperglykémiou (8).



Edém mozgu je jednou z najčastejších príčin úmrtia pacientov po ACMP. Patofyziologicky je dôsledkom iónovej dysbalancie po zlyhaní energetického zásobovania buniek pri mozgovej ischémii. Edém mozgu sa štandardne rozdeľuje na cytotoxický, vazogénny, intersticiálny a obštrukčný. U pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa vyskytuje cytotoxická a vazogénna forma edému. Cytotoxický edém je spôsobený presunom intersticiálnej tekutiny do buniek a zvyčajne sa vyskytuje skoro po inzulte. Vazogénny edém vzniká zvyčajne neskôr po zlyhanie hematoencefalickej bariéry a presunu vody z intravaskulárneho do intersticiálneho priestoru (9,10). Edém mozgu vedie k zvýšeniu intrakraniálneho tlaku, herniácii a rozšíreniu ischemického poškodenia. Rozsah edému  závisí od rozsahu a lokalizácie infarktového ložiska a od veku pacienta. Mladší pacienti majú vyššiu tendenciu k rozvoji ťažkého edému ako starší ľudia. I pri pokusoch na myšiach sa zistila menšia tendencia k vzniku závažného edému  so stúpajúcim vekom zvierat. Je možné, že starecká atrofia má určitý protektívny efekt na vznik závažnej intrakraniálnej hypertenzie (11). 



Pacienti s veľkým mozgovým infarktom komplikovaným mozgovým edémom sa zvyčajne prezentujú v obraze kómy. Úplný uzáver arteria cerebri media (MCA) vedie k rozvoju masívneho edému a herniácie v priebehu 20 hodín. Tento typ sa vyskytuje až do 10 % všetkých hemisferálnych infarktov. Uzáver arteria cerebri anterior je menej často spojený s rozvojom masívneho edému a jeho výskyt je okolo 10- 20 %. Mortalita pacientov s masívnym infarktom MCA je 40 až 80 % (11). Edém je častou komplikáciou mozočkových infarktov. Vzhľadom na nedostatok priestoru  v tejto oblasti je to často spojené so vznikom život ohrozujúcej kompresie mozgového kmeňa. Charakteristické prejavy je porucha postavenia bulbov, progresívna strata vedomia, poruchy dýchania a arytmie (12).



Zakrvácanie do infarktu, označované aj ako hemoragická konverzia sa vyskytuje v 30 – 40 % prípadov. Etiopatogenéza je multifaktoriálna a zahrňuje poruchu mikrovaskulárnej integrity pri zápalovej odpovedi a ischemickom poškodení steny ciev, použitie fybrinolytík a antikoagulancií, pri liečbe altepázou je výskyt okolo 6 % oproti konzervatívnej liečbe, kde je 0,6 %, použitie aspirinu je spojené s mierne vyšším výskytom zakrvácaní rovnako ako heparin. Ďalšími prispievajúcimi faktormi sú vyšší vek a hyperglykémia (13, 14). Dôležité pre zakrvácanie je, že následne dôjde k zvýrazneniu edému mozgu a intrakraniálnej hypertenzie s rýchlejšou progresiou do herniácie, resp. k zvýšeniu nekrózy a apoptózy mozgových buniek s vysokou mortalitou pacientov.



Kŕče sa môžu vyskytnúť skoro po infarkte alebo až po 1 – 2 týždňoch, potom sa označujú ako neskoré. Skoré kŕče sú udávané v 2 – 23 %  a neskoré 3 – 67 % prípadov. Epilepsia sa vyvinie u 2,5 – 4 % pacientov (15). Pravdepodobnou príčinou skorých kŕčov je biochemická dysfuncia buniek vedúca k prítomnosti excitačného tkaniva, neskoré kŕče sú dôsledkom gliózy a jazvenia. Väčšina štúdií nenachádza koreláciu medzi prítomnosťou skorých kŕčov a zvýšením neurologického deficitu alebo mortality (16). 



Pacienti s akútnym ischemickým infarktom majú zvýšené riziko vzniku následného infarktu, toto riziko klesá s časom. V prvom týždni po infarkte je riziko reinfarktu okolo 10 %, po 1 mesiaci 2 až 4 % (17). Hlavné rizikové faktory pre opätovný infarkt sú vyšší vek, ateroskleróza, diabetes mellitus, hypertenzia, atriálna fibrilácia, fajčenie a aortálna stenóza (18). Reinfarkt je spojený s akútnym zhoršením sa klinického stavu pacienta a so zhoršením jeho neurologického postihnutia. Rozsah neurologického postihnutia sa zvyšuje úmerne s počtom reinfarktov. 


Delírium sa vyskytuje u 13 – 48 % pacientov s ACMP (19). Príčiny vzniku delíria nie sú jednoznačne známe, v úvahu prichádzajú zmeny v koncentráciách neurotransmiterov (acetylcholin, dopamin, serotonin, noradrenalin, GABA), nešpecifická reakcia na stres, aktivácia osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky. U týchto pacientov sa často zisťuje hypoperfúzia frontálnych, parietálnych a pontínnych oblastí (20). Delírium predlžuje pobyt v nemocnici a zvyšuje výskyt demencie, títo pacienti majú súčasne vyššiu frekvenciu hospitalizácií v nasledovnom období (21).


Akútne komplikácie po cievnej mozgovej príhode môžu viesť k úmrtiu pacienta v prvých hodinách a dňoch po infarkte. Ich očakávanie, rýchle rozpoznanie a adekvátna liečba môže zlepšiť prežívanie a zmierniť neurologické postihnutie pacientov.
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Súhrn



Napriek novým liekom využívaným pri liečbe nádorových ochorení ostáva cisplatina stále jedným z najpoužívanejších cytostatík. Jej použitie často obmedzujú jej nefrotoxické vlastnosti. Okrem laboratórnych vyšetrení je možné v  diagnostike existujúceho, alebo poškodenia vzniknutého počas liečby využiť aj  vyšetrovacie metódy nukleárnej medicíny. Práca spracúva údaje 24 pacientov u ktorých bola realizovaná dynamická scintigrafia obličiek v súvislosti s podaním platinového chemoterapeutického režimu.


Kľúčové slová: Chemoterapia. Cisplatina. Nefrotoxicita. Scintigrafia obličiek.


Summary



Application of renal scintigraphy in the evaluation of cisplatin-induced nephrotoxicity. Despite a number of new drugs utilized in treatment of malignant diseases, cisplatin remains one of most widely used cytostatic agents. Its usage with respect to nephrotoxic characteristics is limited with present disorder of renal function or its changes during a treatment. The evaluation of a nephrotoxicity grade induced by cytostatic therapy is one of indications for renal scintigraphy. We describe methodology and results of examination in 24 patients who underwent dynamic scintigraphy of kidneys in context with applied cisplatin-based chemotherapy regimen.


Key words: Antitumor therapy. Cisplatin. Nephrotoxicity. Renal scintigraphy.


Úvod



Obličky sú hlavným eliminačným orgánom pre mnohé liečivá, ktoré sú vylučované glomerulárnou filtráciou (GFR) a tubulárnou sekréciou. Glomerulárna filtrácia má hlavnú úlohu pri vylučovaní malých molekúl. Molekuly naviazané na bielkoviny nemôžu byť filtrované a vylučujú sa aktívnou sekréciou v tubuloch (12). Protinádorová liečba nesie riziko poškodenia orgánov. Poškodenie obličiek môže prebiehať ako subklinická forma, ale aj pod klinickým obrazom zlyhávania obličiek. K poškodeniu obličiek protinádorovou liečbou môže dôjsť priamym pôsobením lieku alebo nepriamo celkovými zmenami navodenými liečbou v organizme(1,7).  


Typy  poškodenia obličiek pri cytostatickej liečbe



Priame poškodenie obličiek - môže mať charakter mechanického alebo toxického poškodenia. Mechanické poškodenie je spôsobené precipitáciou cytostatika a jeho metabolitov v štruktúrach obličiek. Typickým predstaviteľom je metotrexát (1,3). Toxické poškodenie vzniká po podaní cisplatiny, streptozocínu, mitomycínu C, derivátov nitrozurey a ďalších cytostatík. Väčšina uvedených látok poškodzuje tubuly(8). Sporadicky dochádza k poruchám glomerulov a nefroskleróze(1). Včasným prejavom poškodenia tubulárnych funkcii je strata schopnosti resorbovať niektoré minerály, Závažné poškodenie tubulárnych funkcií  sa prejavý ako Fanconiho syndróm a akútne zlyhanie obličiek. Akútne zlyhanie obličiek   býva  reverzibilné, ale často len s neúplnou úpravou parametrov. Letalita môže dosiahnuť až 15%.  Dialyzačná liečba nezlepšila dobu liečby ani  prognózu pacientov. Je to pravdepodobne  v dôsledku nepriaznivého vplyvu hypoperfúzie počas dialýzy na tubuly(9). 


 
Nepriame poškodenie obličiek - je spôsobené vedľajšími účinkami cytostatickej liečby. Jedným z nich je hyperurikémia. Nukleové kyseliny uvoľnené počas zvýšeného bunkového obratu sa  metabolizujú na kyselinu močovú, ktorá v kyslom prostredí distálnych tubulov a zberných kanálikov precipituje. Závažnou komplikáciou je urátová nefropatia, ktorá môže prejsť do akútnej renálnej insuficiencie. Syndróm nádorového rozpadu (tumor lysis syndrome) vzniká pri rýchlom uvoľnení intracelulárneho obsahu do krvného riečiska. Príčinou môže byť rýchlo rastúci nádor, častejšie je spôsobený iatrogénne po rozpade nádorového tkaniva vplyvom protinádorovej liečby.  Obličky sú poškodené precipitáciou kalciumfosfátu v tubuloch (13).


Cisplatina  (cisplatinum)



Cisplatina (Cis-diamin-dichlórplatnatý, cDDP) aj pri dostupnosti nových cytostatik a „cielenej liečby“ má pevné postavenie v onkologickej liečbe. Štruktúrou aj mechanizmom pôsobenia sa podobá alkylačným látkam. Jej protinádorové pôsobenie nie je závislé od fázy bunkového cyklu. Pôsobí synergicky s viacerými cytostatikami (cytarabin, vinblastin, vinkristin, doxorubicín, 5-FU, etopozid) a potencuje efekt liečby žiarením(9). Používa sa v liečbe testikulárnych nádorov, gynekologických a pľúcnych karcinómov, karcinómov pažeráka, žalúdka, močového mechúra, ORL nádorov, lymfómov a osteosarkómu. 



Nefrotoxicita je limitujúcim nežiadúcim účinkom tohto lieku a bola zaznamenaná u  28-36 % pacientov po prvom podaní už pri dávke 50 mg/m2 (5). Koncentrácia cisplatiny v epiteli tubulov je päťkrát vyššia ako v sére. Cisplatina svojim pôsobením znižuje aktivitu mitochondrií tubulárnych buniek, inhibuje glutation - peroxidázu a stimuluje lipoperoxidáciu, čím poškodzuje bunkové membrány, DNA a intracelulárne proteíny tubulárnych buniek(9). Na poškodení obličiek sa podieľa aj vazokonstrikcia navodená cisplatinou(1). Na zvieracích modeloch na tretí deň od podania lieku boli pozorované patomorfologické zmeny na bunkovej úrovni. Na piaty deň od aplikácie bola pozorovaná tubulárna nekróza. Čiastočná regenerácia nastúpila na siedmy deň.  Rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko nefrotoxického účinku sú dehydratácia, podanie  liekov a cytostatík s nefrotoxickým účinkom, existujúce ochorenie obličiek, sekundárna obštrukcia močových ciest, solitárna oblička, hypertenzia, diabetes mellitus, prekročenie kumulatívnej dávky cisplatiny (200mg/m2, žiarenie na oblasť obličky ( 15Gy a hypoalbuminémia(14).   



Pri miernom poškodení dochádza k strate schopnosti resorbovať niektoré minerály (magnézium, kalcium, nátrium). Pri závažnejšom postihnutí  sa  môže rozvinúť reverzibilná renálna insuficiencia alebo neoligurické renálne zlyhanie(1,13). Hypomagnezémia bola pozorovaná u 90 % pacientov po troch mesiacoch liečby a kumulatívnej dávke 300 mg/m2. Hypomagnezémia súvisí s poškodením transportných mechanizmov, ktoré prebiehajú hlavne v distálnych tubuloch a môže pretrvávať roky po ukončení liečby. Hypokalcémiu spôsobuje cisplatinou navodená hypomagnezémia a to inhibíciou sekrécie PTH a zníženou citlivosťou tkanív na PTH. Priamym pôsobením na tubulárne bunky sa znižuje resorbcia kalcia a dochádza k zvýšeným stratám močom(14). Pokles glomerulárnej filtrácie o 8 % sa zistil už po dávke 100 mg/m2. Po ukončení liečby má 30 % pacientov zniženú glomerulárnu filtráciu. Anémia pri liečbe  cisplatinou súvisí so zníženou sekréciou erytropoetínu pri nefrotoxickom účinku platiny(13). 


Diagnostika toxického  poškodenia obličiek 



Asymptomatické poškodenie tubulov môžeme diagnostikovať vyšetrením hladín enzýmov pochádzajúcich z tubulárnych buniek - alanin-aminopeptidázy,  leucin-aminopeptidázy, N-acetyl-β-D-glukozaminidázy v moči. Vyšetrenia majú vysokú senzitivitu, ale nízku špecificitu(1). Glomerulárna filtrácia (GFR) sa považuje za ukazovateľ počtu funkčných nefrónov v obličke. Vyšetrenie glomerulárnej filtrácie pomocou inulínu alebo iných fyziologicky inertných látok vylučovaných filtráciou v glomeruloch je presné, ale ťažko v praxi realizovateľné.  V praxi sa využíva na odhad glomerulárnej filtrácie klírens endogénneho kreatinínu. Tento je vypočítaný na základe odpadu kreatinínu v močí za 24 hodín. Metóda nadhodnocuje GFR v dôsledku súčasného vylučovania kreatinínu sekréciou. Druhou možnosťou je výpočet klírensu kretinínu pomocou vzorca. U dospelých sa používa vzorec podľa Cockcrofta-Gaulta (podmienkou je stabilná sérová koncentrácia kreatinínu a primeraná svalová hmota). U  kachektických pacientov je táto hodnota znížená a vhodnejšie je stanoviť klírens kreatinínu na základe 24 hodinového zberu moču (12). 



Dynamická scintigrafia obličiek je bezpečná diagnostická metóda s nízkym výskytom vedľajších účinkov (menej ako 0,04 %)(2). Princípom metódy je sledovanie distrubúcie rádiofarmaka po jeho vnútrožilovom podaní (ako rádionuklid sa najčastejšie používa technécium - 99mTc). Vlastnosti rádiofarmaka určujú jeho diagnostické využitie. Cieľovým tkanivom je obličkový parenchým, glomeruly a tubulárne bunky. Okrem orientačného posúdenia veľkosti, tvaru a lokalizácie obličiek umožňuje vyšetrenie perfúzie, separovanej funkcie obličiek, tubulárnych funkcií, odtokových parametrov a GFR. Výsledky sú dobre reprodukovateľné. Ako rádiofarmakum sa používa 99mTc-DTPA - dietyhlenaminopentaoová kyselina. Patri do skupiny chelátových zlúčenín, je vhodná na meranie glomerulárnej filtrácie a tubulárnej funkcie. Novšie rádiofarmakum je 99mTc-MAG3 - merkaptoacetyltriglycin, využíva sa hlavne v diagnostike porúch tubulárnej funkcie(5). 




Obrázok 1 Dynamická scintigrafia obličiek
hore- rádiofarmakum  prechádza cez obličky do  močového mechúra
dole- priebeh renografických kriviek. Ľavá oblička je menšia, perfúzia je znížená.


Na renografických krivkách rozlišujeme tri fázy.


I.   Fáza vaskulárna -  prvý vzostup krivky ukazuje prítok rádiofarmaka do obličky.


II. Fáza sekrečná - po 30 sekundách začína pomalá fáza vzostupu krivky, ide o aktívnu akumuláciu rádiofarmaka v  tubulárnych bunkách. Normálny vzostup je minimálne 50 % I. fázy. Vrchol krivky hodnotíme ako T maximum (Tmax., normálna hodnota je do 3 minút), charakterizuje schopnosť parenchýmu akumulovať  rádiofarmakum. 


III. Fáza exkrečná - hodnotí drenáž dutým systémom obličiek.  Parameter T ½ z T max je čas poklesu na 50 % maxima (normálna hodnota je do 15 minút).



Pri patologických zmenách funkcie obličiek môže byť znížená amplitúda II. fázy až do horizontálneho priebehu, ide o  izostenurický typ krivky, pri poklese krivky hneď po I. fáze hovoríme o afunkčnom type krivky (postihnutie tubulárnej funkcie). Ak krivka neklesá ale stúpa až do ukončenia vyšetrenia ide o postihnutie III.fázy, obštrukčný typ krivky.  Pri strmom vzostupe krivky je funkčná schopnosť parenchýmu dobrá, spomalenie odtoku závisí od stupňa obštrukcie. Ak krivka stúpa sú to známky úplnej obštrukcie, ak krivka klesá pomalšie, sú to známky neúplnej obštrukcie.  


Súbor pacientov a metodika  



V rokoch 2009-2012  sme vyšetrili  24 pacientov, ktorí podstúpili liečbu cisplatinou. Charakteristiky súboru pacientov sú uvedené v tabuľke č.1. Patomorfologické zmeny na obličkách ako vedľajší nález pri zobrazovacích vyšetreniach (CT, USG)  realizovaných počas štádiovania onkologického ochorenia, malo 30 % pacientov 


Tabuľka 1 Charakteristika súboru pacientov a liečby

		Charakteristika súboru pacientov 



		Vek , roky 

		59.1 ( 34-83)



		Pohlavie  , počet (%)

		



		· Muži

		17 ( 71 % )



		· Ženy

		7   ( 29 % )



		Typ onkol. postihnutia,  počet (%) 

		



		· Pľúca

		12  ( 50 % )



		· Semeník

		5  ( 21 % )



		· Gynekologický ZN

		4  ( 17 % )



		· iné ZN

		3  ( 12 % )



		Existujúce ochorenie, počet (%)

		



		· Diabetes mellitus

		5  ( 21 % )



		· Arteriová hypertenzia 

		5  ( 21 % )



		· RDG nález (CT, USG)

		7  (30 % )



		Vstupné hodnoty ClCr  

		1.82 ml/s  (0.99-4.16)



		Charakteristika liečby 



		Kumulatívna  dávka DDP 

		364 mg/m2 (118-477)



		Priemerný pokles ClCr počas CHT, ( % )

		0.34 ml/s  (19%)



		Nefrotoxicita počas liečby (CTCAE4.03), počet,(%)

		



		· Stupeň 0

		11 (46 %)



		· Stupeň 1

		7  (29 %)



		· Stupeň 2 

		6  (25 %)






Všetci pacienti boli liečení cisplatinou -  dávka 60-120 mg/m2 na cyklus. Väčšina dostávala kombinovanú liečbu s ďalším cytostatikom (gemcitabín, paclitaxel, 5-fluorouracil, etopozid, bleomycin, vinorelbin). Všetci boli pred a počas liečby premedikovaní a hydratovaní podľa štandardných doporučení. Pacientom v závislosti na type a štádiu nádorového postihnutia bolo podaných 2 až 8 cyklov chemoterapie. Priemerná kumulatívna dávka cisplatiny bola  364mg/m2 (118-677 mg/m2).   


V priebehu liečby sa u pacientov sledovali hodnoty sérového kreatinínu, klírensu kreatinínu, hladiny magnézia a kalcia v sére. Pacienti absolvovali aj dynamickú scintigrafiu obličiek pred liečbou a v  30-60 dňovom intervale po ukončení liečby. Dynamická scintigrafia  obličiek sa vykonala  rádiofarmakom 99mTc-MAG3 (merkaptoacetyltriglycin). 


Výsledky



V sledovanom súbore traja pacienti ukončili liečbu predčasne z dôvodu limitujúceho zhoršenia obličkových funkcií (klírens kreatininu < 0.8 ml/s).  Priemerné  hodnoty klírensu kreatinínu poklesli u pacientov v priebehu liečby o 19%.  Počas liečby prekonalo akútnu nefrotoxicitu mierneho stupňa (Gr.1-2 podľa CTCAEv.4.03) 13 pacientov (54 %). Toxicita vyššieho stupňa sa nevyskytla. Hypokalcémia a hypomagnezémia počas liečby sa v súbore pacientov nezaznamenala. Po ukončení liečby dynamickou scintigrafiou obličiek sa zistila porucha tubulárnej funkcie obličiek u 9-tich  pacientov (37 %) a u piatich pacientov sa zistili len ľahké zmeny na renografických krivkách (obr.2). 






Obrázok 2 Patologický scintigrafický nález u pacienta po cytostatickej liečbe (parenchýmový typ renografických kriviek). 

Hore sa zobrazili obidve obličky normálneho tvaru a veľkosti s pomalším vyprázdňovaním dutého systému v oboch obličkách

Dole. perfúzia v oboch obličkách je dobrá, uptake ľavej obličky je 49 %, pravej obličky je 
51 %, hodnota ERPF je 499 ml/min. Obidve renografické krivky majú vrchol oneskorený v 4,7-5,7 minúte, vrchol je zaoblený, parenchýmová fáza je predĺžená. Vylučovanie obojstranne je pozvoľnejšie, nie je predĺžené, hodnota T l/2 z T max je 10 min.


		Výsledky vyšetrení po absolvovanej liečbe



		Kumulatívna dávka DDP 

		364 mg/m2 (118-677)



		Priemerný pokles ClCr, (% )

		0.34 ml/s  (19%)



		Stupeň poškodenia po liečbe (K/DOQI), počet, (%)

		



		· Stupeň 1

		2 (8 %)



		· Stupeň 2

		1  (4 %)



		· Stupeň 3 

		3  (13 %)



		Pozitívny scintigrafický nález, počet, (%)

		9  (38 %)



		Hypomagnezémia / hypokalcemia ,  počet,  (%)

		0/0 (0 %)





Tabuľka 2 Výsledky vyšetrení po liečbe


Diskusia 



Najčastejšie využívanou metódou na hodnotenie poškodenia funkcie obličiek v praxi je vyšetrenie glomerulárnej filtrácie. Využíva sa odhad glomerulárnej filtrácie pomocou klírensu endogenného kreatinínu na základe výpočtu alebo odpadu kreatinínu v zbieranom moči. Táto metóda je napriek niektorým obmedzeniam jednoduchá a  dostatočne  informuje  o  poškodení funkcie obličiek pred liečbou a počas liečby. V sledovanom súbore sa ukázala dynamika klírensu kreatinínu dostatočnou metódou na včasnú identifikáciu nefrotoxického poškodenia u väčšiny pacientov. Toto vyšetrenie je menej citlivé na poruchy tubulárnych funkcií, ktoré sú pri liečbe cisplatinou  najčastejšie  poškodené. To potvrdil aj patologický nález pri dynamickej scintigrafii obličiek u piatich pacientov, u ktorých nebol ešte prítomný patologicky laboratórny nález. 


Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 je citlivá a spoľahlivá metóda na hodnotenie tubulárnej nefrotoxicity spôsobenej cisplatinou. Vzhľadom na nenáročnosť vyšetrenia pri dostupnosti pracoviska nukleárnej medicíny (väčšina onkologických centier)  je možné realizovať toto vyšetrenie pred, počas a po cytostatickej liečbe. Významným prínosom je najmä u  pacientov s artériovou  hypertenziou, s diabetom, so solitárnou obličkou, s obštrukciou močových ciest, teda so  zvýšeným rizikom nefrotoxického poškodenia. V sledovanom súbore bolo šesť z deviatich pacientov s pozitívnym scintigrafickým nálezom, postihnutých niektorým z týchto ochorení. Z pacientov postihnutých hypertenziou a diabetom malo pri záverečnej scintigrafii 60% zhoršenú funkciu obličiek. Včasná identifikácia subklinického poškodenia prostredníctvom dynamickej scintigrafie  s použitím 99mTc-MAG3 má význam v každej fáze liečby. Na podklade tohto vyšetrenia je možné využiť postupy na zníženie rizika nefrotoxicity. V prípade existujúceho poškodenia pred začatím liečby je možné zvážiť zmenu chemoterapeutického režimu na neplatinový  režim alebo režim využívajúci karboplatinu. Môžeme zlepšiť hydratáciu, predĺžiť čas podávania cytostatika alebo zvážiť  podanie niektorej z nefroprotektívnych látok (amifostin, N-acytylcystein). Ďalšou možnosťou je dodržanie kumulatívnej dávky do 600mg/m2. Tieto opatrenia sa môžu využiť aj v prípade diagnostikovania nefrotoxického poškodenia počas liečby. Pri patologickom náleze po ukončení liečby dispenzarizácia a včasná liečba môžu znížiť riziko prechodu subklinickej formy do klinicky manifestného poškodenia obličiek. Napriek viacerým štúdiám venujúcim sa tejto problematike (1,5,12), neexistujú doporučenia zamerané na využitie dynamickej sintigrafie obličiek s 99mTc-MAG3 v diagnostike nefrotoxicity počas liečby cisplatinou. 
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Abstrakt


Vnútrobrušný tlak a jeho monitorovanie sa stáva čoraz aktuálnejšou témou diskusií a klinických štúdií. Dôsledný monitoring a včasné rozpoznanie vnútrobrušnej hypertenzie (IAH), či dokonca abdominálneho kompartment syndrómu (ACS), by mali byť integrálnou súčasťou intenzívnej starostlivosti o pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti u chirurgických i nechirurgických pacientov. Intraabdominálna hypertenzia nad 12 mmHg sa prejavuje kardiovaskulárnou, respiračnou, renálnou, splanchnickou a neurologickou symptomatológiou. Rozvinutý ACS je charakterizovaný tlakom v dutine brušnej nad 20 mmHg s obrazom zlyhávania jedného alebo viacerých orgánov. Pacienti s IAH môžu byť ľahko identifikovaní pomocou merania vnútrobrušného tlaku v močovom mechúre. Včasné odhalenie IAH by malo viesť k okamžitej chirurgickej alebo nechirurgickej terapii. Správnym vyhodnotením meraní a následným manažmentom sa môžeme vyhnúť prechodu do ťažkej IAH alebo ACS, ktorý môže viesť k multiorgánovému zlyhaniu a smrti.


Kľúčové slová: Intraabdominálny tlak. Intraabdominálna hypertenzia. Abdominálny kompartment syndróm.

Abstract


Intraabdominal pressure and its monitoring is becoming an increasingly more recent subject of debates and clinical trials. Careful monitoring and early detection of intrabdominal hypertension (IAH) and even abdominal compartment syndrome (ACS) should be an integral part of intensive care in surgical and non-surgical patients hospitalized in the intensive care unit. Intra-abdominal hypertension over 12 mm Hg is manifested by cardiovascular, respiratory, renal, splanchnic and neurological symptomatology. Developed ACS is characterized by pressure within the abdominal cavity of 20 mmHg with a picture of one or more organs failure. Patients with IAH can be easily identified by measuring intraabdominal pressure in the urinary bladder. Early detection of IAH should lead to immediate surgical or non-surgical therapy. The proper evaluation of the measurement and subsequent management can prevent progression to severe IAH or ACS, which can lead to multiorgan failure and death. 


Keywords: Intra-abdominal pressure. Intra-abdominal hypertension. Abdominal compartment syndrome.

Úvod



Významom intraabdominálneho tlaku (IAP) sa vedci začali zaoberať už v 19. storočí. Marey v roku 1863 v Paríži vo svojom  článku „Physiologie médicale de la circulation du sang“ opísal, že “efekty, ktoré vytvára respirácia v hrudníku sú inverzné efektom v bruchu”. Braun (1865) uskutočnil prvé meranie IAP cez konečník. Paul Bert v roku 1870 publikoval štúdiu, kde popisoval vplyv zvýšeného IAP na respiráciu a vyklenutie bránice. Oderbrecht (1875) meral tlak vo vnútri močového mechúra a prišiel k záveru, že IAP je zvyčajne pozitívny. Významnou osobnosťou zaoberajúcou sa intraabdominálnym tlakom bol harvardský lekár Haven Emerson, ktorý v roku 1911 vydal prácu, v ktorej zhrnul všetky vtedajšie informácie a vedomosti o IAP, intraabdominálnej hypertenzii (IAH) a abdominálnom kompartment syndróme (ACS) (1).


Rozširovanie poznatkov o tejto problematike a ich klinické využívanie vyústilo ku organizovaniu 1. svetového kongresu o ACS v roku 2002 a následne ku založeniu Svetovej spoločnosti pre ACS (WSACS) v roku 2004. Jej poslaním je podporovať výskum, vzdelanosť a zlepšiť prežitie pacientov s intraabdominálnou hypertenziou a abdominálnym kompartment syndrómom. Spoločnosť združuje lekárov, zdravotné sestry a ďalších z celej rady klinických odborov s cieľom zdieľania informácií pre efektívnejšie riadenie stratégie pre zníženie vysokej morbidity a mortality na IAH/ACS.


Definície a klasifikácie


Intraabdominálny tlak (IAP)




Vzhľadom k tomu, že brušnú dutinu a jej obsah možno považovať  za relatívne nekompresívny a prevažne tekutého charakteru, ktorý sa správa podľa Pascalovho zákona, hodnota IAP meraná na jednom mieste môže prezentovať IAP v celom bruchu (2). IAP je teda definovaný ako ustálený tlak vnútri brušnej dutiny. IAP sa zvyšuje s inspíriom (kontrakcie bránice) a klesá s exspíriom (relaxácia bránice) (3). Je tiež priamo ovplyvnený objemom parenchymatóznych a dutých viscerálnych orgánov (ktoré možu byť buď prázdne alebo naplnené vzduchom, kvapalinou alebo fekáliami), prítomnosťou ascitu, krvi alebo inými útvarmi (nádory, gravidná maternica) a prítomnosťou podmienok, ktoré obmedzia expanziu brušnej steny (napr. popáleniny, zrasty). U spontánne ventilujúcich zdravých jedincov sa intraabdominálny tlak pohybuje okolo  0 mmHg (4). U kriticky chorých pacientov je normálny vnútrobrušný tlak 5 - 7 mmHg (definícia č. 6) (5). 


Intraabdominálna hypertenzia (IAH)



Na základe konsenzu popredných odborníkov v oblasti traumatológie a intenzívnej medicíny boli v roku 2006 vypracované guidelines, ktoré obsahujú aj rozdelenie intraabdominálne hypertenzie na štyri stupne (definícia č. 8):



Stupeň I: IAP 12-15 mmHg



Stupeň II: IAP 16-20 mmHg



Stupeň III: IAP 21-25 mmHg



Stupeň IV: IAP > 25 mmHg (5).



Podľa časového priebehu možno IAH rozdeliť na hyperakútnu (kašeľ, smiech, kýchanie, defekácia, fyzická námaha), akútnu (vývoj v priebehu niekoľkých hodín ako dôsledok traumy alebo intraabdominálneho krvácania, často rozvoj abdominálneho kompartment syndrómu), subakútnu (vývoj v priebehu niekoľkých dní, výsledok kombinácie etiologickývh a predispozičných faktorov – sepsa, intraabdominálna infekcia, pankreatitída, polytransfúzia, zlyhanie pečene a pod.) a chronickú, ktorá sa vyvíja v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov (tehotenstvo, obezita, intraabdominálny tumor, peritoneálna dialýza, cirhóza, ascites) (6). 


Abdominálny kompartment syndróm (ACS)



Zvýšenie IAP vedie ku redukcii prietoku krvi mikrocirkuláciou a postupne k vývoju orgánovej dysfunkcie a multiorgánovému zlyhaniu (7). ACS vzniká prirodzenou progresiou týchto tlakom indukovaných orgánových zmien a vyvíja sa, ak IAH nie je zistený a liečený včas. Hoci kritická hodnota IAP, ktorá definuje ACS je predmetom diskusie, oveľa dôležitejšie ako akákoľvek absolútna hodnota, je vývoj orgánovej dysfunkcie a zlyhania (8). Malbrain a kol. (5) definoval ACS ako IAP ≥ 20 mmHg pri zlyhaní jedného alebo viacerých orgánových systémov (definícia WSACS č. 9).



Podľa etiológie možno rozlíšiť primárny ACS, ktorý je asociovaný so zranením alebo ochorením v abdominopelvickom regióne, ktorý si často vyžaduje včasný chirurgický alebo rádiologický intervenčný zákrok. Najčastejšie sa s ním stretávame u pacientov po traume a u pacientov po operácii. Sekundárny ACS sa vyvíja v dôsledku extraabdominálnej príčiny ako je sepsa, kapilárny únik, veľké popáleniny alebo iné stavy, ktoré si vyžadujú masívnu tekutinovú resuscitáciu. Rekurentný ACS označuje znovuobjavenie sa symptómov ACS po vyriešení predchádzajúceho primárneho alebo sekundárneho ACS. Vzhľadom k pacientovmu súčasnému alebo nedávnemu kritickému stavu, je spojený s vysokou morbiditou a mortalitou (5).


Meranie intraabdominálneho tlaku



Detekcia ACS a zvýšeného IAP je založená na štandardizovaných meraniach. Prakticky je detekovateľný v akejkoľvek časti brucha. Podľa spôsobu merania možno použiť invazívne metódy (laparoskopia, intraperitoneálny katéter), alebo častejšie neinvazívne (meranie tlaku vo vena cava inferior, v žalúdku, vagíne, rekte, močovom mechúre). Z týchto metód, nepriame meranie v močovom mechúre dosiahlo najrozšírenejšie prijatie na celom  svete vďaka svojej jednoduchosti a minimálnym nákladom (3).



Meranie je založené na skutočnosti, že IAP je zhodné s intravezikálnym tlakom. Vyplnenie predtým dokonale vyprázdneného mechúra 25 ml fyziologického roztoku zaisťuje, že tlak je prenesený na katéter zavedený do močového mechúra. Tlak v cmH2O odčítame z vertikálneho stĺpca tekutiny, nulová hodnota sa nachádza na úrovni os pubis. V snahe štandardizovať a zlepšovať presnosť a reprodukovateľnosť meraní IAP sú navrhnuté tieto definície:


· IAP by mal byť vyjadrený v mm Hg a meraný na konci expíria v polohe na chrbte pri uvoľnení abdominálneho svalstva (1 mmHg = 1,36 cmH2O). 


· Referenčný štandard pre prerušované meranie IAP prostredníctvom močového mechúra s maximálnou instiláciou 25 ml fyziologického roztoku (5). 


Diskusia



Zvýšený vnútrobrušný tlak ovplyvňuje množstvo orgánových sústav, aj mimo brucha. IAH zvyšuje morbiditu a letalitu, ale existuje len veľmi málo štúdií dokumentujúcich vývoj ACS bez terapeutickej intervencie pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku (nie je k dispozícii žiadna randomizovaná štúdia). Saggi a kol. tvrdí, že vývoj ACS bez dekompresie je fatálny (9). Malbrain a kol. urobil v roku 1999 pilotnú štúdiu na 405 pacientoch umiestnených na JIS a zistil, že incidencia IAH (IAP > 12 mm Hg) bola 17,5% (10). Meldrum a kol. hodnotil v prospektívnej štúdii 145 pacientov po laparotómii hospitalizovaných na chirurgickej JIS, z čoho u 21 pacientov (14 %) sa rozvinul ACS (11). Platell publikoval výsledky sledovania 42 pacientov po abdominálnej operácii umiestnených na JIS. Renálnu insuficienciu diagnostikoval u 22 pacientov (53 %) a zistil, že všetci títo pacienti mali nameraný IAP vyšší než skupina pacientov s fyziologickým alebo mierne zvýšeným IAP a fyziologickou diurézou. Autor udáva, že IAP vyšší ako 18 mm Hg predstavuje signifikantný rizikový faktor pre rozvoj renálnej insuficiencie (12). Ranieri a kol. uvádza, že u pacientov s ARDS po brušnej chirurgii mal ventilačno-perfúzny pomer klesajúcu tendenciu spolu s poklesom pľúcnej poddajnosti a dychového objemu (13).


Záver


Napriek poznatkom o fatálnych dôsledkoch zvýšenia IAP sa jeho meranie ešte stále nezaviedlo do rutinnej praxe. Nevyhnutnou podmienkou skorého terapeutického zásahu je rozpoznanie intraabdominálnej hypertenzie už vo včasných štádiách, kedy môžeme zabrániť orgánovému zlyhaniu a smrti. Popri klinickom náleze, ktorý je často prítomný až v štádiu orgánového zlyhania, tvorí dôležitú súčasť diagnostického procesu práve monitorovanie IAP. Hranica medzi zvýšeným IAP a ACS je veľmi nevýrazná a IAH postupne plynule prechádza do ACS. Je preto veľmi dôležité identifikovať pacientov s IAH včas a tak predísť rozvoju ACS, ktorého liečba je náročná a napriek tomu dôsledky často fatálne. Najjednoduchším spôsobom merania je nepriama metóda merania v močovom mechúre pomocou močového katétra, ktorý je zavedený takmer každému pacientovi na JIS. Táto metóda je  fyzicky, odborne a finančne nenáročná a jednoducho opakovateľná, preto by sa mala stať štandardnou súčasťou starostlivosti o pacienta po brušnej operácii. 
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Abstrakt


Abrupcia placenty predstavuje odlúčenie lôžka placenty od steny maternice. K uvedenému stavu zvyčajne dochádza v treťom trimestri tehotnosti, v malom počte prípadov sa môže vyskytnúť už po dvadsiatom týždni tehotnosti. Incidencia abrupcie placenty sa pohybuje na úrovni jedného percenta všetkých tehotností a úspech liečby závisí od typu odlúčenia a jej včasnej diagnostiky a riešenia. 


Autori v príspevku analyzujú problematiku vzniku, príznakov, diagnostiky a riešenia abrupcie placenty s poukázaním na nutnosť rýchleho zásahu pri rozsiahlom charaktere poškodenia uteroplacentárneho riečiska. Súčasťou príspevku je kazuistika týkajúca sa komplikácie tehotnosti masívnou abrupciou placenty, následným akútnym cisárskym rezom a postoperačnou hemoragickou komplikáciou u operovanej pacientky. 


Kľúčové slová: Abrupcia placenty. Rizikové faktory. Diagnostika. Liečba.

Abstract


Placental abruption is the separation of the placenta from the uterine lining. This condition usually occurs in the third trimester,  scarce it can occur already after the 20th week of pregnancy. The incidence of placental abruption is abreast of 1% of all pregnancies and the good result of the  treatment depends on the type of separation and its early diagnosis and solution.


In the report the authors analyse the task of the occurance, symptoms, diagnostics and treatment of the placental abruption, pointing to the urgency of a rapid intervention when an expansive lesion of the uteroplacental bloodstream occurs. The part of the report is a casuist concerning complication of the pregnancy by massive placental abruption, followed by an urgent caesarian section and haemorrhagic postoperative complication.


Key words: Placental abruption. Risk factors. Diagnosis. Therapy. 


Charakteristika


Abrupcia placenty je významnou príčinou materskej morbidity hlavne v rozvojových krajinách81H582H9. Je charakterizovaná predčasným odlúčením placenty v posledných troch mesiacoch tehotnosti, alebo v I. a II. dobe pôrodnej za predpokladu, že uloženie placenty je normálne.  Predčasné odlučovanie placenty sa vyskytuje hlavne u tehotných s chorobami, pre ktoré je charakteristický vysoký krvný tlak alebo jeho náhle zmeny (preeklampsia, eklampsia, ochorenia obličiek, esenciálna hypertenzia). Menej častou príčinou je tupý úraz brucha alebo myóm v stene maternice, tuhé plodové blany, krátky pupočník, náhle zmeny obsahu maternice po dirupcii vaku blán pri polyhydramnione83H4. 


Existujú štúdie potvrdzujúce zvýšené riziko abrupcie placenty u drogovo závislých tehotných84H6. Platí tiež, že incidencia abrupcie je dvojnásobná u viacplodovej gravidity85H3.


Príčinou krvácania je narušenie arteriovenóznych spojok v decidua basalis s následným krvácaním. Vzniknutý hematóm medzi stenou maternice a placentou ďalej odlučuje placentu, krv preniká aj medzi svalové vlákna. Krv môže preniknúť celou stenou maternice až po serózu, následne dochádza k trombotizácii drobných ciev, čo sa prejaví fialovým sfarbením (apoplexia uteroplacentaris). Pokiaľ je krvácanie masívne, je celá maternica prestúpená hematómom a má fialovú farbu (Couvelairova maternica)86H4.


Diagnostika


Klinický obraz sa líši podľa rozsahu odlúčenia lôžka a podľa toho, ktorá časť placenty sa odlúčila. Ak je odlúčenie v hrane placenty, krv vyteká medzi stenou maternice a blanami, čo sa navonok prejavuje iba slabým krvácaním. Ak sa placenta odlúči centrálne, vytvára sa retroplacentárny hematóm a krvácanie z rodidiel môže úplne chýbať. Krvácanie sa potom prejaví príznakmi rozvíjajúceho sa šoku, bolesťami a alteráciou oziev plodu. Prenikanie krvi medzi svalové snopce steny maternice spôsobuje dráždenie svaloviny maternice. Palpačne zisťujeme hypertonickú až trvale kontrahovanú maternicu, ktorá je nápadne bolestivá až doskovito tuhá. Ultrasonografické vyšetrenie môže pomôcť zistením retroplacentárneho hematómu87H4. Má však nižšiu výpovednú hodnotu oproti využitiu v diagnostike, napríklad, vcestnej placenty. Pri akútnej abrupcii placenty nemusí byť sonografický obraz jednoznačný vzhľadom na akustické podmienky, ktoré môžu imitovať samotnú placentu. Až v ďalšom priebehu ložisko mení echogenitu a stáva sa tak jednoznačnejšie pre zobrazenie pomocou USG88H8.


Pri prenikaní krvi do steny maternice sa uvoľňuje veľké množstvo tkanivového tromboplastínu, ktorý naštartuje DIC. Konzumpcia fibrinogénu a jeho premena na fibrín vedie ku hypo až afibrinogenémii. Klesá tiež počet trombocytov. Krv vytekajúca z rodidiel sa nezráža, netvoria sa koagulá, alebo sú krehké89H4.


Rizikové a prognostické faktory


Metaanalýzou pôrodov s vyskytujúcou sa abrupciou placenty bolo zistené, že abrupcia placenty je málo predvítateľnou komplikáciou tehotnosti spojenou s perinatálnou morbiditou a mortalitou a  môže sa vo vyššej miere vyskytovať u tehotných s anamnézou multiparity, tehotnosťou indukovanou hypertenziou, nepravidelnou polohou plodu, nižším gestačným vekom a anamnézou krvácania v druhom trimestri90H10. 


Pacientky s diagnózou predčasného odtoku plodovej vody majú zvýšené riziko rozvoja abrupcie placenty, pričom táto diagnóza predstavuje pre tehotnú vyššie riziko ako intrauterínna infekcia alebo oligohydramion. Pri menežmente pacientky s predčasným odtokom plodovej vody je nutné myslieť na abrupciu placenty v období po 24 hodinách od odtoku plodovej vody91H2. 


Abrupcia placenty u tehotných v termíne pôrodu je  signifikantne  častejšie spojená s výskytom tehotnosťou indukovanej hypertenzie, nepravidelnou polohou plodu, IUGR a vyšším vekom tehotnej. Zohľadňovaním a riešením týchto faktorov pri monitoringu tehotnej je možné predísť výskytu abrupcie placenty92H12.


Fajčenie výrazne zvyšuje riziko abrupcie placenty a zároveň aj perinatálnej mortality. Jedna vyfajčená krabička cigariet denne zvyšuje tieto riziká o 40 %93H9.


Liečba


Pre klinický menežment riešenia abrupcie placenty, založený na EBM, neexistujú randomizované klinické štúdie94H7.


Keďže abrupcia placenty sa spája s výskytom hypertenzie v tehotnosti, je logické, že riešenie takýchto stavov môže mať preventívny charakter z hľadiska možnej abrupcie placenty95H1.


Vedenie pôrodu závisí od toho, aká veľká časť placenty sa odlúčila, od fázy pôrodu a stavu plodu. Pri malom rozsahu odlúčenia a pokročilom náleze dilatácie bránky je možné pokúsiť sa o vaginálne ukončenie pôrodu. Dirupcia vaku blán má za účel znížiť tonus maternice a zmenšiť možnosť prieniku tromboplastínu do maternice. Je nevyhnutná trvalá kontrola rodičky a plodu. Dôsledne monitorujeme diurézu a prípadný rozvoj DIC. Pokiaľ sú známky abrupcie závažnejšie, pôrod ukončujeme akútnym cisárskym rezom96H4.


Štandardný postup liečebných opatrení pri abrupcii placenty teda zahŕňa včasný pôrod, adekvátne náhrady krvných strát, potrebnú analgéziu a sledovanie vitálnych funkcií matky97H7.


Kazuistika


27 ročná primigravida, v anamnéze epilepsia, t.č. kompenzovaná bez aktuálnej liečby, neurologicky stabilizovaná. V rodinnej anamnéze hematologický dispenzár pre hraničné hladiny faktora VII, u pacientky bez indikovanej profylaxie. 


Rodička v termíne pôrodu prijatá na pôrodný sál s údajom silného krvácania z rodidiel (pozn. bydlisko vzdialené od pôrodnice 45km!). Pri prijatí silné krvácanie z rodidiel. Na CTG asystólia plodu. USG potvrdená totálna abrupcia placenty. Z vitálnej indikácie prevedený cisársky rez na mŕtvy plod. V rannom pooperačnom období dochádza k prejavom krvácania v operačnom poli s nálezom začínajúcej koagulopatie v biochemickom obraze. Ultrasonograficky diagnostikované hemoperitoneum. Indikovaná revízia dutiny brušnej s nálezom incipientnej poruchy zrážania. Vzhľadom na riziko rozvoja DIC indikovaná supravaginálna amputácia maternice. V pooperačnom období u pacientky nutná substitúcia krvných strát desiatimi jednotkami erymasy a štyrmi jednotkami plazmy.


Záver


Abruptio placentae praecox predstavuje akútny stav v pôrodníctve, s možnými tragickými následkami pre plod aj rodičku. Aj napriek moderným diagnostickým metódam zostáva abrupcia placenty veľmi ťažko predvídateľnou komplikáciou a stále nevyspytateľnou výzvou pre personál pôrodníckych oddelení. 
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Súhrn 


Tkanivový faktor (TF) je hlavný spúšťač koagulačnej kaskády, ktorý sa zásadne podieľa na udržiavaní cievnej hemostázy. Väzba s faktorom VIIa, vytvára TF/VIIa komplex generujúci malé množstvo trombínu, potrebného na ďalšiu amplifikáciu hemostázy. Popri tejto najznámejšej funkcii sa v poslednej dobe do popredia dostávajú i nové poznatky o úlohe TF v etiológii zápalu a aterosklerózy, bunkovej signalizácii, raste nádorov, metastáz a angiogenézy. Obdobne zvýšené hladiny TF boli zistené u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Preto môže byť farmakologická alebo genetická inhibícia TF atraktívnym cieľom pre liečbu širokého spektra ochorení.

Kľúčové slová: Tkanivový faktor. Hemostáza. Zápal. Nádory. Kardiovaskulárne ochorenia.

Summary:


Tissue factor (TF) is the main trigger the coagulation cascade, which is essentially involved in the maintenance of vascular hemostasis. Binding of factor VIIa, creates TF/VIIa complex generates a small amount of thrombin required for further amplification of hemostasis. Besides the most famous feature has recently come to the fore and new findings on the role of TF in the etiology of atherosclerosis and inflammation, cell signaling, tumor growth and metastasis and angiogenézii. Similarly, increased levels of TF were found in patients with cardiovascular disease. Therefore, genetic or pharmacological inhibition of TF may be attractive target for the treatment of a wide range of diseases.


Key words: Tissue factor. Haemostasis. Inflammation. Cancer. Cardiovascular Disease.

Úvod


Tkanivový faktor (TF), známy aj ako tromboplastín alebo CD 142, je integrálny membránový 47-kDa glykoproteín buniek nachádzajúcich sa mimo vaskulatúry, ktorý štruktúrne spadá do triedy 2 rodiny cytokínových receptorv. Z intravaskulárnych buniek sú za určitých okolností schopné na svojom povrchu exprimovať TF len aktivované monocyty a endotelové bunky. Z patologických buniek sú to nádorové bunky a leukemické promyelocyty (Bátorová, 2011, Steffel et al, 2006).


Ľudský gén TF zahŕňa 12,4 kbp a nachádza sa v chromozomálnej oblasti 1p21-22.  Je rozdelený do šiestich exónov oddelenými piatimi intrónami. Prvý exón génu  kóduje transláciu, exón dva-päť kóduje extracelulárnu doménu (ED) a posledný exón zahŕňa membránovú a cytoplazmatickú doménu proteínu TF a netranslačný región mRNA. Biochemicky sa TF skladá z 295 aminokyselín, z ktorých 32 aminokyselín slúži ako signálne peptidy pre intracelulárne prenosy. Zrelý peptid je zložený zo 263 aminokyselín - extracelulárna doména (zvyšky 1-219), membránová doména (zvyšky 220-242) a cytoplazmatická doména (zvyšky 243-263). Extracelulárna doména TF je klasifikovaná ako člen superrodiny cytokínových receptorov - je zložená z dvoch imunoglobulínov spojených cez interdoménové rozhranie (Goodsell, 2006, Wolberg, Mast, 2012). Transmembránová doména je potrebná pre stabilizáciu molekuly, vzhľadom k tomu, že cytoplazmatická doména hrá úlohu v bunkovej signalizácii. Okrem základnej úlohy v tvorbe fibrínu, TF/FVII-komplexu,  a následnej aktivácie trombínu cez FXa iniciuje TF bunkovú signálnu kaskádu  prostredníctvo proteázou aktivovaných receptorov (PAR). Tá prispieva k rade biologických procesov, vrátane zápalu, angiogenézy,  nádorového rastu, metastázovania a pohybu buniek (Belting et al, 2006).

Laboratórna detekcia TF


Pre detekciu TF v tkanivách a telesných tekutinách bolo postupom času vytvorené množstvo polyklonálnych a monoklonálnych protilátok, z ktorých väčšina smeruje proti dvom epitopom v oblastiach extracelulárnej domény TF. Kvantitatívne meranie TF v telových tekutinách, supernatantoch alebo bunkových extraktoch bolo možné s rozvojom chromogenneho testu TF-RIA a TF-ELISA. Fyziologická hladina rozpustného tkanivového faktora v obehu detekovaná rôznymi ELISA  metódami bola od 108 pg/ ml až 172 pg/ml (steffel et al., 2006). TF môže byť vyplavený z bunkových povrchov expozíciou mikropartikúl  z endotelových buniek a monocytov viažúcich TF na svojom povrchu. Krvné doštičky môžu internalizovať  a uvoľňovať TF  vlastnou aktiváciou (trombocyty ale TF neexprimujú). Koncentrácia TF v plazme môže byť zvýšená pri rôznych ochoreniach, ako napr. pri diseminovanej intravskulárnej koagulácii (DIC), ischemickom ochorení srdca, antifosfolipidovom syndróme, cirhózy pečene, u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, s mikrovaskulárnymi komplikáciami diabetu mellitus a vaskulitídou. Prokoagulačnú činnosť TF na bunkách alebo v biologických tekutinách možno merať pomocou testov zrážania krvi alebo chromogénnymi testami. Koagulačné testy prevažne stanovujú fibrín po pridaní plazmy do buniek, zatiaľ čo chromogénne testy môžu rozlišovať medzi aktivitou FVII, FX alebo trombínu podľa špecifických peptidov (Østerud, 2012).

Úloha tkanivového faktora v mechanizme aktivácie hemostázy


Na zastavenie krvácania z väčších ciev je potrebná aktivácia hemokoagulačného systému. Ide o sériu reakcií, na ktorých sa zúčastňujú plazmatické proteíny, pôsobiace ako enzýmy a kofaktory zrážania

Pôvodná jasná kaskádovitá schéma zrážania krvi, ktorá využívala globálne testy pre vnútorný a vonkajší systém, je na základe najnovších poznatkov  zrevidovaná. Dnes je známe, že in vivo sa aktivácia koagulácie začína a prebieha na bunkových povrchoch a prepojenie aktivačných reakcií je oveľa komplexnejšie. Hemostázu, hneď po poranení, iniciujú bunky nesúce na svojom povrchu tkanivový faktor (TF), ktoré sa dostávajú do kontaktu s krvou. Ďalšie reakcie prebiehajú na membránach aktivovaných trombocytov, zhromaždených v mieste poškodenia. Sekvenčný charakter reakcií, pri ktorých produkt reakcie slúži ako nasledujúci enzým, amplyfikuje ich silu a rýchlosť. Konečným stupňom je tvorba trombínu, ktorý konvertuje rozpustnú bielkovinu fibrinogén na nerozpustný polymér fibrín - hlavnú súčasť krvného koagula (Bátorová, 2011, Østerud, 2012).

Na hemokoagulácii sa zúčastňuje13 plazmatických faktorov, ktoré sa označujú rímskymi číslicami v poradí, v akom sa postupne zisťovala ich úloha v zrážaní. V súčasnosti je známe nielen miesto tvorby, ale aj lokalizácia génov, komplementárna DNA a dokonca i aminokyselinová sekvencia všetkých koagulačných faktorov.


V uvedenej sérii je výnimkou tkanivový faktor, ktorý sa ako jediný za fyziologických okolností v cirkulácii nenachádza (Bátorová, 2011, Girardi, 2011). 


Po poranení cievnej steny alebo porušení endotelu sa dostávajú do kontaktu s krvou „TF nesúce bunky“, ktoré spúšťajú „iniciačnú fázu“ koagulácie, vedúcu k vytvoreniu komplexu medzi tkanivovým faktorom a aktívnym faktorm VII (komplex TF/FVIIa) - obr. 1. Pôvod aktívneho FVIIa v krvi nie je celkom jasný. Predpokladá sa, že vzniká pôsobením aktívneho faktora IXa. Aktivačný komplex TF/FVIIa má dva substráty: 1. limitovanou proteolýzou aktivuje FIX na FIXa, 2. konvertuje FX na FXA, ktorý ako súčasť „protrombinázového komplexu“ vedie k tvorbe malého množstva trombínu (Goodsell, 2006).


Množstvo trombínu vzniknuté v iniciačnej fáze je malé na to, aby spôsobilo štiepenie fibrinogénu. Má ale iné účinky, aktivuje:


· trombocyty väzbou na receptory PARI a PAR4


· koagulačné faktory XI, VIII a V, čím zabezpečuje amplifikáciu koagulačných reakcií


· aktivuje FXIII na FXIIIa.


Protrombinázový komplex (spoločne s faktorom Va, protrombínom - FII a iónmi Ca2+)  generujúci trombín (faktor IIa) s koncovou (dominantnou) funkciou premeny fibrinogénu na fibrín. Komplex hemostázy dopĺňa množstvo ďalších faktorov, napr. systém vnútornej tenázy (FVIIIa-IXa-Pl-Ca2+), ktoré systém kompletizujú a zosilňujú (Schouten et al., 2008).




Obrázok 1 Iniciačná fáza hemostázy. 
(dostupné na http://www.regadobio. com/index. php/factor9).


Inhibítor tkanivovej cesty


Iniciačnú fázu rýchlo inhibuje inhibítor tkanivovej cesty (TFPI) za vzniku komplexu TFPI/FXa-TF/FVIIa. TFPI (tissue factor patway inhibitor) sa skladá z troch inhibičných proteázových domén Kunitzovho typu. Pri inhibícii sa najprv FXa viaže na Arg reaktívneho miesta druhej Kunitzovej domény za vzniku komplexu Xa/TFPI (obr. 2). V druhom stupni sa FVIIa viaže na Lys reaktívneho miesta prvej Kunitzovej domény a výsledkom je vznik kvartérneho komplexu Xa/TFPI/FVIIa/TF, ktorý nemá katalytickú aktivitu (Østerud, 2012). Až v poslednej dobe je pripisovaný inhibičný účinok i K3 doméne, keď interakciou medzi PS a TFPIα je potencovaná inhibičná úloha FXa. U ľudí boli opísané tri izoformy  TFPI - TFPIα, TFPIβ, a TFPIδ. Prevládajúca je izoforma TFPIα, ktorá je v celej dĺžke Kunitzových domén K1-3 a C-terminálneho konca (Goodsell, 2006, Wolberg, Mast, 2012).




Obrázok 2 Miesto inhibičného účinku Inhibítora tkanivovej cesty 
(Thrombin generation Anouncements.  2nd Maastricht School on Thrombin Generation).


Za normálnych podmienok je TFPI predovšetkým vyjadrený na vaskulárnych endoteliálnych bunkách. Rôzne ďalšie typy buniek, ako sú monocyty, makrofágy, fibroblasty, megakaryocyty a synoviálne bunky môžu exprimovať TFPI v nižšej intenzitey. Hlavný „fond TFPI“ je v tele viazaný na endotel, monocyty a asi 20 % sa nachádza v plazme - prevažne viazaný na low density lipoproteín (LDL). Len asi 2 % TFPI je v plazme vo voľnej forme, zatiaľ čo 10 % TFPI v celej krvi sa nachádza v krvných doštičikách (Holy, Tanner, 2010). 


Komplex štyroch komponentov, TF/VIIa/TFPI/Xa, je reverzibilný a pomer medzi jeho tvorbou a uvoľňovaním jednotlivých zložiek určuje aktuálny stav protrombotických a protitrombotických pochodu (Goodsell, 2006).


Tkanivový faktor a bunková signalizácia


Mnoho z posledných  pozorovaní poukazuje na úlohu koagulačných proteáz, ktoré nielen vzájomne ovplyvňujú koagulačné proteíny - zymogény, ale aj špecifické bunkové receptory signálnych dráh sprostredkujúce zápalové reakcie (Levi et al., 2004). Mechanizmom je väzba na proteázou aktivované receptory (PAR 1-4), spadajúce do transmembránových domén, G-proteínových receptorov. Proteolytické štiepenie aktivovaných koagulačných faktorov vedie k aktivácii receptorov zahajujúcich  transmembránovú signalizáciu. PAR 1, 3 a 4 sú trombínové receptory, PAR 1 a 2 slúžia ako receptory komplexu TF-FVIIa a faktora Xa, APC-EPCR komplexu (Belting et al, 2006, Petäjä, 2011). Lokalizované sú na endotelových a mononukleárnych bunkách, krvných doštičkách, fibroblastoch a bunkách hladkej svaloviny (Camerer, Trejo, 2006). 

Interakcia komplexu TF-FVIIa na PAR2 (obr. 3) vedie k zvýšenej regulácii zápalovej reakcie v makrofágoch (tvorba reaktívneho kyslíka a adhezívnych molekúl). Bol preukázaný vplyv na infiltráciu neutrofilov a tvorbu prozápalových cytokínov (tumor nekrotizujúci faktor-alfa (TNF-α), interleukín-1 (Levi, 2010). Je paradoxom, že PAR-1 aktivácia trombínu má za následok prozápalovú (zvýšenie vaskulárnej permeability) odpoveď, zatiaľ čo väzba na APC/EPCR spôsobuje protízápalovú aktivitu, so zachovaním endoteliálnej integrity (Petäjä, 2011). Odpoveď je v diferenciácii väzieb PAR1 k aktivácii receptorov bioaktívnych lipidov sfingozín-1-fosfátu (S1P) (Qu, Chaikof, 2010).


Koagulant TF viaže faktory VIIa a X pre uľahčenie generácie trombínu (IIa). Trombín podporuje zrážanlivosť  aktiváciou PAR1 a PAR4 (dôležité pre agregáciu krvných doštičiek) a štiepením fibrinogénu na monoméry fibrínu. Faktor Xa cez signalizáciu PAR1 alebo PAR2 potencuje tvorbu TF-FVIIa komplexu. Proteín disulfid izomeráza (PDI) znižuje disulfidické väzby TF na voľné tioly (SH), čo by mohlo byť príčinou signálnej funkcie TF  bez vyjadrenia jeho prokoagulačnej odpovede (Petäjä, 2011, Zhang, Lawrence, 2011).






Obrázok 3 Model koagulačnej a signalizačnej funkcie tkanivového faktora
(upravené podľa Camerer, Trejo, 2006).


Tkanivový faktor v patogenéze zápalového procesu

V spojitosti so zápalom je TF indukovaný prevažne v monocytoch a makrofágoch pôsobením rôznych látok a prozápalových faktorov vrátane C reaktívneho proteínu a cytokínov, ako interleukín-6 (IL-6), doštičkový rastový faktor (PDGF - Platelet derived growth factor) a monocytový chemoatraktantový proteín-1 (MCP-1). (Chu, 2005, Girardi, 2011). Expresia TF monocytmi je výrazne stimulovaná i prítomnosťou P-selektínu krvných doštičiek a granulocytov (Saibeni et al., 2010). Efekt môže byť výsledkom aktivácie jadrového faktora kappa B (NF-κB), vyvolanej väzbou aktivovaných doštičiek na neutrofily a mononukleárne bunky (táto bunková interakcia tiež výrazne zvyšuje produkciu IL-1b, IL-8, MCP-1 a tumor nekrotizujúceho faktora - alfa (TNF-α) (Petäjä, 2011, Schouten et al., 2008,  Zhang, 2011).

V podmienkach in vitro bola prokoagulačná aktivita verifikovaná i na mikrovezikulárnych bunkách, čo môže znamenať vysoko efektívny zdroj prokoagulačného materiálu potrebného k tvorbe iniciačného komplexu TF-FVIIa, ale i povrchových fosfolipidov uľahčujúcich tvorbu tenázy a protrombotického komplexu (Levi et al., 2004).


Tkanivový faktor a koronárna trombóza


Na vzniku koronárnej trombózy sa významnou mierou podieľajú interakcie cirkulujúcich elementov, predovšetkým monocytov a krvných doštičiek. Aktivované monocyty exprimujú tkanivový faktor, rad cytokínov a matrixové metaloproteinázy. Metabolicky veľmi aktívne pláty sa vyznačujú značnou aktivitou polymorfonukleárnych leukocytov a monocytov, s apoptózou monocytov v dôsledku pôsobenia oxidovanej LDL a s následnou produkciou metaloproteináz. Tie vedú k štiepeniu kolagénu, prasknutiu aterosklerotického plátu a vyplaveniu tkanivového faktora, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri vzniku koronárneho trombu (Holy, Tanner, 2010, Steffel et al., 2006). Monocyty, na rozdiel od endoteliálnych buniek, fibroblastov a buniek hladkého svalstva ciev, za pokojových podmienok TF neprodukujú. Avšak po stimulácii P-selektínom, cytokínmi, endotoxínmi a imunitnými komplexami sú aj monocyty schopné tkanivový faktor na svojom povrchu exprimovat. Ak sa TF dostane do styku s cirkulujúcou krvou, viaže faktor VIIa na aktívny komplex iniciujuci koagulačnú kaskádu vedúcu k vzniku trombínu (Owens, Mackman, 2012, Vojaček, 2003).


Tkanivový faktor, okrem uvoľňovanie z aterómového plátu, je produkovaný taktiež aktivovanými krvnými elementami, a tým prispieva k tvorbe trombu u chorých s akútnym koronárnym  syndrómom. Štúdie preukázali, že heparín znižuje produkciu tkanivového faktora in vitro a podanie heparínu chorým s nestabilnou anginou pectoris viedlo k poklesu hladín tkanivového faktora, tak  i k poklesu prokoagulačnej aktivity monocytov (Owens, Mackman, 2012).

Aktivácia faktora X komplexom TF/FVIIa je zrušená v prítomnosti heparínu, ale tento pochod vyžaduje prítomnosť antitrombínu III (AT III), tak i inhibítora tkanivového faktora. Pokiaľ ATIII v prítomnosti heparínu blokuje aktiváciu komplexu TF/FVIIa, inhibítor tkanivového faktora vytláča už vytvorený komplex (Steffel et al., 2006, Vojaček, 2003).


TF a nádorová angiogenéza


Je všeobecne prijímané, že nádory nemôžu rásť nad 2 - 3 mm v priemere bez budovania novej cievy. Proces formovania nových krvných ciev z už existujúcich, sa nazýva angiogenéza. Prechod na angiogénny fenotyp vyžaduje tumor-indukovanú nerovnováhu medzi inibítormi a stimulátormi angiogenézy (zvýšená úroveň stimulátorov alebo zníženie úrovne inhibítorov). Príkladom stimulátorov sú vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF), rastový faktor fibroblastov (bFGF), doštičkový rastový faktor (PDGF) a interleukín-8 (IL-8). Medzi inhibítory angiogenézy napríklad patria trombospondín-1 (TSP-1) a angiostatín. Niektoré z týchto faktorov sú generované v nádore - s lokálnym účinkom, zatiaľ čo iné - po prechode do obehu pôsobia systémovo (Forster et al., 2006).


Rôzne štúdie preukázali koreláciu medzi TF a angiogenézou. Analýzy  potvrdili vyššiu transkripciu VEGF a nižšiu prepis z TSP-1 u nádorov postihujúcich cievy, pri rakovine prsníka, glióme, malanóme, rakovine prostaty i hepatocelulárnom karcinóme (Ruf et al, 2010).


TF môže prispievať k angiogenéze rôznymi cestami. Najzákladnejšia je prirodzená cesta hemostázy s generáciou trombínu, následnou aktiváciou doštičiek a ukladaním fibrínu. Krvné doštičky sú bohatým zdrojom VEGF. Navyše, VEGF stimuluje endotelové bunky  k produkcii TF, čím podporuje tvorbu trombínu. Trombín tvorí extracelulárne fibrínovú zrazeninu, ktorá je ideálna pre tvorbu nových ciev. Na zrážaní nezávislú cestu predstavuje systém proteázou  aktivovaných receptorov (PAR) -predovšetkým TF-PAR-2 signalizácia, ktorá je spájaná s produkciou  PDGF alebo bFGF (Belting et al, 2005, Ruf et al, 2010).


Záver


Tkanivový faktor je kľúčovým iniciátorom koagulačnej kaskády. Väzbou vytvára TF/FVIIa komplex, ktorý cez tvorbu trombínu vedie k premene fibrinogénu na nerozpustný fibrín. V poslednom období početné štúdie prinášajú poznatky i o nehemostatickej úlohe tkanivového faktora a jeho zapojení do patogenézy aterosklerózy a zápalu. Úloha sa mu pripisuje i v etiológii tvorby nádorov a metastáz. Zvýšené hladiny TF boli pozorované taktiež u pacientov s akútnym koronárnym ochorením. Všetky tieto skutočnosti sú podkladom budúcej terapeutickej stratégie s potenciou špecificky ovplyvňovať činnosť TF, a tak medikamentózne ovplyvniť priebeh ochorení. 
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Mozgová ischemická príhoda počas gravidity
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Súhrn

V predloženej práci popisujeme priebeh gravidity u gravidnej s umelou srdcovou chlopňou formou kazuistiky. Počas druhej gravidity došlo k závažnej komplikácií – ischemickej náhlej mozgovej príhode – počas III. Trimestra. Kazuistika otvára široké možnosti na diskusiu ako lekárov, tak aj pôrodných asistentiek a setier v ostatných odboroch, ide o multidisciplináírny problém. Gravidita bola napokon donosená a ukončená sekciou a sterilizáciou, napokon však až hysterektomiou pre závažné popôrodné krvácanie

Kľúčové slová: Gravidita. Náhla mozgová príhoda.

Summary


We present the description of a cerebral stroke during  pregnancy which occured in pregnant woman with valvula mitralis prothesis. The stroke occured in early III. Trimester. The articel opens great possibility to discuss among doctors and nurses across many clinical departments about this multidisciplinar problem. The pregnancy had been terminated by caesarean section, but definitely a hysterectomy was necessary. 

Key words: Pregnancy. Cerebral stroke. 


Úvod


28 ročná secundigravida, primipara sa podrobila ešte v detskom veku ako šesťročná operácii srdca, indikovanej pre defekt komorového septa a hemodynamicky závažnú mitrálnu regurgitáciu. Bola prevedená záplata septa a implantácia umelej chlopne. Pacientka trpí Elis.-Creveldovym syndomo, mala operované exostózy na horných končatinách, má skoliózu, torticollis. Po tejto operácii sa cítila dobre, užívala dlhodobo warfarin, bola sledovaná kardiológom. Do gynekologickej ambulancie po prvý krát prichádza v roku 2003 ako virgo pre banálnu kolpitídu


Priebeh prvej gravidity

V roku 2006 otehotnela spontánne, počas užívania warfarinu. Na konci I.trimestra v týáždni 9 bola preordinovaná na nízklomolekulárny heparin ( dalteparin) a neskôr bol počas druhé trimestra znovu zavedený do liečby, za adekvátnej kontroly a uspokojivých hodnôt koagulačných parametrov. V týždni gravidity 15-16 bola hospitalizovaná pre krvácanie z rodidiel, ale naďalej pokračovala v antikoagulačnej liečbe. Krvný obraz pri rutinnej kontrole v 32. týždni vykazuje anemizáciu a hraničný počet trombocytov. Liečba nebola menená – pacientka sledovaná v kardiolgickej ambulancii paralelne s pôrodníckou poradňou. Pri ďalšej  rutinnej kontrole v týždni 33+3s v poradni zisťujeme hraičnú hodnotu tlaku krvi 130/90, čo je dôvdom na odoslanie vysoko rizikovej pacientky na hospitalizáciu. Vracia sa až po pôrode, vedenom sekciou v týždni 36 pre ataku preeklampsie s hodnotou TK 170/90 , resp. inú hodnotu jej pracovníci kliniky koncovej nemocnice ani nepovedali. Dostáva 2 konzervy krvi a počas pobytu na ARO ešte  tretiu konzervu. Domov sa však vracia so zdravýmn chlapcom, ktorého pôr. Váha bola 2580 gramov, AS 8/9. 

Obdobie medzi graviditami tiež nebolo kľudné, v r.2009 sa musela podrobiť konizácii krčka pre nález CIN II. Ešte predtým sme zavádzali IUD zo zdravotného hľadiska, v spolupráci s kardiológom, došlo však k expulzii IUD. 


Priebeh druhej gravidity

24.02.2012 prichádza pacientka, ktorá užíva terapeutickú dácku Warfarinu na vyšetrenie, pri ktorom sa zisťuje vitálna gravidita hebd 9+1 d. Udáva pracovný stres, hrozilo jej prepustenie z práce. Odosielame na kardiologickú ambulancii, ktorá mení liečbu a nasadzuje dalteparin 0,6 2x denne dlhiodobo. Kardiologické parametre sú primerané, umelá chlopňa funkčná, pokračuje v liečbe. Je na PN, pri ďalšej kontrole udáva, že sa už necíti tak stresovaná a gravidita sa vyvíja normálne, II.USG screeniing, ani triple test nepreukazuje žiadne patologické výsledky. V zmysle zákonných pravidiel  sa podrobuje prehliadkam v intervale jedného mesiaca, aplikuje si LMWH.    Naposledy je vyšetrená v poradni 4.7.2012, počas nezmluvného vzťahu vďaka VšZP, ale s normálnymi pôrodíckymi výstupmi. 

Pacientku stretávam počas ÚPS tesne pred ďalšou plánovanou kontrolou 30.07.2012, kam ju priviezli už z neurologickej JIS. Doma sa sprchovala, prišlo jej nevoľno, ťažšie sa jej rozprávalo, ale n ešla hned do nemocnice, ani nevolala pomoc, až do momentu oslabenia pravej ruky.

Počas vstupnej kontroly na pôrodníckom oddelení tehotná hemilplegická, expresívne afatická, pokynom rozumie, snaží sa spolupracovať,  uterus normotonický, velocimetrické parametre v norme, CTG normálny, vag.nález zachovalý,  retencia moču bola riešená permanentným katétrom ( 670 ml ) USG obraz intaktnej gravidity ). Okamžite vyslovujeme podozrenie na sukcesívnu embolizáciu ACM vľavo pravdepodobne z oblasti chlopňovejj protézy  Konzultácia koncového pôrodníckeho pracoviska  vyznieva v prospech riešenia v našej nemocnici., pre riziko ďalšej sukcesívnej embolizácie počas prevozu.Pac. sa vracia na neurologickú JIS , má prevedené NMR vyšetrenie s obrazom ischemického ložiska v ľavej mozgovej hemisfére supratentoriálne frontoparielne, periventrikulárne o rozmeroch 47x19 mm v danej rovine, teda pomerne rozsiahle. CT vyšetrenie sa nerobilo. Trombolytická liečba nebola podávaná. Doplnená MR angiografia nepreukázala aneuryzmu. USG vertenbrálnch artérií preukázalo normálne pomery vľavo. Vpravo sa a.vertebralis nezobrazila. 


02.08.2012 sa TIA opakuje. Tehotnej je robené transezofageálne echokardiografické vyšetrenia, ktoré ozrejmuje vlajúci nástenný trombus pod chlopňovou protézou. Počas nasledujúcich 14 dní na internej JIS za neurologického a gynekologického dohľadu je gravidita intaktná. 

Na ambulanciu však prichádza otec gravidnej a vyznáva sa z toho, že po narodení jedinej jeho dcéry, ktorá bola ťažko postihnutá, sa už na ďalšie dieťa neodhodlali . Päť dníi po prepustení z internej JIS prichádza gravidná na ďalšiu kontrolu len s frustnou centrálnou parézou n.VII vpravo, po svojich. O dva dni nato prichádza jej mama tak, aby to gravidná nevedela a pýta sa, či jej nenapíšemie „niečo na ukľudnenie“. Gravidná sa musí zrejme doma v pokoji vyrovnať s ischemickou NCMP a aj recentne podpísanou žiadosťou o sterilizáciu, ktorú musí uhradiť, lebo t.č. nie je v SR zákonná možnosť uhradiť výkon sterilizácie zo zdravotných dôvodov  Druhá tehotnosť je ukončená sekciou pre deformity panvy a stav po sekcii, nedochádza našťastie k preeklampsii. Dieťa je zdravé, neurologcký nález uspokojivo upravený, ale príbeh sa nekončí – na 6.deň došlo k ťažkému postpartálnemu krvácaniu z vnútornej strany svalu. Ošetrenie si vynútilo podanie viacerých konzerv krvi a napokon hysterektomiu zo zrejmej vitálnej indikáciie. 


Diskusia

Pôrodník musí byť pripravený na možnosť, že sa stretne s ochorením, ktoré nevídava často, čo kladie obrovský nárok na jeho odbornú erudíciu v ostatných odboroch. Rovnako tak lekári ktoréhokoľvek klinického odboru a ich sestry musia byť pripravené na stretnutie s gravidnou ženou so závažným akútnym ochorením  Pôrodníci navyše musia zvládnuť aj komunikáciu s príbuznými, ktorí očakávajú kvalifikované informácie predovšetkým od nich. Spoločnosť vôbec nie je pripravená na možnosť pôrodníckej komplikácie a už vôbec nie je pripravená vysporiadať sa s faktom,. že peniaze za sterliizáciu sa postihnutej nevrátia. Vzniká otázka, či je súčasná zákonná úprava sterilizácii správna a čo urobiť v prípade, ako je hore opisovaný. Zákony nepamätajú na možnosť tehotenskej komplikácie.  Paradoxne však pamätajú na potrestanie lekárov v prípade pochybenia. Ale čo robiť, ak nikto nepochybil ?
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Realizacja funkcji zawodowych pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zabiegu operacyjnym niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego
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Streszcenie 


Tytuł pracy: Realizacja funkcji zawodowych pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zabiegu operacyjnym niedrożności przewodu pokarmowego.


Wstęp: Niedrożność przewodu pokarmowego jest jedną z najczęstszych chorób jamy brzusznej. Liczba zachorowań i osób poddawanych zabiegom operacyjnym z powodu tej jednostki chorobowej w przeciągu 20 lat wzrosła pięciokrotnie. 


Ocenia się, ze wraz ze starzeniem się społeczeństwa w wyniku powikłań rozwijających się w jej przebiegu wzrośnie umieralność pacjentów po 60-tym roku życia do 80%. Niedrożność przewodu pokarmowego jest jednostką chorobową, która w bezpośredni sposób prowadzi do utraty życia i zdrowia. Wyniki leczenia chorych są zadawalające jeśli są spełnianie takie warunki jak: szybkie i właściwe rozpoznanie, wcześnie wykonany zabieg operacyjny, prowadzenie intensywnego nadzoru przed i pooperacyjnego, profilaktyka i leczenie powikłań. 


Cel pracy: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niedrożnością jelit.


Materiał i metoda badawcza: 


Materiał badawczy: Pielęgniarki pracujące w Oddziale Chirurgii Ogólnej i w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Pucku.


Metoda badawcza: Ankieta, opracowanie własne.


Wnioski: Analiza materiału badawczego wykazała iż :


1. 76 % pielęgniarek przyznało, że w swojej pracy z pacjentem nadrzędne funkcją, którą pełnią jest funkcja opiekuńcza. Jest to wysoki wskaźnik w porównaniu z innymi funkcjami, takimi jak: profilaktyczna, terapeutyczna i wychowawcza, której nie wymieniono w ogóle. 


2. Aż 68 % stwierdziło, że celem nadrzędnym pielęgnowania pacjenta z niedrożnością przewodu pokarmowego jest prowadzenie intensywnego nadzoru pooperacyjnego i sprawowanie nad nim odpowiedniej opieki.


Słova kluczowe: Niedrożność. Rola pielęgniarki. Opieka.


Summary

Subject: Realization of professional functions of the nurse in the patient care after the operation treatment of the mechanical obstruction of the digestive tract.


Introduction: The obstruction is one of the most frequency disease abdominal cavity. Fall in number and person’s who undergo surgery and treatment go up by five times at the turn of the twentieth year.  To evaluate, that elderling society in her sequence of events will high rates of mortality patient after 60 years old will rise to 80%.  


Ileus is extremely diseases who immediately case made losing live and health. 


Results treatment patient are satisfaction only if unrealistic expectations that: fast and right diagnosis, make surgery, intensive care after and postoperative time, prevention and treatment complication. 


Aims of the study: Role of nurse’s in caring patient after obstruction.


Material and methods:


Material: Nurse’s working on surgery ward and emergency room of the District Hospital in Puck, Poland.


Method: After the analysis of the research material the man conclusions are: 


1. 76 % nurse’s admit that in own work by the patient, most important a function, who doing is caring function. This is higher index who compare without other for example function preventive, therapeutic and educationaly, who choose anybody.


2. So much 68 % concluding, that means care for patient with ileus are lead intensive care postoperative and making right, caring care.


Key words: Ileus. Role nursing. Care. 


Postęp medycyny, ogólna poprawa warunków bytowych składają się na wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia ludzkiego. Wraz ze starzeniem się populacji ludzkiej rośnie liczba wykonywanych operacji wśród ludzi w starszym wieku.


W ostatnich  dwudziestu latach liczba operacji u chorych powyżej osiemdziesiątego roku życia wzrosła pięciokrotnie, z 1,1% do 5,1%. 0F
 Ostre choroby jamy brzusznej stanowią obecnie główny problem w chirurgii osób starszych. Do chorób określanych mianem „ostry brzuch” zalicza się schorzenia i nagle pojawiające się objawy dotyczące narządów jamy brzusznej o burzliwym przebiegu, często zagrażające życiu. Schorzenia te wymagają szybkiego postępowania diagnostycznego, działań terapeutycznych w tym doraźnego leczenia operacyjnego. Są to główne przyczyny hospitalizacji chorych w oddziałach chirurgicznych. 


Od stanu ogólnego pacjenta zależy czy podjęte leczenie jest prowadzone zachowawczo czy wymaga interwencji inwazyjnej. Około 80 % chorych z rozpoznaniem „ostrego brzucha” operuje się powodu niedrożności przewodu pokarmowego. Przyczyną niedrożności jest porażenie perystaltyki jelitowej w skutek zapalenia otrzewnej.1F
 Rola pielęgniarki w oddziale chirurgicznym jest bardzo ważna oraz wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Żaden zabieg ani operacja nie odniesie pozytywnego efektu jeśli chory bez względu na wiek nie zostanie do niego właściwie przygotowany, a po zabiegu nie zostanie mu zapewniona profesjonalna opieka2F
 3F
 4F
.


Wczesne rozpoznanie niedrożności jelitowej decyduje o zdrowiu i życiu chorego, dlatego określa się pięć zasadniczych objawów, które o niej świadczą: bóle brzucha, wymioty, zatrzymanie gazów i stolca, wzdęcie brzucha, zaburzenia perystaltyki jelitowej.5F
 Zasadniczym leczeniem niedrożności jest wykonanie zabiegu operacyjnego, którego celem jest zlikwidowanie przyczyny niedrożności.  Śmiertelność chorych leczonych z powodu niedrożności wynosi około 10 %. Jej główną przyczyną jest zbyt późne rozpoznanie.

Funkcje pielęgniarki w świetle przepisów prawa - Funkcja zawodowa pielęgniarki to inaczej zbiór zadań i czynności zawodowych, dla których określa się wspólny cel. Jej zadania są takie same bez względu na miejsce i czas, w którym opieka pielęgniarska jest świadczona. Według WHO zadania pielęgniarki przyporządkowuje się czterem funkcjom odpowiadającym misji i funkcjom pielęgniarstwa:6F


1. Świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką bez względu na to, czy ma ona charakter promocyjny, prewencyjny, rehabilitacyjny czy leczniczy. Jest skuteczny, jeżeli jest realizowany jako proces pielęgnowania.


2. Uczenie pacjentów i personelu opieki zdrowotnej


3. Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej 


4. Działania na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej 7F


W 1997 roku w podstawowych programach kształcenia w zawodzie pielęgniarki napisano, że świadcząc opiekę pielęgniarka realizuje zadania przyporządkowane funkcjom: promowania zdrowia, profilaktyki, wychowawczej, terapeutyczne, rehabilitacyjnej, opiekuńcze. Z kolei wykonując zadania dotyczące własnego rozwoju i rozwoju pielęgniarstwa pełni funkcje: kształcenia, zarządzania, naukowo-badawcza8F


Celem działalności pielęgniarskiej jest przede wszystkim promocja zdrowia, zapobieganie chorobom, troska o stan zdrowotny jednostek w każdym momencie życia człowieka, od poczęcia aż do śmierci. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (INC) w 2008 roku z okazji obchodów Dnia Pielęgniarki, ogłosiła hasło „Dbają o jakość i służą społeczeństwu – pielęgniarki”. Opieka pielęgniarska stanowi dopełnienie opieki lekarskiej nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, jakim jest ostry zespół brzuszny, do którego zalicza się niedrożność jelitową. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem wymaga w pierwszej kolejności zabezpieczania i kompensacji jego podstawowych czynności życiowych. Następne działania mają na celu ustalenie prawidłowego rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia przyczynowego. Zespół pielęgniarski to grupa mająca największy kontakt z pacjentem – częstość i jakość kontaktów decyduje o poczuciu bezpieczeństwa chorego i zapewnieniu mu spokoju.9F


Niedrożność jelitowa jest jednostką chorobową wymagającą intensywnego nadzoru w okresie przed, około i pooperacyjnym lub w leczeniu zachowawczym. Zespół ten cechuje duża dynamika procesu chorobowego, zaburzenia hemostazy i powikłania takie jak: zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność nerek oraz niewydolność  wielonarządowa. Każdy schemat postępowania ma na celu pomoc i usprawnienie diagnostyki przeprowadzanej u pacjenta oraz jak najszybsze rozpoczęcie leczenia celowanego, a tym samym zwiększenie jego sukcesu na całkowite wyzdrowienie. W zależności od czasu trwania niedrożności mechanicznej, jej poziomu i rodzaju, dąży się do wyrównania zaburzeń ogólnoustrojowych i zapobiegania wtórnym powikłaniom. Do czynności i zadań pielęgniarki należy zapewnienie choremu bezpieczeństwa poprzez stałe monitorowanie jego stanu ogólnego.  


Proces pielęgnowania


Jest to złożony proces, który rozpoczyna się postawieniem diagnozy pielęgniarskiej związanej z hierarchią potrzeb zdrowotnych pacjenta, rozróżnienia i sklasyfikowania ich w zależności od najbardziej do najmniej istotnych. Następnym etapem jest zaplanowanie i zapewnienie opieki pielęgnacyjnej oraz włączenie do aktywnego działania we wszystkich formach opieki samoopieki pacjenta i innych (rodzina, przyjaciele). Proces ten kończy się ciągłym dokumentowaniem realizowanego procesu postępowania oraz korzystania z tych informacji w ocenianiu wyników świadczonej opieki.10F
 11F
 Pielęgnowanie profesjonalne cechuje się głównie tym, iż realizując wszystkie aspekty swojej pracy nad pacjentem posiłkuje się określonymi zasadami. Do zasad podstawowych zalicza się: prawidłowe stosowanie procedur, właściwe podawanie leków, zapobieganie zakażeniom, przestrzeganie higieny, przetaczanie krwi i płynów krwiozastępczych.12F
 Zasada ogólna dotyczy powszechności tego, iż bez względu na miejsce i stan pacjenta dostarcza mu ona jak najlepszej opieki. Zasada szczegółowa odnosi się raczej do ustalenia dokładnych danych, co do miejsca, stanu i potrzeb pacjenta. Ocena pielęgnowania i ustalenia właściwych diagnoz o charakterze aktualnym i potencjalnym pozwoli na określenie działań priorytetowych, które pozwolą na zmniejszenie występujących zaburzeń, upośledzenia czynności negatywnych, a także pomogą rozpoznać stan zagrożenia życia chorego. Umożliwia to także obiektywna ocenę postępowania pielęgnacyjnego. Pierwszym elementem w ustaleniu procesu pielęgnowania nad pacjentem z niedrożnością jelit jest określenie celu samej pielęgnacji, ponieważ na tej podstawie weryfikuje się i opisuje problemy pielęgnacyjne.13F
 Zgodnie ze swoimi kompetencjami, wiedzą i znajomością czynników składających się na leczenie pacjentów chirurgicznych, zespół pielęgniarski  może najszybciej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które wpływają na pacjenta. Pielęgniarka opiekująca się chorym, szczególną uwagę zwraca na: monitorowanie stanu świadomości, ciśnienie tętnicze, tętno, oddech, ciepłota ciała, zabarwienie powłok skórnych i błon śluzowych, poziom diurezy14F


Cel i przedmiot badań



Celem niniejszej pracy było określenie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niedrożnością jelit, w odniesieniu do realizowanych przez nią funkcji. Przedmiotem badań w pracy było określenie roli pielęgniarki w oparciu o opiekę nad pacjentami z niedrożnością przewodu pokarmowego przebywającymi w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz szpitalnej Izbie Przyjęć. Badanie przeprowadzono w okresie od 11 do 25 lipca 2011roku w Szpitalu Powiatowym w Pucku im. Franciszka Żaczka. W badaniu ankietowym wzięło udział 50 pielęgniarek.  Przed przystąpieniem do realizacji badań uzyskano pisemną zgodę Dyrektora wyżej wymienionej placówki na przeprowadzenie ankiet wśród personelu pielęgniarskiego. W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu następującego narzędzia - ankiety własnej konstrukcji, która składa się z 21 pytań zamkniętych i danych socjodemograficzych. Udział w badaniu był dobrowolny, a respondentom zagwarantowano anonimowość.


Analiza i omówienie wyników badań

Niedrożność przewodu pokarmowego jest jednostką trudną w rozpoznaniu i leczeniu, ponieważ jej rozwój jest bardzo dynamiczny i pacjenci nierzadko wpadają we wstrząs, który staje się przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia. Pielęgniarka opiekująca się chorym, u którego zdiagnozowano niedrożność przewodu pokarmowego musi szczególnie obserwować pacjenta pod kątem możliwości wystąpienia powikłań związanych z daną jednostką chorobową. Drugim ważnym zadaniem, które należy do pielęgniarek to prawidłowe przygotowanie chorego to prawidłowe przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego i zapewnienie mu ciągłości opieki  w okresie przedoperacyjnym, okołooperacyjnym i pooperacyjnym. 


W badaniu udział wzięło pięćdziesiąt pielęgniarek. Średnia ich wieku wynosiła 42 lata; najstarsza z badanych miała 54 lata, a najmłodsza 25. Przeważającą część respondentów stanowiły kobiety (88 %), co wynika ze specyfiki wykonywanego zawodu. Większość ankietowanych (70 %) pochodzi ze wsi, a pozostali są mieszkańcami miast. Ponadto połowę  (58 %) stanowią osoby, które ukończyły liceum medyczne, natomiast najmniejszą osoby z dyplomem wyższych studiów zawodowych (16 %). Analiza materiału badawczego wykazała, iż znaczna większość pielęgniarek pracująca na Oddziale Chirurgii i w Izbie Przyjęć przekroczyła 40 rok życia, przy średnim stażu w zawodzie 18 lat. Starsze pielęgniarki częściej znajdują więcej czasu na rozmowę z chorym. Pielęgniarka poprzez słuchanie, wspieranie i nieocenianie odgrywa znacząca role w poprawie samopoczucia pacjentów oraz odzyskanie przez nich spokoju. Największe znaczenie w relacji miedzy pielęgniarką a pacjentem ma pierwszy kontakt, na bazie którego zmierza się do zdobycia zaufania nawiązania prawidłowej i przyjaznej relacji. Pacjent oprócz działań leczniczych i terapeutycznych, wynikających ze standardu procesu leczenia, oczekuje przede wszystkim wsparcia, życzliwości, chce być zrozumiany i zaakceptowany przez personel. Pragnie być otoczony opieką wynikającą z jego potrzeb,  chce mieć wpływ na proces leczenia i możliwość  decydowania o sobie, prawo wyboru, przedstawienia mu innych, alternatywnych rozwiązań i informowania go o sprawach dotyczących bezpośrednio jego osoby. W badanej grupie pielęgniarek (52 %) podczas wykonywania swojej pracy bardzo często udzielają one porad, które dotyczą zachowań prozdrowotnych. Głównie swoje działania (58%) przekładają na pacjentów hospitalizowanych, w mniejszym stopniu dotyczą one rodzin i opiekunów chorych. Analiza tego problemu pokazuje, iż działania ukierunkowane głównie na chorych wynikają z potrzeby nauczenia i wyedukowania pacjentów pod kątem wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych. Pielęgniarki  w (46 %) motywują chorych, udzielając im informacji na temat ich stanu zdrowia, kładąc przy tym duży nacisk (34 %) na ryzyko i powikłania związane z występującą jednostką chorobową. W pytaniu dotyczącym stopnia wsparcia jaki otrzymuje pielęgniarka od członków zespołu terapeutycznego, aż (96 %) z ankietowanych przyznało, że największe wsparcie podczas opieki nad chorym otrzymuje od innej pielęgniarki. Pozostali członkowie zespołu czyli lekarz i rodzina pacjenta w dużym stopniu również wpływają na proces terapeutyczny (60 %). Z badań statystycznych wynika, że wszystkie pielęgniarki (100 %) udzielają swoim pacjentom wsparcia emocjonalnego, co według nich w (69 %) przyczynia się do zwiększenia przez pacjentów akceptacji choroby. Działania zmierzające do nawiązania prawidłowej relacji z chorym opiera się na indywidualnym podejściu do jego osoby. Rozmowa z chorym ukierunkowana jest przede wszystkim na poznanie jego potrzeb oraz ich zaspokojenie. Zdarza się, że w momentach trudnych, potrzeba kontaktu ogranicza się do słuchania i bycia przy chorym oraz wspierania najbliższej rodziny. Analiza danych potwierdza, że w oparciu o proces pielęgnowania, pielęgniarki w 76% jako funkcję priorytetową traktują funkcję opiekuńczą, w 0%  kierują się funkcją wychowawczą. Proces pielęgnowania pozwala pielęgniarkom na ciągłą obecność i towarzyszenie swoim podopiecznym we wszystkich aspektach wynikających z deficytu ich samoopieki, dlatego też funkcja opiekuńcza jest dla respondentów bardzo ważna. W grupie badanych aż 68% definiuje „opiekę” jako dopełnienie całości i ciągłości świadczeń w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Wynika to z tego , iż 100 % ankietowanych oświadczyło, że zna zakres i obszar zadań wynikających z Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej z dni 5 lipca 1996 roku., Ponadto taka sama ilość respondentów (100 %) stwierdziła, że podczas wykonywania swoich zadań udziela  świadczeń wynikających z ustawy, pacjentom pozostających pod ich opieką. W opiece nad pacjentem z niedrożnością przewodu pokarmowego aż (64%) badanych stwierdziło, że problemy chorego wynikają w równej części z sfery psychicznej, fizycznej i społecznej. Żaden z badanych natomiast nie ocenił, iż dotyczą one tylko sfery społecznej. Największa liczba badanych ustala problemy pielęgnacyjne  kierując się ciężkością stanu ogólnego chorego (84 %). Więcej niż połowa (54%) opiera się na potrzebach chorego i określeniu deficytu samoopieki. Analizując materiał badawczy  w odniesieniu do edukowania rodziny chorego ponad (70 %) ankietowanych uważa, że najważniejsze powinno być wytłumaczenie samej istoty choroby pacjentowi, a także położenie nacisku na obowiązek zastosowania się przez chorego do zaleceń lekarskich. Uświadomienie istoty choroby nieodłącznie wiąże się z koniecznością poinformowania pacjenta o możliwości i ryzyku wystąpienia powikłań, tak twierdzi (50 %) badanych. Ostatni problem dotyczy samej istoty pielęgnowania pacjenta z niedrożnością. Respondenci za kluczowe uznali  prowadzenie intensywnego nadzoru pooperacyjnego oraz zapewnienie właściwej opieki. Takiej odpowiedzi udzieliły w przeważającej ilości (68 %) udzieliły pielęgniarki zabiegowe oraz operacyjne, które na co dzień monitorują parametry życiowe chorych przed i po zabiegu operacyjnym. Drugim ważnym elementem jest dla pielęgniarek przygotowanie pacjenta do samoopieki, o ile jest to możliwe (58%). 


Podsumowując: 


Pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bezwzględnie potrzebuje od pielęgniarek kompleksowej, troskliwej opieki. Pielęgniarka jest osobą, która bezustannie sprawuje nadzór nad chorym, wykonując przy nim szereg badań, interwencji i zabiegów wynikających ze zleceń lekarskich i stanu pacjenta. Dlatego też każde działanie lecznicze ukierunkowane na poprawę i przywrócenie zdrowia pacjenta musi być szybkie, właściwe i oparte na ścisłej współpracy wszystkich członków zespołu terapeutycznego. 


Wnioski:


Po przeanalizowaniu materiału badawczego  postawiono następujące wnioski:


1. 76 % pielęgniarek przyznało, że w swojej pracy z pacjentem nadrzędną funkcję, którą  pełni jest funkcja opiekuńcza. Jest to wysoki wskaźnik w porównaniu z innymi funkcjami takimi jak: profilaktyczną, terapeutyczną i wychowawczą. Tej ostatniej  żadna z ankietowanych osób nie wymieniła.


2. Grupa badanych (72 %), która ukończyła 40 rok życia stanowi dominującą część personelu sprawującego opiekę. Wynika z tego, iż wiek pielęgniarki ma wpływ na zwiększenie ilości poświęcanego pacjentom czasu na rozmowę. 
Odwrotnie sytuacja przedstawia się u pielęgniarek młodszych, które mniejszy nacisk kładą na utrzymanie kontaktu z chorym.


3. Aż (40 %) badanych pracuje w zawodzie od 11 do 20 lat, a ponad 20 lat stażu pracy ma (38%) pielęgniarek, co przekłada się w badaniach na zwiększenie częstotliwości wykonywania przez nie zabiegów i zleceń lekarskich .


4. 58 % respondentów to absolwenci liceów medycznych, a tyko 16 % to osoby z wykształceniem wyższym. Stwierdzono, że osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe w niewielkim stopniu kontaktują się z placówkami  i instytucjami ochrony zdrowia, co w przeciwieństwie do grupy z niższym wykształceniem, która robi to bardzo często. 


5. 58 % pielęgniarek ze średnim wykształceniem edukuje pacjentów pod kątem stosowania się do zaleceń lekarskich, wyjaśnienia istoty choroby, informuje o powikłaniach i kładzie duży nacisk na ustalenie optymalnej diety (40 %).


6. 80 % pielęgniarek mieszkających w miastach informuje pacjentów i ich rodziny o możliwości wystąpienia i rozwoju powikłań. Natomiast pielęgniarki pochodzące  ze wsi w przeważającej części (90 %) tego nie robi.


7. Aż (68 %) badanych stwierdza, że celem nadrzędnym pielęgnowania pacjenta z niedrożnością przewodu pokarmowego jest prowadzenie intensywnego nadzoru pooperacyjnego i sprawowanie nad nim odpowiedniej opieki. 


Tabela 1 Funkcje zawodowe pielęgniarek

		FUNKCJA ZAWODOWA

		liczba wskazań

		% wskazań



		opiekuńcza

		38

		76



		promowania zdrowia

		4

		8



		profilaktyczna

		4

		8



		terapeutyczna

		3

		6



		rehabilitacyjna

		1

		2



		wychowawcza

		0

		0



		RAZEM

		50

		100
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Abstrakt 


Zápal pľúc predstavuje jednu z najzávažnejších infekčných diagnóz v bežnej klinickej praxi. V rozvinutých krajinách Európy predstavuje najčastejšiu infekčnú príčinu mortality. Celosvetová úmrtnosť na toto ochorenie je až 5 miliónov ľudí. Za rizikové skupiny sú považované deti do 5 rokov veku a starší dospelí (vek viac ako 65 rokov). Diagnostika sa opiera o fyzikálne vyšetrenie, rádiologický nález a mikrobiologické vyšetrenie. V súčasnosti sa najviac uplatňuje delenie na komunitné pneumónie, nozokomiálne pneumónie a pneumónie u imunokompromitovaných chorých. Liečba spočíva v racionálnom výbere antibiotika a ďalej sa riadi podľa závažnosti stavu. U ťažkých pneumónii je treba liečiť pridružené choroby, respiračnú insuficienciu, event. septický stav, ako prevencia je možná vakcinácia proti chrípke a pneumokokom.


Kľúčové slová: Pneumónia. Mortalita. Komunitné pneumónie. Nozokomiálne pneumónie. Vakcinácia.

Abstract

Pneumonia is one of the most serious infectious diagnoses in routine clinical practice. In the developed countries of Europe is the most common infectious cause of mortality. The global mortality rate from the disease is up to 5 million people. For high-risk groups are considered children under 5 years of age and older adults (over age 65). Diagnosis is based on physical examination, radiological findings and microbiological examination. Currently, the most applicable to community aquired pneumonia, nosocomial pneumonia and pneumonia in immunocompromised patients. Treatment consists in the rational selection of antibiotics and further governed by the severity of the condition. In severe pneumonia should be treated together with concurrent diseases, respiratory insufficiency, event. sepsis, to prevent this disease are possible vaccination against influenza and pneumococcus.

Key words: Pneumonia. Mortality. Community pneumonia. Nosocomial pneumonia vaccination.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sú pneumónie treťou najčastejšou príčinou úmrtnosti, ktorá je najvyššia v rozvojovom svete. K infekčným pneumóniám dochádza častejšie v detskom veku, menej častý je výskyt v dospelosti a incidencia a mortalita potom opäť stúpajú po 50 roku života. Rizikovou populáciou sú všeobecne osoby s vážnymi pridruženými chorobami, fajčiari, alkoholici, drogovo závislí a osoby žijúce v ústavoch sociálnej starostlivosti. Udáva sa, že ročne zomiera 3-5 miliónov ľudí  na toto ochorenie, epidemiologické údaje sa však získavajú ťažko, lebo ide o nehomogénnu skupinu chorôb, ktoré nepodliehajú povinnému hláseniu. Presnejšie sú počty hospitalizovaných pre pneumóniu. V USA ide ročne o 1,4 milióna prípadov. U nás sa predpokladá asi 50 tisíc pneumónii ročne. Častejšie sú chorí muži – až 55 %. Mortalita sa pohybuje okolo 
25/100 000a býva vyššia u žien. Mortalita je vyššia u detí do 4 rokov a potom stúpa od veku 60 rokov s maximom v 70 rokoch.


Etiológia a patogenéza


Etiologické agens u infekčnej pneumónie býva identifikované aj v dobre organizovaných štúdiách v 50-70 % prípadov. K nákaze dochádza aspiráciou endogénnych mikroorganizmov z nazofaryngu – pneumokok a ďalšie klasické baktérie, inhaláciou kvapôčiek od iného chorého- vírusy, inhaláciou kvapôčiek z vonkajšieho prostredia – legionely, alebo inhaláciou infikovaných častíc od zvierat – psitakóza, Q horúčka. V rozvoji zápalu majú vplyv prirodzené imunitné bariéry a zápalové bunky ako sú makrofágy, neutrofily, CD4+ a B-lymfocyty a ich produkty. Uplatňujú sa v rôznych fázach zápalu a môžu mať tak ochranné ako aj poškodzujúce funkcie. Ako etiologické agens sa uplatňujú vírusy, baktérie, ricketsie, mykobaktérie, huby, protozoa a metazoa. Ako dobre vieme mykotické infekcie prevažne ohrozujú rizikové skupiny pacientov. U ostatných pacientov mykotické infekcie prebehnú bez vážnejších komplikácií a bez nutnosti intervencie. Preto národné smernice invazívnych mykotických infekcií majú ako jedno z troch hlavných kritérií, kritérium pacienta. Medzi rizikových pacientov patria pacienti s neutropéniou, po transplantácii krvotvorných buniek, transplantácii pečene, srdca a pľúc, pacienti s hematologickými malignitami, novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pacienti s diabetickou ketoacidózou, po rozsiahlych a opakovaných chirurgických zákrokoch, HIV/AIDS, s pľúcnou fibrózou s poklesom difúznej kapacity pod 40 %, s anamnézou prekonanej invazívnej mykózy, s cystickou fibrózou, vrodeným imunodeficitom, polytraumou a popáleninami. Na základe pozitívneho jedného alebo troch hlavných kritérií (pacient, klinický obraz, mikrobiologický dôkaz) rozoznávame možnú, pravdepodobnú a dokázanú invazívnu mykotickú infekciu. V posledných rokoch sa zaznamenal signifikantný nárast invazívnych mykotických infekcií, príčinou ktorých je nárast populácie imunokompromitovaných pacientov v dôsledku onkologických chorôb (hlavne hematoonkologických). Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je široké spektrum pacientov, u ktorých je spoločná charakteristika - ide o život ohrozujúce stavy, ktoré viac či menej ovplyvňujú imunitný systém v negatívnom smere. Obzvlášť musíme byť opatrní u pacientov, ktorí majú ohrozený jeden zo životne dôležitých orgánov a to pľúca.


Komunitná pneumónia


Komunitná pneumónia alebo pneumónia získaná v komunite vzniká v bežnom životnom styku, mimo nemocničného prostredia. Vyvolávateľom sú mikroorganizmy, ktoré sú bežne prítomné v komunite. Všeobecnou vlastnosťou týchto mikroorganizmov je pomerne nízka rezistencia voči bežne používaným antibiotikám.  Patologicko anatomicky je pneumónia akútny zápal v oblasti respiračných bronchiolov, alveolárnych štruktúr a pľúcneho interstícia. Klinicky je definovaná ako nález čerstvého infiltrátu na skiagrame hrudníka spolu s najmenej dvoma príznakmi infekcie dolného respiračného traktu (najčastejšie kašeľ, dyspnoe, tachypnoe, pleurálna bolesť a auskultačný nález) a systémovými príznakmi ako je teplota, triaška, zimnica, bolesti kĺbov, únava, slabosť.


Definovanie pneumónie na typické a atypické vyplývalo z historicky popisovaného rozdielneho klinického priebehu pri infekcii atypickými patogénmi. Väčšina etiologických agens však vytvára podobný klinický obraz a delenie pneumónii na typické a atypické sa dnes nepoužíva ale za atypické patogénny sú stále v mikrobiológii považované mycoplazma pneumoniae, chlamydophilla pneumoniae, chlamydophilla psittaci a coxiella burnetii.


Za najčastejšie etiopatologické agens kominitných pneumónií sú považované Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Chlamydophilla pneumonie, Mycoplazma pneumonie, Staphylococcus aureus, Legionela sp. a vírusy. U detí je pomerne podstatne vyššie zastúpenie vírusovej etiológie a u starších dospelých s komorbiditou vzrastá podiel gramnegatívnych infekcií Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli a ojedinele Pseudomonas aeruginosa. Ich pomerné zastúpenie varíruje do krajiny ku krajine a od jednotlivých klinických štúdii. Všeobecne v Európe je stále na prvom mieste Streptococcus pneumoniae, ktorý spôsobuje 50-70 % pneumónii. Vyvolávajúci agens sa podarí rozpoznať sotva v 50 % percentách prípadoch. V súčasnosti stúpa podiel atypických agens. Ich podiel môže byť až 30 %, vo veľa prípadoch sa môže jednať o zmiešanú infekciu, to sa odhaduje až na 20 % prípadov. 


Po stanovení diagnózy pneumónie uvažujeme ako ďalej pacienta liečiť. Uvažujeme, či je u pacienta vhodná ambulantná liečba alebo je nevyhnutná hospitalizácia. Musíme si položiť tieto otázky: 


· Aký je rozsah pneumónie? (RTG hrudníka)


· Aký je celkový stav pacienta? (TK, teplota, stav hydratácie)


· Akú má komorbiditu? (diabetes mellitus, preexistujúce pľúcne choroby a pod.)


· Aké má sociálne zázemie?


Odpovede na tieto otázky a individuálna skúsenosť nás majú viesť či pacienta liečime ambulantne alebo ho hospitalizujeme. Pri tomto rozhodovaní nám môžu pomôcť skórovacie systémy. Tieto boli vyvinuté za účelom predikcie mortality pacientov s pneumóniou. Najpoužívanejšie z nich je britský CURB-65 a americký Pneumonia severity index (PSI) podľa Finna.


CURB-65 predstavuje v súčasnosti najjednoduchší a najpoužívanejší skórovací systém. Jednotlivé písmená názvu predstavujú začiatočné písmená hodnotiacich parametrov.


· Confusion – zmätenosť


· Urea – urea nad 7 mmol/l


· Respiratory rate – počet dychov za minútu nad 30


· Blood pressure – krvný tlak pod 90/60 mmHg


· 65 – vek viac ako 65 rokov


Prítomnosť každého parametra je hodnotená jedným bodom a súčet bodov nám dáva výsledné skóre a na jeho základe sa hodnotí závažnosť a predikuje mortalita. 


Skóre 0 -1


Ľahka pneumónia -  riziko úmrtia < 3 %


Skóre 2


Stredne ťažká pneumónia - riziko úmrtia 9 %


Skóre 3 - 5


Ťažká pneumónia - riziko úmrtia 15 - 40 %


Nevýhodou tohto skórovacieho systému je, že nezohľadňuje samotný rozsah pneumónie (jeden lalok, dva laloky, obojstranná pneumónia). Klinicky teda podľa stupňa závažnosť delíme pneumónie na ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú pneumóniu. Pacient s CURB-65 skóre 3-5 má ťažkú pneumóniu a musí dostať intenzívnu starostlivosť v podobe hospitalizácie na  jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na lôžkovej časti anesteziologicko-resuscitačného oddelenia. 


Americké delenie pacientov podľa rizikovosti pneumónie klasifikácia PORT podľa profesora Fineho je najviac citovaným precíznym hodnotením, podľa ktorého sa zaraďujú chorí do 5 skupín na základe anamnestických a jednoduchých laboratórnych údajov. 


Skórovací systém podľa Fineho klasifikácia PORT


Rizikové kritéria




Body
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                     hepatopatie
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pleurálny výpotok
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Ide o bodovací systém, ktorý pomáha v rozhodovaní o nutnosti hospitalizácie a zaraďuje chorých podľa rizika mortality, ktorá je v skupine I. nízka – 0,1 % a v skupine V.  veľmi vysoká – až 29 %. Ako rizikový vek sa v tomto posudzovaní hodnotí hranica už 50 rokov.


Do I. skupiny sú radení chorí do 50. rokov veku, bez rizikových faktorov, liečba môže prebiehať ambulantne, II. skupiny sú kandidáti na hospitalizáciu, do 60 bodov, liečba taktisot vo väčšine prípadov sa zvládne ambulantne. III. skupinu tvoria kandidáti na hospitalizáciu, v rozpätí 71-90 % bodov, u ktorých sa liečba zvláda za pomoci krátkej hospitalizácie ariziko mortalitiy je 3,8 %. IV. skupinu tvoria osoby so stredným rizikom – 91-130 bodov, ktorých hospitalizujeme a riziko mortality je u nich 8,2 %. V. skupinu tvoria osoby s vysokým rizikom, nad 130 bodov a riziko mortality je u nich až 29,2 %. 


Ambulantná liečba spočíva v predpise antibiotika, kľude na lôžku, dostatočnom príjme tekutín, podávaní antipyretík, vitamínov a ostatnej podpornej liečby. Pri ambulantnej liečbe nie je nutný dôkaz kauzálneho patogénnu, antimikrobiálne lieky podávame zásadne empiricky pričom čas od návštevy lekára do podania prvej dávky antibiotika by nemal presiahnuť viac ako 8 hodín. Sérologické testy na potvrdenie atypickej etiológie je vhodné vykonať, pokiaľ existuje klinické podozrenie a výsledky môžu ovplyvniť dĺžku podávania antibiotík. Liečba nekomplikovanej pneumónie by mala trvať 7-10 dní, pri atypickom agens 14 dní, a pri legionelovej pneumónii 21 dní. Pri nezlepšení sa stavu po 3 dňoch liečby je vhodné pacienta navštíviť doma alebo mu naplánovať kontrolu v ambulancii za účelom posúdenia  efektivity liečby, eventuálne zváženie zmeny antibiotika alebo odoslanie pacienta na hospitalizáciu. Inak je ambulantná kontrola vhodná za 10 až 14 dní, kontrolný rtg hrudníka pri nekomplikovanom priebehu o 6 týždňov. Samotný výber antibiotika ovplyvňuje predpokladaný etiologický agens. Pri predpokladanom typickom agens indikujeme ampicilín, v pripade komorbidity amoxicilín klavulanát, pri alergii na penicilínové antiobiotiká je indikovaný makrolid a ako druholíniová liečba respiračný fluorochinolón (levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, podľa posledných odporúčaní British thoracic society až pri kontraindikácii predchádzajúcich možností). Pri predpokladom atypickom agens je na prvom mieste makrolidové antibiotikum, pri kontraindikácii tetracyklínové antibiotikum a na poslednom mieste respiračný fluorochinolón. Stredne ťažké a ťažké pneumónie liečime formou hospitalizácie, cieľom je prvé podanie antibiotika do 4 hodín od návštevy lekára. Pri stredne ťažkej pneumónii pacienta hospitalizujeme. Pred podaním prvej dávky antibiotika je nutný odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie (hemokultúra a spútum). Iniciálna antimikróbna liečba je empirická, ale v prípade získania informácii o kauzálnom patogéne ju môžeme pozmeniť alebo doplniť. Dôkaz patogénu je dôležitý pri neúspechu inciálnej empirickej antibiotickej liečby a pri prehodnocovaní diagnózy komunitnej pneumónie.  Ďalšie vyšetrenia ako sú serologické testy (párový odber), antigény pneumokov a legionel v moči, vyšetrenie pleurálneho výpotku je možné vykonať aj po podaní prvej dávky antibiotika. Pri zlyhaní liečby indikujeme fibrobronchoskopiu s odberom bronchiálnej alebo bronchoalveolárnej laváže, prípadne chránený kefkový ster. Pneumokokový antigén v moči je rýchla diagnostika pneumokokovej infekcie. Výsledok u dospelého človeka máme do 15 minút. Vyšetrením sme schopný detekovať pneumokoka aj po 3 dňoch začatia antibiotickej liečby, nevýhodou je možná falošná pozitivita pri nosičstve pneumokoka v nose. Senzitivita dostupných testov sa pohybuje 50-80 % a špecificita 90 %. Podiel legionelovej infekcie  v našich zemepisných šírkach je nízky, všeobecne môžeme uvažovať o legionelovej infekcii pri cestovateľskej anamnéze (stredomorie, plavba výletnou loďou, pobyt v klimatizovaných priestoroch). Pri týchto anamnestických údajoch je vhodné vyšetriť legionelový antigén v moči. Vyšetrenie detekuje len infekciu L. pneumophila seroskupina I. (80-95 % infekcií). Antigén v moči je pozitívny už od prvého týždňa infekcie a pretrváva týždne. Senzitivita dostupných testov sa pohybuje od 70 % do 90 % a špecificita takmer 99 %. Pri ťažkej pneumónii pacienta hospitalizujeme na jednotke intermediárnej starostlivosti, jednotke intenzívnej starostlivosti alebo prípadne anesteziologicko-resuscitačnom oddelení. Samozrejme platí to isté čo sa týka snahy dôkazu kauzálneho patogénnu. Pri intubovanom pacientovi je aj po podaní prvej dávky antibiotika indikované fibrobronchoskopické vyšetrenie s odberom materiálu na mikrobiologické vyšetrenie alebo pri jeho nedostupnosti odber tracheálneho aspirátu cez endotracheálnu kanylu. Pri stredne ťažkej pneumónii pacienta môžme liečiť monoterapiou alebo dvojkombináciou antibiotík, ktorá môže byť podávaná per os alebo intravenózne. Toto rozhodnutie je na individuálnom posúdení lekára. Pokiaľ samozrejme pacient nie je schopný príijmať per os alebo má dysfunkciu gastrointestinálneho traktu je indikované intravenózne podávanie. Pri monoterapii na prvom mieste volíme amoxicilín/ klavulanát alebo cefalosporín II. gen. (cefuroxim) alebo cefalosporin III. generácie (cefotaxim). Pri kombinácii antibiotík volíme amoxicilín/klavulanát + makrolid alebo ampicilín/sulbaktám + makrolid alebo cefalosporín II. gen. alebo cefalosporín III. gen. + makrolid. Tieto kombinácie na základe viacerých štúdii dokázali svoju efektivitu skrátením hospitalizácie ako aj znížením mortality. Pri nemožnosti použiť spomenuté antibiotiká je indikovaná liečba respiračnými fluorochinolónmi (levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin). Ako podporná liečba je vhodná nebulizácia, dopĺňanie tekutín a kalórií infúziami. Sledujeme životné funkcie. Monitorujme krvné plyny. Ich hodnota nás môže upozorniť na nutnosť suplementácie O2 alebo nutnosť umelej pľúcnej ventilácie. Pri ťažkej pneumónii je nevyhnutné podávať antibiotikum intravenózne. V iniciálnej empirickej antimikróbnej liečbe volíme dvojkombináciu antibiotík. Na prvom mieste amoxicilín/klavulanát + makrolid alebo ampicilín/ sulbaktám + makrolid alebo cefalosporín. II. gen. alebo  cefalosporín III. gen. + makrolid. Na poslednom mieste je liečba respiračnými fl urochinolónmi, či v monoterapii alebo v kombinácii s vyššie spomenutými. Pri vyššom veku a anamnéze užívania antibiotík posledné 3 mesiace alebo pobytu v ústave sociálnej starostlivosti je indikovaný karbapeném (ertapeném). Pri podozrení na pseudomonádovú infekciu je indikovaná kombinácia antipseudomonádového betalaktámového antibiotika (piperacilin/tazobactam, ceftazidim, cefoperazon, cefoperazon/sulbaktám) s klasickými fluorochinolónmi (ciprofloxacin), event. aminoglykozidmi. Pri podozrení na community acquired MRSA (methicilin rezistentný staphylococcus aureus) je nutné  pridať k liečebnému režimu vankomycin alebo linezolid.


Kedy prejsť z intravenózneho podávania antibiotika na perorálne podávanie?


Ako náhle je prítomné klinické zlepšenie pacienta a jeho telesná teplota je normálna viac ako 24 hodín. Za ukazovatele klinického zlepšenia považujeme: vymiznutie febrilít, počet pulzov pod 100/min, vymiznutie tachypnoe, adekvátna hydratácia a prijem potravy p.o., vymiznutie hypotenzie, absencia hypoxie, ústup leukocytózy, neprítomnosť bakteriémie, neprítomnosť mikrobiologického dôkazu legionelovej, stafylokokovej a gramnegatívnej, enterobacilovej infekcie a funkčný GIT s pravdepodobne dobrou absorpciou. Pri prechode väčšinou volíme pôvodné intravenózne preparáty v per orálnej forme v maximálnom dávkovaní.


Dĺžka podávania je 10 až 14 dní. Najčastejšie príčiny zlyhania empirickej liečby sú neočakávaný patogén alebo patogény nepokryté iniciálnou empirickou liečbou. Môže to byť aj zlá absorbcia antibiotika GITom pri p.o. podávaní, hypersenzitivita na antibiotikum.


Pacient neužíva predpísané antibiotikum, či už úmyselne alebo neúmyselne (zlá sociálna situácia, imobilita, nedostatočné sociálne zázemie). Preexistujúca pľúcna choroba môže skomplikovať alebo prolongovať hojenie zápalu pľúc. Predtým neznámy imunodeficit zásadne komplikuje liečbu pneumónie. Pacienti vo vyššom veku vyžadujú dlhší čas na iniciálnu odpoveď na liečbu ako aj na zotavenie. Prítomnosť lokálnych komplikácii alebo vzdialených komplikácií komunitnej pneumónie (výpotok, empyém, absces pľúc, ARDS) mení dĺžku liečby ako aj jej výsledky. 


Záver


Príchodom antibiotík sa zásadne zmenil pohľad na liečbu pneumónie a samozrejme došlo k podstatnému zníženiu mortality. V súčasnosti na Slovensku podľa ÚZIŠ bola úmrtnosť 36,81 na 100 000 obyvateľov. V rozvinutých krajinách Európy je najčastejšou infekčnou príčinou smrti, preto je pneumónia stále diagnóza, ktorá si zaslúži našu pozornosť a rešpekt. Správny manažment pacienta a rozhodnutie pacienta odoslať na hospitalizáciu


môže byť život zachraňujúce. 


Dnes máme možnosti ako predchádzať vzniku pneumónií formou očkovania proti chrípke a proti pneumokokom. Priemerná zaočkovanosť populácie na Slovensku proti chrípke a pneumokokom pritom kolíše každým rokom v závislosti od aktuálnej spoločenskej situácie a pohybuje sa medzi 5 až 12 % ročne. 


Očkovanie proti chrípke sa odporúča osobám vo vysokom riziku nákazy (osobám starším ako 65 rokov, dispenzarizovaným pacientom bez ohľadu na vek s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo – cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Očkované by mali byť  tiež  osoby pracujúce v zdravotníckom zariadení, zamestnanci sociálnych zariadení ale aj osoby dlhodobo žijúce v zariadeniach pre dlhobodo chorých alebo domovoch dôchodcov. Očkovacia látka proti chrípke spravidla obsahuje tri rôzne typy usmrteného chrípkového vírusu. Na Slovensku sú dostupné inaktivované vakcíny proti chrípke (splitové) alebo subjednotkové. Hladina protilátok, ktorá sa po očkovaní vytvorí postupom času klesá a je nedostatočná na ochranu proti ochoreniu. Okrem toho, chrípkové vírusy neustále podliehajú genetickým mutáciám a očkovanie v predchádzajúcom roku nemusí poskytnúť dostatočnú ochranu na rok nasledovný. Z toho dôvodu sa prostredníctvom celosvetovej siete laboratórií, do ktorej je zapojené aj Slovensko, aktualizujú vakcíny každoročne tak, aby obsahovali také kmene chrípkového vírusu, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou môžu v danom roku zapríčiniť ochorenia. Očkovanie je najvhodnejšie previesť u rizikových osôb každoročne v jesennom období, aby sa vytvorila protektívna hladina protilátok v dostatočnom časovom predstihu pred predpokladaným nástupom chrípkových ochorení.


Očkovanie proti pneumokokom sa odporúča tak isto ako aj očkovanie proti chrípke v populácii nad 65 rokov, pričom najvyšším rizikovým faktorom vzniku ochorenia na invazívne pneumokokové ochorenia a pneumokokové pneumónie je vek a pridružujúce sa komorbidity (chronická kardiovaskulárna choroba, chronická pľúcne choroby vrátane astmy, renálne poruchy, diabetes mellitus a chronické ochorenie pečene vrátane  alkoholickej choroby pečene). Pneumokoková pneumónia s bakteriémiou pritom tvorí až 80% inváznych pneumokokových ochorení u dospelých.  V súčasnosti máme možnosť vybrať si z dvoch vakcín určených na prevenciu pneumokokových ochorení. Na Slovensku je dostupná 23 – valentná pneumokoková polysacharidová vakcína a 13 – valentná pneumokoková konjugovaná vakcína. Prepodkladá sa, že pokrytie 23 – valentnej vakcíny je približne 90 % a 13 – valentnej vakcíny je 76% kolujúcich sérotypov Streptococca pneumoniae v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Obe vakcíny obsahujú 12 rovnakých sérotypov. Rozdiel medzi vakcínami okrem sérotypov tvorí hlavne technológia výroby a imunitná odpoveď, ktorá sa na podnet vakcíny vytvorí. Antigény polysacharidového púzdra sérotypov pneumokoka obsiahnuté v 23 -valentnej polysacharidovej vakcíne nevyvolávajú T – bunkovú imunitnú odpoveď, preto je protektívna hladina protilátok dočasná a odporúča sa preočkovanie každých tri až päť rokov. 13 – valentná vakcína svojím technologickým spracovaním a vyviazaním antigénov polysacharidového púzdra jednotlivých sérotypov pneumokoka na konjugovaný bielkovinový nosič zabezpečuje tvorbu pamäťových protilátok  už po jednej dávke a doteraz sa nestanovila potreba preočkovania zaočkovaných osôb. 


Klinické skúšky reaktogenity vakcín proti chrípke aj pneumokokom potvrdili, že je možné súbežné podanie oboch vakcín naraz bez významného ovplyvnenia tvorby imunitnej odpovede. Nezabúdajme však, že pneumokokové ochorenia sa vyskytujú celosezónne a vakcinácia proti pneumokokom je možná počas celého kalendárneho roka. 


Prognózu vývoja choroby možno dovodiť od PORT skóre. Pre vývoj ochorenia sú najdôležitejšie prvé dva dni liečby. Ešte aj po 4 týždňoch od vzniku pneumónie  ma až tretina chorých niektorí zo symptómov, najčastejšie celkovú slabosť. 


Ak nedochádza k zlepšeniu stavu po aplikácii antibiotík – nonresponding penumonia, je treba zvážiť výskyt komplikácii, prítomnosť rezistentného mikróbu alebo inú príčinu ťažkostí. Môže sa jednať o pľúcnu embóliu, kardiálne zlyhávanie, exacerbáciu bronchitídy, pľúcny karcinóm alebo iný nádor, aspiráciu cudzieho telesa, neinfekčnú pneumóniu a v neposlednom rade o tuberkulózu – ochorenie, na ktoré sa v súčasnosti už zabúda.


Zoznam bibliografických odkazov:

1. European respiratory roadmap, Version for healthcare professionals, Sheffield:Latimer Trend, 2011


2. Gudelines for management of adult lower respiratory tract ifections. Eur. Respir.J. 2005, 26:1138-80.


3. Kolek, V et. al.: Pneumologie. Praha: Maxdorf, 2011


4. Kolek, V: Pneumonie –diagnostika a léčba. Praha:Triton, 2003


5. Ševčík,P.et al: Záněty plic v intenzivní medicíně. Praha: Galén, 2004


Kontakt: 

doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc.


Fakulta zdravotníctva


Katolícka univerzita


Nám. A. Hlinku 48


034 01 Ružomberok


Chronické hepatitídy v pečeňovej biopsii

Ľudovít Lauko XE "Lauko Ľudovít" 
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Abstrakt


Historický prehľad klasifikácie chronickej hepatitídy v pečeňovej biopsii. Autor v práci vychádzal z literárnych údajov tykajúcich sa diagnostiky chronickej hepatitídy od 40-tych rokov minulého storočia až po súčasnosť z pohľadu novej klasifikácie chronickej hepatitídy z roku 1994. V práci autor prezentoval histo-patologické nálezy z vlastného registra s prezentáciou špeciálnych farbiacich metód, histochemických a imunohistochemických farbení. Zavedenie novej klasifikácie chronickej hepatitídy kladie dôraz na jej etiológiu, zároveň hodnotí a informuje klinika o stupni aktivity procesu a klinicko-morfologickom štádiu choroby, čím môže priaznivo ovplyvňovať prognózu a čo je najdôležitejšie pre pacienta, je kľúčom k adekvátnej kauzálnej liečbe. 


Kľúčové slová: Klasifikácia chronickej hepatitídy. Etiológia. Grading. Staging. Špeciálne farbiace metódy. Imunohistochemické farbiace metódy.


Abstract


Historical overview of the classification of chronic hepatitis in the liver biopsy. The author based on data in the literature regarding the diagnosis of chronic hepatitis from the 40-ies of the last century to the present from the perspective of a new classification of chronic hepatitis in 1994. In the work presented by histo-pathological findings of its own register with the presentation of special staining methods, histochemical and immunohistochemical staining. The introduction of a new classification of chronic hepatitis emphasis on its etiology, at the same time evaluate and inform the clinic level process activities and clinico-morphological stage, which can favorably influence the prognosis, and most importantly for the patient is the key to an adequate causal treatment.

Key words: Classification of chronic hepatitis. Etiology. Grading. Staging. Special staining methods. Immunohistochemical staining methods.


Pod pojmom hepatitída rozumieme zápalovú reakciu pečene v najširšom zmysle slova na rozličné biologické, chemické a fyzikálne noxy. Zápaly pečene rozdeľujeme na hnisavé a nehnisavé, difúzne a ložiskové, s charakteristickými klinickými symptómami a priebehmi. V užšom ponímaní hepatitídou rozumieme zápalové ochorenie pečene vyvolané vírusmi.


Nehnisavé zápaly pečene sú oveľa častejšie, sú charakterizované alteráciou pečeňových buniek, stimuláciou a proliferáciou buniek mezenchýmu. Zápalové infiltráty v portálnych poliach sú dosť jednotvárne, obsahujú aj vo včasných fázach akútneho zápalu iba malé množstvo granulocytov. Relatívne monotónny morfologický obraz dovoľuje iba minimálne diferenciálne diagnostické možnosti a etiologické závery. Nehnisavá hepatitída môže postihnúť celý orgán a každý lalôčik, alebo môže byť ložisková. Difúzne zápalové procesy pečene môžeme pozorovať pri veľkom počte vírusových aj nevírusových chorôb. Vírusové hepatitídy sú spôsobené hepatotropnými vírusmi, ktoré sa replikujú prevažne v pečeňovom tkanive. Z časového hľadiska ich delíme na akútne a chronické. Akútna ikterická vírusová hepatitída (AVH) je celkové horúčkovité ochorenie prejavujúce sa ikterom a manifestáciou v pečeni (infekčná žltačka).


Hepatotropné vírusy môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Vírusy hepatitídy A (HAV) a E (HEV) patria do prvej skupiny, s prevažne enterálnym spôsobom šírenia. Sú príčinou akútnej vírusovej hepatitídy, neprechádzajú do chronického štádia a nie sú príčinou transformácie do hepatocelulárneho karcinómu. Odlišujeme ich od druhej skupiny, do ktorej patria napr. vírusy hepatitídy B (HBV), C (HBC) a D (HDV).


Určujúcim faktorom definície chronickej hepatitídy (CH) je trvanie choroby. Chronickú hepatitídu definujeme ako zápalový proces pečene, ktorý trvá minimálne šesť mesiacov bez podstatného zlepšenia. Zavedením bioptického vyšetrenia pečene Menghiniho „sekundovou“ metódou v 50. rokoch minulého storočia došlo k výraznému posunutiu poznatkov o nekrotických a zápalových procesoch v pečeňovom parenchýme získaných histologickým vyšetrením. Nové poznatky o etiológii a patogenéze hepatitíd v posledných rokoch donútili patológov a hepatológov revidovať od roku 1968 celosvetovo akceptované termíny. Chronická perzistujúca hepatitída (CPH) bol názov pre ľahkú formu a chronická aktívna (agresívna) hepatitída (CAH) pre ťažkú formu chronickej hepatitídy. Neskôr bol zaužívaný termín chronickej lobulárnej hepatitídy (CLH). Po roku 1980 sa tieto pojmy začali opúšťať. 

Vznikali nové návrhy na klasifikáciu CH z týchto subjektov: 


· International Association for the Study of the Liver (IASL) v roku 1994, Cancun.


· World Congress of Gastroenterology v roku 1994, Los Angeles.


· European Association for the Study of the Liver (EASL) v roku 1995, Copenhagen.


· METAVIR-Grupe v roku 1996, France.


Na základe ich návrhov boli termíny CPH, CAH a CLH pod gesciou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásené za prežité. Chronická hepatitída nie je totiž jednou chorobou, ale klinickým a patologickým syndrómom, ktorý môže mať rôznu etiológiu, priebeh a odpoveď na terapiu.


Podľa literárnych údajov možno vývoj diagnostiky chronickej hepatitídy z historického hľadiska rozdeliť na päť etáp:


I. etapa: 1945 – 1950 – zavedenie pojmu chronická hepatitída (CH), vírusová etiológia.


II. etapa: 1950 – 1960 – zavedenie pojmu CPH, CAH (aktívna/agresívna), autoimúnna etiológia. 


III. etapa: 1960 – 1980 – CPH, CLH, CAH – rozšírenie etiológie.


IV. etapa: 1980 – 1994 – HAI (index histologickej aktivity), objav HCV.


V. etapa:  1994 až doteraz – nová klasifikácia CH definovaná etológiou, aktivitou procesu (grading), štádiom choroby (staging). 


Výpoveď o etiológii CH. Medzinárodná pracovná skupina Svetového gastroenterologického kongresu v roku 1994 vypracovala zoznam odporúčaných termínov a definícii CH predstavujúci skupinu chorôb charakterizovaných prítomnosťou nekrotických a zápalových zmien v pečeni, ktoré trvajú dlhšie než šesť mesiacov a majú rôznu etiológiu, priebeh, prognózu a odpoveď na terapiu (Tab. č.1). Exaktne urobená diagnóza musí obsahovať údaje o etiológii: vírusy (HBV, HCV, HDV a pod.), autoimúnna hepatitída, Morbus Wilson (obr. č. 7, obr. č. 8, obr. 9) atď., získané modernými laboratórnymi biochemickými, imunohistochemickými a molekulovobiologickými vyšetrovacími metódami. Etiológia CH totiž rozhoduje o ďalších terapeutických postupoch a má veľký význam pre pacienta z prognostického hľadiska.


Stupeň aktivity procesu CH (grading). V praxi sa používa modifikovaný Index histologickej aktivity (HAI), respektíve tzv. nekroinflamatórne skóre štyroch parametrov (A až D, tab.2) s maximálnym počtom 18 bodov. HAI je objektívnym hodnotením, konsenzom dohodnutých zápalovo nekrotických zmien, ktorými môžeme čo najpresnejšie postaviť diagnózu CH. Numerické vyjadrenie inflamatórnych procesov umožňuje počítačové spracovanie získaných parametrov.


Grading môže byť minimálny, ak je chudobná zápalová infiltrácia. Ľahký stupeň charakterizuje zápalová infiltrácia portobilárnych polí s jednotlivými nekrózami po vyžratí moľami (piecemeal necrosis) a chudobná zápalová aktivita v lalôčikoch. V strednom stupni aktivity sú početnejšie nekrózy po vyžratí moľami s nekroticko-zápalovou aktivitou s monocelulárnymi a ložiskovými nekrózami. Ťažký stupeň predstavuje masívny výskyt nekróz po vyžratí moľami a môstikové nekrózy (bridging nerosis) v pečeňových lalôčikoch.


Neskorované nálezy sa uvádzajú v podrobnom popise histologickej vzorky. Radíme sem: zápal a poškodenie žlčovodov, lymfatické folikuly, stukovatenie (ľahké, stredné, ťažké), hepatocelulárnu dyspláziu (veľkobunkovú, malobunkovú), adenomatóznu hyperpláziu, hromadenie železa, medi. Intracelulárne inklúzie (napr. PAS pozitívne globuli, Malloryho hyalín a pod.)


Imunohistochemické nálezy – informácia o vírusových antigénoch (HBcAg, HBeAg, HBsAg a pod., obr. č. 3., obr. č. 4), lymfocytové subsety (obr, č. 10) alebo iné parametre, ak sú dostupné, môžeme ich zaznamenať a semikvantitatívne vyhodnotiť. K exaktnému vyjadreniu nekroticko-zápalových zmien odčítaných z reprezentatívnej vzorky parenchýmu pečene (dĺžka punkčného cylindra najmenej 1,5 cm, obsahujúcej minimálne 10 portálnych polí). Pri CH používame index histologickej aktivity (HAI), tzv. Knodellovo skóre. Podľa HAI klasifikujeme CH na minimálnu (CH s minimálnou aktivitou) – HAI skóre 1 až 3, miernu, ľahkú (CH s miernou/ľahkou aktivitou) – HAI skóre 4 až 8, stredne ťažkú (CH so stredne ťažkou aktivitou) – HAI skóre 9 až 12 (obr. č. 5, obr. č. 6) a ťažkú (CH s ťažkou aktivitou) – HAI skóre 13 až 18 (obr.č.1, obr. č.2).


Štádium choroby (staging) CH, zodpovedá stupňu fibrózy pečene. Informuje o aktuálnom stave pacienta, respektíve o stupni poškodenia parenchýmu pečene a zároveň je výpoveďou o prognóze. Používame modifikovaný staging, ktorý rozlišuje sedem stupňov narušenia, respektíve kompletného rozrušenia architektoniky parenchýmu pečene. Parenchým bez fibrotických zmien klasifikujeme nulou (0), fibrotické zmeny charakterizujúce narušenie architektoniky až po jej kompletné rozrušenie definované cirhózou označujeme indexom 1 až 6. Minimálny stupeň predstavuje ľahké portálne zmnoženie väziva. Pri ľahkom stupni je významnejšia portálna fibróza s ľahkým pretiahnutím portálnych polí. Stredný stupeň charakterizuje portálna fibróza s tvorbou neúplných sept a ťažký stupeň, tvorba početných kompletných sept s prechodom do cirhózy. Maximálne možné skóre pre staging je číslo 6.


Záverom môžeme konštatovať že zavedenie novej klasifikácie chronickej hepatitídy kladie dôraz na jej etiológiu, zároveň hodnotí a informuje klinika o stupni aktivity procesu a klinicko-morfologickom štádiu choroby, čím môže priaznivo ovplyvňovať prognózu a čo je najdôležitejšie pre pacienta, je kľúčom k adekvátnej kauzálnej liečbe. 


Tabuľka 1 Rozlišujeme dve skupiny chronických hepatitíd

		Chronické (nebiliárne) hepatitídy

		Chronické biliárne choroby (hepatitídy)



		Chronická hepatitída B


Chronická hepatitída C


Chronická hepatitída D


Autoimúnna hepatitída


Chronická lieková hepatitída


Chronická hepatitída, neklasifikovaná ako   vírusová alebo autoimúnna (kryptogénna)


Wilsonova choroba pečene


Alfa-1-antitripsín deficiencia

		Primárna biliárna cirhóza


Primárna sklerotizujúca cholangitída


Autoimúnna cholangitída








Obrazová príloha:




Obrázok 1 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou 
až ťažkou fibrózou (HE).



Obrázok 2 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou až ťažkou fibrózou


(Massonov trichróm)



Obrázok 3 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou až ťažkou fibrózou, imunohistochemické farbenie (HBsAg)



Obrázok 4 CHB so silnou (ťažkou) aktivitou procesu a stredne ťažkou až ťažkou fibrózou,  imunohistochemické farbenie (HBcAg)



Obrázok 5 CHC so stredne ťažkou až ťažkou aktivitou procesu 
a stredne ťažkou fibrózou (HE)



Obrázok 6 CHC so stredne ťažkou až ťažkou aktivitou procesu a stredne ťažkou fibrózou (Gomori)



Obrázok 7 Primárna biliárna cirhóza (Massonov trichróm)



Obrázok 8 Primárna biliárna cirhóza, meď viažúci proteín (orcein)



Obrázok 9 Primárna biliárna cirhóza, ukladanie medi (Rodanin)



Obrázok 10 Infiltrácia lymfocytov, imunohistochemické farbenie (UCHL-1, CD45RO)
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Abstrakt


Národní zdravotnická služba ve Skotsku, jako první v Evropě, přijala jednotný přístup k bezpečí pacientů na národní úrovni tím, že zřídila tzv. ,,Skotský program pro bezpečí pacientů“. Cílem tohoto programu bylo dosáhnout zvýšení péče o pacienty tak, aby se výrazně snížil počet nežádoucích událostí a zlepšila se bezpečnost pacientů. Mezi první priority tohoto programu patřila snaha zdokonalit postupy zaměřené na eliminaci medikačních pochybení. V České republice není vedena přesná statistika medikačních pochybení. V současné době je evidován malý počet hlášených medikačních pochybení.


Klíčová slova: Bezpečí. Lék. Péče. Pochybení.

Abstract 


The first health care in Europe, which adopted an integrated approach to patient safety at the national level, the National Health Service in Scotland to set up a so-called, 'The Scottish program for patient safety. "The aim of this program is to improve patient care and to significantly reduce the number of adverse events and improve patient safety. Among the first priorities of the program included efforts to improve procedures aimed at eliminating medication errors. In the Czech Republic there is no exact statistics on medication errors. Currently, registered a small number of reported medication errors.

Key words: Safety. Medicine. Care. Errors.

Úvod


„Každý lék je jed a každý jed je lék - je to dávka, která rozhoduje“. Tuto myšlenku vyslovil na počátku 16. století Theophrastus Aureolus Paracelsus.


Průzkum, který provedl Institute for Healthcare Improvement ukázal, že špatná komunikace ve styčných bodech péče je v nemocnicích odpovědná až za 50 % veškerých medikačních pochybení a až za 20 % nežádoucích událostí souvisejících s problematikou léčiv. Přičemž účinná spolupráce zdravotnických pracovníků s pacientem, popřípadě s jeho podpůrnými osobami patří k významným aspektům, které kromě konzervativních a chirurgických postupů podmiňují úspěšnost léčby (Otrubová, 2009,s.13). Součástí postupů zaměřených na eliminaci medikačních pochybení je sestavení výčtu užívaných léků, ověření přesnosti zjištěných informací a sdělení těchto informací všem členům zdravotnických týmů, které se o pacienta během jeho pobytu v nemocnici starají. Za bezpečnost léků odpovídají všichni členové zdravotnického týmu. (Aspden, Wolcott, Bootman, 2007).

V České republice není vedena přesná statistika medikačních pochybení. V současné době je evidován malý počet hlášených medikačních pochybení. Ve světě je to v ambulantní preskripci kolem 10 % medikačních pochybení, u akutních přijetí 65 % (Ondřichová, 2010). 

Chyby při podávání léčiv mohou vzniknout během celého procesu - tedy od předepsání léčiva lékařem přes přípravu a vyexpedování léčiva lékárníkem, podání léčiva hospitalizovaným pacientům sestrou až po sledování účinnosti léčiva ošetřujícím lékařem. 

 ,,Nejčastější chybou při podání léčiva hospitalizovanému pacientovi sestrou je záměna léčiva, špatně spočítaná dávka léčiva přepočty z mg na ml u injekční aplikace či záměna pacienta. Jedna ze studií sledujících postupy při podávání léčiv ošetřovatelským personálem v USA prokázala, že 81 % sester chybně přepočítalo dávku léčiva a v 90 % případů (jednalo se o přepočet z léčiva předepsaného v mg či jednotkách na ml injekčního či infuzního roztoku). K chybám dochází též v důsledku špatného zápisu ordinací lékařů - např. chybně umístěná desetinná čárka, chybí jasný záznam ukončení podávání léčiva apod.“ (Marx, 2000, s. 12).

Mimořádná situace v nemocnici nastává v okamžiku, kdy si pacient vnáší vlastní léčiva. Nebezpečí spočívá v neidentifikování léčiva,v expiraci léčiv, léčiva v neoriginálních obalech. Sestry mnohdy ani nevědí o léčivech, které si sebou pacient přinesl. Zde hrozí nebezpečí zneužití léčiva jiným pacientem. Trend užívání volně prodejných léků se stává stále více odůvodněnou součástí lékové politiky. Populace by měla pochopit, že užívání volně prodejných léků je účinný a bezpečný způsob léčby, vyžaduje to však vzdělávání pacientů v této oblasti ( Otrubová, 2011, s.32) .


Bezpečnost při používání rizikových léčiv


Před rokem 1989 v České republice byly k dispozici především preparáty vyrobené jediným farmaceutickým závodem Spofa (Spojené farmaceutické závody). Spofa měla od třicátých let 20. století své designéry. Jejich úkolem bylo navrhovat obaly na léky tak, aby snižovaly riziko záměny. Obaly krabiček léčiv se lišily barevnými kombinacemi, velikostí. Po pádu tohoto monopolu nastala obrácená situace, kdy pro výrobce je důležitá a významnější image krabiček, než bezpečí pacienta.

Studie sledující 11 lékařských pracovišť v USA během šestiměsíčního období uvádí, jako nejčastější typy chyb  - nesprávná dávka (28 %), nesprávný výběr léku (9 %), nesprávný lék (9 %), známou alergii (8 %), nepodanou dávku (7 %), nesprávnou dobu nebo frekvenci podání (6 %). V jiné americké studii byly nejběžnější příčinou medikačních chyb (22 %) nedostatečné znalosti o léku, například nedostatečné povědomí o lékových interakcích, nesprávné dávkování, nesprávné kombinace či příliš rychlé podání infuzní terapie. Druhou nejčastější příčinou byly nedostačující informace o pacientovi (14 %), například nevhodné léky pro daného pacienta (Bulding, 2005, s. 2).


Tabulka 1 Typy medikačních chyb u praktických lékařů (Zdroj: Bulding, 2005, s. 2)


		Typ události

		Počet / 100 událostí



		Nesprávný lék

		30



		Chyba v předpisu

		22



		Chyba při podání

		18



		Nesprávná dávka

		15



		Vedlejší účinek

		13



		Alergická reakce

		11



		Chyba při vydávání

		10



		Předávkování

		8



		Systémová nepřiměřenost

		7



		Vynechání nebo zadržení léku

		6





Mezi nejčastější příčiny chyb, které jsou spojeny s podáváním léčiv, patří také podání léku neoprávněnou - nekompetentní osobou (studenti lékařských fakult, žáci zdravotnických škol, učitelé zdravotnických škol). K častému pochybení dochází i při selhání komunikace při ústní nebo telefonické ordinaci. Tento způsob ordinace lékařem není přípustný. Podobně je nepřípustné předepisování léku ,,dle potřeby“. Rovněž nečitelné písmo lékaře nebo používání zkratek při preskripci i nejednotná forma preskripce jsou zdrojem vzniku nežádoucích událostí. 


Důležité je dodržovat v celém zdravotnickém zařízení jednotný postup při úplné preskripci:


Název léku - Paralen


Léková forma - tableta (tbl.)


Obsah účinné látky - 500 mg


Způsob podání - per os (p. o.)


Dávka - 1 mg


Frekvence - 1-1-1


Při předepisování infuzní terapie je důležité dodržovat: rychlost podání, časovaná podání, potvrzení doby podání. Pro sestry je závazná ordinace lékařem. Často dochází ke generické záměně léku.


Také nevhodně skladovaný lék - uložení podobných balení či názvů léků s diametrálně odlišným účinkem vedle sebe a nevhodné označování balení léků - používání obalů jiných farmak - jsou vysoce rizikové. Léčiva s vyšší mírou rizika nejsou k dispozici na odděleních, pokud to není z klinického hlediska nutné. Tam, kde zdravotnická zařízení jejich umístění připouští, jsou zavedeny postupy zabraňující nesprávnému podání. Jedná se o injekční roztoky Chloridu draselného o koncentraci 7,45 % a vyšší, Inzulíny, neředěné Hepariny. 

V pilotních zdravotnických zařízeních ve Skotsku se v současné době posuzuje bezpečnost procesů pro použití Warfarinu a zjišťuje se nejrizikovější část celého procesu a plánuje se, jak je možné prostřednictvím konkrétních opatření cíleně zlepšovat bezpečí pacientů. Mnoho pilotních zdravotnických zařízení již učinilo značný pokrok a zavedlo bezpečné kroky pro Warfarin. Veškeré kroky spojené s léčivy jsou neoddělitelně spojeny s bezpečností pacientů (Whitfield, 2008). 


Intervence, u nichž byla zjišťována účinnost při snižování množství medikačních chyb nebo nežádoucích lékových událostí, je možné rozdělit do pěti kategorií.

1. Počítačové systémy pro zadávání předpisů lékařem v kombinaci se systémy na podporu klinického rozhodování.


Pyxis je počítačově řízená jednotka na skladování a vydávání léku (perorální, injekčních, opiátů). Vše je centrálně monitorováno lékárnou, která je zodpovědná za zásobování a provádění změn v ordinovaných lécích. Přístup do systému je povolen pouze personálu, který je zaevidován v systému. Za evidenci je opět zodpovědná určená osoba z lékárny nebo vrchní sestra každého oddělení. Přihlášení do systému probíhá zadáním osobního čísla sestry a otiskem jejího prstu na skenovací ploše (prst na červeném puntíku). Po ověření se zadanými údaji v systému, je sestře povolen vstup k údajům všech pacientů na oddělení. Výběr pacienta může být proveden buď zadáním pacientova rodného čísla, jména nebo číslem lůžka / pokoje. Každý pacient má pod sebou léky naordinované lékařem - propojeno s počítačovým systémem ICIP, plus je zde možnost obdržet léky, které jsou naordinovány podle potřeby (minerály, analgezie, opiáty). Po výběru požadovaných léků se v systému odemkne příslušná zásuvka s požadovaným lékem a lék je odečten z celkového množství v systému. Lék je možno obdržet pouze jednu hodinu před a jednu hodinu po ordinovaném čase. Orální léky a injekční léky nevyžadují pro výdej svědka. Lék, dávka, expirace jsou pouze překontrolovány u lůžka dvěma sestrami a ověřeny s ordinacemi v počítačové dokumentaci. Pro výdej opiátů je zapotřebí přihlášení dvou sester a to opět identifikačním číslem a otiskem prstu. Po udání důvodu, proč je opiát vydáván, systém vyžaduje přepočítání celkového množství léku i jaké množství bylo odebráno. Jakékoliv neshody jsou okamžitě hlášeny lékárně.


Počítačové systémy poskytují rady ohledně dávkování nebo způsobu frekvence podání léku. Systémy mohou ověřit i lékové alergie. Záznamy o podání léku se poprvé generují záznamem o podání v lékárně. Výhodou počítačových systémů oproti dokumentům psaných rukou je jejich čitelnost a jejich varovné systémy, které upozorní lékaře na možné riziko poškození v důsledku nežádoucí lékové události (Bulding, 2005).

2. Dodávky léků jednotlivým pacientům. Systémy dodávající léky jednotlivým pacientům mohou snížit míru medikačních chyb oproti jiným systémům vydávání například prostřednictvím zásob na oddělení. 


3. Edukace a výcvik, týkající se lékových výpočtů a lékové problematiky, mohou zvýšit znalosti sester, zabraňující chybám nad rámec již získaných znalostí.


4. Využití farmaceutů pro konzultaci a edukaci pacientů během podávání léků a při propuštění může vést k nižšímu počtu medikačních chyb (Barach, Small, 2000).

5. Medikační prvky vedoucí k bezpečnosti ošetřovatelské péče. 


a) dvojitá kontrola - pokud předpis léků před vydáním kontrolují dvě sestry, je prokázáno, že došlo ke snížení výskytu medikačních chyb. 


b) pověřené sestry - vyčleněné, pověřené sestry na vydávání léků mohou snížit výskyt medikačních chyb.


c) ,,procesní změna - jde například o změny vedoucí ke zlepšení podání specifického léku a snížení pravděpodobnosti nežádoucí události, a to v edukaci sester v oblasti diabetu a instalování jednotek na testování glukózy v krvi na všech odděleních“ (Bulding, 2005, s. 5).

d) kvalita instrukcí ohledně léků - při propuštění z hospitalizace v nemocnici je třeba předat kvalitní instrukce, především seniorům, o užívání léků.


Bezpečná identifikace pacientů v ošetřovatelské péči


Jednoznačná identifikace pacientů přijatých k hospitalizaci je významným prvkem zvýšení bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Při identifikaci lze využít tzv. identifikačních náramků. Je vhodné, aby byli pacienti identifikováni minimálně dvěma nástroji - jméno, příjmení a datum narození.


Důležitý je zavedený jednotný postup identifikaci pacienta ve zdravotnickém zařízení. 

Využití identifikace


a) při každém podání léčiv je osoba, která pacientovi léčiva podává, povinna ověřit jeho identifikaci přímým dotazem na jméno a porovnat údaje na náramku i ve zdravotnické dokumentaci 


b) pokud má pacient pozměněný stav vědomí, využijí se k identifikaci pacienta pouze údaje na náramku, které se porovnají s identifikací pacienta ve zdravotnické dokumentaci


c) operační tým odpovídá za ověření identifikace pacienta před provedením výkonu. K identifikaci se použije jak údaje na náramku, tak ve zdravotnické dokumentaci


Pokud pacient odmítne připevnění identifikačního náramku i přes řádné poučení o účelu tohoto opatření, například eliminace záměny pacienta, ochrana a bezpečnost pacienta, učiní o tom sestra záznam do zdravotnické dokumentace pacienta, který potvrdí svým podpisem a razítkem. Následně sestra sepíše hlášení nežádoucí události.
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Abstrakt 

Edukáciou v ošetrovateľstve chápeme poskytovanie potrebných vedomostí a nácvik zručností súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Povinnosť sestier edukovať vyplýva z legislatívy. V práci sa zameriavame na postoj sestier k tejto kompetencii. Porovnávame edukačné metódy používané sestrami v ambulantnej a ústavnej starostlivosti.


Kľúčové slová: Edukácia. Sestra. Metódy.


Abstract 


The term nursing education we understand as providing of necessary knowledge and practice skills related to the nursing care. The educational obligation for nurses results from the legislation. In this paper we focus on the attitude of nurses to this responsibility. We compare the educational methods used by nurses in outpatient and inpatient care.


Keywords: Education. Nurse. Methods.


Úvod 


Edukácia, významný pilier ošetrovateľstva, je procesom výchovy a vzdelávania pacientov v záujme podpory, zachovania a obnovy zdravia nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v komunite. Sestra v edukačnom procese prehlbuje pacientove/klientove vedomosti, rozvíja zručnosti a tiež formuje postoje. Magerčiaková (2007) uvádza, že edukácia ako výchova a vzdelávanie je predovšetkým v poslednom desaťročí zdôrazňovaná ako samozrejmá súčasť profesionálnej činnosti sestry. Podľa Závodnej (2005) sestry musia aktívne pôsobiť na zdravotné uvedomenie, teda na utváranie a formovanie uvedomelého a zodpovedného správania a konania jednotlivca i skupiny v záujme zdravia. Hudáková (2010) uvádza, že edukácia je všeobecne považovaná za nevyhnutnú zložku starostlivosti o pacienta s akýmkoľvek chronickým ochorením. Zahŕňa informácie, ktoré si má pacient osvojiť v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, informácie, ktoré má poznať pri prepustení domov alebo preložení do iného zariadenia, môže zahŕňať aj  informácie o zdrojoch potrebnej starostlivosti.


Sestry, ako najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov, sú v bezprostrednom kontakte s osobami zdravými aj chorými a ich rodinnými príslušníkmi. Preto by mali byť dobre pripravené na plnenie roly edukátorky. Aby mohla sestra úspešne realizovať edukačný proces, musí mať dostatok vedomostí z pedagogiky, didaktiky, komunikácie, sociálnej a vývinovej psychológie, sociológie a iných vied, musí poznať a uplatňovať rôzne spôsoby a formy edukácie, rozlišovať pojmy ako edukant, edukátor, výchova, sebavýchova, vzdelávanie, vyučovanie, no tiež orientovať sa v poznatkoch o pozornosti, pamäti, myslení, vedieť rozpoznať povahu učiaceho sa, poznať periodizáciu vývinu človeka a mnohé iné činitele ovplyvňujúce edukáciu. Pre implementáciu roly sestry edukátorky do praxe je nevyhnutné zatriedenie problematiky edukácie do vzdelávacích programov ošetrovateľstva. V našich podmienkach je problematika edukácie včlenená do študijných programov odborov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Rovnako je obsiahnutá v špecializačnom štúdiu a vo vzdelávacích témach sústavného vzdelávania sestier. Táto implementácia podmieňuje prevzatie roly pedagóga na podporu zdravia, prevenciu chorôb a starostlivosť v čase ochorenia a umierania. 


Zamboriová a Simočková (2005) na základe prevedeného výskumu uvádzajú, že implementácia pedagogických predmetov do profesionálnej prípravy sestier sa javí ako žiaduci komponent, nakoľko silným motivačným činiteľom pre povolanie sestry je získavanie takých poznatkov, ktoré môžu v praxi využiť. 


Cieľ práce


Cieľom práce bolo porovnať edukačné metódy používané sestrami v ambulantnej a ústavnej starostlivosti. 


Súbor a metodika


Výskum bol realizovaný v roku 2011. Na zber dát bol použitý neštandardizovaný dotazník. Do výskumu boli začlenené pracoviská Východoslovenského ústavu srdcových chorôb (VÚSCH) v Košiciach, Vysoko špecializovaného ústavu geriatrického (VŠÚG) v Košiciach, Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UN LP) v Košiciach, špecializované ambulancie v Leteckej vojenskej nemocnici (LVN) v Košiciach, na ambulanciách nachádzajúcich sa na poliklinikách mesta Košice a tiež v štyroch zo šiestich Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) na území Košíc. Tieto pracoviská súhlasili s realizáciou výskumu. Oslovených bolo 500 respondentov – sestier. Návratnosť dotazníkov bola 90,6 %, čo predstavuje 453 respondentov, avšak pre neúplnosť vyplnenia dotazníkov sme do výskumu zaradili 446 dotazníkov (89,2 %). Výber respondentov bol stratifikovaný, respondenti boli sestry pracujúce na oddeleniach, ambulanciách a v ADOS ako súčasť ústavnej a ambulantnej starostlivosti v Košiciach. Uvedené kritérium malo zabezpečiť dostatočný  rozptyl vzorky. Z výberového súboru 446 sestier bolo 132 respondentov z VÚSCH, 30 respondentov z VŠÚG a 172 respondentov z UN LP. Ambulantnú zložku zastupovalo 32 sestier z LVN Košice, 36 sestier z ambulancií na poliklinikách a 44 sestier z ADOS.


Na získanie relevantných údajov sme použili dotazník. Bol zameraný na získavanie informácií o vedomostiach a záujme sestier o edukáciu, rozsah jej realizácie v ošetrovateľskej praxi, využívanie alternatívnych spôsobov a edukačných postupov. Obsahoval 35 položiek a otázky zamerané na demografické údaje.


Výsledky  a interpretácia

Pri spracovaní výsledkov sme využili tabuľkový procesor Excel, MINITAB softwar, test porovnávania dvoch stredných hodnôt – Studentov t-test. 


Dôležitým ukazovateľom, ktorý sme použili pri rozdelení sestier do základných skupín bola ich práca v ústavných alebo ambulantných zariadeniach.


Tabuľka 1 Pracovisko sestier v ústavných zariadeniach


		Pracovisko sestier

		VÚSCH

		VŠÚG

		UN LP

		Spolu



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Ambulancia 

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Oddelenie 

		132

		39,52

		30

		8,98

		172

		51,5

		334

		100





Tabuľka 2 Pracovisko sestier v ambulantných zariadeniach


		Pracovisko sestier

		LVN 
ambulancie

		Ambulancie
rôzne

		ADOS

		Spolu



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Ambulancia 

		32

		28,57

		36

		32,1

		44

		39,29

		112

		100,00



		Oddelenie 

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Priemerný vek respondentov bol 40 rokov, smerodajná odchýlka bola 10. Najmladší respondent mal 23 rokov, najstarší 60 rokov. 


Z rodového hľadiska sa na výskume zúčastnilo 96 % žien a 4 %  mužov. 


Vysokoškolské vzdelanie malo 47 % respondentov, špecializáciu v odbore malo 25 % a stredoškolské vzdelanie s maturitou malo 27 % respondentov. Jedno percento respondentov uviedlo vyššie odborné vzdelanie – diplomovaná všeobecná sestra. 


Analýzou výsledkov sme zisťovali vzťah medzi vzdelaním a vekom sestier. Zistili sme, že vyššie vzdelanie je spojené s nižším vekom respondentov, čo súvisí s faktom, že v súčasnosti je vysokoškolské vzdelanie u sestier vyžadované, pričom u starších sestier to nie je nutnosťou.


Výskumu sa zúčastnili respondenti s rôznou dĺžkou praxe. V grafe 1 zobrazujeme počet sestier podľa dĺžky praxe v jednotlivých typoch zariadení. Môžeme vidieť, že vo vzorke z ambulancií bolo najviac sestier s praxou od 31 rokov. Pritom v ústavných zariadeniach vo vzorke bolo najviac sestier s praxou od 11 do 20 rokov.




Graf 1 Dĺžka praxe respondentov


Zisťovali sme rozdielnosť vedomostí o edukácií u sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zariadeniach. Prostredníctvom Chí-kvadrát testu sme overovali, či medzi uvedenými skupinami existujú rozdiely. V danom prípade bola p – hodnota 0,04, čo je nižšia ako 0,05. Naše predpoklady sa potvrdili.


Ďalej sme zisťovali, ako by sestry ohodnotili svoje edukačné schopnosti. Výsledky boli sledované v ústavných a tiež ambulantných zariadení.


Tabuľka 3 Ohodnotenie vlastných edukačných schopností sestrami v ústavných zariadeniach


		Položka dotazníka

		VÚSCH

		VŠÚG

		UN LP



		

		N

		%

		n

		%

		n

		%



		Vynikajúce  

		54

		40,9

		3

		10

		32

		18,6



		Chválitebné  

		43

		32,57

		18

		60

		77

		44,76



		Dobré 

		35

		26,51

		8

		36,66

		55

		31,97



		Dostatočné  

		0

		0

		1

		3,33

		8

		4,65



		Nedostatočné 

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Spolu

		132

		100

		30

		100

		172

		100





Tabuľka 4 Ohodnotenie vlastných edukačných schopností sestrami v ambulantných zariadeniach


		Položka dotazníka

		LVN 
ambulancie

		Ambulancie rôzne

		ADOS



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Vynikajúce   

		7

		21,87

		9

		75

		12

		27,27



		Chválitebné  

		14

		43,75

		9

		75

		22

		50



		Dobré 

		10

		31,25

		12

		33,33

		9

		20,45



		Dostatočné  

		1

		3,12

		3

		8,33

		0

		0



		Nedostatočné 

		0

		0

		3

		8,33

		0

		0



		Spolu

		32

		100

		36

		100

		44

		100





Tabuľka 5 Priemerné hodnoty odpovedí sestier


		Hodnotenie vlastných edukačných schopností

		Ústavné zariadenia

		Ambulantné zariadenia



		Priemer

		2,08

		2,18





Pri analýze odpovedí sestier podľa veku a vzdelania sme zistili, že medzi jednotlivými skupinami existujú rozdiely. Vyšší stupeň znalostí preukázali sestry s vyšším vzdelaním a tiež sestry mladšie.


Využívanie alternatívnych metód edukácie sestrami je v tab. 6 – 8.


Tabuľka 6 Postupy sestier v ústavných zariadeniach pri otázkach pacientov

		Položka dotazníka

		VÚSCH

		VŠÚG

		UN LP



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Zodpoviem na otázky

		61

		46,21

		8

		26,67

		137

		79,65



		Poskytnem mu edukačné materiály (letáky, brožúrky, obrázky, nálepky, záložky...)

		42

		31,82

		7

		23,33

		91

		52,91



		Použijem audiovizuálne pomôcky (DVD, TV, video)

		0

		0,00

		0

		0,00

		14

		8,14



		Poskytnem mu internetové zdroje

		18

		13,64

		1

		3,33

		36

		20,93



		Poskytnem mu kontakty na pacientov s podobnými problémami, kluby, svojpomocné skupiny

		0

		0,00

		4

		13,33

		47

		27,33



		Odporučím ho na lekára

		11

		8,33

		10

		33,33

		54

		31,40



		Iné

		0

		0,00

		0

		0,00

		0

		0,00





Tabuľka 7 Postupy sestier v ambulantných zariadeniach pri otázkach pacientov


		Položka dotazníka

		LVN 
ambulancie

		Ambulancie  rôzne

		ADOS



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Zodpoviem na otázky

		23

		71,88

		8

		22,22

		34

		77,27



		Poskytnem mu edukačné materiály (letáky, brožúrky, obrázky, nálepky, záložky...)

		19

		59,38

		10

		27,78

		14

		31,82



		Použijem audiovizuálne pomôcky (DVD, TV, video)

		0

		0,00

		0

		0,00

		0

		0,00



		Poskytnem mu internetové zdroje

		7

		21,88

		3

		8,33

		3

		6,82



		Poskytnem mu kontakty na pacientov s podobnými problémami, kluby, svojpomocné  skupiny

		11

		34,38

		6

		16,67

		11

		25,00



		Odporučím ho na lekára

		5

		15,63

		12

		33,33

		7

		15,91



		Iné

		0

		0,00

		0

		0,00

		0

		0,00





Tabuľka 8 Porovnanie podielov za uvedené skupiny


		Postup sestier pri otázkach pacienta

		Ústavné zariadenia

		Ambulantné zariadenia



		Podiel

		0,5719

		0,6216





Zistili sme, že p – hodnota je 0,824, čo je viac ako 0,05, teda využívanie alternatívnych metód pri otázkach pacientov sa nepotvrdilo.


Zisťovali sme, ktoré z uvedených edukačných pomôcok sestry používajú.


Tabuľka 9 Používanie edukačných pomôcok sestrami v ústavných zariadeniach


		Položka dotazníka

		VÚSCH

		VŠÚG

		UN LP



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Letáky

		132

		100,00

		19

		63,33

		106

		61,63



		Nástenky

		91

		68,94

		0

		0,00

		61

		35,47



		Model

		0

		0,00

		0

		0,00

		19

		11,05



		Videofilm

		0

		0,00

		0

		0,00

		15

		8,72



		Prezentácie

		0

		0,00

		1

		3,33

		31

		18,02



		Informácie na web stránkach

		29

		21,97

		1

		3,33

		4

		2,33



		Pomôcky na precvičovanie

		32

		24,24

		28

		93,33

		51

		29,65



		Knihy

		2

		1,52

		1

		3,33

		8

		4,65



		Materiál na ukážku

		35

		26,52

		1

		3,33

		50

		29,07



		Edukačný list pre pacienta

		25

		18,94

		12

		40,00

		58

		33,72



		Iné

		0

		0,00

		0

		0,00

		23

		13,37





Tabuľka 10 Používanie edukačných pomôcok sestrami v ambulantných zariadeniach


		Položka dotazníka

		LVN 
ambulancie

		Ambulancie
rôzne

		ADOS



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Letáky 

		32

		100,00

		30

		83,33

		14

		31,82



		Nástenky 

		32

		100,00

		30

		83,33

		0

		0,00



		Model 

		4

		12,50

		0

		0,00

		0

		0,00



		Videofilm 

		2

		6,25

		0

		0,00

		0

		0,00



		Prezentácie 

		5

		15,63

		0

		0,00

		0

		0,00



		Informácie na web stránkach

		4

		12,50

		3

		8,33

		0

		0,00



		Pomôcky na precvičovanie

		30

		93,75

		33

		91,67

		42

		95,45



		Knihy 

		1

		3,13

		6

		16,67

		9

		20,45



		Materiál na ukážku

		28

		87,50

		0

		0,00

		10

		22,73



		Edukačný list pre pacienta

		3

		9,38

		0

		0,00

		0

		0,00



		Iné

		0

		0,00

		0

		0,00

		0

		0,00





Tabuľka 11 Využívanie internetu na sprístupnenie informácií pacientom – ústavné zariadenia


		Položka dotazníka

		VÚSCH

		VŠÚG

		UN LP



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Máme zriadenú internetovú stránku (základné údaje o organizácii)

		94

		71,21

		24

		80,00

		47

		27,33



		Na našej internetovej stránke poskytujeme edukačné materiály

		21

		15,91

		0

		0,00

		0

		0,00



		Na našej internetovej stránke sú vypracované FAQ

		3

		2,27

		0

		0,00

		0

		0,00



		Máme k dispozícii 
kontaktné e-mailové adresy

		14

		10,61

		2

		6,67

		111

		64,53



		Iné

		0

		0,00

		4

		13,33

		14

		8,14



		Spolu

		132

		100,00

		30

		100,00

		172

		100,00





Tabuľka 12 Využívanie internetu na sprístupnenie informácií pacientom – ambulantné zariadenia


		Položka dotazníka

		LVN 
ambulancie

		Ambulancie
rôzne

		ADOS



		

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		Máme zriadenú internetovú stránku (základné údaje o organizácii)

		26

		81,25

		24

		66,67

		31

		70,45



		Na našej internetovej stránke poskytujeme edukačné materiály

		4

		12,50

		0

		0,00

		9

		20,45



		Na našej internetovej stránke sú vypracované FAQ

		0

		0,00

		0

		0,00

		0

		0,00



		Máme k dispozícii 
kontaktné e-mailové adresy

		2

		6,25

		18

		50,00

		4

		9,09



		Iné

		0

		0,00

		0

		0,00

		0

		0,00



		Spolu

		32

		100,00

		36

		100,00

		44

		100,00





O internetovej stránke svojho zdravotníckeho zariadenia majú lepšie poznatky mladšie sestry a tiež sestry s vyšším vzdelaním. Staršie sestry väčšinou vedia o skutočnosti, že organizácia má internetovú stránku, na ktorej sú základné údaje. Pri sledovaní poznania internetovej stránky sme zistili, že priemerný vek sestry, ktorá vie, že na internetovej stránke sa nachádzajú edukačné materiály je 31,7 roka, pričom vek sestier, ktoré takúto možnosť neoznačili je 47,8. Naproti tomu informácia o tom, že na internete sa nachádzajú základné informácie o spoločnosti (zariadení) rozčleňuje súbor sestier na dve skupiny, ktorých priemerný vek je 42,2 pri sestrách, ktoré označili, že vedia túto informáciu a 53,9 roka pre sestry, ktoré túto informáciu nemajú. 


Záver


Výchova a vzdelávanie má byť integrálnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti. Edukačný proces má sestra realizovať tak, aby každý účastník edukácie mal v prvom rade motiváciu, ďalej potrebné vedomosti a zručnosti ktorými by prispieval k upevňovaniu zdravia a predchádzaniu chorobám a v prípade ochorenia poznal možnosti, ako prinavrátiť dobrý zdravotný stav. Pre realizáciu edukácie je potrebné, aby sestra mala dostatok informácii o edukačnom procese a tiež vytvorené vhodné podmienky. Skvalitniť edukačný proces by pomohlo tiež vypracovanie edukačných štandardov pre vybrané oblasti. Pri edukácii je potrebná spolupráca sestry a pacienta na úrovni dvoch partnerov, aktívnych spolutvorcov ošetrovateľskej starostlivosti. Iba tak bude môcť sestra citlivo reagovať na potreby pacienta. 
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Abstrakt

Východisko: Zisťovali sme a porovnávali sme názory respondentov o alternatívnych metódach pri fyziologickom pôrode, pripravenosť žien na pôrod, záujem žien o alternatívne pôrody a ich využitie, úroveň spokojnosti s poskytovaním starostlivosti pôrodnou asistentkou počas pôrodu.


Súbor a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 160 respondentov/šestonedieľok, vybraných náhodným výberom. Použili sme dotazníkovú metódu. Výsledky sme spracovali štatisticky a znázornili graficky.


Výsledky: Ženy majú záujem a využívajú pri pôrode alternatívne spôsoby, vyjadrili spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou. V niektorých oblastiach sme zistili určité nedostatky.

Záver: Navrhujeme viesť rodičov k absolvovaniu kurzov psychofyzickej prípravy, prejsť od autoritatívneho prístupu k spolupráci a pochopeniu. Zbaviť sa zlozvykov z profesionality a nechať priestor pre želanie a potreby rodičky.


Kľúčové slová: Pôrod. Alternatívny pôrod. Pôrodná asistentka. Pôrodná asistencia. 

Abstract

Background: We surveyed and compared respondents' opinions about alternative methods for physiological childbirth, women ready to give birth, women are interested in alternative births and their use, level of satisfaction with care provided by a midwife care during the childbirth.


File and methods: Research sample consisted of 160 respondents/mothers in postpartum period, randomly selected. We used the questionnaire method. Results were processed statistically and graphically presented.


Results: Women are interested in and use alternative methods of childbirth, expressed satisfaction with the care. In some areas we have identified certain shortages.


Conclusion: We propose to keep the parents completing the course psychophysical preparation, to move from an authoritarian approach to cooperation and understanding. Getting rid of the bad habits of professionalism and desire to leave space for a woman's needs.


Key words: Childbirth. Alternative childbirth. Midwife. Midwifery. 


Úvod

Pôrod je prirodzený proces, ktorý je súčasťou každého človeka. Je to jedinečný a úžasný zážitok v živote ženy a rodiny. U zdravej, normálne vyvinutej ženy sú gravidita a pôrod prirodzené deje, no súčasne je to aj záťaž pre organizmus. Predpokladom prirodzeného priebehu pôrodu je, aby rodička bola na pôrod psychicky a fyzicky dobre pripravená.


Už v primitívnych spoločenstvách existuje snaha  o potlačenie bolesti pri pôrode rôznymi magickými úkonmi. Rozvoj psychiatrie, objav anestetík a rozvoj hypnózy a ďalšie objavy v prvej polovici 19. storočia zaznamenali pokrok a ovplyvnili vznik pôrodníckej analgézy. Tieto medikamentózne prípravky určitým spôsobom viac, či menej ovplyvňovali stav matky a novorodenca. 


Naše súčasné pôrodníctvo spĺňa všetky predpoklady bezpečného pôrodu. Zdravotnícke zariadenia disponujú modernou technikou a vysoko erudovanými odborníkmi. Minulé storočie sa nieslo v znamení vedy a techniky, ale 21. storočie postupne odkrýva nedostatky pretechnizovaného sveta a apeluje na návrat k ľudskosti, prirodzenosti a vzájomnej úcte. Vyriešenie tejto problematiky v pôrodníckom ošetrovateľstve prinášajú alternatívne spôsoby vedenia pôrodu. Zdôrazňujú  holistický prístup k rodičke a k dieťaťu a ponúkajú prirodzené metódy na úspešné zvládnutie prirodzeného pôrodu. 


Alternatívne spôsoby vedenia pôrodu


Myšlienky „prirodzeného pôrodu“ a „psychoprofylaxie“  začali ako alternatívy k tomu, čo bolo chápané ako premedikalizovné pôrodníctvo, s liberálnym používaním liekov zmierňujúcich bolesť operačných pôrodov (Enkin, 1998). 


Alternatívne pôrodníctvo sa svojím pôsobením snaží oživiť a humanizovať pôrodníctvo, pristupovať k žene – matke holisticky a pripraviť pre dieťa taký príchod na svet, ktorý nebude ničím a nikým rušený (Tomáš, 2000). Alternatívne spôsoby vedenia pôrodu prinášajú nový pohľad na priebeh fyziologického pôrodu. Zaraďujeme sem aj metódy, ktoré určitým spôsobom môžu zmierniť pôrodné bolesti.


Pôrod bez strachu – Pre elimináciu strachu je potrebné poučiť ženy o priebehu pôrodu, dôsledná príprava na pôrod, prítomnosť blízkej osoby pri pôrode, ovládanie svalového napätia telesnou relaxáciou a okamžitý kontakt matky s dieťaťom (Roztočil, 2001).


Relaxačné techniky – Podstatou metódy je zmierňovanie pôrodných bolestí v prvej dobe pôrodnej dychovými a uvoľňovacími cvikmi počas kontrakcie a mimo nej. Metóda je doplnená využívaním rehabilitačných pomôcok (partobally, ribstoly, vaky) na získanie odľahčovacej polohy.


Psychoprofylaxia – Cieľom je potlačenie  starých podmienených reflexov (myslenie na bolesť, negatívne emócie), vytvorenie nových reflexov – myslenie na správne dýchanie, uvoľňovanie svalstva a na pôrod ako najkrajší okamih v živote (Roztočil, 2001). Psychofyzická príprava na pôrod podporuje ženu, uľahčuje  zvládanie bolesti počas pôrodu, pripravuje ju na zvládanie úlohy matky (Tomáš, 2000). Pripravené matky sa cítia na pôrodnej sále príjemnejšie a lepšie spolupracujú a samotný pôrod sa im uľahčí (Parížek, 2006).


Pôrod bez násilia – podstatou metódy je šetrné zaobchádzanie s dieťaťom počas celého pôrodného deja, sledovanie jeho reakcií po narodení a zbavenie stresu pomocou odstránenia rušivých vplyvov prostredia, úpravy prostredia, obmedzenia počtu cudzích osôb, zabezpečením prítomnosti blízkej osoby, jemnej manipulácie, pokojným, trpezlivým správaním, elimináciou nepotrebných vyšetrení, využitia prirodzených metód tlmenia bolesti, umožnením výberu polohy pri pôrode a zabezpečením okamžitého kontaktu matka – dieťa. 


Pôrod do vody – K výhodám pôrodu do vody patrí potvrdený analgetický účinok u matky, psychosomatická relaxácia, urýchlenie pôrodu a zabránenie intervencii (epiziotómia), lepšia adaptácia na vonkajšie prostredie a nenásilný, menej traumatický pôrod u dieťaťa. Výhodou pre pôrodníka, pôrodnú asistentku sú nové skúsenosti (Tošner, 2003).


Pôrod za asistencie blízkej osoby – K výhodám patrí ľahšie prežívanie pôrodu, zníženie vnímania bolesti, kratšie trvanie pôrodu, zintenzívnenie vzťahov a získanie najkrajších spomienok spoločného života. Pôsobí pozitívne na chovanie rodičky a personálu.


Pôrod v domácnosti – Napriek dopytu po pôrode v domácnosti sa ukazuje byť vhodnejšia v našich podmienkach úprava prostredia pôrodníc ako aj budovanie pôrodných domov.


Voľba polohy pri pôrode – Poloha rodičky pri pôrode bola a dodnes je  v rôznych častiach sveta odlišná. Ak má rodička na výber, intuitívne vyhľadáva skôr vzpriamené polohy počas celého pôrodu. Dôvodom je zemská gravitácia, menšia bolestivosť (Balaskasová, 2010).


Masážne techniky pri pôrode – Sú ďalšou metódou zmierňovania bolesti pri pôrode prirodzeným spôsobom v prvej dobe pôrodnej. Rodička ich môže využívať sama alebo za pomoci partnera či pôrodnej asistentky.


Audioanalgézia – Zmierňuje vnímanie bolesti zmenou aktivity mozgovej kôry sluchovým dráždením počas kontrakcií. Vhodné skladby s dobrým rytmom pomáhajú sústrediť pozornosť aj na správne dýchanie a uvoľňovanie napätého svalstva (Tomáš, 2000).


Aromaterapia – Využíva počas pôrodu účinok vysokokoncentrovaných esenciálnych olejov z rastlinných zdrojov. Podstatou je zmiernenie pôrodných bolestí psychologickým vplyvom na emócie rodičky.


Hypnóza – Predstavuje zmenu vedomia, v ktorej sa matka pod vedením odborníka naučí fyzicky aj psychicky relaxovať.


Pôrod je intímna a individuálna záležitosť. Žena sa musí sama rozhodnúť ako chce rodiť. Pôrodná asistentka jej musí byť oporou a radcom. Dôležité je vytvoriť rodičke priestor, v ktorom bude mať súkromie, kde sa bude môcť pohybovať ako sa jej zachce a zvoliť si polohu, ktorá jej vyhovuje. Vhodné by bolo, aby rodička poznala už pred príchodom do pôrodnice pôrodnú asistentku a jednotlivých členov tímu, ktorí sa o ňu budú starať počas pôrodu. Mala by mať možnosť vopred diskutovať s pôrodnou asistentkou o všestrannej starostlivosti pri pôrode. Rešpektujeme nenarodené dieťa ako ľudskú bytosť s právom na ohľaduplné zaobchádzanie.


Cieľom práce je zistiť názory respondentov na využitie alternatívnych metód pri fyziologickom pôrode a to: 


· pripravenosť tehotných žien na pôrod,


· záujem žien o alternatívne pôrody a ich využitie,


· úroveň spokojnosti s poskytovaním starostlivosti pôrodnou asistentkou počas pôrodu. 


Materiál a metodika


Charakteristika prieskumnej vzorky a metódy

Empirická štúdia mala charakter aplikovaného prieskumu na oddeleniach šestonedelia v tradičnej pôrodnici a v alternatívnej pôrodnici. Prieskumnú vzorku tvorilo160 respondentov. Výber respondentov bol náhodný. Za základné kritérium pre výber respondentov sme zvolili:


· šestonedieľky po pôrode rôzneho veku, pohlavia a vzdelania.


Za hlavnú metódu prieskumu sme zvolili viacpoložkový dotazník, ako najvhodnejšiu metódu na získavanie postojov a názorov väčšieho počtu respondentov na danú problematiku. Dotazník bol anonymný. Okrem identifikačných údajov obsahoval otvorené, zatvorené a polozatvorené otázky. Respondenti mali možnosť výberu medzi viacerými možnosťami, prípadne podľa potreby i dopísať. 


Prieskum sme realizovali v mesiacoch október až december 2009. Výsledky boli spracované pomocou Microsoft-Excel, vyjadrené v absolútnych číslach a percentuálne vyhodnotené, spracované do tabuliek a znázornené graficky.


VÝSLEDKY




Graf 1 Rozloženie respondentov podľa veku


Najväčšiu skupinu súboru respondentov v tradičnej pôrodnici tvorilo 28 šestonedieľok (35 %) vo veku 21 až 25 rokov. Vek 26 až 30 rokov uviedlo 24 šestonedieľok (30 %) 
a 12,5 % (10) šestonedieľok malo 31-35 rokov. 36-40 rokov mali štyri ženy (5 %) a jedna žena uviedla vek na 40 rokov (2,5 %). V alternatívnej pôrodnici tvorili najväčšiu skupinu 32 (40 %) respondentov šestonedieľky vo veku 21 až 25 rokov. 22 (27,5 %) šestonedieľok udalo vek 26-30 rokov, 12 (15 %) bolo vo veku 31-35 rokov. Vo vekovej skupine 16-20 rokov bolo 8 (10 %) šestonedieľok. Najmenej šestonedieľok 6 (7,5 %) udalo vek 36-40 rokov (graf 1).




Graf 2 Rozloženie respondentov podľa vzdelania


V sledovanom súbore v tradičnej pôrodnici najväčšiu skupinu respondentov 47,5 % (38 žien) tvorili šestonedieľky so stredoškolským vzdelaním s maturitou. 30 (37,5 %)  šestonedieľok uviedlo stredoškolské vzdelanie bez maturity a 12,5 % (10 žien) malo vysokoškolské vzdelanie. Dve šestonedieľky (2,2 %) mali základné vzdelanie. V súbore respondentov v alternatívnej pôrodnici najväčšiu skupinu 62,5 % (50 žien) tvorili šestonedieľky so stredoškolský vzdelaním s maturitou. Stredoškolské vzdelanie bez maturity uviedlo 18 (22,5 %) šestonedieľok. Skupinu vysokoškolsky vzdelaných respondentov tvorilo 12 (15 %) šestonedieľok (graf 2).




Graf 3 Rozloženie respondentov podľa počtu pôrodov


Prvorodičky 34 (42,5 %) šestonedieľok v sledovanom súbore v tradičnej pôrodnici tvorili najväčšiu skupinu. 37,5 % (30) šestonedieľok rodilo druhý krát a 12 (15 %) šestonedieľok rodilo tretí krát. Zhodne po 2 (2,5 %) šestonedieľky uviedli 4 pôrody a 5 pôrodov. V alternatívnej pôrodnici 4. a 5. pôrod neuviedla ani jedna šestonedieľka. Druhý krát rodilo 26 (32,5 %) šestonedieľok a tretí krát 14 (17,5 %) šestonedieľok. Najväčšiu skupinu respondentov tvorili prvorodičky 40 (50 %) šestonedieľok (graf 3).




Graf 4 Uplatnenie prípravy na pôrod


Väčšina rodičiek 85 % (136) nenavštevovala kurzy PFP. Uviedli rôzne dôvody, najmä nedostatok času a obmedzenú dostupnosť. S prípravou súvisí aj cvičenie v tehotnosti. S odborníkom na gymnastiku cvičí 17,5 % (28) žien, v rámci kurzov PFP cvičí 15 % (24) žien a v domácom prostredí cvičí 47,5 % (76) žien. Zápornú odpoveď uviedlo 20 % (32) žien, ktoré necvičili vôbec (graf 4).




Graf 5 Výber spôsobu vedenia pôrodu


Z odpovedí vyplýva, že 30% (48) žien by si zvolilo výber polohy, prirodzené metódy by si vybralo 20 % (32) žien. Leboyorové metódy by uprednostnilo 7,5 % (12) žien a tradičný pôrod uprednostňuje 17,5 % (28) žien. 28 (17,5 %) žien vôbec neuvažovalo o spôsobe pôrodu (graf 5).




Graf 6 Využitie prirodzených metód tlmenia bolesti


Z výsledkov vyplýva, že v alternatívnej pôrodnici využilo nefarmakologické tlmenie bolesti 78 (97,5 %) žien týmito spôsobmi: teplou sprchou, relaxačným kúpeľom, húpaním sa na partballe, masážami, relaxačnými technikami a počúvaním hudby. V tradičnej pôrodnici využilo nefarmakologické tlmenie bolesti 74 (92,5 %) žien pomocou teplej sprchy, relaxačných techník, húpania sa na partballe a počúvania hudby (graf 6).




Graf 7 Spokojnosť so starostlivosťou poskytovanou pôrodnou asistentkou


Spokojnosť v sledovanom súbore v tradičnej pôrodnici vyjadrilo 34 (42,5 %) šestonedieľok. 45 % (36) šestonedieľok bolo čiastočne spokojných, skôr nespokojných bolo 7,5 % (6) šestonedieľok a 4 (5 %) šestonedieľky boli nespokojné. Ako dôvod nespokojnosti uvádzali nemožnosť vybrať si polohu pri pôrode, prijímať tekutiny v prvej dobe pôrodnej, nedostatočné a nezrozumiteľné informácie. V sledovanom súbore v alternatívnej pôrodnici vyjadrilo spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou 92,5 % (64) šestonedieľok. Čiastočne spokojných bolo 7,5 % (6) šestonedieľok (graf 7). 


Diskusia a záver

Dnes keď prebieha aj u nás vlna návratu prirodzeného pôrodu, časť našich rodičiek odchádza do zahraničia porodiť svoje dieťa, kde si môžu vybrať druh pôrodu a starostlivosť podľa ich predstáv. Väčšina rodičiek rodí v našich pôrodniciach, kde dostáva štandardnú starostlivosť. Pribúdajú pôrodnice, ktoré sa stotožňujú s teóriou „humánneho pôrodu“. Do praxe sa to premieta ako nadštandardne poskytovaná starostlivosť.


Rola rodičov pri rozvoji alternatívnych pôrodov má taktiež významný podiel. V prvom rade by mali byť rodičia dostatočne informovaní a pripravení na pôrod. Dôležité je absolvovanie kurzov psychofyzickej prípravy, ktoré sú jedným z predpokladov úspešného zvládnutia pôrodu. Získané poznatky im umožnia aktívnu spoluprácu s pôrodníckym tímom a zapojiť sa do rozhodovania o priebehu pôrodu. Je potrebné podporovať záujem tehotných žien o cvičenie v tehotnosti a viesť rodičov k absolvovaniu kurzov psychofyzickej prípravy.


Z výpovedí rodičiek vyplýva, že základom aplikácie alternatívnych pôrodov, nie je len materiálne vybavenie, ale predovšetkým potreba zmeniť postoje a správanie. Ako dôvod nespokojnosti dominovala netaktnosť, odmerané správanie, uponáhľanosť, neschopnosť komunikácie a nedostatok ústretovosti zo strany personálu. Prejsť od autoritatívneho prístupu k spolupráci a pochopeniu. Zbaviť sa zlozvykov z profesionality a nechať priestor pre želanie a potreby rodičky.


Emocionálna podpora rodičky má svoj význam nielen pri pôrode, ale umožňuje aj zdravý štart do života novej rodiny a modifikuje priebeh šestonedelia (Repková, 2011).


Prostredie pôrodnej asistencie je dnes zložité, neisté a búrlivé. Profesia pôrodnej asistencie má reálnu príležitosť prebudovať systém poskytovania pôrodníckej starostlivosti. Spoločným cieľom je vysoká kvalita poskytovanej starostlivosti prostredníctvom procesu pôrodnej asistencie, aktívna účasť rodičky a efektívna spolupráca s jej najbližšími.
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Streszczenie


Większa różnorodność społeczeństwa powoduje, że ochrona zdrowia znajduje się 
w nowej sytuacji, co stanowi wyzwanie zarówno dla samego systemu opieki zdrowotnej, jak 
i jego profesjonalistów, którzy muszą zmierzyć się z nowymi kwestiami i zadaniami wobec pacjentów odmiennych kulturowo.. 

Celem niniejszej pracy jest podniesienie tematyki dotyczącej zróżnicowania kulturowego w pracy zawodowej profesjonalistów ochrony zdrowia w Polsce. Zagadnienie rożnych aspektów z zakresu wrażliwości kulturowej pracowników opieki zdrowotnej wydaje się być istotnym elementem współczesnego funkcjonowania sektora usług medycznych.


Można wyróżnić wiele czynników formalnych sprzyjających integracji cudzoziemców zawartych zarówno w przepisach międzynarodowych  jak i w prawodawstwie polskim.


Leczenie pacjentów-imigrantów wymaga odpowiedniego przygotowania personelu medycznego. Istotna staje się nie tylko znajomość przepisów i procedur dotyczących leczenia osób o innym obywatelstwie, ale także ich akceptacja oraz świadomość możliwych odmienności, wynikających z ich pochodzenia kulturowego.


Kwestie różnic kulturowych, ich znaczenie dla praktyki pracowników ochrony zdrowia powinny stanowić zatem podstawowy element programów nauczania przed- 
i podyplomowego wszystkich profesjonalistów ochrony zdrowia gdyż wiedza lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych zawodów o określonych zachowaniach ludzi ze społeczności odmiennych kulturowo wobec zdrowia i choroby jest kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej. 


Słowa kluczowe: Różnice kulturowe. Ochrona zdrowia. Kształcenie.

Summary


Greater diversity society causes that health protection is locatedin the new situation, which is a challenge for both the same health care system, as well ashis professionals who must face the new issues and the tasks to patients different culturally.  


The purpose of this work is to increase their subject matter of cultural diversity in their job protection of health professionals in Poland.  The issue of various aspects of cultural sensitivity of healthcare staff seems to be an important element of contemporary functioning of the sector of medical services. 


It can be identified a number of factors formal favourable of foreigners integration of both the provisions of the international as well as in Polish legislation. 


Treatment patients-immigrants requires adequate preparation medical personnel.  Significant becomes not only to know the regulations and procedures for medical treatment persons of another nationality, but also their acceptance and awareness possible diversities, arising out of their origin cultural. 


Issues cultural differences and their importance for workers health protection practices should be therefore constitute an essential element of the teaching before-and at all professionals of health protection because knowledge doctors, nurses, physiotherapists, medical rescue workers and other professions with defined behaviour people from different communities culturally to health and disease is crucial to the provision health care.  


Key words:  Cultural differences. Health protection. Training.

Wstęp

W obecnych czasach migracje międzynarodowe stały się zjawiskiem częstym 
i masowym. Od wielu lat gdy Polska została członkiem UE stała się krajem atrakcyjnym do którego coraz liczniej przyjeżdżają cudzoziemcy: migranci, uchodźcy, osoby ubiegające się 
o azyl, inne. Z danych statystycznych (GUS, UdSC) wynika, że najwięcej w Polsce jest migrantów z Ukrainy, Wietnamu, Białorusi, Chin, Rosji.


Ponadto na terenie Polski istniało i istnieje wiele grup etnicznych, religijnych, językowych, ale zjawisko wielokulturowości zaczęło być dostrzegane dopiero w roku 1989. Zwrócono wtedy uwagę na istnienie historycznych mniejszości etnicznych i narodowych oraz napływanie tzw. nowych społeczności – uchodźcy, migranci, repatrianci. [1] 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem mniejszością narodową jest grupa polskich obywateli, która spełnia łącznie sześć warunków:


1. Jest mniej liczebna od pozostałej ludności RP,


2. W sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją.


3. Dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji.


4. Ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę.


5. Jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium RP od co najmniej 100 lat.


6. Utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.


Za mniejszości narodowe uważa się grupy: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską.


Grupa etniczna również spełnia te kryteria oprócz tego, że nie utożsamia się 
z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Do mniejszości etnicznych zaliczono 
w Polsce grupy: karaimską, łemkowską, romską i tatarską. [2] 


Ponieważ Polska, podobnie jak inne kraje europejskie uczestniczy w procesach migracyjnych, integracja mniejszości staje się ważna ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia. Powinno to znaleźć zatem swój wyraz w wielu obszarach polityki państwa: emigracyjnej, społecznej, edukacyjnej, zatrudnienia, itp. Kolejnym obszarem powinna być polityka zdrowotna, która podobnie jak inne wymienione sektory winna stać się bardziej kulturowo wrażliwa. [3] 


Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest podniesienie tematyki dotyczącej zróżnicowania kulturowego w pracy zawodowej profesjonalistów ochrony zdrowia w Polsce. Zagadnienie rożnych aspektów z zakresu wrażliwości kulturowej pracowników opieki zdrowotnej wydaje się być istotnym elementem współczesnego funkcjonowania sektora usług medycznych.


Problematyka zdrowia migrantów cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno instytucji i organizacji związanych z migracją jak też jest podejmowana na wielu konferencjach, sympozjach oraz staje się przedmiotem badań.


Większa różnorodność społeczeństwa powoduje, że ochrona zdrowia znajduje się 
w nowej sytuacji, co stanowi wyzwanie zarówno dla samego systemu opieki zdrowotnej, jak 
i jego profesjonalistów, którzy muszą zmierzyć się z nowymi kwestiami i zadaniami. Warto zaznaczyć, że dobra opieka to taka, w której pacjent znajduje się w centrum uwagi, i taka, która pasuje do świata pacjenta. Akcentowanie tożsamości kulturowej pacjenta i jego bliskich jest konieczne do osiągnięcia opieki wysokiej jakości. Szacunek dla tożsamości 
i indywidualne podejście do pacjentów i ich rodzin stanowią elementy profesjonalizmu lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Między sztywnym trzymaniem się własnych poglądów moralnych a całkowitym dostosowaniem się do wartości 
i przekonań pacjenta jest jeszcze przestrzeń, w której można szukać rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych.  [4,5,6,7]


Należy jednak wziąć pod uwagę, że kultura zarówno normatywna (wartości, normy, wzory i wzorce) jak i symboliczna (idee, symbole, poglądy, przekonania, wierzenia itp.) 
w znacznym stopniu determinuje zachowania zdrowotne ludzi oraz postawy i zachowania 
w określonej sytuacji; zarówno w zdrowiu, jak i wobec choroby. [8] 


Pełen dostęp do systemu opieki zdrowotnej jest niezbędnym elementem integracji imigrantów. Inwestycja w językowo i kulturowo kompetentne usługi medyczne w sytuacji coraz powszechniejszego osiedlania się imigrantów w Polsce nie tylko sprzyja procesowi ich pomyślnej adaptacji, ale także wpływa na obniżenie kosztów ponoszonych przez państwo polskie – tak w wymiarze finansowym, jak i społecznym – w perspektywie długoterminowej. Instytucje publiczne zobowiązane są do promowania równego dostępu do opieki zdrowotnej
i powinny stanowić przykład stosowania tzw. dobrych praktyk oraz skutecznej polityki 
w zakresie ochrony zdrowia. Bez ich współpracy nie jest możliwe prowadzenie spójnej polityki imigracyjnej w regionie. [9] 


Analizując różne regulacje prawne, można więc wyróżnić następujące czynniki formalne sprzyjające integracji cudzoziemców (zarówno z Unii Europejskiej, jak i z interesujących nas krajów spoza UE) w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej:


· zgodnie z art. 68 Konstytucji RP każda osoba w Polsce ma prawo do ochrony zdrowia.


· lekarz lub szpital nie może odmówić w nagłych przypadkach przyjęcia osoby poniżej 18. roku życia, nawet jeśli nie posiada ona ubezpieczenia (koszty jej leczenia pokrywa wówczas Skarb Państwa)


· cudzoziemcy nie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym NFZ, mogą dobrowolnie opłacać składki


· cudzoziemcom przysługuje ochrona praw pacjenta


Kierownicy placówek medycznych mają także prawny obowiązek zapewnienia chorym możliwości wykonywania praktyk religijnych i kontaktu z przedstawicielami swojego wyznania na terenie szpitala

W Kodeksie Etycznym Polskiej Pielęgniarki i Położnej zawarte są istotne treści dotyczące zasad w pracy zawodowej pielęgniarki i położnej m.in. pielęgniarka ma „… nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice”, natomiast w części ogólnej zaznaczono, że „…działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej 
i społecznej”, [10] 


Również w Kodeksie lekarskim w przyrzeczeniu lekarz zobowiązuje się „… według najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek” Natomiast  art. 3 mówi, że „Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania” [11] 


W Kodeksie Etycznym Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, Deklaracji Praw Człowieka 
i Deklaracji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia zawarty jest zapis, że każdy człowiek ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych 
i kulturowych oraz przekonań, m.in. religijnych.


Natomiast Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W art. 4. dokumentu zaznaczono, iż ustawę stosuje się w zakresie dostępu i warunków korzystania 
z opieki zdrowotnej. Wykonywanie zaś zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania powierza się Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania (art. 18). [12] 


W związku z tym, 29 czerwca 2011 roku Minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, wręczyła nominacje 45 Koordynatorom ds. Równego Traktowania, którzy będą pełnić tę funkcję we wszystkich ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wybranych instytucjach centralnych  wszystkich urzędach wojewódzkich na terenie całego kraju. Osoby powołane na to stanowisko będą podczas specjalnych sesji szkoleniowych zdobywać odpowiednie kwalifikacje do skutecznego monitorowania zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w swoich miejscach pracy. Dzięki temu zyskają uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla pracowników administracji rządowej w swoich urzędach i instytucjach, jak również – w wypadku Koordynatorów w urzędach wojewódzkich – dla pracowników administracji samorządowej. Koordynatorzy ds. Równego Traktowania będą też wspomagać  Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na poziomie swoich instytucji. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 3 grudnia 2010 roku program ten określa cele i priorytety działań rządu na rzecz równego traktowania, szczególnie w zakresie: 


· podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania;


· przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania;


· współpracy z partnerami społecznymi, organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami 
w zakresie równego traktowania. 


Koordynatorzy będą odpowiadać za wprowadzanie jego celów i priorytetów 
w zatrudniających ich urzędach i instytucjach nie tylko przez skrupulatny monitoring zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, lecz również poprzez inicjowanie pożądanych zmian na tych obszarach. Od jesieni 2011 roku Koordynatorzy będą też aktywnie działać w ogólnopolskiej sieci Koordynatorów ds. Równego Traktowania. [13]   


Obok przestrzegania prawodawstwa polskiego, fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej nakłada na polski system opieki zdrowotnej konieczność respektowania także aktów prawnych obowiązujących w UE, w tym przede wszystkim Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), Międzynarodowego Pakietu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz. U. 
z 1977 r., Nr 38, poz. 169), Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67) oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny. W myśl wymienionych dokumentów: „(…) każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję społeczną, przysługuje ochrona jego praw podmiotowych posiadających charakter ponadpaństwowy, niezbywalny i nienaruszalny. Ponadpaństwowość materii potwierdzają liczne akty prawa międzynarodowego zawierające w swej treści zagadnienia ochrony zdrowia i praw pacjentów. [14] 


Zdrowie migrantów stało się także przedmiotem prac Rady Wykonawczej WHO 
w 2007r. [15] oraz 61 Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2008r. [16], która wzywa kraje członkowskie do tworzenia polityk zdrowotnych wrażliwych na potrzeby cudzoziemców, udzielania im pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych (promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie) oraz innych działań wspierający dobrostan oraz integrację. Jednym z elementów takich prac jest monitorowanie sytuacji zdrowotnej migrantów, a także stworzenie odpowiednich systemów informacji na temat zdrowia i efektywnych działań – tzw. dobrych praktyk.


Leczenie pacjentów-imigrantów wymaga odpowiedniego przygotowania personelu medycznego. Istotna staje się nie tylko znajomość przepisów i procedur dotyczących leczenia osób o innym obywatelstwie, ale także ich akceptacja oraz świadomość możliwych odmienności, wynikających z ich pochodzenia kulturowego. Znaczną barierą w kontakcie imigrantów z instytucjami opieki zdrowotnej są trudności językowe. Zrozumienie terminologii medycznej oraz zagadnień związanych z kwestiami administracyjnymi towarzyszącymi leczeniu wymaga dużej kompetencji  językowej, którą nie zawsze mogą wykazać się nawet sami „przeciętni” obywatele danego kraju. Sytuacja choroby dodatkowo obciąża imigranta 
i może bardzo ograniczać jego możliwości komunikacyjne. [9] 

Nasuwa się zatem podstawowe pytanie; czy wiedza pracowników ochrony zdrowia na temat wielokulturowości, różnic kulturowych i społecznych potencjalnych odbiorców usług zdrowotnych jest wystarczająca i czy jest ona dla nich niezbędna?


Wydaje się, że jest ona niewystarczająca, a jednocześnie, że jest niezbędna. 


Ponieważ z  dostępnych badań wynika, że mimo przysługujących cudzoziemcom praw do opieki zdrowotnej, napotykają oni szereg barier, które w znaczny sposób ograniczają im możliwość korzystania z opieki lekarskiej i innych usług medycznych. Są to przede wszystkim bariery komunikacyjne, wynikające z braku znajomości języków obcych, ale także utrudnienia bardziej formalne, świadczące o nieznajomości przepisów dotyczących leczenia osób nie posiadających polskiego obywatelstwa. Najbardziej niepokojące są jednak relacje cudzoziemców – ale także respondentów polskich z ich najbliższego otoczenia – mówiące o przypadkach jawnej dyskryminacji ze względu na odmienność językową, kulturową czy fizyczną. Inną zgłaszaną przez badanych respondentów tendencją widoczną 
w zachowaniach personelu medycznego, była swoista „infantylizacja” pacjentów, którzy nie znali dostatecznie języka polskiego. Miało się to objawiać ignorowaniem ich osoby 
i kierowaniem informacji do osoby im towarzyszącej, uśmiechami i pobłażliwością w chwili, gdy starali się sami posługiwać językiem polskim oraz bagatelizowaniem ich próśb 
o ponowne wytłumaczenie przekazanych informacji. [9] 


Jedną z dziedzin pomocy uchodźcom, w której mimo upływu czasu są ciągle potrzebne zmiany, jest opieka zdrowotna. Ten stan rzeczy jest w dużej mierze spowodowany brakami w procesie kształcenia zarówno polskich lekarzy, pielęgniarek jak i psychologów. Dotyczą one przygotowania reprezentantów tych dyscyplin do pracy z pacjentem z innej kultury niż kultura polska czy ogólniej kultura zachodnioeuropejska. Ponieważ przybywający do Polski migranci/uchodźcy rekrutują się w przeważającej mierze z reprezentantów kultur nie mieszczących się w powyższych kategoriach, rzeczą bardzo pilną staje się refleksja teoretyczna i praktyczna nad kulturowo adekwatnym niesieniem pomocy osobom należącym do innych kręgów kulturowych oraz niesienia wrażliwej kulturowo pomocy psychologicznej pacjentom z innych kultur.  [17] 

Warunkiem efektywnej pracy z osobami z innej kultury jest zbudowanie przez terapeutę samoświadomości i zrozumienia swojego zaplecza kulturowego, a także wpływu, jakie ma to zaplecze na jego postawę i zachowanie wobec ludzi z innych kultur i grup społecznych. [18] 


Kwestie różnic kulturowych, ich znaczenie dla praktyki pracowników ochrony zdrowia powinny stanowić zatem podstawowy element programów nauczania przed- 
i podyplomowego wszystkich profesjonalistów ochrony zdrowia gdyż wiedza lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych zawodów o określonych zachowaniach ludzi ze społeczności odmiennych kulturowo wobec zdrowia i choroby jest kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej. 


Zarówno studenci jak i pracownicy winni mieć możliwość zapoznania się z problemami wynikającymi z różnic kulturowych u podopiecznych oraz zdobyć umiejętność reagowania na nie zgodnie z zasadami etyki zawodowej; powinni poznawać i próbować zrozumieć czynniki kulturowe danej społeczności i odpowiednio je uwzględnić w procesach planowania i realizacji leczenia, pielęgnowania, opieki. Winni zatem uzupełniać/poszerzać swoją wiedzę nie tylko w zakresie zagadnień etycznych, ale także ochrony praw człowieka 
z uwzględnieniem poszanowania zróżnicowania kulturowego i religijnego.


Podsumowanie


Każda kultura opieki nad chorym zależy od kultury, w ramach której kształtuje się opieka zdrowotna, a czynniki takie jak: sytuacja ekonomiczna kraju, technologia, edukacja, religia, normy i wartości odgrywają w kulturze opieki nad chorym olbrzymią rolę.


Bariera językowa nie jest jedynym czynnikiem utrudniającym proces komunikacji; ale np. rozbieżności dotyczące wartości, poglądów co do postępowania w chorobie, różnice etniczno-kulturowe, tradycje, zwyczaje, wierzenia, religie itd. mogą stanowić przyczyny nieporozumień miedzy pacjentem a lekarzem czy pielęgniarką.


Kompetencja międzykulturowa wydaje się zatem umożliwiać pracownikom ochrony zdrowia rozwiązywanie wiele problemów w kontaktach z pacjentami odmiennymi kulturowo. Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni zatem mieć odpowiednie umiejętności komunikacyjne, ujawniać postawę zrozumienia i zaufania oraz brak uprzedzeń wobec pacjentów ze względu na ich płeć, etap życia, status społeczno-ekonomiczny, wykształcenie, a także rasę, kulturę, światopogląd. Powinni być otwarci na potrzeby, oczekiwania pacjenta, jego normy i wartości oraz liczyć się z jego sytuacją osobistą w trakcie badań, konsultacji, leczenia i opieki. W kształceniu medycznym w Polsce do wielokulturowości nie podchodzi się w sposób systematyczny tak jak w innych krajach Europy, czy w USA, gdzie w wielu programach nauczania uwzględnia się wielokulturowość. 


Z drugiej strony wydaje się, że nie jest możliwe wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące wszystkich kultur – mnogość języków, złożoność historii, różnorodność mentalności i tradycji stają się zbyt duże. Można jednak rozwijać świadomość aspektów kulturowych opieki, otwartość, szacunek, nieuprzedzenie 
i znajomość różnic kulturowych w kontaktach z potencjalnymi pacjentami; zwracać uwagę na kulturowy wymiar postrzegania i przekonań zarówno dotyczących zarówno siebie, jak 
i innych (w tym pacjentów, współpracowników), zdawać sobie sprawę z różnic kulturowych 
w funkcjonowaniu systemów opieki zdrowotnej. [19]  


W związku z obecnymi zmianami w kształceniu medycznym, istnieje konieczność wprowadzenia do programów nauczania zagadnień dotyczących wielokulturowości; nie tylko czynników warunkujących różnice kulturowe, ale również nastawienie studentów 
i umiejętności komunikowania się z pacjentem obcego pochodzenia.  Pojawia się w związku z tym wiele wątpliwości i pytań.

· co oznacza uświadomienie sobie i zrozumienie własnego zaplecza kulturowego?


· jaka jest postawa wobec odmienności kulturowej i własnego zaplecza kulturowego. 


· co stanowi o identyczności kulturowej, w jakich sytuacjach czuje się, że ta identyczność jest zagrożona, jak na to zagrożenie reagować?


· w jaki sposób zapobiegać występowaniu nieporozumień, czy wręcz konfliktów na tle różnic kulturowych? 


· na ile można przygotowywać pracowników ochrony zdrowia do aktywnego udziału 
w procesie integracyjnym?


· kto i jak powinien zajmować się edukacją/szkoleniem w zakresie wielokulturowości?


· w jaki sposób z kolei przygotowywać potencjalnych edukatorów/trenerów do tej działalności?


Ważne jest zatem zwiększanie/pogłębianie wrażliwości kulturowej pracowników ochrony zdrowia oraz edukacja w zakresie wiedzy o przedstawicielach innych kultur zamieszkałych w Polsce, kwestionowanie stereotypów, uwrażliwianie na różnice kulturowe i wzmacnianie postawy szacunku wobec innego człowieka i jego kultury. Uświadamianie pracownikom znaczenia tolerancji wobec wyznań innych ludzi, zrozumienie, iż w sprawowanej opiece podstawową rolę odgrywa zaakceptowanie tego, że ludzie różnią się nie tylko rodzajem choroby, ale także przynależnością kulturową oraz, że istnieje ścisły związek między różnorodnością wśród ludzi, a etyką zawodową,  przyczyni się do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i wzrostu satysfakcji pacjentów odmiennych kulturowo. 

Brak wrażliwości kulturowej wszystkich, bez wyjątku pracowników ochrony zdrowia na różnice kulturowe i religijne powodować może bowiem zagrożenie dla poszanowania godności pacjenta 
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Abstrakt:

Pneumónie ventilovaných pacientov (ventilator-associated pneumonia, VAP) sú najčastejšou nozokomiálnou infekciou u pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu(UPV). VAP je hlavnou príčinou morbidity, mortality ventilovaných pacientov a spojená s ďalším pobytom na JIS/ARO v nemocnici, predlžovaním UPV a zvyšovaním nákladov. Cieľom článku je poskytnúť systematický pohľad na možnosti prevencie VAP v súlade s teóriou expulzného efektu, technického zariadenia a klinický postup pri aplikácii inpulzného a expulzného efektu pre vykonávanie bronchiálnej toalety. Záverom autori hodnotia možnosti expulzie, inpulzie a pľúcnej laváže pomocou vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie (VFDV), ako prínos pre terapeutický proces v nemocničnej starostlivosti o pacienta. 


Kľúčové slová: Pneumónia ventilovaných pacientov –VAP. Vysokofrekvenčná dýzová ventilácia (VFDV). Expulzný efekt. Tracheobronchiálna toaleta.

Abstract:


Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common nosocomial infection in patients requiring mechanical ventilation. VAP remains a leading cause of morbidity, mortality in mechanical ventilated patients is associated with longer ICU and hospital stay, prolonged mechanical ventilation and increased costs. The aim of the article is to give a systematic review of evidence-based methods of VAP prevention, theory of expulsion effect, technical equipment and clinical process during institution of inpulsion and expulsion effect for bronchial toilet. In conclusion, authors consider the possibilities of expulsion, inpulsion and lug lavage using HFJV to be beneficial for in-hospital treatment of a patient.


Key words: Ventilator-associated pneumonia-VAP. High frequency ventilation (HFV). Expulsion effect. Trachea-bronchial toilet. 


Umelá pľúcna ventilácia (UPV) predstavuje súbor postupov umožňujúcich podporiť alebo do určitej miery nahradiť činnosť niektorých zložiek respiračného systému (pľúc, hrudnej steny a dýchacieho svalstva) funkčne spojených s výmenou plynov v pľúcach. Na rozdiel od spontánneho dýchania sa umelá ventilácia pľúc uskutočňuje pretlakom, preto je obvykle nutná tracheálna intubácia [1-3]. Výmena plynov v pľúcach zahrňuje výmenu plynov medzi alveolami a vonkajším prostredím t.j. ventiláciou, a molekulárny transport plynov cez alveolokapilárnu membránu, t.j vonkajšie dýchanie. UPV nie je liečebnou metódou, ktorá kauzálne rieši základné ochorenie, dáva priestor k preklenutiu kritického stavu a možnosť kauzálnu príčinu zvládnuť[1-3]. Pri rozvinutej respiračnej insuficiencii s tachypnoí dochádza k únave dýchacích svalov, ktoré majú neúmernú spotrebu O2. Nežiaduce a vedľajšie účinky UPV sa zvlášť dotýkajú funkcie srdca, krvného obehu, pľúc a ľadvín [1-3]. Ak sa pri UPV zníži žilný tonus (napr. anestetika, sedatíva a hypnotika) alebo pri hypovolémií, klesá v inspiriu krvný tlak a minútový srdečný objem. Čím vyšší je pretlak v hrudníku, tým sú výraznejšie účinky na srdce a krvný obeh. Zvlášť vyjadrené sú ak v exspiriu pretrváva v hrudníku pretlak, napr. pri ventilácií s zariadením PEEP. Preto sa pri dlhodobej ventilácií niekedy podávajú vazoaktívne látky, často je treba zväčšiť intravazálny objem. Veľkú pozornosť je potrebné venovať ventilácií pacientov s zvýšeným intrakraniálnym tlakom. Vzostupom centrálneho žilového tlaku sa môže obmedziť odtok žilovej krvi z mozgu, v dôsledku toho sa ešte viac zvýši intrakraniálna hypertenzia. Pľúca môžu byť poškodené striedaním ventilačného tlaku. Výška pretlaku je rozhodujúca, čím je vyšší  inspiračný tlak, tým skôr vznikne pľúcna barotrauma. Pri zavretom hrudníku a zdravých pľúcach je bezpečná horná hranica pretlaku 70 cm H2O. Vysoký tlak môže roztrhnúť alveoly. Rozvíjajú sa nasledujúce komplikácie[1-3]:


· intersticiálny emfyzém pľúc, subpleurálny emfyzém,


· pneumotorax,


· pneumomediastinum,


· pneumoperikard.


Intersticiálny emfyzém pľúc a emfyzém mediastima mierneho rozsahu nemajú obvykle veľký klinický význam. Tenzní pneumotorax a pneumoperikard môžu nadobudnúť stav ohrozenia života.


Nozokomiálne pneumónie ventilovaných pacientov (ventilator-associated pneumonia, VAP) sú aktuálnym problémom i v rámci stále sa zdokonaľujúcich diagnostických metód, terapii a na neposlednom mieste aj v prevencii komplikácií. VAP je definovaná ako nozokomiálna pneumonia vzniknutá alebo zistená v priebehu UPV, podľa časového kritéria (American Thoracic Society) ako pneumonia vzniknutá za viac než 48 až 78 hodín od tracheálnej intubácie a začatí UPV. Najvyššie riziko vzniku ventilátorovej pneumónie je v prvých 5 dňoch ventilácie (3 % za deň), behom 5.-10. dňa UPV je 2 % za deň a v ďalších dňoch UPV stúpa o 1 % denne. Doba vzniku pneumónie je významná z epidemiologického a prognostického hľadiska. Včasná VAP (vzniknutá do 4. dňa vrátane od intubácie a začatia UPV) býva spôsobená patogénmi citlivými na antibiotika (Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarhalis, Hemophilus influenzae...). Jedná sa často o patogény prítomné v dýchacích cestách už v dobe intubácie, vznik včasnej VAP nepredchádza kolonizácií žalúdku a bariérové opatrenia bývajú málo účinné. VAP neskorá (vzniká od 5 dňa vrátane od začatia UPV) býva častejšie spôsobená multirezistentnými  patogénmi (Pseudomonad aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae, methicillin-rezistentný Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia) a je spojená s vyššou morbiditou a mortalitou. Pneumónia (Obr.1) vzniká vstupom mikroorganismu do sterilného prostredia dýchacích ciest a pľúcneho parenchýmu. Najviac zasiahnutá býva oblasť bronchiol a alveol. Patogény vstupujú do dýchacích ciest aspirácie z orofaryngeálnej oblasti, menej často z žalúdku, ďalej inhaláciou kontaminovaného aerosolu alebo hematogennou cestou. V vzácnych prípadoch sa môže uplatniť priami prestup do pľúcneho tkaniva, ktorý býva spojený s vnútrohrudným výkonom či poranením. Rozhodujúcim faktorom pre vznik VAP je kolonizácia orofaryngeálnej oblasti. Za normálnych okolností je mikroflóra horných dýchacích ciest osídlená predovšetkým grampozitívnymi a anaeróbnymi organizmami [7-11].
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Obrázok 1 Patogenéza nozokomiálnej pneumónie


Prevencia ventilačnej pneumónie


Súbor opatrení slúžiacich k prevencii VAP je v poslednej dobe nazývaný termínom „balíček“. Preventívne balíčky zahrňujú predovšetkým ošetrovanie pacienta v polosede, predchádzanie stresovému krvácaniu, umývanie rúk (Obr.2) zdravotníckeho personálu (ruky nemajú mať šperky, hodinky, nechty - dlhé, nalakované, umelé (prenos Klebsiela, Acinetobakter), ústna hygiena, zavedenie žalúdočnej sondy ústami, pravidelná kontrola glykémie. Prínosom sa javí zavedenie edukačných programov pre ošetrovateľský personál zameraný na miestnu epidemiológiu, preventívne postupy, rizikové faktory, starostlivosť 
o ventilovaného pacienta. Edukácia by mala zvýšiť motiváciu zapájania sa 
do prevádzkovania preventívnych zásahov. Vzdelávanie by sa malo týkať zdravotných sestier a lekárov, ktorí by mali byť informovaný o technikách, stratégiách a použití inovačných prvkov v invazívnej a neinvazívnej ventilácií.



Obrázok 2 Geografický koncept rizika prenosu a dezinfekcia rúk [7, 8]

Rastúci dôraz na bezpečnosť pacientov vedie k postupnému prehodnocovaniu metód používaných vo výučbe študentov medicíny, zdravotných sestier v ich príprave pre klinickú prax. Jednou z metód, ktoré umožňujú prípravu študentov pre klinickú prax bez ohrozenia pacientov či iných osôb sú simulácie. Akékoľvek využitie reálnych simulátorov – figurín – v medicínskom, ale aj ošetrovateľskom vzdelávaní je pomerne novým javom, s rastúcou účinnosťou didaktickej metódy s previazaním na  inovačné technológie biomedicínskeho inžinierstva. Dýchanie ako jedna zo základných životných funkcií je riadené množstvom regulačných mechanizmov. Voľné zmeny dýchania sú regulované mozgovou kôrou, dýchacia automatika je zase zabezpečovaná dýchacími centrami v predĺženej mieche 
a v moste. Je nevyhnutné aby bola aktivita dýchacích centier v súlade s metabolickou situáciou organizmu, aby reagovala na zmeny obsahu dýchacích plynov vo vnútornom prostredí organizmu. Hovoríme o chemickom riadení dýchania, ktorého hlavnou úlohou je udržiavať relatívne stabilné parciálne tlaky O2 a CO2, a to hlavne v arteriálnej krvi. Pri zostavení modelu regulácie sú zohľadnené všetky uvedené poznatky (Obr.3).



Obrázok 3 Komplexný model regulácie dýchania a Weibelov morfologický model respiračného systému (A- morfologický model, B- schéma RLC T článku reprezentujúca RS,  C- elektrický okruh) [5-8]


Aplikácia v resuscitačnej starostlivosti


Vhodným nastavením ventilačných parametrov je možné dosiahnuť inpulzného 
a expulzného efektu. Pri inpulznom efekte (nastavenie 1:2) je sekrét alebo cudzí obsah v dýchacích cestách mobilizovaný smerom do vnútra. Možná aplikácia broncholytik, mukolytik. Pri expulznom efekte (nastavenie 2:1) je automaticky aktivovaná expiračná tryska obmedzujúca vznik nepriaznivého dynamického expiračného pretlaku v dýchacích cestách. Prúdení smerom z dýchacích ciest strháva sekréty i z distálnych partií. Inpulzný a expulzný efekt je použitý k laváži pľúc a bronchiálneho stromu. Vedľa toalety dýchacích ciest je vysokofrekvenčný ventilátor používaný ako periodické predychávanie „ambuing“, ako krátkodobá  hyperventilácia v liečbe vnútrolebečnej hypertenzie s významným znížením ICP, u niektorých hypoxických stavov nereagujúcich na konvenčnú ventiláciu. VFDV môžeme použiť v terapii edému mozgu, pri kontuznych pľúcach, v prípadoch kedy konvenčná ventilácia negatívne ovplyvňuje krvný obeh, pri ARDS. Môžeme ju použiť pri primárnych prevozoch RLP či sekundárnych - vnútro ústavných (RTG, CT, oper. sál), kedy je vyžadovaná ventilačná podpora [4, 7, 8].


Simulačný model, ktorý umožňuje študentom medicíny a lekárom názorne si vyskúšať výkladový problém z oblasti akútnej medicíny a neodkladnej resuscitačnej pomoci vo virtuálnej realite (Obr.3).



  


Obrázok 3 Animácia použitá v grafickom rozhraní: a) nádych (inspirium), b) inspiračná pauza, c) výdych (expirium) [5-8]

Klinické aplikácie VFDV


Vysokofrekvenčná dýzová ventilácia(VFDV) má okrem iných pozitívnych účinkov aj ten, že dokáže pohybovať telesami (cudzie teleso, hlien, aspirát a pod.) vo vnútri tracheobronchiálneho stromu. Tento pohyb je možné programovať a tak dosahovať žiadaný efekt. Pod pohyblivým telesom rozumieme tuhú, polotuhú alebo tekutú obštrukciu, ktorá nie je pevne fixovaná k sliznici bronchiálneho stromu. Môže ísť o aspirované cudzie teleso, tekutý aspirát alebo hlien, ako aj o lavážnu tekutinu, ktorú sme instilovali do dýchacích ciest. Za fyziologických okolností sú dýchacie cesty očisťované mukociliárnym exkavátorom 
a hlieny spolu so zachytenými časticami sú transportované do hypofaryngu a prehltnuté.
V prípade silnejšieho dráždenia slizníc dýchacích ciest je aktivovaný kašľový reflex a hlieny, prípadne cudzie telesá sú vykašľané. Ak si časovo spomalíme prirodzený kašeľ, zistíme, že kašľajúci subjekt sa pomaly nadýchne a potom zatvorí hlasovú štrbinu. Exspiračné svalstvo sa stiahne a vytvorí v pľúcach pretlak. Hlasová štrbina sa rýchlo otvorí a pod pretlakom, vysokou rýchlosťou unikajúci vzduch strháva so sebou hlieny (aspirát a pod.), ktoré sú vyvrhnuté z dýchacích ciest [7-8].


Klinické využitie expulzného a inpulzného efektu


Základným aplikačným rámcom pre využitie vyššie uvedených efektov je očisťovanie pľúc (lungs cleaning ). VFDV (česko-slovenského typu) dáva lekárovi do rúk mocnú zbraň, kedy môže minimálne agresívnou metódou bojovať s jedným zo základných problémov akejkoľvek UVP a to so zahlieňovaním dýchacích ciest, ktoré je nutné odsávať. Ďalšou aplikačnou možnosťou je očisťovanie dýchacích ciest a ich intenzívna laváž pri aspirácii rôznej genézy. Pri aspirácii sa vždy pred lavážou musí aplikovať expulzný efekt, aby nedošlo k zatlačeniu aspirátu hlbšie do dýchacích ciest [7-8].

Podobne je možné zlepšovať pľúcne funkcie pri mukoviscidóze. Využitie inpulzného efektu samostatne je možné napr. pri CPR a to aplikáciou katecholamínov v prípade, že nemáme ešte sprístupnený venózny prístup. V niektorých prípadoch je možné inpulziou aplikovať aj iné liečivá. Zaujímavým riešením je možná aplikácia surfaktantu pomocou inpulzie u detí s IRDS [7-8].

Prístup k aplikácii expulzie a laváže pomocou VFDV sme odlišovali podľa skupín pacientov a príčiny, ktorá viedla k jej potrebe. V podstate je možné povedať, že pri elektívnej aplikácii u pacientov na klasickom alebo VF ventilátore sme po napojení na VFDV aplikovali v prevažnej väčšine v inpulznom režime lavážnym ventilom lavážny roztok ( aqua pri inj, Mistabron, F1/1) v objeme cca 1,5 ml/kg/24 hod, pričom jednorázová dávka neprekročila 
10-15 ml. Inpulzný efekt sme aplikovali maximálne 120 s po instilácii lavážneho roztoku. Dodržanie času inpulzie je dôležitý parameter, aby lavážny roztok nedosiahol alveolárny kompartment a nevypláchol surfaktant. Po ukončení inpulzného režimu sme pacienta prepli na expulzný režim. Expulzný režim sme ponechali do tej doby, kým sa do hypofaryngu a do úst dostávali z dýchacích ciet hlieny t.j. zvyčajne 5-15 minút. Pokiaľ sme zvážili potrebu, procedúru sme opakovali 2-3 x za sebou. Laváž a expulziu sme opakovali 2-8 x denne, podľa potreby pacienta aj viackrát. U pacientov, ktorí aspirovali sme začínali laváž pľúc vždy expulzným režimom na dobu 5-10 minút, aby aspirát nebol zanesený do hlbších partií pľúc. až potom sme urobili laváž ako je opísaná vyššie. Pri kyslej aspirácii sme lavážovali 2,1 % NaHCO3, pričom objem lavážnej tekutiny bol vyšší ako 1,5 ml/kg/24 hod. a jednorázová dávka bola do 20 ml. U pacientov s aspiráciou krvi, napr. pri kraniocerebrálnych poraneniach, sme postupovali ako pri kyslej aspirácii, ale lavážnym roztokom bola aqua pro inj. alebo F1/1. Ak sme pacienta trvale ventilovali VFDV, expulzný režim sme nastavovali podľa potreby. Počas expulzie sme vždy aplikovali exspiračnú podporu pomocou dýzy exspiračnej podpory na multidýzovom generátore tlaku (MGT). Exspiračná podpora slúži na zníženie "inadvertent PEEP", ktorý pri VFDV vzniká v dýchacích cestách a pri skrátení exspíria má tendenciu stúpať.  Exspiračná podpora znižuje hodnotu "inadvertent PEEP" na takú hladinu, aká bola pred expulziou. V prípade aplikácie expulzie ventilátorom PARAVENT PAT je tento proces úplne automatizovaný. Pri aplikácii laváže a expulzie sa môže vytvárať infekčný aerosol, preto je potrebné pracovať v maske a rukaviciach. Pre odvedenie aerosolu je možné na MGT upevniť ventilovú komoru s odpadovou hadicou do nádoby 
s dezinfekčným prostriedkom tzv. “expulzný set” [7-8].

Dá sa povedať, že expulzia bola účinná v cca 90% prípadov a excelentne účinná asi 
v 84-87% prípadov. V skupinách "astma a bronchiolitis" sme aplikovali expulzný efekt 
a laváž až po mobilizácii sekrétov, nikdy nie na začiatku UVP, kedy VFDV je málo účinná. Pomocou počítačového monitora DYNAVENT 888 sme monitorovali okrem iných parametrov aj odpor dýchacích ciest a poddajnosť pľúc (Tab.1). V niektorých skupinách  po aplikácii série 3-5 expulzných sedení sa parametre pľúcnej mechaniky výrazne a štatisticky signifikantne zlepšili[7-8]. 


Tabuľka 1 Zmeny mechanických vlastností pľúc pred aplikáciou a po expulzii (n = 118)

		Skupina

		Počet pac.

		Raw ( kPa/l/s)

		Cst ( ml/kPa)



		

		

		pred expulziou

		po expulzii (20 min)

		pred expulziou

		po expulzii(20 min)



		Pneumónia / bronchopneumónia

		10

		0,6 ± 0,05

		0,47 ± 0,05

		480 ±75

		560 ± 77   *



		ARDS

		12

		0,7 ± 0,08

		0,51 ± 0,07 *

		380 ± 62

		410 ± 65



		KCP

		56

		0,36 ± 0,03

		0,35 ±0,03

		580 ±78

		590 ± 80



		Aspirácia pri KCP

		21

		0,68 ± 0,06

		0,47± 0,05  *

		426 ± 59

		511 ± 71   *



		Kyslá aspirácia

		19

		1,18 ± 0,12

		0,82 ± 0,09  **

		451 ± 67

		550 ± 79   *





*  - štatisticky významný rozdiel p< 0,05 pri párovom Studentovom t-teste


* * - štatisticky významný rozdiel p< 0,01 pri párovom Studentovom t-teste

Účinnosť expulzie iste nie je 100 %-ná u všetkých prípadov, ale 90% efektivitu liečebnej procedúry je možné považovať za veľmi dobrú, pričom v cca 86% prípadov bola expulzia a laváž excelentná. Monitorovaním hemodynamických parametrov, aj keď na malej skupine pacientov, sme zistili, že prechod z konvenčnej na vysokofrekvenčnú ventiláciu 
a expulziu len minimálne ovplyvnil parametre srdcového výdaja a z doposiaľ neobjasnených príčin poklesla periférna cievna rezistencia. Zmeny mechanických vlastností dýchacích orgánov len potvrdzujú zlepšenie stavu pacientov po aplikácii expulzie a laváže, podobne ako zmeny krvných plynov. Expulzný efekt a bronchiálna laváž sa môže s úspechom použiť aj pri terapii mukoviscidózy, hlavne u detí, kde je možné v niektorých prípadoch dosiahnuť zlepšenie funkčných parametrov pľúc aj na niekoľko mesiacov. Výsledky sú ale veľmi individuálne. Používanie expulzného a inpulzného efektu pri UVP je možné považovať za jeden z rozhodujúcich prínosov VFDV do klinickej praxe[7-8].

Novinky v prevencii VAP a surveillance


Vzhľadom k faktom, že vznik ventilátorovej pneumónie je významne spojený 
s tracheálnou intubáciou, je úsilím zamerať sa predovšetkým na vývoj nových kanýl. 
V súčasnej dobe sú na trhu antiseptické impregnované kanyly. K impregnácií sa používa striebro, Ag sulfaziadin s chlorhexidinom, striebro v kombinácií s chlorhexidinom alebo genciánová violeť v kombinácií s chlorhexidinom. Pomôcky s povrchovou úpravou striebra majú široké použitie, jeho účinnosť bola preukázaná predovšetkým u centrálnych žilových katétrov. Striebro má širokospektrálny antimikrobiálny účinok a bráni adhézií baktérií 
k povrchu rúrky a vzniku biofilmu. Tento biofilm vzniká behom niekoľkých hodín od začatia UPV a baktérie, ktoré obsahuje, sú ťažšie zvládnuteľné systémovým podávaním antibiotík. Nové materiály boli použité pri výrobe tesniacich manžiet kanýl. Vyvinutá bola kanyla 
s kónickou manžetou z polyuretanu, ktorý je oproti polyvinilu použitého u štandardných rúrok tenší a mäkký, čo účinnejšie zabraňuje prenikaniu obsahu okolo manžety. Novinkou 
v prevencii VAP je fotodezinfekcia vdychovaných plynov, taktiež podávanie probiotik 
v prevencií VAP[7-11]. 

V dôsledku závažných nemocničných (nozokomiálnych) nákaz sa pristupuje 
k surveillance nemocničných nákaz (Obr.4b)). 


             


Obrázok 4 Incidencia nozokomiálnych nákaz (NN)

a) na KAIM Ružomberku v rokoch (2007-2012)           b) Odber sterov – Dg. Z 75


V rámci prevencie NN sa uskutočňujú kontroly zamerané na dodržiavanie bariérového systému, cielené kontroly kontaminácie a dohľad nad sterilizáciou (Obr.4a)). Výsledky metanalýzy štúdie s centrálnymi venóznymi kanylami, impregnovanými „chlorhexidine-silver-sulfadiazine“ preukázali menšiu incidenciu kolonizácie kanýl (relat. pravdepodobnosť 0,44 /95 % interval spoľahlivosti 0,36 – 0,54/, p<0,01) a o nižšom výskyte kanylových infekcií krvi (RP 0,56 / IS 0,37-0,84/, p=0,005). Výsledky ekonomickej rozvahy na podklade analytického modelu naznačujú, že vzhľadom k 2 % redukcií kanylových infekcií, môže zariadenie docieliť zavedením impregnovaných kanýl vysoko ohrozených pacientov úspor vo výške 68-391 USD. Rovnako sa robí tzv. surveillance nozokomiálnych nákaz, čo znamená sústavné, úplné a všestranné zhromažďovanie údajov, ktoré majú vzťah k NN. Zahrňujú predovšetkým informácie o procese šírenia nákazy a podmienok, ktoré tento proces ovplyvňujú, analýzu týchto informácií, interpretáciu údajov, spätný návrat a tvorbu účinných opatrení k zamedzeniu ďalšieho výskytu infekcie[7-11]. 


Záver 


Ošetrovateľské vzdelávanie je postupne obohatené o technologicky vyspelú výučbu ako nástroj, ktorý nielen zvyšuje úroveň učebného procesu, ale taktiež naplňuje potreby nastupujúcich generácií študentov. Hlavným cieľom simulačných metód vo výučbe je bezpečné, neohrozujúce prostredie pre nácvik klinických vedomostí, kritického myslenia, rozhodovacích algoritmov a tímovej spolupráce. Klinická simulácia je v kombinácií s reálnou klinickou skúsenosťou a ďalšími metódami výučby považovaná za účinný nástroj k príprave lekárov a sestier na rôzne komplikované situácie, ktoré prináša činnosť na ich budúcich pracoviskách. Nozokomiálna pneumónia ventilovaných pacientov je najčastejšou infekčnou komplikáciou u pacientov v intenzívnej starostlivosti. Tvorí takmer 90% všetkých infekcií u ventilovaných pacientov. V súčasnosti prevláda názor, že výskyt VAP súvisí predovšetkým s úrovňou ošetrovateľskej starostlivosti. Nevyhnutnosť preventívnych opatrení (liečebné a ošetrovateľské) k ovplyvneniu tzv. modifikovateľných rizikových faktorov vzniku VAP. Sestra orientovaná v danej problematike môže výraznou mierou prispieť k zníženiu výskytu VAP. Program prevencie a kontroly infekcií majú nemocnice podľa požiadaviek akreditačných štandardov. Táto požiadavka je začlenená do komplexného programu kvality a bezpečnosti. Pokiaľ budú oddelenia pristupovať k nozokomiálnym nákazám racionálne, môže sa im podariť výskyt preventabilných exogénnych nákaz zredukovať. Taký úspešný atribút prispieva k celkovej prestíže nemocnice.
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Summary


Clinical trials are experiments conducted on human beings, with the prior authorization of the law. They are subject to strict legal regulations, including regulations relating to ethical conduct of research. Because the studies in humans can be a threat to them as basic human values, such as: life, health, freedom, autonomy and dignity of the person, which is why these values stand guard precise laws and Bioethics Commissions. Without their positive opinion about the project, and then the consent at the start of the study, do not begin a clinical trial. Bioethical Commissions in their activities based on the precise legal regulations in the field of ethics, the law and ethics codes, a number of provisions of various ranks given by many different institutions and organizations. The principle that: "the good of the patient takes precedence over the interests of science and society." In the opinion of the specific project be weighed against the clinical trial in accordance with the principle of right of double effect, ie by comparing the foreseeable risks and inconveniences of the benefit for the individual trial, including current and future patients. If as a result of this analysis Bioethics Commissions considers that the anticipated therapeutic and public health benefits justify the risks placing it agrees to the experiment. A clinical trial may be conducted only if compliance with the study protocol, which is continuously monitored. The subject must be fully informed by the researcher about all the details and essence of the experiment and of his rights. The candidate should be able to express freely, without pressure, manipulation and unacceptable consent to participate in a medical experiment. The project should ensure the safety of each participant's withdrawal and each study participant must be able to compensation for damages incurred in connection with the experiment.


Key words:  Bioethics. Law. Conventions. Bioethic Commissions. Clinical trials.

I.  Wstęp


Badania kliniczne są eksperymentem prowadzonym na ludziach, po uprzednim uzyskaniu określonych prawem pozwoleń. Podlegają one ścisłym regulacjom prawnym, w tym regulacji dotyczącej aspektów etycznych przeprowadzania tych badań. Ponieważ badania prowadzone na ludziach mogą stanowić dla nich zagrożenia dla tak podstawowych wartości ludzkich, jakimi są: życie, zdrowie, wolność, autonomia i godność osoby, dlatego też na straży tych wartości stoją precyzyjne akty prawne oraz Komisje Bioetyczne. Bez ich pozytywnej opinii o projekcie i następnie wydanej zgodzie na rozpoczęcia badania, nie wolno rozpocząć danego badania klinicznego [1,2,3]. Komisje Bioetyczne w swojej działalności opierają się na precyzyjnych regulacjach prawnych w zakresie etyki, na kodeksach prawa i deontologii, licznych przepisach różnej rangi wydawanych przez wiele rozmaitych instytucji i organizacji (np. Światową Organizację Zdrowia, Światowe Stowarzyszenie Medyczne, Kościół, Unię Europejską, organy ustawodawcze poszczególnych państw) [4,5,6,7].


Eksperyment medyczny ma na celu umożliwienie uzyskanie wyników pożytecznych dla społeczeństwa, jest on dopuszczalny tylko wtedy, gdy nie można go przeprowadzić na obiektach innych niż człowiek i innymi metodami. Niedopuszczalny jest projekt pozbawiony uzasadnienia, sensu i znaczenia. Projekt eksperymentu powinien się opierać na wynikach badań na zwierzętach oraz na znajomości tzw. naturalnej historii choroby lub innego problemu. Eksperyment powinien tak być przeprowadzony, by zminimalizować ból, cierpienie psychiczne oraz uszkodzenie ustroju, nie wolno przeprowadzać takiego eksperymentu, który grozi utratą życia lub kalectwem a ryzyko nigdy nie powinno przeważać nad przewidywanymi korzyściami dla człowieka i ludzkości w wyniku rozwiązania bądź wyjaśnienia jakiegoś ważnego problemu. Eksperyment powinien być bardzo starannie zaprojektowany, przygotowany i przeprowadzony, by nie doszło do uszkodzeń, choroby, inwalidztwa czy śmierci nie tylko w czasie jego realizacji, ale również po jego zakończeniu, powinien być przeprowadzany wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje naukowe a w ciągu jego trwania badanemu należy zapewnić najwyższy poziom opieki medycznej. Badany ma prawo wycofać się z eksperymentu w każdej chwili, gdy dojdzie do takiego stanu, w którym traci zdolność zarówno psychiczną, jak i fizyczną do dalszego w nim udziału. Badacz ma prawo przerwać eksperyment w każdym momencie, gdy na podstawie zebranych danych oraz kierując się sumieniem, wiedzą, doświadczeniem i wnikliwą oceną, dochodzi do wniosku, że kontynuacja tego badania grozi uszkodzeniem ciała, inwalidztwem lub śmiercią osoby uczestniczącej w tym eksperymencie klinicznym [8,9,10].



Warunki dopuszczalności prowadzenia eksperymentu ma człowieku zostały rozwinięte i przystosowane do współczesnych osiągnięć medycyny w formie takich obowiązujących obecnie dokumentów jak: Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Medycznego, Dyrektywa 2001/20 Unii Europejskiej poświęcona wymogom prawidłowego prowadzenia badań klinicznych (GCP – Good Clinical Practice), Międzynarodowe Wytyczne Etyczne do Prowadzenia Badań Biomedycznych z Udziałem Ludzi opracowane przez Council for International Organisation of Medical Sciences (CIOMS), zalecenia opracowane przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Konferencję na Rzecz Harmonizacji (ICH), Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny [7,11,12,13,14]. Znajdują się również w polskich przepisach: m.in. w Ustawie o zawodzie lekarza, Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz w nowym Prawie Farmaceutycznym, w których to dokumentach określono, że eksperymentem medycznym w tradycyjnym i ścisłym tego pojęcia znaczeniu „jest to takie działanie lekarskie na organizmie człowieka, które ma na celu sprawdzenie nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub zapobiegawczych (eksperyment leczniczy) lub które ma na celu poszerzenie wiedzy medycznej (eksperyment badawczy)” [2,9]. Podobnie brzmi definicja „badania klinicznego” w Dyrektywie 2001/20 WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, która podaje, że jest „to każde badanie przeprowadzone na człowieku, które ma za zadanie wykryć lub sprawdzić kliniczne, farmakologiczne lub inne farmakodynamiczne działania jednego produktu medycznego lub większej ich liczby, wykryć działania niepożądane tych produktów, zbadać absorpcję, dystrybucję, metabolizm i wydalanie produktów medycznych, określić ich bezpieczeństwo i skuteczność” [12]. Obowiązujące w Polsce nowe Prawo Farmaceutyczne podaje obowiązujące warunki prawne prowadzenia badań klinicznych (eksperymentów medycznych z użyciem produktu leczniczego na ludziach) zgodnie z wymogami prawa europejskiego [2,5,12]. Obowiązuje zasada, że: „dobro pacjenta jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa”. W ocenie konkretnego projektu badania klinicznego wyważa się racje zgodnie z zasadą podwójnego skutku, czyli przez porównanie możliwego do przewidzenia ryzyka i niedogodności z korzyściami dla poszczególnych uczestników badania klinicznego dla obecnych i przyszłych pacjentów. Jeśli w wyniku takiej analizy Komisja Bioetyczna uzna, że przewidywane korzyści terapeutyczne oraz korzyści dla zdrowia publicznego usprawiedliwiają dopuszczenie ryzyka, to wyraża zgodę na dany eksperyment. Badanie kliniczne może być prowadzone tylko pod warunkiem zgodności z protokołem badania, która jest stale monitorowana. Uczestnik badania musi być dokładnie poinformowany przez badacza o wszystkich szczegółach i istocie eksperymentu oraz o przysługujących mu prawach. Kandydat powinien mieć możliwość wyrażenia swobodnie, bez manipulacji i niedopuszczalnych nacisków zgody na udział w eksperymencie medycznym. Projekt powinien zapewniać w każdym przypadku bezpieczeństwo wycofania się uczestnika a każdy uczestnik badania musi mieć zapewnioną możliwość zadośćuczynienia za szkody poniesione w związku z eksperymentem [2,5,9,10]. 


II.  Przegląd podstawowych regulacji prawnych dotyczących bioetyki i prowadzenia badań klinicznych


II. 1.  Przysięga i przykazanie Hipokratesa


W tradycji medycyny zachodniej Hipokrates, ojciec medycyny i etyki medycznej urodzony na wyspie Kos w 460-370 r. p.n.e. w rodzinie lekarskiej został uznany odkrywcą medycyny oraz twórcą i nauczycielem etyki lekarskiej. Hipokrates - autor tzw. „ Przysięgi Hipokratesa”, był założycielem szkoły medycznej, którą prowadził wraz ze swoimi synami [15]. Opracował własną teorię powstawania chorób, które wg niego pojawiały się w wyniku zaburzenia równowagi czterech płynów organicznych tj. krwi, śluzu, żółci i czarnej żółci [16].  W Przysiędze Hipokratesa zawarte jest odwołanie do Apollona, Lekana, Asklepiosa, Hygieia, Panakeia i wszystkich bogów i bogiń oraz obietnica jej spełnienia zgodnie z posiadanymi zdolnościami i możliwościami. Przede wszystkim, przysięgający nie będzie w żaden sposób szkodził choremu, nikomu nawet na żądanie poda śmiertelnej trucizny, nikomu nie będzie jej proponował a także nigdy nie poda niewieście środka poronnego [15,16]. Przysięga Hipokratesa była wzorem dla średniowiecznych i nowożytnych przysiąg lekarskich oraz licznych deklaracji międzynarodowych. Określa ona okazanie szacunku dla mistrza, szacunek dla życia, czynienie dobra i nie dopuszczanie się złych czynów, przestrzeganie tajemnicy oraz szacunek dla pacjenta i zawodu lekarza [16]. Główną cechą przysięgi Hipokratesa było poszukiwanie i przekazanie lekarzom zasad etycznych, które to zasady powinny określać i regulować godne wykonywanie zawodu. Odwoływała się ona do potrzeby doskonalenia zarówno siebie, do godności, specjalnego posłannictwa całej profesji medycznej a także określała wiele zobowiązań moralnych: nakazów, zakazów, które lekarz wykonując swój zawód podejmuje w swoim sumieniu, kierując się odpowiedzialnością za własne postępowanie oraz za sztukę medyczną. W centrum tych zasad etycznych znajduje się nie tylko lekarz, ale przede wszystkim jego relacja z pacjentem oraz dobro czynione dla chorego człowieka, który jest leczony przez lekarza. Na tej podstawie zostały określone główne zasady etyki medycznej, takie jak: zasada dobroczynności, nieszkodzenia, poufności, dotrzymywania tajemnic, zakaz aborcji, eutanazji, nadużyć seksualnych a także deklaracja świętego i czystego życia [15].  W swoim przykazaniu Hipokrates postawił przed lekarzami nie tylko wysokie wymagania fachowe podkreślając duże znaczenie doświadczenia, ale także stwierdził, że lecznictwo jest najszlachetniejszą ze sztuk oraz, że lekarz winien być wyrozumiały, skromny, bezinteresowny, rozumny, czysty, uważny, szybko podejmować decyzję, być godnym, a nie wierzyć w przesądy, ponadto powinien zachowywać zimną krew i powagę oraz wiedzieć, co jest pożyteczne i z godnością okazywać pomoc ludziom chorym [16].


II. 2.  Kodeks Norymberski – znaczenie dla rozwoju bioetyki w XX wieku


Rozwój nauk medycznych, w tym rozwijająca się wiedza dotycząca nowoczesnej farmakoterapii są możliwe dzięki rosnącemu doświadczeniu klinicznemu lekarzy, wspierającym ją licznym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniom klinicznym, w tym badaniom klinicznym leków oraz dynamicznemu rozwojowi techniki i technologii, wszelkim nowym inwencjom uczonych, którzy proponują nowe hipotezy i weryfikują je w toku tych badań. Badania te wymagają udziału człowieka, którym jest ochotnik poddający się eksperymentom klinicznym, co niekiedy może wiązać się z pewnym ryzykiem dla jego zdrowia i nawet życia. Głównym wyznacznikiem rozwoju medycyny jest ciągłe udoskonalanie terapii polegające na tworzeniu nowych procedur diagnostycznych, leczniczych oraz poszukiwanie nowych leków i środków terapeutycznych. Dlatego też udział człowieka, jako uczestnika badania klinicznego, w celu weryfikacji skuteczności nowej terapii czy leku jest konieczny. Dodatkowo testowanie terapii i leków wiąże się zawsze z możliwością poniesienia pewnego ryzyka przez osoby poddane badaniom [15]. 



Najstarszym międzynarodowym dokumentem z czasów powojennych, który odnosi się do badań z wykorzystaniem probantów, jest opublikowany w roku 1947 Kodeks Norymberski. Jest on częścią wyroku sądowego Trybunału w Norymberdze, który został wydany podczas procesu przeciwko lekarzom nazistowskim, dopuszczającym się przeprowadzania niedopuszczalnych eksperymentów medycznych na więźniach obozów koncentracyjnych [17]. Do niektórych przypadków można zaliczyć wywoływania ataków u dzieci zamykanych w komorach niskiego ciśnienia, aby przetestować nowy leku na epilepsję, bądź zabójstwa Cyganów w celu uzyskania pary oczu o różnokolorowych tęczówkach, przy czym w realizacji podjętych działań nie liczyli się z życiem i zdrowiem poddanych eksperymentom osób. Na domiar złego nie działo się to nawet z jakimkolwiek naruszeniem przez nich norm moralnych i prawnych, ale za przyzwoleniem tolerowanej przez nich ideologii rasistowskiej, opierającej się na skrajnych i relatywistycznych zasadach [18].   Opublikowano w nim 10 fundamentalnych zasad mówiących o warunkach dopuszczalności eksperymentu medycznego na człowieku. Są nimi:


1. Zakaz przeprowadzania eksperymentu na człowieku bez jego całkowicie swobodnie wyrażonej zgody. Muszą być zrealizowane praktyczne i prawne przesłanki do jej wyrażenia. Musi być podjęta przy całkowitej swobodzie.


2. Wyrażenia woli i wolności wyboru, bez przemocy i oszustwa, wszelkiego podstępu, manipulacji czy kłamstwa oraz innej metody zniewolenia bądź przemocy. Wymagana jest dokładna i zrozumiała dla uczestnika informacja o istocie eksperymentu, aby rzeczywiście wiedział, na co się decyduje. Tak więc, należy dokładnie poinformować o przebiegu i warunkach eksperymentu, długości trwania, celu, metodach oraz środkach przy pomocy których będzie wykonywany, a także ryzyku i wszelkich niedogodnościach. Jedyna odpowiedzialność za uzyskanie kompletnej zgody na udział w eksperymencie spoczywa na osobie badacza, który podejmuje się przeprowadzenia eksperymentu, prowadzenia i kierowania nim. Nie może tego obowiązku dobrowolnie przekazać innej osobie;


3. Eksperyment musi być zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było pozyskanie wyników wartościowych dla społeczeństwa. Jest dozwolony w przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia go na obiektach innych niż człowiek oraz za pomocą innych metod. Karygodne natomiast są wszelkie projekty eksperymentów klinicznych, które nie mają uzasadnienie, znaczenia i sensu;


4. Projekt eksperymentu powinien być oparty o wyniki badań prowadzone na zwierzętach, a także na znajomości naturalnej historii choroby bądź innego problemu. Całość będzie uzasadnieniem dla przeprowadzenia eksperymentu;


5. Eksperyment powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ból, cierpienie psychiczne i uszkodzenie ustroju; Nie wolno przeprowadzać eksperymentu, w którym istnieje zagrożenie utraty życia lub kalectwa. Wyjątkiem są lekarze przeprowadzający eksperymenty na sobie;


6. Ryzyko nie może być większe od przewidywanych korzyści;


7. Eksperyment powinien być zaprojektowany i przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie, tak by nie dopuścić do wszelkich uszkodzeń czy choroby, inwalidztwa czy śmierci, w czasie jego realizacji jak również po jego zakończeniu;


8. Eksperyment powinien być przeprowadzony wyłącznie przez personel mający odpowiednią wiedzę naukową w tym zakresie. W czasie trwania eksperymentu pacjent powinien mieć zapewniony najwyższy poziom opieki;


9.  Badany może w każdej chwili zrezygnować z udziału w eksperymencie, gdy dojdzie do stanu gdzie utraci zdolność psychiczną i fizyczną do dalszego w nim udziału;


10. Badacz może przerwać eksperyment w dowolnym momencie, gdy na podstawie zebranych informacji, kierując się sumieniem, wiedzą doświadczeniem oraz szczegółową oceną, stwierdzi, iż jego kontynuacja grozi uszkodzeniem ciała, inwalidztwem bądź zgonem badanego [9].


II. 3.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka a badania medyczne


Początkiem budowy standardów dotyczących praw człowieka było uchwalenie 10 grudnia 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych [19]. Mówi ona o uznaniu przyrodzonej godności i niezbywalnych prawach całej ludzkości, jako podstawy wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie oraz, że każdy człowiek rodzi się równy pod względem swoich praw i godności. Stąd też szacunek dla jego godności jest jej bardzo istotnym i ważnym prawem [20].  Deklaracja ta ma szerokie spektrum, bowiem określa prawa człowieka w nadrzędnych dziedzinach jego życia. Jest odpowiedzią na zauważoną konieczność powoływania ponadnarodowych, ponadkulturowych oraz trwałych moralnie i prawnie sądów. Zgodnie z tą ideą jej twórców, prawa człowieka winny być powszechnie akceptowane, tak jak w minionych wiekach uznawane było boskie prawo naturalne. Wszystkie te prawa powinny posiadać moc prawną we wszystkich czasach i kulturach, dlatego też muszą być neutralne w odniesieniu do religii i światopoglądów świeckich [20]. Deklaracja ta była pierwszym dokumentem w skali międzynarodowej, gdzie zostały zapisane postanowienia odnoszące się do podstawowych praw socjalnych, w tym również prawa do ochrony zdrowia. Wg Art. 25 Deklaracji każdy człowiek ma prawo do takiej stopy życiowej, która zapewni jemu i rodzinie zdrowie i dobrobyt włączywszy w to żywienie, mieszkania, odzież, opiekę lekarską oraz świadczenia socjalne, prawo do ubezpieczenia w przypadku bezrobocia, choroby i niezdolności do pracy, owdowienia, starości, utraty środków do życia w sposób od niego niezależny. Matka wraz z dzieckiem mają prawo do specjalnej opieki i pomocy, a wszystkie dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie, korzystać z takiej samej ochrony społecznej. Art. 22 Deklaracji przyznaje całej ludzkości prawo do zabezpieczenia społecznego i uprawnia go do korzystania z wszelkich praw ekonomicznych, kulturalnych i socjalnych niezbędnych dla zachowania godności oraz swobodnego rozwoju osobowego. Natomiast w Art. 23 i 24 jest mowa o prawie do sprawiedliwych i odpowiednich warunków pracy i ochrony przed bezrobociem, prawie do godziwego wynagrodzenia umożliwiającego godną egzystencję oraz wszelka pomoc, różnymi środkami w razie potrzeby a także prawo do urlopu i wypoczynku [20].


II. 4. Deklaracja Helsińska i Tokijska a badania medyczne


Deklaracja Helsińska, która została przyjęta przez Światowe Towarzystwo Medyczne (WMA) w Helsinkach w czerwcu 1964 roku jest szczególnie ważnym dokumentem etycznym, o fundamentalnym znaczeniu, który to dokument w istotnym stopniu wpłynął na badania medyczne. Zawartość tego dokumentu podlegała uzupełnianiu, od tego czasu ulegała wielokrotnym modyfikacjom, z czego ostatnia pochodzi z 2000 r. W latach 2002 i 2004 treść tej deklaracji została opatrzona dwiema notami wyjaśniającymi, z których to not, pierwsza dotyczy prób z użyciem placebo, druga zaś nota potwierdza paragraf 30 tej Deklaracji i mówi o dostępności probantów do rezultatów badania. Noty te są rezultatem wojen etycznych i stanowią integralną część dokumentu. W porównaniu z Kodeksem Norymberskim w tej Deklaracji zostały wprowadzone trzy zmiany. Pierwszą z nich, odnotowaną w 1964 roku, jest złagodzenie rygorystycznego przepisu mówiącego o dobrowolnej zgodzie probanta, uważanej przez lekarzy za zbyt legalistyczną, pozwalając na wyrażenie zgody zastępczej. Druga zmiana z 1975 roku, dotyczyła wprowadzenia instytucjonalnego mechanizmu kontroli zgodności badań z przepisami Deklaracji w formie samodzielnych komisji etycznych i w art. 5 dokonano złagodzenia wymogu dotyczącego zgody. Mówi on o sytuacji, gdy lekarz nie może z różnych powodów uzyskać świadomej zgody pacjenta na przeprowadzenie badania, fakt ten powinien być udokumentowany w protokole eksperymentu i przedstawiony niezależnej komisji. Trzecią zmianą był podział badań na eksperymenty terapeutyczne – mające cel diagnostyczny i terapeutyczny oraz eksperymenty nieterapeutyczne – mające cel czysto naukowy, czyli pozbawiony w stosunku do obiektu doświadczenia bezpośredniej wartości diagnostycznej lub leczniczej [21,22,23].



Deklaracja Tokijska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy została uchwalona w październiku 1975 r. w Tokio. Zawiera ona pewne wskazania dla lekarzy dotyczące tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego ich traktowania i karania w przypadku zatrzymania bądź uwięzienia. W Deklaracji tej tortury są zdefiniowane, jako rozmyślne, systematyczne oraz złośliwie wywoływanie przez jedną bądź więcej osób działających samowolnie lub wykonujących rozkazy władz, bólu fizycznego lub psychicznego, celem zmuszenia ich do ujawnienia pewnych informacji czy z jakichkolwiek innych przyczyn. Deklaracja mówi o zakazie wspierania, tolerowania i uczestniczenia przez lekarza w torturach i innych nieludzkich praktykach bez względu na rodzaj przestępstwa o dokonanie, którego ofiara jest podejrzana, oskarżona czy uznana za winną, oraz bez względu na jej przekonania oraz motywy, także podczas konfliktów zbrojnych i zamieszek. Zakazuje się lekarzowi udostępniania gabinetu, wszelkich przyrządów, leków i wiedzy celem ułatwienia przeprowadzenia tortury oraz innego okrutnego, nieludzkiego i upokarzającego traktowania a także obecności przy tych makabrycznych praktykach. Jego podstawową rolą jest niesienie ulgi pacjentom i wszelkie powody osobiste, zbiorowe czy polityczne nie mogą przesłaniać tego wyższego celu. W dalszej części Deklaracja Tokijska mówi o postępowaniu lekarza w przypadku odmowy przyjmowania pokarmów przez więźnia. Jeżeli jest on świadomy konsekwencji swojej decyzji wówczas nie ma obowiązku karmienia go sztucznymi metodami. Lekarz natomiast ma obowiązek wyjaśnić mu, jakie są konsekwencje tej decyzji. W ostatnim punkcie Deklaracja Tokijska zapewnia także wsparcie Światowego Stowarzyszenia Lekarzy do pomocy lekarzom i ich rodzinom w obliczu zagrożenia represjami za odmówienie pomocy w stosowaniu tortur i innego upokarzającego traktowania [22].


II. 5. Polskie Kodeksy Etyki Lekarskiej



Na kształt kodeksów lekarskich znaczny wpływ miało powstanie w okresie zaborów na ziemiach polskich towarzystw i izb lekarskich. Pierwszym polskim kodeksem etyki lekarskiej były ogłoszone w 1876 r. w zaborze austriackim „Uchwały Towarzystwa Lekarzy galicyjskich w przedmiocie obowiązków lekarzy względem swych kolegów i zawodu lekarskiego w ogóle.” Drugim kodeksem były „Zasady obowiązków i praw lekarzy” ogłoszone w zaborze rosyjskim w 1884 r. przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Natomiast wspólny dla wszystkich trzech zaborów Kodeks Deontologii Lekarskiej uchwalono na X Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w 1907 r., ogłoszony ponownie w 1925 r. Pierwszym Kodeksem w niepodległej Polsce był „ Zbiór zasad deontologii lekarskiej uchwalony 16 czerwca 1935 r. na Walnym Zebraniu Naczelnej Izby Lekarskiej. Ogłoszono go ponownie po II wojnie światowej i obowiązywał do momentu rozwiązania przez komunistów Izb Lekarskich, czyli do roku 1950 [24]. Projekt Kodeksu Deontologicznego Tadeusza Kielanowskiego z 1959 r., oraz uchwalone w 1968 r. „Zasady etyczno-deontologiczne”, a także późniejszy bardzo istotny dokument „Zbiór zasad etyczno-deontologicznych” rozpoczynają proces unormowania ważnej zasady wyrażania zgody na leczenie i konieczność udzielania choremu rzetelnej informacji, ograniczając jednakże niepomyślne wiadomości dla dobra psychicznego pacjenta. W 1989 r. przywrócono Izbę Lekarską, której pierwszym zadaniem było opracowanie Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL). Jego ujednoliconą wersję uchwalono na II Krajowym Zjeździe Lekarzy w Bielsko – Białej w 1991 r. Tekst ten wraz z wszelkimi zmianami dość obszernie definiuje zasadę zgody i prawa chorego do informacji oraz sytuację niemożności wyrażenia zgody przez pacjenta. Obecnie obowiązuje KEL, który został uchwalony na VII Krajowym Zjeździe Lekarzy w Toruniu w roku 2003 [25]. Mówi on o zakazie eksperymentowania na ludzkich embrionach, ich eliminacji wynikającej z wszelkich defektów genetycznych oraz klonowania w celach terapeutycznych bądź reprodukcyjnych. KEL potwierdza to ważne stanowisko chroniące życie ludzkie od samego początku. Razem z zakazem przeprowadzania eutanazji i pomocy w samobójstwie kodeks przedstawia uniwersalna etykę służby życiu od jego początku kończąc na naturalnej śmierci. Ważnym osiągnięciem etycznym KEL jest stanowisko wobec wszelkich nowych problemów wynikających rozwoju biotechnologii. Mowa tu o regulacjach etycznych dotyczących klonowania reprodukcyjnego i terapeutycznego, kwestie predykcji genetycznej tzn. przewidywania zdrowotnej przyszłości człowieka w oparciu o jego zapis genetyczny, sprawy dokonywania eksperymentów medycznych na człowieku, przeprowadzania przeszczepów i zapobiegania uzależnieniu się lekarzy od przemysłu farmaceutycznego. Artykuły 51a – 51g dotyczą zaleceń chroniących decyzje lekarza przed sugestiami przemysłu medycznego dotyczących skierowań na badania, wyboru terapii, wyposażenia medycznego i przepisywania wszelkich leków. Otwartość w tej kwestii winna być dodatkowym zabezpieczeniem. Również zbliżona jawność ma miejsce przy badaniach sponsorowanych a ponadto, według Art. 51e: „Lekarz powinien ujawniać swoje powiązania z producentem leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) pacjentom, którzy mają być poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta”  [24,25,26,]. 


II. 6.  Raport z Belmont – znaczenie w badaniach biomedycznych



Raport z Belmont jest amerykańskim dokumentem prawnym, który został opublikowany w 1979 roku i który stanowi standardową prezentację reguł lojalności w badaniach biomedycznych. Sformułowane są w nim trzy podstawowe zasady o szczególnym znaczeniu dla etyki badań naukowych z uczestnictwem ludzi. Pierwszą z nich jest zasada szacunku dla osób uczestniczących w badaniach. Drugą zasadą jest zasada dobroczynności, natomiast trzecią zasada sprawiedliwości. Zasady te mają dość ogólny zasięg, szczególnie w odniesieniu do badań medycznych, zatem autorzy sformułowali trzy kolejne, bardziej praktyczne postulaty, którymi powinni się kierować lekarze i naukowcy prowadzący badania [27].


Należą do nich:


1. Postulat świadomej zgody – wymaga on, aby osoby poddawane badaniom medycznym, na tyle ile są zdolne do świadomego wyboru, mogły wybrać to, co będzie się z nimi działo. Wyróżnia się tu: informację - przekazywaną przez lekarza osobie badanej, zrozumienie, z jakim osoba badana powinna przyjąć tę informację, a także dobrowolność – z jaką osoba wyraża zgodę na badanie;


2. Postulat właściwej proporcji ryzyka i korzyści – oceny tej należy dokonać przed rozpoczęciem badań biorąc pod uwagę przewidywane korzyści i szkody. Ocena ta ma ustalić czy pomiędzy ryzykiem szkód a spodziewanymi korzyściami zachodzi odpowiednia proporcja i kiedy jest właściwa, projekt zyskuje aprobatę;


3. Postulat sprawiedliwości (bezstronności) – mówi o tym, aby żadne z osób i grupy osób nie miały uprzywilejowanego dostępu do badań korzystniejszych dla uczestników i nie były obarczane szczególnym ciężarem ryzykownych badań [27].


II. 7. Europejska Konwencja Bioetyczna - próba ujednolicenia standardów w medycynie oraz w badaniach naukowych


Do jednych z ogromnie istotnych prób ujednolicenia standardów bioetycznych w medycynie i badaniach naukowych w dziedzinie medycyny należy Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w Kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie, została podpisana 4 kwietnia 1997 r. w hiszpańskim mieście Oviedo. Jest dokumentem najwyższej rangi europejskiego prawa bioetycznego. Posiada status traktatu międzynarodowego. Nazywana jest Europejską Konwencją Bioetyczną, gdyż miejscem jej powstania i organizacją patronującą jest Rada Europy [5,28,29].  Bardzo ważne znaczenie z etycznego punktu widzenia jest sformułowanie w artykule 2, mówiące o prymacie jednostki wobec społeczeństwa a także postępu naukowego i technicznego. Brzmi ono: „Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki” [28,29]. W myśl tej zasady wymagana jest interpretacja każdego z postanowień Konwencji. Niektóre zagrożenia związane są również z manipulacjami genetycznymi dotyczącymi całego gatunku ludzkiego, a nie tylko pojedynczych jednostek. Konwencja pozwala na interwencję genetyczną tylko dla celów prewencyjnych, diagnostycznych lub terapeutycznych jedynie wtedy, gdy celem jej nie jest wprowadzenie jakiejkolwiek modyfikacji w genomie. Zakazuje modyfikacji genomu spermatozoidów oraz komórek jajowych przeznaczonych do zapłodnienia. W odniesieniu do eksperymentów na ludziach sprzeciwia się tworzeniu embrionów ludzkich w celach eksperymentalnych. W odniesieniu do osób dorosłych ocena jest zróżnicowana w zależności czy są to eksperymenty terapeutyczne bądź badawcze, oraz czy osoba jest zdolna do wyrażenia zgody. Jeśli osoba nie jest zdolna do wyrażenia świadomej zgody dopuszcza się wtedy jedynie eksperymenty, które mogą jej przynieść bezpośrednią korzyść zdrowotną, a w wyjątkowych sytuacjach również takie, które obarczone są pewnym ryzykiem, a mogą się przyczynić do naukowego zrozumienia choroby tej osoby [5].



Konwencja ta stanowi bardzo ważny i istotny krok w kierunku ujednolicenia standardów bioetycznych w Europie, a także poza jej obszarem, oraz wzmacnia demokratyczne tendencje prawne w medycynie i badaniach naukowych [28,29].


III.  Zgoda uczestnika badania klinicznego na udział w tych badaniach


Uczestnikiem badania klinicznego jest osoba, która została wcześniej zgodnie z obowiązującym prawem, szczegółowo poinformowana o celu, znaczeniu i ewentualnych skutkach i ryzyku badania klinicznego i która następnie wyraziła świadomie i dobrowolnie zgodę na uczestniczenie w tym badaniu. Dopiero na tej podstawie może zostać zakwalifikowana do danego badania. Świadoma i dobrowolna zgoda na uczestniczenie w badaniu klinicznym musi spełniać ściśle określone i wymagane kryteria. Zgoda ta musi być przede wszystkim wyrażona na piśmie, opatrzona datą i podpisana wraz z oświadczeniem woli uczestnika badania klinicznego potwierdzającym fakt dobrowolnego wzięcia udziału w badaniu klinicznym wraz ze wzmianką o fakcie wcześniejszego poinformowania o istocie danego badania, skutkach i ryzyku wystąpienia ewentualnych niepożądanych zdarzeń w trakcie jego prowadzenia. W przypadku niemożności wyrażenia świadomej zgody pacjenta na piśmie prawo uznaje zgodę wyrażoną ustnie w obecności, co najmniej dwóch świadków, która musi być odnotowana w protokole badania klinicznego wraz z datą wyrażenia zgody i podaniem przyczyny braku podpisu uczestnika badania klinicznego [1,2,3,9,10].


Proces uzyskania świadomej zgody pacjenta na uczestniczenie w badaniu klinicznym leku obejmuje przedstawienie mu przez lekarza – głównego badacza lub współbadacza w zrozumiały i jednoznaczny sposób, w formie ustnej i pisemnej dokładnych informacji dotyczącej danego projektu w postaci dokumentu, w którym wyraźnie i zrozumiale podano cel i sposób prowadzenia badania, określono ściśle gwarancje bezpieczeństwa jego przebiegu a także dołączono formę objęcia osób uczestniczących w badaniach obowiązkiem ubezpieczenia na wypadek wystąpienia zdarzeń niepożądanych wraz z przedstawieniem ważnej polisy ubezpieczeniowej. Ponadto osoba wyrażająca świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniach klinicznych leku zostaje poinformowana o pełnej dobrowolności uczestniczenia w tym badaniu, o zapewnieniu możliwości zadawania pytań w każdym czasie trwania badania i prawnym zagwarantowaniu możliwości wycofania się z tego badania w każdym momencie i bez jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli po zapoznaniu się z wszystkimi powyższymi informacjami dotyczącego przebiegu badania osoba świadomie zdecyduje się na udział w badaniu klinicznym leku, to wtedy podpisuje formularze zgody, z których jeden egzemplarz jest oddawany badanemu a drugi zostaje zachowywany w archiwum projektu. Podpisanie przez osobę uczestniczącą w badaniu klinicznym leku świadomej zgody na uczestnictwo w badaniu powinno zostać poprzedzone ustną, a następnie pisemną dokładną informacją o celu badania, o warunkach jego przeprowadzania (np. ewentualnym podaniu placebo), oczekiwanych korzyściach badania, potencjalnym ryzyku oraz o możliwości w każdej chwili wycofania swojej zgody na dalszy udział w badaniu bez podania przyczyny, co z kolei nie może mieć negatywnego wpływu na sposób dalszego leczenia według obowiązujących wskazań klinicznych. Każdy uczestnik badania klinicznego leku otrzymuje wtedy w to miejsce standardową, ogólnie przyjętą farmakoterapię [1,2,9,10].



Potrzeba uzyskania zgody na udział w badaniu zapisana jest w Art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i brzmi następująco: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody” [4,10,17,30]. Także Kodeks karny (KK) w Art. 27 ust. 2 mówi: „Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie” [31].  Odpowiednia informacja obejmuje akceptację przez probanta stosunku ryzyka do korzyści oraz powinna być przekazana w sposób właściwie zrozumiały przez uczestnika, aby była w pełni świadoma [26]. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 25 ust. 1 mówi: „Przeprowadzenie eksperymentu medycznego wymaga pisemnej zgody osoby badanej mającej w nim uczestniczyć. W przypadku niemożności wyrażenia pisemnej zgody, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożone w obecności dwóch świadków. Zgoda tak złożona powinna być odnotowana w dokumentacji lekarskiej” [31]. Jeśli chodzi o osoby małoletnie zgoda ta podejmowana jest przez oboje rodziców Jak mówi Art. 25 ust. 6 tejże ustawy: „W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy odmawia zgody na udział chorego w eksperymencie leczniczym, można zwrócić się do sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu przeprowadzającego eksperyment, o wyrażenie zgody” [31]. Jeżeli sąd wyrazi zgodę na przeprowadzenie eksperymentu wówczas zgoda przedstawiciela ustawowego nie jest wymagana, a natomiast, gdy osoba małoletnia ukończyła 16 lat, to wymagana jest także jej pisemna zgoda. Zatem zgoda przedstawiciela ustawowego w tym przypadku jest niewystarczająca, aby legalnie przeprowadzić eksperyment. Ponadto sama zgoda małoletniego nie wystarczy, gdyż w brzmieniu powyższej ustawy: „Udział małoletniego w eksperymencie badawczym jest dopuszczalny, jeżeli spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego, a ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów. Eksperyment badawczy z udziałem małoletniego nie jest dopuszczalny, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych”. Sytuacja postępowania z osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi jest identyczna jak w przypadku powyżej oraz wg Art. 43 ust. 3 KEL: „Lekarz nie może prowadzić eksperymentów badawczych z udziałem żołnierzy służby zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem badań prowadzonych dla dobra tych grup” [26,31]. Kobiety w ciąży i karmiące mogą brać udział jedynie w eksperymencie badawczym pozbawionym ryzyka bądź związanym z niewielkim ryzykiem [26,31]. Szczególnym przypadkiem z przyczyn etycznych, prawnych i medycznych jest eksperyment z udziałem osób w stanach nagłych i sytuacji zagrożenia życia. Należą do nich np. świeży zawał, udar mózgu, uraz wielonarządowy spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, ostre niepowikłane zapalenie wyrostka robaczkowego, napad astmatyczny u osoby z dobrze rozpoznaną i leczona astmą a także stan terminalny u pacjentów z chorobą przewlekłą. Jak mówi art. 25 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy: „W przypadkach niecierpiących zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, uzyskanie zgody […] nie jest konieczne” [26,31].


IV.  Etapy badań klinicznych leków – podstawy ich przeprowadzania


Badanie kliniczne nowego leku przebiega w czterech fazach. Poprzedzone jest zawsze badaniem przedklinicznym, którego wyniki dostarczają pierwszych, wstępnych, ale bardzo istotnych informacji o profilu działania biologicznego nowej, testowanej substancji chemicznej, jako potencjalnie przydatnej w stosowaniu klinicznym. Badania przedkliniczne są prowadzone na hodowlach komórkowych, na izolowanych narządach oraz na zwierzętach doświadczalnych. Uzyskane rezultaty tych badań, jeśli są interesujące ze względu na podstawowe parametry farmakologiczne, np. komórkowy mechanizm działania tej substancji, siłę i profil działania, przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych aspektów toksykologicznych, są podstawą do dalszej decyzji skierowania tej substancji do kolejnego etapu badań klinicznych, które to badania pozwolą później na dokładne określenie jej przydatności, jako leku w stosowaniu klinicznym. Pozytywny wynik badań przedklinicznych, jest niezbędny do dopuszczenia do następnych faz badań klinicznych prowadzonych już na człowieku.  I faza badania klinicznego leku obejmuje tzw. wstępne badania kliniczne. Przeprowadzana jest na stosunkowo niedużej grupie zdrowych ochotników, zazwyczaj obejmującą około 10 do 15 zdrowych osób, ochotników, którzy przed przystąpieniem do badań są szczegółowo poinformowani o celu i ewentualnym ryzyku badania. Zasadą selekcji osób uczestniczących w tej fazie badań jest wybór zdrowych ochotników zazwyczaj w wieku 21-55 lat a celem jest wstępne ustalenie, czy działania, które zostały stwierdzone w badaniach na zwierzętach występują również u ludzi. Celem głównym I fazy badania klinicznego leku jest wstępne ustalenie jego działania farmakologicznego i wstępna ocena bezpieczeństwa oraz stwierdzenie ewentualnego szkodliwego jego działania, ponadto uzyskanie danych z zakresu farmakokinetyki dotyczących wchłaniania, metabolizmu i eliminacji tej substancji leku, ocena zależności siły działania od dawki oraz ustalenie wstępnych granic dawkowania.  II faza badań klinicznych leków przeprowadzana jest na niewielkiej, wybranej grupie chorych (pacjentów) i obejmuje wstępne kontrolowane badania kliniczne. Badania prowadzi się w kilku niezależnych ośrodkach klinicznych, obejmując badaniem w każdym z nich po około 10 do 30 chorych. W tej fazie badań klinicznych porównuje się u badanych pacjentów chorych na schorzenie, do leczenia, którego jest przeznaczony dany lek, działanie terapeutyczne badanego leku z działaniem znanego leku oraz/lub placebo. Analizuje się kliniczne działanie badanego leku, wykonuje się badania laboratoryjne i dodatkowe, oceniając ich wyniki oraz wystąpienie ewentualnych zdarzeń niepożądanych. Celem tej fazy badań jest wstępne określenie właściwości terapeutycznych nowego leku w proponowanym wskazaniu, określenie dawki, sposobu i częstości podawania badanego leku wraz z określeniem zależności między wielkością dawki a siłą działania. III faza badań klinicznych obejmuje rozszerzone, kontrolowane badania kliniczne, przeprowadzane na dużej grupie chorych, w wieku ośrodkach klinicznych w jednym lub wielu krajach, według zasad stosowanych w trakcie II fazy, w sposób identyczny w każdym z tych ośrodków. Ponadto w III fazie badań określa się wpływ badanego leku na jakość życia chorych, tzn. poprawę stanu zdrowia pacjentów, którzy uczestniczą w tych badaniach, w tym ich samopoczucia. Badania kliniczne III fazy są badaniami wieloośrodkowymi, randomizowanymi prowadzonymi na dużej grupie pacjentów, która zazwyczaj obejmuje od około 300 do 3000 lub więcej badanych osób. Są prowadzone na ogół metodą podwójnie ślepej próby, z zastosowaniem placebo lub rzadziej preparatu o zbliżonym działaniu terapeutycznym. Wyniki uzyskiwane z rozszerzonego badania klinicznego III fazy ze względu na dużą badaną grupę pacjentów z wielu ośrodków badawczych, pozwalają na podjęcie końcowej decyzji dotyczącej ewentualnego rozpoczęcia procesu rejestracji badanego leku i następnie, po uzyskaniu rejestracji, wprowadzenia go do terapii lub też podjęcia decyzji wstrzymującej proces rejestracji leku [1,2,3].

V. Działalność i znaczenie Komisji Bioetycznych w Polsce dla zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonych badań klinicznych


Głównym zadaniem Komisji Bioetycznych jest całościowa precyzyjna ocena jakości i celowości planowanego badania klinicznego (eksperymentu medycznego) na człowieku, jego zgodności z wymogami etycznymi i przepisami prawa, a zwłaszcza z regułami tzw. dobrej praktyki klinicznej (GCP) wraz z określeniem przewidywanego stosunku ryzyka do korzyści dla uczestnika eksperymentu i społeczeństwa, a także sprawdzenie, czy dane badanie zostało zaplanowane z zachowaniem zasady minimalizacji ewentualnego ryzyka, cierpienia psychicznego i fizycznego oraz czy zapewniono sprawiedliwe odszkodowanie w razie poniesienia szkody [4,6,7,8,9,10,11].


Zasady etyczne badań przeprowadzanych na człowieku doprowadziły do konieczności powołania niezależnych komisji [1,2,5]. Działalność Komisji Bioetycznej opiera się na etyce, kodeksach prawa, deontologii i najróżniejszych przepisach wydawanych przez różne instytucje i organizacje, w tym między innymi WHO, Unia Europejska, Światowe Stowarzyszenie Medyczne i inne organizacje międzynarodowe [3,5,7,8,12]. Według Art. 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych: „Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej powoływana jest w drodze uchwały okręgowej rady lekarskiej” oraz „Komisje Bioetyczne przy uczelni albo przy medycznej jednostce badawczo-rozwojowej powoływane są w drodze zarządzenia wewnętrznego rektora uczelni albo dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej” [1]. We wszystkich krajach UE obowiązują regulacje dotyczące badań klinicznych i wg ICH GCP (International Conference of Harmonization for Good Clinical Practice), Komisje Bioetyczne posiadają określone zalecenia i wskazówki dla Europejskich Komisji Bioetycznych [6]. W Art. 3 rozporządzenie mówi dalej, że: „Komisję Bioetyczną powołuje się na okres kadencji trwającej trzy lata. Członkami komisji bioetycznej są: lekarze specjaliści, po jednym przedstawicielu innego zawodu, w szczególności: duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta, pielęgniarka - wszyscy, którzy posiadają, co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie. Osoba wykonująca inny zawód niż zawód lekarza nie może być członkiem komisji bioetycznej, jeżeli podmiot powołujący komisję jest jej pracodawcą. Podmiot powołujący komisję bioetyczną ustala skład komisji w liczbie członków od 11 do 15. Komisja Bioetyczna wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji będącego lekarzem i zastępcę przewodniczącego komisji nie będącego lekarzem. Podmiot powołujący komisję bioetyczną może odwołać członka komisji przed upływem kadencji na jego wniosek lub gdy nie uczestniczy on w pracach komisji. W razie zmniejszenia się składu komisji bioetycznej dokonuje się jego uzupełnienia w czasie trwania kadencji komisji; mandat nowego członka komisji wygasa z upływem jej kadencji. Członkowie komisji bioetycznej pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej komisji [1].


W pracy Komisji Bioetycznej czynnie uczestniczy przedstawiciel pielęgniarskiego. Udział pielęgniarki/pielęgniarza posiadającego określone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym wymagany staż pracy w zawodzie, jest prawnie zagwarantowany już na etapie opiniowania i zatwierdzania wniosków do właściwej dla miejsca planowanych badań klinicznych Komisji Bioetycznej, w której odbywa się rozpatrywanie wniosku o dopuszczenie do rozpoczęcie badania klinicznego leku, sprawdzanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla bezpieczeństwa przebiegu tego badania wraz z jawnym lub tajnym głosowaniem za lub przeciwko rozpoczęciu tego badania, mając do dyspozycji całą niezbędną dokumentację.  To w tym miejscu każdy z członków Komisji Bioetycznej, w tym pielęgniarka/pielęgniarz, jako reprezentant swojego środowiska posiadający duże doświadczenie zawodowe i właściwą postawę etyczną może czynnie i świadomie już uczestniczyć w procesie rozpoczęcia badania klinicznego danego leku lub leków stanowiących nową postać poddawaną ocenie badania klinicznego [1].


Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej, po przegłosowaniu wniosku o dopuszczenie do badania klinicznego leku w warunkach określonych w prawie, umożliwia rozpoczęcie tego badania, ale równocześnie nakłada obowiązek powiadamiania Komisji Bioetycznej o możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych działań w trakcie prowadzenia tego badania klinicznego. Komisja Bioetyczna ma zawsze obowiązek przeanalizowywania napływających takich raportów i może głosami swoich członków, w tym także pełnoprawnym głosem przedstawiciela środowiska pielęgniarskiego, zawiesić lub wstrzymać to badanie, może wezwać głównego badacza do złożenia wyjaśnień związanych z badaniem lub zobowiązać do uzupełnienia dokumentacji [3,7,30].


Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej, po przegłosowaniu wniosku o dopuszczenie do badania klinicznego leku w warunkach określonych w prawie, umożliwia rozpoczęcie tego badania, ale równocześnie nakłada obowiązek powiadamiania Komisji Bioetycznej o możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych działań w trakcie prowadzenia tego badania klinicznego. Komisja Bioetyczna ma zawsze obowiązek przeanalizowywania napływających takich raportów i może głosami swoich członków, zawiesić lub wstrzymać to badanie kliniczne, które jest w trakcie przeprowadzania, może także wezwać głównego badacza do złożenia wyjaśnień związanych z badaniem lub zobowiązać go do uzupełnienia dokumentacji [1,3,7,13,32].


Według wytycznych CIOMS (Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych /Council for International Organizations of Medical Sciences/) do podstawowych zadań Komisji Bioetycznych należy sprawdzenie czy wszelkie zaproponowane działania, a szczególnie podawania nowych leków, zostały ocenione przez fachowych ekspertów pod kątem bezpieczeństwa stosowania u człowieka oraz pewności, co do rozwiązania innych problemów etycznych związanych z planem badania. Komisje oceniają badania nowych leków u ludzi, co jest bardzo trudne ze względu na trwające od ubiegłego stulecia zjawisko eksplozji leków. Przemysł farmaceutyczny każdego roku produkuje kolosalną ilość nowych specyfików wymagających precyzyjnych i bezpiecznych badań na człowieku, zgodnie z zasadami etycznymi. Komisja Bioetyczna sporządza opinię o projekcie danego eksperymentu medycznego. Wniosek dotyczący wyrażenia opinii powinien zawierać tytuł tego projektu, jego opis, uzasadnienie i celowość, wykonalność, warunki ubezpieczenia, dane o przewidywanych korzyściach poznawczych i leczniczych, o spodziewanych korzyściach dla osób poddających się eksperymentowi oraz zasady włączania i wyłączania uczestników badania. Następnie komisja wydając opinię ocenia jej zasadność, wykonalność, plan badania, analizę spodziewanego ryzyka i korzyści, prawidłowość protokołu badania, wybór badacza, jego współpracowników oraz ośrodka. Dalej oceniana jest : jakość broszurki badacza, uzyskanie świadomej zgody i wszelkie informacje dla badanych, warunki ubezpieczenia, wynagrodzenie dla badacza i badanych (ewentualna rekompensata), a także zasady doboru badanych. Ma to wykazać etyczność badań oraz ich zgodność z przepisami prawnymi [1,3,7,13,30]. Informacja o przechowywaniu dokumentacji badań zawarta jest w Art. 37r. ust. 4 Ustawy Prawo farmaceutyczne i brzmi: „Komisja Bioetyczna przechowuje dokumentację dotyczącą badania klinicznego przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono badanie kliniczne” [1,2]. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła rola Komisji Bioetycznych. Zrzeszenie Wydawnictw Naukowych, broniąc własnych publikacji, zadecydowało, iż żadne liczące się czasopismo bez zgody Komisji Bioetycznej nie będzie publikować badań przeprowadzanych na ludziach. Instytucje naukowe akceptują i finansują tylko te projekty, które uzyskały pozytywną opinię komisji [1,2].


Komisje Bioetyczne przyczyniają się także do zapewnienia godności, bezpieczeństwa, praw i dobrostanu obecnych i ewentualnych uczestników badań klinicznych. Fundamentalną zasadą w badaniach, w których uczestniczy człowiek, jest szacunek dla godności osoby ludzkiej. Cele badania nie mogą być ważniejsze od zdrowia, dobrostanu i odpowiedniej opieki nad członkami badania. Istotna jest również zasada sprawiedliwości, która nakazuje sprawiedliwe rozłożenie korzyści i obciążeń związanych z badaniem między wszystkimi grupami społecznymi, obejmując płeć, wiek, status ekonomiczny, kulturę i problemy etniczne. Komisje Bioetyczne powinny gwarantować i gwarantują niezależną, terminową i kompetentną ocenę wszelkich badań. Odpowiadają także za ocenę badania klinicznego przed jego rozpoczęciem, w czasie jego trwania oraz powinny okresowo zaopiniować badania, które uzyskały już pozytywną opinię, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkim osobom uczestniczącym w tych badaniach [1,2,3,13,27,30,32].
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Abstrakt


Péče o jedince se zdravotním postižením si ve společnosti vyžaduje multidisciplinární přístup. Odborníci z různých vědních oborů věnují této problematice mimořádnou pozornost. Kromě odborné pomoci v oblasti medicínské, psychologické, speciálně pedagogické, ošetřovatelské, rehabilitační či oblasti veřejných služeb se mnozí podílejí na vzniku odborných pracovišť zaměřených nejen na léčbu, ale i na speciální intervenci. Kvalita života je pro člověka jedním z limitujících faktorů plnění sociálních rolí. Cílem příspěvku je zjistit, jaké psychosociální bariéry znesnadňují klientům upoutaným na invalidní vozík návrat do běžného života a jak zvládají svou novou životní roli.


Klíčová slova: Klient. Invalidní vozík. Zdravotní postižení. Multidisciplinární přístup. Kvalita života.


Abstract


The care for individuals with disabilities requires a multidisciplinary approach in a modern society. Experts from different disciplines have been devoting a great attention to this issue. In addition to professional assistance in the area of medical, psychological, special education, nursing, rehabilitation and public services, a lot of experts have been involved in the creation of specialized centres focused not only on treatment but also on special intervention. The quality of life for a human being is one of the factors limiting the implementation of social roles. The aim of this paper is to identify both the psychosocial barriers which make it difficult for clients confined to wheelchairs to return to normal life and how to handle their new life roles. 


Key words: Client. Wheelchair. Disability. Multidisciplinary approach. Quality of life. 


Úvod


Lidská společnost se neustále vyvíjí, stejně jako pohled na jedince, kteří se nějakým způsobem od majoritní populace odlišují. Typy postojů k jedincům s postižením se během vývoje lidské společnosti a v různých kulturách mění. Při pohledu do historie se setkáváme s různými názory na handicapované jedince, ať už s odlišným vzhledem, tělesným, psychickým či smyslovým handicapem. Tyto názory často jedince s postižením vůči ostatním znevýhodňovaly, někde byli považováni za přítěž pro danou skupinu, jinde vnímáni jako zdroj nebezpečí, často jako zdroj soucitu či vůle boží. Některé tyto negativní postoje a z nich vyplývající předsudky můžeme pozorovat i v dnešní době (3). Nemoc či postižení představují společenské znevýhodnění. Takový člověk získává určitou sociální roli, která mu přináší některá privilegia, ale zároveň i mnohá omezení. Vzestupem prestiže medicíny a dalších společenských věd došlo k výrazným změnám v postoji k postiženým lidem. Důležitou roli při akceptaci jedince se zdravotními problémy hraje typ postižení, a to zejména zda se jedná o postižení vrozené či získané.


Postoje handicapovaných ke zdravým lidem


Reakce handicapovaných jedinců mohou být závislé na typu postižení, zachovalých schopnostech, dosažené vývojové úrovni, na zkušenostech, věku či sociálním prostředí, kde žijí (3). K udržení psychické rovnováhy a sebeúcty využívá jedinec s postižením různé způsoby obrany, které mu pomáhají zvládat jeho nelehkou životní situaci. Odlišný postoj zaujímají lidé s vrozeným a získaným postižením. Názory a postoje zdravých lidí a jedinců s postižením se různí. Ke vzájemné izolaci mohou obě strany dojít poměrně lehce, a to při nedostatku informací, neporozumění a v neposlední řadě i vlivem předsudků. Důležité je také subjektivní hodnocení vlastního postižení a perspektiva budoucnosti (4). Významnou roli hraje i adaptace na novou sociální roli. Jedinec se získaným, později vzniklým postižením, prožívá silné emoční trauma. Vzhledem k dosažené vývojové úrovni, osobnostních vlastnostem a sociální podpoře nejbližších se s touto situací vyrovnává různými způsoby. Velmi často prožívá nejrůznější negativní emoční reakce, například deprese, úzkost, pocity osamocení aj. Postižení, které vzniklo náhle, vyvolává větší zátěže než problémy mající chronický charakter. Trvají dlouhodobě a jedinec se dokáže alespoň částečně adaptovat.


Každý jedinec má i podvědomě určitou představu o tělesné a duševní kráse (2). Vlivem úrazu se ale těmto představám vzdaluje, zejména při amputacích končetin, poranění páteře či míchy. To vyvolává rozpor mezi ideálem a nynějším neuspokojivým vzhledem a funkcí vlastního těla. Dalším stupněm může být až odpor vůči sobě samému, který bývá příčinou sociální izolace. Reakce na postižení se liší s věkem. Děti jsou ovlivněny reakcí svých rodičů, tedy podle toho, jak se oni s touto situací vyrovnávají. V adolescenci a rané dospělosti je zvýšené riziko poškození vlastního zdraví. Dospělí dokážou uvažovat o důsledcích postižení pro jejich další život. Postižení v období dospívání má značný dopad na rozvoj identity, někdy může dojít i k regresi na nižší vývojový stupeň. Na druhou stranu v tomto období má už jedinec vytvořeny vztahy se zdravou společností, tyto sociální dovednosti mu zůstávají, a proto pro něj nebude tak obtížné začlenit se zpět do společnosti (3).


Fáze zvládání získaného handicapu


Reakce na novou situaci s postižením a zvládání této zátěže probíhá ve čtyřech fázích (3):


· Fáze latence – jedinec má nedostatek informací. Myslí si, že je tento stav přechodný, že se plně uzdraví, a proto ani neuvažuje o změně životních plánů a hodnot.


· Fáze pochopení traumatizující reality – pacient je léčen, ale sám po určité době zjistí, že se jeho stav nemění a pravděpodobně k úplnému uzdravení nedojde, nebo je takto informován lékařem. Následuje šok na tuto zátěž, reaguje popřením, kdy zpochybňuje, že by to bylo možné.


· Fáze protestu a smlouvání – jedinec se ke všemu staví negativně, odmítá kontakt s lidmi, nechce žít ani rehabilitovat. Nepřipouští si žít jako postižený. Postupem času se začíná se svým stavem vyrovnávat, ale stále smlouvá s osudem a uchovává si naději na lepší výsledek. V této fázi se také mohou objevovat pocity bezmocnosti, sebelítost, obviňování ostatních aj.


· Fáze postupné adaptace – postižený se učí sebeobsluze, pohyblivosti, orientaci v prostředí. Seznamuje se s novými způsoby jak žít, které dosud neznal a osvojuje si je. Teprve v tomto období se začíná smiřovat se svým zdravotním stavem a tomu také přizpůsobovat další směřování. Návrat do společnosti je pro postiženého velice obtížný, ocitá se v jiné sociální pozici a ve změněných sociálních podmínkách.


Socializace postiženého člověka


Úraz či onemocnění s trvalými následky obvykle změní původní identitu jedince. Člověk se získaným postižením musí najít nový smysl života, nový cíl svého směřování, s čímž souvisí změna jeho životních hodnot i sebepojetí (3). Člověk s postižením musí překonávat řadu překážek a potíží. Ke zvládnutí problémů si buduje novu sebedůvěru. Mnozí z postižených berou tuto situaci jako výzvu, podnět, který je vybízí k hledání nového řešení. Někteří jedinci mohou svému problému podlehnout a v tomto případě dochází k negativní změně osobnosti. Ke zvládnutí nelehké situace, kterou člověk prochází, přispívá podpora blízkých lidí, to znamená sociální a emoční zázemí. Velkou roli zde sehrávají rodiče handicapovaného jedince, jeho sourozenci, partneři, přátelé, spolužáci a v neposlední řadě i skupina klientů se stejným zdravotním postižením.


Změny v prožívání a v životním stylu vozíčkářů


Změněný zdravotní stav ovlivňuje kvalitu života člověka, která je posuzována mírou spokojenosti při plnění předem vytčeného životního cíle (1). Upoutání na invalidní vozík je beze sporu velkou změnou v každodenním životě člověka a dochází ke značné fyzické i psychické zátěži. Změny v prožívání a životním stylu se odrážejí v těchto aspektech:


· Změna psychiky – například pasivita, závislost na druhých, pokles sebevědomí a sebehodnocení, sociální izolace, omezení zájmů a potřeb, bezradnost, strach, úzkost.


· Omezení životních potřeb – například omezení soukromí, sociálního kontaktu, porozumění, bezpečí a jistoty, snížení potřeby podnětů a činností.


· Pocity méněcennosti – spojené se sníženou schopností vykonávat běžné denní činnosti.


· Omezení pohybových aktivit – spojené s problémy dostupnosti této činnosti. Trávení volného času má více pasivní charakter, například sledování televize, práce s počítačem.


· Změny v oblasti sociální – například změna okruhu přátel s využitím kompenzačních pomůcek a řešení architektonických bariér.


· Pojetí zavinění změněného zdravotního stavu – realizovaného ve dvou podobách. Pacient se ze zdravotního problému obviňuje sám, nebo jej obviňuje okolí (1). Sebeobviňování i negativní vliv okolí může mít v některém případě i motivující vliv na vlastní aktivitu postiženého jedince. V opačném případě může způsobit značné negativní změny v psychice člověka.


Empirická část


Klienti se získaným tělesným postižením a následně upoutání na invalidní vozík se dostávají do zcela nové životní situace, která ovlivňuje jejich další etapy jejich života. Změny související s tímto zdravotním problémem vyvolávají u handicapovaných osob změny postojů, priorit, cílů a potřeb.


Cíl průzkumu


Zjistit změny, které prožívají lidé upoutáni na invalidní vozík.


Odhalit problémy, které osobám s handicapem znesnadňují návrat do běžného života.


Poukázat na existující možnosti ke zlepšení adaptace.


Soubor a metodika


Vzorek respondentů tvořili klienti, kteří byli léčeni v období červen 2011 -  červenec 2012 v Rehabilitačním centru Hrabyně (spinální jednotka), Rehabilitačním centru Chuchelná, Rehabilitačním ústavu Jevičko Kladruby u Vlašimi, Beskydském rehabilitačním centru Čeladná a byli ochotni se zapojit do průzkumu.


Hlavní metodou byl zvolen kvantitativní průzkum s procentuálním vyhodnocením získaných dat. K průzkumu byla zvolena dotazníková metoda. Cílovou skupinu tvořilo 100 klientů daných zařízení. Návratnost dotazníku s ohledem na individuální přístup zdravotníků byla stoprocentní, ale vzhledem k neúplnému vyplnění nebylo možné některé údaje využít k dalšímu zpracování.


Přípravná fáze probíhala již počátkem roku 2011 s cílem informovat vedoucí pracovníky vytipovaných zařízení o významu a potřebě získat základní údaje a následně přijmout opatření, které by vedly ke zlepšení adaptace této cílové skupiny klientů na stávající situaci.


Výsledky průzkumu




Graf 1 Pohlaví


Průzkumu se zúčastnilo 100 respondentů, jednalo se o 100 mužů (100 %), ženy se na tomto průzkumu nepodílely.



Graf 2 Věk respondentů


Největší skupinu tázaných tvořila věková kategorie 20 – 22 let v počtu 40 (40 %). Věková kategorie 31 – 38 let byla zastoupena 30 (30 %) respondenty a kategorie 65 – 75 let byla zastoupena také 30 (30 %) respondenty.



Graf 3 Doba od úrazu (vzniku) postižení


Nejvíce dotázaných v počtu 50 (50 %) vypovědělo o době 3 – 6 měsíců od vzniku postižení, do skupiny 7 – 10 měsíců se řadí 40 (40 %) respondentů. Nejkratší dobu 1 – 3 měsíce udalo 10 (10 %) klientů.




Graf 4 Spokojenost s přístupem, ochotou a péčí na oddělení

S přístupem, péčí a ochotou na oddělení je spokojena většina respondentů v počtu 80 
(80 %), 20 (20 %) spokojeni nejsou, z toho 1 udává, že mu vadí vše, 10 klientům vadí přístup personálu.




Graf 5 Snášení odloučení od rodiny, přátel

Největší počet tázaných v počtu 70 (70 %) odpovědělo, že odloučení zvládají docela dobře, 20 (20 %) klientů odpovědělo, že se jim občas hodně stýská, 10 (10 %) respondentů odloučení nezvládá, stýská se mu velmi a chybí mu rodina a přátelé. Nikdo neoznačil, že s odloučením nemá problém.




Graf 6 Nedodržování soukromí na pokoji nebo při samotné terapii mezi ostatními pacienty

Na nedodržování soukromí si většina v počtu 60 (60 %) už zvykla, dalším 40 (40 %) to nevadí. Nikdo neuvedl, že by se styděl, bylo mu to nepříjemné, ani že by mu to velmi vadilo a byl nervózní.




Graf 7 Úroveň sebepéče a soběstačnosti

Nejvíce zastoupena je možnost, kdy klient vše zvládá sám, s lehkou dopomocí druhé osoby v počtu 40 (40 %), druhou nejčastější možností je, že klient vše zvládá sám bez pomoci v počtu 30 (30 %). Klient potřebuje pomoc druhé osoby, protože sám to nezvládne v počtu 20 (20 %) respondentů. V počtu 10 (10 %) klientů udávají, že potřebují výraznou pomoc druhé osoby. Z grafu vyplývá, že většina respondentů v počtu 70 (70 %) je v oblasti soběstačnosti na dobré úrovni.




Graf 8 Složité a náročné přesuny


Složitější a náročšnější přesuny ve smyslu procházek, výletů a cestování nevadí a řídí se dle svého tempa 50 (50 %) respondentům, 40 (40 %) udává, že jsou nervózní a nejsou si sebou tak jisti a 10 (10 %) neoznačili ani jednu odpověď, 1 klient do poznámek vepsal, že bez nohou nikam nechodí. Nikdo z dotázaných neodpověděl, že mu tato problematika vadí.



Graf 9 Situace kdy běžné úkoly trvají déle než obvykle

Někdy znervózní a naštve se při déletrvajících úkolech 60 (60 %) respondentů, vůbec to nevadí 30 (30 %) respondentům, 10 (10 %) odpovědělo, že jim velmi vadí delší doba strávená nad běžnými činnostmi.



Graf 10 Zvládání jízdy na vozíku


Všichni respondenti v počtu 100 (100 %) odpověděli, že jízdu na vozíku zvládají dobře.



Graf 11 Problémy během jízdy na vozíku


Na otázku týkající se konkrétních potíží při jízdě na vozíku neodpovědělo 30 (30 %) respondentů, 20 (20 %) zaznamenalo, že žádné problémy nemají, 20 (20 %) udalo jako problém bariéry, chodníky a kopce. 10 (10 %) respondentů vypovědělo, že vzniklé problémy řeší, 10 (10 %) uvedlo, že vrže kolo a opěrka, 10 (10 %) odpovědělo, že je to někdy lepší než chodit.




Graf 12 Užívání kompenzačních pomůcek


Kompenzační pomůcky dle výpovědí klientů nevyužívá 50 (50 %) dotázaných, 10 (10 %) vypovědělo, že neví, co kompenzační pomůcky znamenají. Zbývajících 40 (4, %) respondentů pomůcky využívají, z toho 30 s nimi dobře zvládají každodenní činnosti, 10 se občas potýká s obtížemi.




Graf 13 Bezbariérové zařízení bytu


Většina 80 (80 %) uvažuje nad bezbariérovým zařízením bytu, 20 (20 %) nad tím neuvažují.



Graf 14 Obavy po návratu do domácího prostředí


Obavy po návratu domů má 50 (50 %) respondentů, 40 (40 %) nemá žádné obavy, 10 (10 %) odpovědělo, že ještě neví.




Graf 15 Konkrétní obavy


Obavy z terénu a přesunů uvedlo 30 (60 %) respondentů, z nedostatku kultury uvedlo 10 (20 %) respondentů, 10 (20 %) má obavy z přijetí do společnosti svých kamarádů.



Graf 16 Momentální největší problém


Do kategorie bez problému je zařazeno 30 (30 %) respondentů. Problém se vším udalo 10 (10 %) respondentů, 20 (20 %) udalo, že největší problém je nemožnost chodit. Poruchu sexuální funkce uvedlo 10 (10 %) respondentů, problém s přesuny zaznamenalo 10 (10 %) respondentů. Pro 10 (10 %) má problém s bolestmi zad, 10 (10 %) uvedlo jako největší problém jistou chůzi s protézou.




Graf 17 Změna pohledu na život a priority


Pohled na život a priority se změnil u 60 (60 %) respondentů. 40 (40 %) změnu nepociťují.




Graf 18 Konkrétní výpovědi změn pohledu na život


Z 60 respondentů, kteří uvedli změnu priorit, nastala u 30 (50%) změna všeobecná, tudíž velká změna pohledu na život a priority. 10 (16%) respondentů zaznamenali, že vše je na nic. Potřebu zvýšit vzdělání pocítilo 10 (17 %) respondentů, více si váží života 10 (17 %) respondentů.




Graf 19 Cíl života


Cílem většiny respondentů je opětovně chodit, a to v počtu 40 (40 %), pro 20 (20 %) je největším cílem dosažení soběstačnosti a co nejlépe zvládnout život s protézou, pro 10 
(10 %) je nejdůležitější řádně vychovat děti, 10 (10 %) respondentů již nechce mít bolesti. Užít si zbytek života je cílem 10 (10 %) klientů. 10 (10 %) odpovědělo, že nemá žádný cíl.


Diskuse k dané problematice


Průzkumu se zúčastnilo 100 respondentů a lze konstatovat, že se jednalo jen o muže. Nejvíce zastoupenou skupinou byla věková kategorie 20 až 22 let, tj. 40 %. Z neúčasti žen v tomto průzkumu lze předpokládat, že zdravotní situace je pro ně velmi traumatizující a nejsou tudíž ochotné se zapojovat do sběru informací pro podklady průzkumu. Nejvíce dotázaných 50, tj. 50 % uvedlo, že ke vzniku postižení došlo v době před 3,5 až 6 měsíci. Cílem průzkumu bylo zjistit změny, které prožívají lidé upoutáni na invalidní vozík a odhalit problémy, které znesnadňují jejich návrat do běžného života. Z průzkumu vyplynulo, že klienti (80 %) jsou s přístupem a péčí v zařízení spokojeni. Problémy jim dělá odloučení od rodiny, ale snaží se situaci zvládnout. Pouze 10 % klientů nad 65 let věku odloučení nezvládá. 60 % respondentů uvedlo, že si postupně zvykli na nedodržování soukromí, a to jak na pokoji, tak při terapii před ostatními pacienty. Při hodnocení sebepéče a soběstačnosti uvedlo 40 % klientů, že potřebuje lehkou dopomoc a výraznou pomoc potřebuje 10 % respondentů ve věku nad 65 let. Je pozitivní, že 30 % klientů uvedlo, že úkoly zvládá úplně samostatně. Klientům ve 40 % vadí náročnější přesuny v terénu a v 60 % jsou nervózní a neklidní, že jim dříve běžné činnosti a situace trvají déle. Všichni klienti uvedli, že jízdu na vozíku zvládají velmi dobře, vadí jim jen chodníky a jízda z prudkého kopce. 30 % respondentů používá další kompenzační pomůcky ke každodenní činnosti. Většina, tj 80 % klientů uvažuje o bezbariérovém bydlení. 50 % respondentů má obavy z návratu do domácího prostředí. Obavy se týkají hlavě terénu v okolí domu a přesunu. Mají také obavy z přijetí do společnosti svých kamarádů. Mezi největší problémy současnosti řadí nemožnost chodit 20 % klientů, poruchu sexuální funkce uvedlo 10 % respondentů, stejně tak jako bolesti zad a problémy s přesuny. Klienti uváděli v 60 % změnu pohledu na život a změnu dosavadních priorit. K dotazu „Jaký je váš cíl“ odpovědělo 40% respondentů, že chce zase chodit a 20 % považuje za nejvyšší cíl dosažení soběstačnosti. Z uvedeného průzkumu vyplývá, že změna životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozík je značná. Velkou roli zde sehrává věk klienta a prognóza vlastního problému. Jednotliví respondenti procházejí různými fázemi adaptace na své postižení, což se projevuje velmi individuálně. Významnou roli zde sehrává možnost zapojení do aktivního života a přijetí většinové společnosti.


Člověk si s handicapem musí najít nový cíl a smysl života (3). S tím také souvisí změna priorit a sebepojetí. Ke zlepšení fyzického i psychického stavu přispívají volnočasové aktivity, organizace a sdružení, možnost dalšího vzdělávání, rekvalifikace a kurzy nebo vhodné zaměstnání. Problémy často vznikají u věkové kategorie nad 65 let, kde se senioři s novou životní situací jen stěží vyrovnávají.


Závěr


Zdravotní postižení je trvalé, sociálně nápadný a znevýhodňující problém. Integrace mezi zdravou populaci je často obtížná. V dnešní době převládá ve společnosti humanistický postoj, který směřuje k zachování důstojnosti každého člověka a akceptaci odlišnosti jedince a jeho potřeb. I klienti upoutáni na invalidní vozík mají svá práva a jsou součástí naší společnosti. Úkolem zdravotníků a dalších pomáhajících profesí je pomoci těmto lidem v jejich tíživé životní situaci.


Doporučení pro praxi


O výsledcích průzkumu informovat management rehabilitačních center, kde průzkum probíhal.


Aktivizovat klienty k volnočasovým aktivitám, především sportovní činnosti.


Umožnit cestování a odpočinek jako jednu z možností, jak trávit volný čas (Liga vozíčkářů – informační portál).


Prostřednictvím občanských sdružení navázat kontakty s lidmi s podobným postižením a umožnit tak získat cenné rady a zkušenosti.


Umožnit dokončit vzdělání nebo motivovat k dalším formám vzdělávacích aktivit.
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Význam edukácie pri diabetes mellitus
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Abstrakt


Diabetes mellitus je skupina metabolicko-endokrinných porúch charakterizovaných dysreguláciou v metabolizme glukózy na podklade absolútnej alebo relatívnej insuficiencie v sekrécii a účinku inzulínu. Neliečený alebo nedostatočne kompenzovaný diabetes mellitus vyvoláva početné zmeny v organizme na orgánovej a bunkovej úrovni. Práve v tejto sfére môže zasiahnuť edukácia. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia populácie je hlavnou úlohou výchovy k zdraviu, ktorá je dôležitým prvkom podpory zdravia ako procesu aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu a zdraviu iných. Významným subjektom realizácie výchovy k zdraviu je sestra. Sestry tvoria veľmi početnú skupinu zdravotníckych pracovníkov a pracujú vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, čím je zabezpečený aj veľký výber ich edukačného pôsobenia. 


Kľúčové slová: Diabetes mellitus. Komplikácie diabetes mellitus. Edukácia. Sestra. Pacient. Kvalita života.

Abstract


Diabetes mellitus is a group of metabolic-endocrine disorders characterized by deregulation in glucose metabolism on the basis of absolute or relative insufficiency of insulin secretion and action. Untreated or poorly controlled diabetes mellitus causes many changes in the body at the cellular and organ level. It is in this area can affect education of. Increasing health awareness of the population is a major challenge of health education, which is an important component of health promotion as a process, active approach to their own health and the health of others. A significant body of implementation of health education is a nurse. Nurses are a very large group of professionals and work in all health care facilities and social service facilities, which ensures a large selection of educational activity.


Key words: Diabetes mellitus. Complications of diabetes mellitus. Education. Nurse. Patient. Quality of life.

1 DIABETES MELLITUS


Diabetes mellitus je jednou z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií významne zvyšuje morbiditu, mortalitu a predstavuje jednu z hlavných príčin invalidizácie a vysokých nákladov na zdravotnú starostlivosť vo väčšine krajín sveta. V prípade nedostatočnej liečby skracuje očakávanú dĺžku života o viac ako 25 % (Migra M., Mokáň M., 2011). 


Celosvetovo má výskyt diabetes mellitus rastúcu tendenciu. Za posledných 20 rokov sa počet diabetických pacientov takmer zdvojnásobil. Na Slovensku je prevalencia tohto ochorenia7 %, pričom v 5,3 % ide o známy, v 1,7 % o novodiagnostikovaný diabetes. U ďalšej tretiny možno ochorenie predpokladať v zatiaľ nepoznanej forme. Je reálny predpoklad, že celkový počet diabetikov na Slovensku už dnes predstavuje 350 000. Z toho mužov 44,1 % a žien 55,9 %. Prevalencia ochorenia je v populácii pod 40 rokov asi 2 %, pod 65 rokov je menšia ako 10 %, vo veku nad 65 má až 18,5 % pacientov cukrovku 2. typu. Vo veku nad 80 rokov až polovica pacientov má poruchu glukózovej tolerancie alebo cukrovku 
(Mokáň M., Galajda P., Prídavková D. Et al. 2008). Tieto skutočnosti sú veľmi závažné a treba hľadať riešenia ako tento proces spomaliť alebo až zastaviť.


1.1 Komplikácie diabetes mellitus


Neliečená alebo neadekvátne liečená porucha metabolizmu glukózy vedie bezpodmienečne ku vzniku komplikácií. 


Z akútnych komplikácií ide hlavne o.


· diabetická ketoacidóza,


· hyperosmolárna hyperglykémia bez ketoacidózy,


· hypoglykémia


Diabetická ketoacidóza poškodzuje centrálny nervový systém následkom dehydratácie, ketoacidózy a porúch elektrolytovej rovnováhy. Najzávažnejšou je edém mozgu s klinickými známkami zmätenosti, bolesti hlavy a progredujúcej poruchy vedomia.


Hyperosmolárny syndróm vedie k cerebrálnym léziám účinkom ťažkej dehydratácie. Príznakmi sú bolesti hlavy, často sú pridružené fokálne epileptické záchvaty, mnoho krát kumulované bez efektu po antikolvuzívnej liečbe.


Hypoglykémia  patrí medzi najčastejšie komplikácie diabetes mellitus u pacientov liečených inzulínom. Najčastejšie sa delí na miernu a závažnú podľa poklesu glykémie. 


Chronické komplikácie diabetes mellitus vznikajú v súvislosti s postihnutím cievneho riečiska následkom dlhodobo neadekvátne liečenej poruchy glukózového metabolizmu. Podľa patomechanizmu vzniku a špecifity k diabetickému ochoreniu sa delia na makrovaskulárne a mikrovaskulárne (Migra M., Mokáň M.,2011).

2 EDUKÁCIA V OŠETROVATEĽSTVE

„Edukácia je jednou z najdôležitejších a veľmi náročných úloh ošetrovateľstva. Vytvára priestor pre osvojenie nových poznatkov, nadobudnutie zručností či vytváranie hodnotových, emocionálnych, vôľových štruktúr osobnosti a dosiahnutie pozitívnej, očakávanej zmeny správania.“ (Magurová D., Majerníková Ľ.,2009, s.48)


Zvyšovanie zdravotného uvedomenia populácie je hlavnou úlohou výchovy k zdraviu, ktorá je dôležitým prvkom podpory zdravia ako procesu aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu a zdraviu iných. Významným subjektom realizácie výchovy k zdraviu je sestra. Sestry tvoria veľmi početnú skupinu zdravotníckych pracovníkov a pracujú vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, čím je zabezpečený aj veľký výber ich edukačného pôsobenia. Edukačná činnosť sestry nebola v minulosti vôbec doceňovaná a v súčasnosti si nachádza svoje stále miesto v pracovnej náplni sestier.  


2.1 Charakteristika edukácie a edukačného pôsobenia  sestier


Ošetrovateľstvo je dynamická profesia, ktorá dáva nové odpovede na meniace sa potreby pacienta. Dôvera, s ktorou sa pacient obracia na sestru, vytvára podmienky na to, aby kriticky prehodnotila svoju prax. Slovo edukácia sa odvádza z latinského slova educo, educere: viesť, alebo educo, educare: vychovávať, vypestovať, vyživiť. Označuje spoločne proces výchovy a vzdelávania ( Magerčiaková M., 2008). 


Edukácia je neoddeliteľná súčasť liečby. Predstavuje výučbu i proces učenia sa a vyžaduje interakciu najmenej dvoch osôb. Cieľom edukácie je získať a udržať chorého v úlohe aktívneho a konštruktívneho spolutvorcu liečby. Edukácia je celoživotné rozvíjanie osobnosti človeka pôsobením formálnych inštitúcií alebo neformálneho prostredia. Edukácia sa zaoberá celým človekom vo všetkých situáciách. Je zameraná ne jednotlivcov, rodiny, skupiny ale aj celé komunity. Vedie a učí ľudí k tomu, aby si vedeli pomôcť sami. Využíva rôzne metódy, má celý rad cieľov, poskytuje informácie o zmene postojov, správania i sociálnej zmene (Magurová D., Majerníková Ľ., 2009).


3.1 Edukácia pri diabetes mellitus


V rámci edukácie je veľmi dôležité aby sme poznali pacienta- edukanta po stránke fyzickej aj psychickej. Existuje celý rad faktorov, ktoré ovplyvňujú edukáciu pacientov. Každý z týchto faktorov je dôležitý, pretože ovplyvňuje ochotu počúvať a schopnosť vnímať a uplatniť odovzdané informácie. Medzi faktory zo strany edukanta , ktoré ovplyvňujú edukáciu  patria: pohlavie, vek, zdravotný stav, zamestnanie, vzdelanie, motivácia, postoje, potreby, inteligencia, štýl učenia. Medzi faktory ovplyvňujúce edukáciu zo strany edukátora patria: vek, zdravotný stav, vlastnosti osobnosti, ovládanie výučbového materiálu, empatia a láskavá starostlivosť, nepodmienený pozitívny prístup, správne komunikačné schopnosti, verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia (Magerčiaková M.,2008).


Kvalitu života diabetika určuje predovšetkým jeho pevná vôľa, ochota a schopnosť spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby bol chorobný proces stále pod kontrolou. Diabetik sa musí naučiť dodržiavať správny denný režim. Niekedy je to veľmi ťažké. Mal by dodržiavať určité zásady ako jesť každý deň rovnaké množstvo potravy a v rovnakom čase, vydávať rovnaké množstvo energie, sledovať si glykémie, glykozúrie, pravidelne sa vážiť, merať si krvný tlak, pozorne sledovať svoj zrak, stav nôh, ich citlivosť. Denný režim diabetika sa musí prispôsobiť typu cukrovky a individuálnym danostiam pacienta. K prevencii diabetických komplikácií vedie celkový prístup k zdravotnému stavu a kontrola najmä: krvného cukru, cholesterolu a krvného tlaku.. Veľký význam má aj udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti (taká aká je reálne dosiahnuteľná). V súčasnosti sa veľa hovorí o obezite, diétach a hladovkách. Objektívnym ukazovateľom telesnej hmotnosti je stanovenie indexu hmotnosti BMI na základe výpočtu hmotnosť (kg)/ výška (v metroch štvorcových). Ďalšou možnosťou na hodnotenie obezity je obvod pásu.  Dôležitá je životospráva, dietetický režim diabetika, zanechanie fajčenia, pohybová aktivita, selfmonitoring zameraný na meranie glykémie, krvného tlaku, užívanie liekov, pravidelné kontroly v diabetickej ambulancii. K častým komplikáciám patrí syndróm diabetickej nohy. Medzi hlavné zásady edukácie pri prevencii diabetickej nohy patrí selfmonitoring, ktorý je zameraný na dennú kontrolu nôh vrátane pedikúry a výberu vhodnej obuvi.


Medzi hlavné zásady edukácie pre pacientov s rizikom diabetickej nohy patrí:


· nosiť topánky ako „uliate na vaše nohy bez podpätku, pred obutím ich treba skontrolovať vnútro topánky),


· nechodiť bosý,


· udržovať správnu hygienu, teplota vody nemá presiahnuť 37 ˚C,


· nenosiť obuv naboso, nosiť bavlnené ponožky,


· odstraňujte si na nohách tvrdú kožu, denne nohy natrite krémom,


· odborná pedikúra.


Samozrejme je dôležité aby sme pacienta vyzvali k spolupráci ak by zistil, že má opuchnuté nohy, zmenu farby kože, praskliny aby navštívil svojho diabetológa alebo podiatrickú ambulanciu (Jirkovská A., Bém R., 2011).


V rámci edukácie je dôležité aj informovanie diabetikov o plánovaných vyšetreniach, ktoré im ordinuje diabetológ. Sestra v ambulancii objednáva pacientov na dané vyšetrenia či už ide o konziliárne vyšetrenie oftalmológom, nefrológom, neurológom a podobne. Z praxe možno povedať, že pacienti chodia na vyšetrenia nepripravení a so strachom či obavou čo ich čaká. Napríklad v rámci neurologického vyšetrenia na zistenie alebo vylúčenie polyneuropatie na dolných končatinách elektromyografickou metódou pacienti nerozumejú prečo majú absolvovať takéto vyšetrenie, lebo im to lekár so sestrou nepovedali. Z tohto dôvodu by som sa pozastavila pri tomto vyšetrení.


3.2 Polyneuropatia


Diabetická polyneuropatia je poškodenie nervov u diabetikov po vylúčení iných príčin, ktoré sa prejavuje typickými príznakmi (parestézie, dyzestézie, pokojová bolesť), alebo prebieha asymptomaticky (porucha citlivosti, distálna svalová slabosť, nevýbavnosť šlachovookosticových reflexov, neurofyziologické abnormality). Prevalencia závisí aj na diagnostických kritériách. Rizikové faktory, ktoré vplývajú na výskyt a vývoj neuropatie:


· vek


· metabolická kompenzácia glykovaného hemoglobínu


· fajčenie, alkohol


· genetické pozadie


· trvanie diabetu


· albuminúria


· renálne zlyhanie


Diagnostika polyneuropatií sa zakladá na súhre anamnestických údajov, výsledkov objektívneho vyšetrenia a elektrofyziologických vyšetrovacích metód. Pri väčšine polyneuropatií sú senzitívne vlákna postihnuté skôr ako motorické, preto vyšetrenie vedenia senzitívnymi vláknami je najcitlivejšou metódou pri vyšetrení polyneuropatie (Cibulčík F., Šóth J., 1998). 


EMG vyšetrenie je pomerne náročné na čas, trvá 30-40 minút. Pacient má prísť na vyšetrenie s umytými a vysušenými nohami. Súčasťou vyšetrenia je aj natívna ihlová elektromyografia, čo znamená že vyšetrenie môže byť pre pacienta nepríjemné. Vyšetrujú sa postupne obe dolné končatiny z predu a potom zo zadu. Z predu DK sa vyšetruje nervus peroneus, zo zadu nervus tibialis a nervus suralis. Väčšina vyšetrení je pozitívna zo strany diabetikov čo signalizuje k diagnostikovaniu diabetickej polyneuropatie (50 %). 


Záver


Edukovať pacienta a hlavne naučiť ho správne vyrovnať sa s novou životnou situáciou je veľmi náročné, čo si vyžaduje spoluprácu nielen zdravotníckeho tímu a pacienta, ale hlavne pacienta a jeho rodiny. Rok 2012 je štvrtým rokom päťročnej kampane zameranej na „edukáciu a prevenciu cukrovky“. Kampaň oslovuje všetkých lekárov a sestry, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o pacientov a nabáda ich k využívaniu všetkých dostupných nástrojov liečby a kontroly diabetu. Na verejnosť a na skupinu ľudí s vysokým rizikom rozvoja cukrovky sa kampaň obracia s cieľom zvýšiť povedomie o diabete a jeho prevencii. Práve toto bolo ukazovateľom mojej snahy zaoberať sa touto problematikou.
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Abstrakt 


Východisko: Zisťovali sme informovanosť respondentov o preventívnych opatreniach hypertenzie a praktické využitie vedomostí v zlepšovaní kvality ich života.


Súbor a metódy: Výskumnú  vzorku tvorilo 91 respondentov, vybraných náhodným výberom. Použili sme dotazníkovú metódu. 


Výsledky: Pacienti majú o svojom ochorení dostatok informácií. V niektorých oblastiach sme zistili určité nedostatky.

Záver: Navrhujeme viesť pacientov k dôslednému dodržiavaniu preventívnych opatrení a zmene životného štýlu,  zvýšiť mieru edukácie obyvateľstva. 

Kľúčové slová: Životný štýl. Arteriálna hypertenzia. Prevencia. Rizikové faktory. Civilizačné choroby.


Abstract 


Aim of the study: We observed the level of infarmation about the prevention of hypertension among the respondents and it´s practical use in improvement of  their life style.


Methods: 91 respondents were randomly selected, questionary form was used. 


Results: What about hypertension, patients are well informed. However, some limitations were observed, too.


Conclusion: We suggest to lead the patients to respect  the prevention, change their life style and to educate the rest of the population, too. 


Key words: Life style. Hypertension. Prevention. Risk factors. Non-communicable (civilisation) diseases.

Úvod


Zdravie má pre človeka nevýslovnú hodnotu. Ovplyvňuje jeho život a zároveň je ovplyvňované jeho spôsobom života. Tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných práv každej ľudskej bytosti. Každý však musí cítiť i povinnosť prispieť k jeho zlepšeniu. 


V dnešnej hektickej dobe si ľudia málo uvedomujú, že to najcennejšie čo majú je práve ich zdravie, o ktoré sa musia i patrične starať. Často krát to podceňujú a do popredia si kladú ciele ako si udržať majetok, postavenie a prestíž.


Problémom súčasnej modernej doby je stále sa zvyšujúci počet civilizačných ochorení. Ide o epidemiologicky závažné choroby, poruchy zdravia, oslabenie zdravia a zníženie zdatnosti v dôsledku civilizácie. Sú výsledkom epidémie neinfekčných chorôb (chorôb západnej kultúry) v dôsledku „westernizácie“ – akceptácie tzv. západného štýlu života. Na ich prudkom raste sa podpisuje predovšetkým skutočnosť, že ľudia majú zlú životosprávu, nestarajú sa o prevenciu, majú rôzne škodlivé návyky (fajčenie, pitie alkoholu, pohybovú inaktivitu, vysedávanie pred počítačom a televíziou), ktoré označujeme ako rizikové faktory. 


Srdcovocievne choroby patria medzi najzávažnejšie zdravotné, spoločenské, ale tiež ekonomické problémy vo všetkých vyspelých krajinách súčasného sveta. Na Slovensku zapríčiňujú viac ako 54 % všetkých úmrtí práve kardiovaskulárne ochorenia. 


Civilizačné ochorenia


Medzi civilizačné ochorenia patria obezita, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, osteoporóza a nádorové ochorenia. Tiež sem môžeme priradiť aj alergie a stres. Rozvoj týchto ochorení zaznamenávame spolu so zvyšovaním životnej úrovne [9, 10, 11].  


Obezita – nadhmotnosť je charakteristická pre jedincov so zníženou prípadne žiadnou fyzickou aktivitou. Takýto jedinci majú sklon sa prejedať. V bežnom živote sa s obéznymi ľuďmi môžeme stretnúť čoraz častejšie. Obezita so sebou väčšinou prináša následné ochorenia. Môžu nimi byť napríklad osteoporóza, diabetes mellitus, chronické bolesti, skolióza, kardiovaskulárne ochorenia – hypertenzia, kolorektálny karcinóm, peptické vredy, psychické problémy, stres atď [10]. 


Najlepším liekom na civilizačné ochorenia je zmena životného štýlu, ktorá zahŕňa radikálnu zmenu stravovacích návykov, zaradenie vhodnej a dostatočnej fyzickej aktivity. S postupným ubúdaním tukového vankúša sa začnú zlepšovať aj ďalšie pridružené ochorenia. V praxi sledujeme postupný ústup chronických bolestí, pokles krvného tlaku, zníženie pulzovej frekvencie, zlepší sa celková kondícia organizmu a zvyšuje sa aj odolnosť voči stresujúcim faktorom z prostredia [1, 9, 10]. 


Životný štýl


Životný štýl je súbor faktorov, ktoré vplývajú na náš každodenný život. Sú to faktory, ktoré dodržiavame, sú pre nás charakteristické. Determinujú teda našu prítomnosť a aj budúcnosť. Rôznorodosť rizikových faktorov je zjavná už pri letmom pohľade na naše okolie. U obéznych ľudí môžeme predpokladať rozdielny životný štýl ako u ľudí s atletickou postavou. Obézneho človeka asi len veľmi ťažko stretneme na rannej prechádzke v parku, či na popoludňajšej jazde na bicykli v lese. Je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ho uvidíme večer v reštaurácii, ako si vychutnáva svoju obľúbenú pizzu. Z definície WHO vieme, že práve životný štýl je najdôležitejším ovplyvniteľným faktorom brániacim vzniku civilizačných ochorení (50-70 %). Je zjavné, že riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, obezity, diabetu mellitu, osteoporózy a mnohých ďalších ochorení je oveľa vyššie u jedincov s „pasívnym životným štýlom“.  Aktívny človek sa dokáže lepšie vyrovnávať so stresom vo všetkých jeho podobách. Čiže nielen so stresom psychickým, ale aj fyzickým. Aktívny človek má lepšie predpoklady napríklad na zvládnutie akútnych infekčných ochorení ako pasívny jedinec. Aktívny jedinec vníma často napríklad akútny respiračný infekt, len ako dočasný diskomfort, ktorý pominie za pár dní a u niektorých jedincov môže trvať len pár hodín, prípadne prebehne podprahovo a jedinec ho vôbec nezaregistruje.

Hypertenzia

Hypertenzia a ischemická choroba (ICHS) srdca sú najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia. Pritom je dôležité vedieť, že hypertenzia je sama rizikovým faktorom pre ICHS a je závažným medicínskym a ošetrovateľským problémom. Ten si vyžaduje inovatívne prístupy s cieľom zlepšiť kvalitu každodenného života postihnutým pacientom, ako aj ich rodinným príslušníkom. 


Keďže hypertenzia je choroba bez príznakov, ktorú v jej počiatočnej fáze pacient väčšinou nijako nepociťuje, zostáva dlhé roky neodhalená, čo pre pacientov predstavuje najväčšie nebezpečenstvo. Včas odhalená a správne liečená hypertenzia významne znižuje neskoršie zdravotné komplikácie a nepredstavuje pre pacientov výrazné nebezpečenstvo ani obmedzenie ich každodenných aktivít. Dlhodobo zvýšený tlak krvi ovplyvňuje činnosť mnohých orgánov ľudského tela. 


Základným predpokladom úspešnosti liečby je získanie pacienta pre aktívnu spoluprácu a poukázanie na nevyhnutnú zmenu životného štýlu. Pacient má právo vedieť čo najviac informácií o svojom zdravotnom stave, o príčinách svojho ochorenia, jeho možných následkoch, ako aj o spôsobe ako predchádzať komplikáciám. 


Definícia hypertenzie sa postupne vyvíjala spolu s pribúdajúcimi epidemiologickými údajmi a so spresňovaním prahovej hodnoty TK pre začiatok liečby. Tradičné definície používali hodnoty systolického tlaku 140 mm Hg alebo diastolického tlaku 90 mm Hg, neskôr sa tieto hodnoty posúvali smerom k nižším hodnotám. 


Tabuľka 1 Klasifikácia hodnôt krvného tlaku podľa Európskej hypertenziologickej spoločnosti 

		Kategória TK

		Systolický TK (mmHg)

		Diastolický TK (mmHg)



		Optimálna hodnota 

		< 120

		< 80





		Normálna hodnota 

		120 - 129

		80 – 84



		Vyššia normálna hodnota 

		130 - 139

		85 – 89



		1. stupeň – mierna hypertenzia 

		140 - 159

		90 – 99



		2. stupeň – stredne ťažká hypertenzia 

		160 - 179

		100 – 109



		3. stupeň – ťažká hypertenzia 

		> 180

		> 110



		Izolovaná systolická hypertenzia 

		> 140

		< 90





PREVENCIA  HYPERTENZIE 

Kardiovaskulárne ochorenia patria k najčastejším z hľadiska príčin úmrtnosti a ich významnou charakteristikou je, že súvisia aj so životným štýlom. Zmenou správania pacienta je možné zabrániť poškodeniu cieľových orgánov a dosiahnuť žiaduce hodnoty krvného tlaku. Dôležitá je výživa, fyzická aktivita a relax (Trachtová, et. al. 2001). 


Výživa - Významnými rizikovými faktormi srdcovo-cievnych ochorení sú nesprávne stravovacie návyky, obezita a hypercholesterolémia. Účinnou metódou na zníženie tlaku krvi a cholesterolu u obéznych pacientov je zníženie telesnej hmotnosti. Z výsledkov viacerých štúdií vyplynulo, že zníženie telesnej hmotnosti o 1 kg znamená zníženie systolického tlaku krvi o 2 mm Hg a diastolického o 1 mm Hg . Samotné zníženie telesnej hmotnosti smerom k normálnej hodnote vedie k normalizácii hodnôt TK. Dnes sa vychádza z toho, že úbytok telesnej hmotnosti o 5 kg spôsobí zníženie krvného tlaku o cca. 10 mm Hg. Najmä u pacientov s genetickým zaťažením by sa malo zabraňovať vývinu nadmernej telesnej hmotnosti. 


Fyzická aktivita - Väčšina epidemiologických štúdií potvrdzuje, že telesná aktivita môže znížiť diastolický tlak krvi od 2 do 5 mm Hg, zlepšuje využívanie kyslíka organizmom, spaľujú sa kalórie a zvyšuje sa energetický výdaj, čo pomáha pri chudnutí. Fyzická aktivita by mala byť riadená individuálne podľa potrieb daného pacienta. Najlepšie výsledky sa dosiahnu v spojení so zmenou stravovacích návykov a zvládnutia stresových reakcií.


Stres a relaxácia - Vyhýbanie sa stresu nielen počas výkonu povolania, ale aj v súkromnom živote priaznivo ovplyvňuje priebeh ochorenia. Odporúčajú sa hlavne uvoľňovacie techniky, ako napr. joga alebo autogénny tréning, ako i dostatočný spánok. Pacient by mal prehodnotiť doterajší spôsob života, rebríček svojich životných priorít a ujasniť si, na akej pozícii uňho stojí jeho zdravie. Mal by upraviť svoje postoje a zmeniť správanie. 


Materiál a metodika


Pri našom výskume sme zvolili dotazníkovú metódu. Dotazník sme koncipovali ako súbor 25 otvorených a uzavretých otázok. Nakoľko išlo o pilotný prieskum k väčšej štúdii, tak sme výsledky vyhodnocovali ako relatívne čísla v programe Microsoft Excell 2010. 


Respondenti boli náhodne vybraní pacienti s hypertenziou bez ohľadu na pohlavie a vek. Celkom bolo distribuovaných 120 dotazníkov s návratnosťou 75,6 %. Nižšie budeme uvádzať iba otázky, ktoré sú relevantné pre túto prezentáciu. 


Výsledky

Na výskume sa zúčastnilo 41,67 % mužov a 58,33 % žien vo veku 17-82 rokov. Najväčšou skupinou boli 40-69 roční (71,43 %). Až 35,71 % respondentov udalo svoje BMI v intervale 30,0-39,9, 30,95 % respondentov v intervale 25,0-29,9 a 7,14 % dokonca vyššie ako 40! Teda viac ako dve tretiny respondentov trpeli nadváhou až morbídnou obezitou!


Pri otázke o dĺžke svojej liečby hypertenzie sme zistili, že iba 8,33 % respondentov sa lieči menej ako 1 rok. Z toho vyplýva, že ostatní respondenti sa liečia dlhšie ako rok (35,71% 1-5 rokov, 22,62 % 5-10 rokov a 33,33 % viac ako 10 rokov). Z Týchto údajov by sme mohli predpokladať, že starší pacienti by už mohli mať hlbšie znalosti aj o preventívnych opatreniach v prevencii tejto zákernej choroby. Bohužiaľ údaje o BMI svedčia o tom, že sú tieto poznatky zo strany pacientov ignorované. I keď musíme uviesť, že až 76,19 % respondentov užíva ordinovanú farmakoterapiu pravidelne podľa odporúčania lekára. Často na ňu zabúda iba 2,38 % opýtaných. 


Až 89,29 % respondentov uviedlo, že primárne získané informácie o svojej chorobe dostali od lekára, ktorý im chorobu diagnostikoval. Zo získaných údajov vyplýva, že cielenú fyzickú aktivitu (ako jeden z najvýznamnejších faktorov na ovplyvnenie hypertenzie) vykonáva 52,38 %, je však otázne v akej intenzite a frekvencii. 


Až 84,52 % respondentov uviedlo, že patria medzi nefajčiarov, čo je síce mimoriadne povzbudivé, ale stále zostáva 15,48 % fajčiarov, ktorí vyfajčia v 61,54 % 1-5 cigariet/deň a 23,08 % 6-10 cigariet/deň.


Zaujímavé údaje sme získali aj pri otázke o dodržovaní doporučenej diéty. Až 48,81 % opýtaných ju nedodržuje. Až 40,48 % respondentov ju občas poruší a len 10,71 % ju dodržuje striktne. S týmito odpoveďami korelujú aj výsledky otázok zameraných na používanie „rizikových“ potravín a tekutín.


Na otázku či sa pacienti cítia po zahájení liečby lepšie odpovedalo kladne až 82,15 % respondentov.


Až 61,9 % uviedlo, že sa v priebehu liečby nepridružila iná choroba ani komplikácia, avšak až 34,52 % uviedlo pridruženie iného ochorenia, ktoré priamo súvisí s primárnym ochorením.


Až 90,48 % respondentov si myslí, že zmenou životného štýlu sa dá znížiť krvný tlak. Avšak až 39,29 % opýtaných tento fakt ignoruje a svoj životný štýl nemení.


Záver

V predloženom príspevku sme sa snažili poukázať na význam životného štýlu ako pozitívneho faktora zlepšujúceho priebeh hytertenznej choroby. Na základe doterajších poznatkov o civilizačných chorobách poznáme relatívne dobre priebeh jednotlivých chorôb aj možnosti ich ovplyvnenia. Sú identifikované mnohé rizikové faktory, ktoré priamo súvisia s rozvojom civilizačných ochorení. Životný štýl je základným faktorom, ktorý sa na celkovom zdraví podieľa v 50-70% (podľa definície WHO). 


Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že napriek pacienti majú o svojom ochorení dostatok informácií. Primárne dostávajú informácie od ošetrujúceho lekára. Je potešujúce, že viac ako 80 % z našej vzorky je nefajčiarov. Na druhej strane naše výsledky svedčia o tom, že až takmer 49 % jedincov nedodržiava doporučený stravovací režim, pričom je diéta pri tomto ochorení jedným zo základných kameňov úspechu. Striktne svoj stravovací režim svojmu ochoreniu podriadilo necelých 11 % respondentov. Toto číslo je podporené aj asi najdôležitejším zistením nášho prieskumu: až 90,48 % respondentov si myslí, že zmenou životného štýlu sa dá znížiť krvný tlak. Avšak až 39,29 % opýtaných tento fakt ignoruje a svoj životný štýl nemení.


Tieto dve zistenia by nám mali výstrahou a motiváciou zvýšiť mieru edukácie obyvateľstva. Vieme totiž, že prevencia na každom svojom stupni je mimoriadne dôležitá a v neposlednom rade oveľa lacnejšia ako samotná terapia ochorení. Možnosťou, ktorá by podľa nášho názoru bola významnou pomocou v prevencii ochorení je prehlbovanie spolupráce ošetrovateľstva, lekárov, verejného zdravotníctva a sociálnej práce. 
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Abstrakt


Príspevok je venovaný pripravenosti záchranárov komunikovať s cudzincom v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom práce bolo zistiť úroveň jazykových schopností, lokalizáciu a častosť zásahov k cudzincom. Autorky upriamujú pozornosť na vzájomnú cudzojazyčnú komunikáciu, úroveň jazykového vzdelávania a na nedostatky v tejto oblasti.


Kľúčové slová: Cudzinec. Komunikácia. Prednemocničná zdravotná starostlivosť.

Abstract


The contribution is deals with issues of preparedness the rescuers to communicate with foreigners in pre-hospital care. The aim of the work was to ascertain the level of language skills of paramedics, localization and frequency of interventions to foreigners. Authors draw attention to the mutual foreign language communication, linguistic level of education and on the shortcomings of rescuers in this share.


Key words: Foreigner. Communication. Pre-hospital care.

Úvod

Ak hovoríme o ľudskej komunikácii máme tým na mysli premiestňovanie myšlienok, informácií, signálov, postojov a citov medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Ostatné živočíchy využívajú na komunikáciu signály, ktoré im pomáhajú uspokojovať svoje základné biologické potreby. Z ľudského pohľadu je komunikácia spoločenským procesom. Vo všeobecnosti ju môžeme zaradiť k sociálnym potrebám, ktorých uspokojenie je priamo viazané na psychické potreby. A preto následný deficit oboch spomínaných potrieb sa môže nepriaznivo premietnuť do konania a správania jedinca. S komunikáciou sa stretávame vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. O sociálnej komunikácii hovoríme vtedy ak odovzdávanie správ, informácií prebieha medzi ľuďmi a má špecificky ľudskú podobu (Janáčková, Weiss, 2008; Mikulaštík, 2003). 


Signály z okolia môžeme prijímať aktívne alebo pasívne a je na našom rozhodnutí či budeme na ne reagovať, či vyšleme požadovanú odpoveď. Pasívna forma, jednosmerná komunikácia, je veľmi často základom nedorozumenia, a to z dôvodu neadekvátnej spätnej väzby. Naopak základom aktívnej formy, obojsmernej komunikácie, je spätná väzba, ktorá predstavuje obojsmerný rozhovor medzi dvoma a viacerými osobami. Z hľadiska efektívnosti je dobré posúdiť spätnú väzbu (feedback) a tak zistiť či vyslaná informácia bola prijatá správne. V prípade cudzojazyčnej komunikácii a prípadnej jazykovej bariére z neporozumenia cudzojazyčného textu je spätná väzba nemožná, a preto treba klásť dôraz na presnosť správ a na výber najvhodnejších znakov (Janáčková, Weiss, 2008; Morovicsová a kol.,2004; Mikulaštík, 2003).


Na komunikáciu vplývajú viaceré faktory ako je samotný komunikátor, komunikant, informačný kanál, prostredie, kontex, dialekt a rôzne bariéry, resp. šumy, ktoré môžu počas komunikácie vzniknúť (Morovicsová a kol.,2004). Dôležité je tiež poznamenať, že reč môže mať viaceré funkcie (informatívnu, persuazívnu, inštruktážnu a pod.), ktoré tiež môžu vplývať na obsah a priebeh komunikácie (Kristová, 2007).


Komunikácia zdravotníka vykazuje isté špecifiká. Zdravotník je v tomto kontexte braný ako komunikátor s jasnou prevahou v toku informácií, ktoré musí rýchlo a efektívne prijať, spracovať a náležite uplatniť. Mnoho zdravotníkov nepovažuje komunikáciu za dôležitú, domnievajú sa, že pre pacienta je najdôležitejším aspektom samotná liečba, respektíve starostlivosť (Janáčková, Weiss, 2008; Morovicsová a kol., 2004).


Od zdravotníka v prednemocničnej starostlivosti sa z hľadiska adekvátnej komunikácie vyžaduje, aby bol presný, náležite vzdelaný a poskytnuté informácie dokázal vhodne a hlavne rýchlo vyhodnotiť. Záchranár si všíma verbálne a neverbálne prejavy reči  ako aj paralingvistické prejavy. Paralingvistické aspekty majú väčšiu výpovednú hodnotu ako samotný obsah hovoreného slova. Patria k nim rýchlosť reči, intrúzia, tón hlasu, sila hlasu, plynulosť reči a pod (Měchurová, 2008; Morovicsová a kol, 2004; Mikulaštík, 2003). Z hľadiska neverbálnych prejavov môžeme pozorovať isté skreslenie, pretože príjem informácii je v prednemocničnej starostlivosti často narušený, lebo postihnutý často krát nie je schopný adekvátne komunikovať (či už vplyvom bolesti, ochorenia, resp. príznaku).


Ľudia istej skupiny (ako etnickej tak aj kultúrnej) hovoria plynulo jazykom svojej skupiny, avšak nemusia ovládať jazyk danej oblasti, v ktorej žijú, respektíve, v ktorej sa nachádzajú. Ako príklad nám môže poslúžiť komunikácia prisťahovalcov v rôznych krajinách, ktorí zatiaľ neovládajú jazyk danej krajiny. V prípade, keď sa u týchto jedincov vyskytne zdravotný problém, sú nútený vyhľadať pomoc zdravotníkov, v mieste kde sa v danom okamihu nachádzajú. Často u nich nastáva problém jazykovej, kultúrnej, poprípade etnickej odlišnosti, ktorá vyvoláva určitú bariéru  (Špirudová a kol., 2006). 


Pri verbálnej komunikácii s cudzincom musíme zobrať do úvahy aj jeho zvyklosti, ktoré vyplývajú z jeho pôvodu. Už pri nesprávnom oslovení, môže vyvolať vlnu nedôvery, dešpektu a odmeranosti. Neverbálna komunikácia nám pomáha pri podávaní informácií v konfrontácii s cudzincom. Tento typ komunikácie však nie je jednoznačný a v niektorých prípadoch nás môže uviesť do omylu. Je to spôsobené kultúrnymi rozdielmi, kedy každá kultúra má svoje špecifické znaky, respektíve čo v našom ponímaní znamená ako súhlas v ázijských krajinách je to prejav neporozumenia a nevôle (Měchurová, 2008; Špirudová a kol., 2006).


Najvhodnejšou možnosťou komunikácie s cudzincom je komunikácia za pomoci tlmočníka. Tá je však na Slovensku využívaná veľmi málo, resp. vôbec. Zdravotnícke zariadenia neposkytujú takéto služby a v prípade, kedy je pacientom cudzinec sa spoliehajú na vlastné zdroje, respektíve na neverbálnu komunikáciu. Často sa tak dostávajú do takmer neriešiteľných situácií. V prípade postihnutia viacerých cudzincov sa do riešenia problémov komunikácie zapájajú jednotlivé konzuláty príslušnej krajiny, ktoré v prípade potreby poskytujú aj tlmočnícke služby. V Českej republike podľa našich informácií fungujú prekladateľské služby v rámci nemocničnej starostlivosti, a to za pomoci vnútornej nemocničnej prekladateľskej služby. Fungovanie  tejto služby je zabezpečené na nepretržitej úrovni. Pracovníci jednotlivých oddelení majú vedomosti o poskytovaných službách tlmočníka a v prípade potreby si ho vedia privolať.  


Východiská riešenej problematiky


Zvýšeným výskytom cudzincov na území Slovenskej republiky po jej vstupe do Európskej únie stúpa aj pravdepodobnosť úrazov, či náhlych ochorení u týchto cudzincov, čo má vplyv na častosť kontaktu cudzinca so záchrannými zložkami. To nás viedlo k problematike našej práce. 


Analýza problematiky 


Zamerali sme sa na zistenie cudzojazyčných vedomostí u členov záchranných tímov, jednotlivé spôsoby, poprípade možnosti komunikácie v situáciách, kedy sú záchranári konfrontovaní s cudzincom. Zisťovali sme záujem o jazykové vzdelávanie u členov záchranných zložiek, poprípade podporu zamestnávateľa v danom smere. V našej práci sme sa tiež zamerali na vzájomnú závislosť lokalizácie a častosť zásahov u cudzincov na území Slovenskej republiky.


Súbor a metódy 


Výberový súbor


Základným kritériom prieskumného súboru bola príslušnosť k práci v integrovanom záchrannom systéme na Slovensku. Prieskumnú vzorku tvorilo 55 náhodne vybraných záchranárov v rôznych regiónoch Slovenska (n1 = 55). Z celkového počtu bolo 30 žien 
(54,5 %) a 25 mužov (45,5 %). Priemerný vek respondentov bol 35 rokov. Priemerná dĺžka praxe u respondentov bola 10,5 roka. Stredoškolské vzdelanie bez špecializácie v oblasti urgentnej medicíny dosiahli 17 respondentov (30,9 %), stredoškolské vzdelanie so špecializáciou v oblasti urgentnej medicíny dosiahlo 19 respondentov (34,5 %) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dosiahlo 14 respondenti (25,5 %) a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dosiahli 5 respondenti (9,1 %). Z hľadiska krajov bol najviac zastúpený Nitriansky (47, 3%) a Trnavský (27,3%) kraj.


Metódy


Prieskumnou metódou bola dotazníková metóda. Dotazník vlastnej konštrukcie pozostával zo 16 položiek, z ktorých bolo 13 otázok zatvorených, z tohto počtu boli 3 filtračné otázky a 3 otázky boli polootvorené. Záver tvorili demografické údaje o respondentoch. Súčasťou dotazníka na hodnotenie subjektívnej úrovne jazykových znalosti bola použitá tabuľka CEF (z angl. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie). 


Výsledky – čiastková analýza získaných dát z dotazníka 


Zamerali sme sa na zistenie pôsobiska práce záchranárov s ohľadom na prihraničnú oblasť. Zistili sme že z n= 55 (100 %) respondentov vykonalo 29,1 % (n= 16) respondentov minimálne jeden zásah v blízkosti hraníc štátov susediacich so Slovenskou republikou. 
70,9 % (n= 39) respondentov uviedlo, že sa počas svojej praxe nestretli so zásahom v blízkosti hraníc štátov okolitých krajín.





Graf 1 Prihraničné oblasti zásahov ZZ

Na otázku zásahov v blízkosti hraníc okolitých štátov kladne odpovedalo n= 16 (100%) respondentov, z nich n= 3 (18,75%) zasahujú v blízkosti hraníc s Českou republikou, n= 2 (12,5%) v blízkosti Rakúska, n= 10 (62,5%) respondentov udáva Maďarsko a n=5 (31,25%) odpovedajúci uviedli Poľsko, n=2 (12,5%) zasahujú v blízkosti hraníc dvoch štátov a n= 1 (6,25%) v blízkosti hraníc troch štátov.





Graf 2 Častosť konfrontácie respondentov s cudzincom

Zistili sme, že n= 17 (30,9%) sa dostáva do konfrontácie s cudzincom počas zásahu minimálne, n= 23 (41,8%) často a n= 15 (27,3%) odpovedalo stále.


Z celkového počtu n= 55 (100%) odpovedajúcich n= 54 (98,2%) uviedlo, že sa počas svojej praxe zúčastnili zásahu, pri ktorom bol pacientom cudzinec, n=1 (1,8%) respondent sa nezúčastnil spomínaného výjazdu.






Graf 3 Jazyk komunikácie cudzinca


Z uvedeného grafu vyplýva, že prevažná väčšina cudzincov, s ktorými sa naši respondenti stretli komunikovala v anglickom jazyku.


Diskusia



Môžeme konštatovať, že jazykové znalosti našich záchranárov nie sú postačujúce. Napriek tomu, že n=54 čo je 90,9 % uviedlo, že sú schopní komunikovať v cudzom jazyku. Z hľadiska vyhodnotenia jazykovej úrovne sme použili sebahodnotenie prostredníctvom tabuľky CEF, ktorá hovorí o spôsobe spracovania textu z počúvania a slovnej interakcie. Z hľadiska jazykov sa najčastejšie vyskytoval anglický, nemecký, ruský a český jazyk. Z hľadiska úrovne komunikácie je pochopiteľné, že najvyššie hodnotenie dosahovala čeština ako vo forme porozumenia počutého textu, tak aj v prípade slovnej interakcie. 



Paradoxom je, že takmer všetci zamestnávatelia nevyžadujú cudzojazyčnú spôsobilosť vlastných zamestnancov, čo sa odrazilo aj na vyhodnotení podpory jazykovej spôsobilosti a výuky zamestnancov zo strany zamestnávateľa aj keď takmer 75 % respondentov sa vyjadrilo, že by takúto podporu uvítalo a reflektovalo by na ňu. Takmer 
84 % respondentov sa vyjadrilo, že jazyková bariéra sa môže negatívne ovplyvniť pracovný výkon záchranára a môže prispieť ku komplikáciám, ktorým sa dá zabrániť. Viac ako 50 % respondentov sa spolieha na prítomnosť inej osoby ovládajúcej ako slovenský, tak cudzí jazyk a využíva ho ako tlmočníka a takmer 37 % hodnotí stav pacienta podľa jeho správania, viditeľných príznakov.


Záver



Komunikácia zdravotníka a pacienta je náročná, ako na obsah, tak aj na čas a formu prenosu informácií. V prednemocničnej starostlivosti je tento proces ešte náročnejší, pretože ak dôjde k porušeniu toku informácií, alebo do komunikácie vstúpi nejaká bariéra, môže to mať fatálne následky. Naše predpoklady o jazykových schopnostiach záchranárov sa potvrdili a môžeme skonštatovať, že sú nepostačujúce. Trochu lepšie sú na tom záchranári z prihraničných oblasti. Preto nás teší, že naši respondenti vyjadrili záujem o zvýšenie vlastných schopností v komunikácii s cudzincom. Otázkou zostáva ako tento záujem budú realizovať.
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Abstrakt


Příspěvek seznamuje s problematikou pádů u hospitalizovaných seniorů na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc v roce 2010. Identifikuje nejčastější příčiny a v závěru navrhuje řešení, které by podpořilo prevenci a snížilo riziko pádů. 
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Abstract

Paper deals with the issue of falls among elderly people hospitalized at the Department of Geriatrics University Hospital Olomouc in 2010. It identifies the most common causes and finally proposes a solution that would support the prevention and reduce the risk of falls.

Key words: Older people. Geriatric. Falls. Risk. Prevention.

Úvod


Pády v seniorském věku jsou velkým problémem v oblasti veřejného zdravotnictví po celém světě a to díky své vysoké incidenci spojené s nemocnosti, psychosociálními důsledky a finančními náklady (Todd, Skelton, 2004). Zahraniční studie uvádějí poměrné velké procentuální rozpětí nahlášených pádů hospitalizovaných pacientů v jednotlivých typech zdravotnických zařízení (Vassallo et al., 2000; Teasell et al., 2002). Tento velký rozsah může být ovlivněn kategoriemi pacientů na jednotlivých odděleních, rozlišnostmi definice pádů a různými metodami sběru dat (Heinze et al., 2007). Na odděleních geriatrie se pády vyskytují poměrně často a výsledky německé studie uvádí 17 % hlášených pádů na oddělení geriatrie (von Renteln-Kruse, Krause, 2004). Pády jsou často spojené se závažným poraněním, jako jsou zlomeniny nebo úrazy hlavy (Evans et al., 2001; Oliver et al., 2000). Svými důsledky vedou pády ke snížení nebo úplné ztrátě soběstačnosti a mají negativní dopad na přežití seniora (Perell et al,. 2001; Nurmi et al., 2004). Proto prevence pádů a pokles úrazů spojených s pádem patří k prioritám ošetřovatelských intervencí sester na geriatrických pracovištích (Härlein et al., 2009). V České republice se pády hospitalizovaných pacientů jako indikátor kvality sledují od roku 2002. Koordinátorem projektu je v současnosti Česká asociace sester, která vypracovala metodiku sledování a hlášení pádů (Svobodová, Jurásková, 2010).


Cíl a metody


Hlavním cílem průzkumného šetření bylo zmapovat pády u hospitalizovaných seniorů na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc za rok 2010. Jednotlivé dílčí cíle se pak zaměřily na identifikaci nejčastějších příčin pádů a míst, kde k nim došlo. Pro získání dat byla použita retrospektivní metoda obsahové analýzy zdravotnických dokumentací a údajů ze standardního formuláře „Protokol o pádu pacienta“, který je vyplňován sestrou a lékařem ve službě bezprostředně po pádu pacienta a doplněn staniční sestrou do 72 hodin od pádu. Data byla zpracována v průběhu roku 2011 a pro vyhodnocení byla použita popisná statistika.


Výsledky


Ve sledovaném období (rok 2010) bylo na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc hospitalizováno 874 seniorů a u 88 seniorů (10,06 %) byl zdokumentovaný pád. Nejvíce pádů bylo ve věkových kategoriích 85–89 let (28 pádů; 32 %) a 75-79 let (20 pádů; 23 %). Naopak nejméně byla zastoupena věková skupina 60–64let, kde se vyskytly jen 2 % pádů. Více než polovina pádů (58 %) připadala na ženy. S největší frekvencí se pády vyskytovaly v době mezi 6:00–13:59 hod., kdy došlo k 39 pádům (44 %). Čtvrtina (26 %) se stala v odpoledních hodinách (14:00-21:59 hod.) a třetina pádů (30 %) v době nočního klidu (22:00–5:59 hod.). Z celkového počtu pádů se u dvou třetin seniorů (68 %) vyskytl pád i v dřívější době a 43 % z nich mělo v důsledku pádu zranění, jak bylo uvedeno v anamnéze. 


Co se týká mobility, tak nejvíce pádů (50 %) se vyskytlo u ležících pohyblivých pacientů a 28 % u pacientů chodících s dopomocí a pouze 5 % pádů bylo u mobilních nezávislých seniorů. Jednu pětinu tvořily pády (22 %) seniorů, kteří využívali nějaký typ kompenzační pomůcky (berle, hůl, chodítko, vozík, protéza). V oblasti soběstačnosti byly nejvíce zastoupeny kategorie „pacient vyžadující zvýšený dohled“, kde došlo k 39 pádům 
(44 %) a „částečně soběstačný pacient“ (35 pádů; 40 %). Pouze 9 % představovaly pády “soběstačných seniorů“. U třetiny seniorů (31 %) nebyl pád ovlivněn žádnou smyslovou poruchou. Problémy se zrakem byly uvedeny u 41 % seniorů a 25 % z nich používalo brýle nebo čočky. Třetinu (31 %) tvořily pády dementních seniorů a téměř u čtyř pětin (81 %) byla schopnost spolupráce pacienta před pádem jen částečná. Pouze 14 % seniorů bylo plně spolupracujících. 


V době před pádem nebyl žádný senior bez farmakoterapie. Více než třetina z nich (38 %) užívala 1-2 druhy léků a 63 % užívali tři a více druhů léků. Jednalo se především o kombinace následujících farmak: antipsychotika, anxiolytika, hypnotika, antidepresiva, kardiovaskulární léky, diuretika, inzulín a perorální antidiabetika.


Co se týká lokalizace pádu, tak čtyři pětiny (82 %)  se staly na pokoji a 18 % seniorů upadlo na WC nebo v koupelně. Nejčastěji docházelo k pádu při vstávání z lůžka (27 %). Ostatní situace, při kterých došlo k pádu, prezentuje v přehledu graf 1. Na pád byl ošetřující personál téměř v polovině případů (42 %) upozorněn spolupacientem. Ostatní způsoby informování personálu o pádu seniora uvádí v přehledu graf 2.




Graf 1 Situace, při které došlo k pádu seniora


 Graf 2 Informování o pádu seniora


Příčinu svého pádu dovedla vysvětlit pouze polovina (56 %) seniorů. Třetina (32 %) seniorů byla po pádu zmatená. Bezprostředně po pádu bylo 80 % seniorů bez potíží, 13 % bylo po pádu bledých a 7 % opocených (jeden senior byl dušný). V souvislosti s pádem byla polovina (53 %) bez zranění, 39 % utrpělo lehká zranění a pouze 8 % se zranilo těžce. Nejčastěji byly zraněné končetiny a hlava.


Diskuze


V roce 2010 bylo evidováno na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc 
10,06 % pádů u celkového počtu 874 hospitalizovaných pacientů. Tento výsledek je vyšší než souhrnná hodnota zjištěná ve sledovaných zdravotnických zařízeních v České republice za období let 2004–2009, kdy bylo u 4 802 296 hospitalizovaných pacientů zaznamenáno 
36 083 pádů, tedy 7,51 %. (Svobodová, Jurásková, 2010). Lze se domnívat, že tento rozdíl je do značné míry ovlivněn skutečností, že zde byly zahrnuty různé typy pracovišť. Ty se lišily jak skladbou pacientů tak i medicínskými diagnózami a stupněm náročnosti ošetřovatelské péče. Vliv tohoto faktoru na rozdílnosti ve vykazovaném počtu  pádů potvrzuje Heinze et al.(2007) a odpovídají tomu i výsledky zahraničních studií. Např. Vassallo et al. (2000) zjistil pouze 3,2 % pádů u pacientů na interních odděleních. Petitpiere et al. (2010) uvádějí na základě desetileté retrospektivní studie na geriatrickém pracovišti v Ženevě 19,4 % pádů během hospitalizace. Německá prospektivní studie v geriatrickém zařízení zjistila 17 % pádů pacientů během hospitalizace (von Renteln-Kruse, Krause, 2004) a Heinze et al. (2007) ve svém výzkumu z roku 2002 uvedli jen 7,2 % pádů u geriatrických pacientů. Naopak 37 % pádů pacientů na oddělení rehabilitace po cévních mozkových příhodách potvrdil Teasell et al. (2002). 


Místo, kde nejčastěji došlo na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc k pádu, byl pokoj, a to v 82 % zdokumentovaných pádů. Rovněž Jurásková (2006) potvrdila, že 81,2 % pádů na ošetřovací jednotce v České republice se odehrává na pokoji pacientů. K podobným závěrům dochází i Chen et al., (2010) v australské studii, kde byl pád na pokoji potvrzen u  71,9 % geriatrických pacientů. Lze předpokládat, že tento fakt do jisté míry souvisí s pohybovými limitacemi seniorů a rovněž s ne zcela optimálním vybavením nemocničních pokojů vzhledem k pohybovým omezením geriatrických pacientů. Zdravotnický personál na standardním oddělení, mezi které patří geriatrická pracoviště, nemůže zajistit nepřetržitý dohled na pohyb pacientů na pokoji. Proto patří mezi priority zdravotnických zařízení vytvoření bezpečného prostředí na pokojích nemocných. Co se týká stupně mobility, tak na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc byla polovina pádů u seniorů, kteří patřili do skupiny „ležící pohyblivý pacient“ a čtvrtina seniorů chodila jen s dopomocí. Podobně i Chen et al. (2010) uvedli 60,2 % pádů u seniorů, kteří byli závislí na pomoci druhých.


V naší studii tvořily třetinu pády dementních seniorů a téměř u čtyř pětin byla schopnost spolupráce se seniorem jen omezená. Podobné výsledky měli i Chen et al. ve svém výzkumu a potvrdili, že 33,8 % pádů bylo u seniorů, kteří měli demenci (Chen et al., 2010). V této souvislosti Härlein, Dasssen a Heinze (2009) poukazují na skutečnost, že je nedostatek studií, které by se věnovaly zkoumání rizikových faktorů pádů u kognitivně postižených seniorů. Přitom motorické poškození u lidí s demencí a poruchy chování, které přispívají k vysokému riziku pádu u těchto seniorů, jsou dobře známé.

Jako nejvíce riziková doba ve vztahu ke vzniku pádů byla ranní směna. Podobně i Chen et al. (2010) zjistili, že nejvíce pádu (nad 35 %) bylo v  časovém rozmezí mezi 9 – 11 hod. Odráží to skutečnost, že v této době jsou senioři více stimulováni k fyzické aktivitě (hygiena, stravování, rehabilitace). 


Co se týká farmakoterapie v naší studii jsme zjistili, že téměř dvě třetiny seniorů, u kterých se vyskytl pád, užívali více než tři druhy léků. Chen et al. (2010) uvádí, že v 76,2 % pádů užívali senioři dokonce více než pět druhů léků. Horikawa et al. (2005) v této souvislosti poukazuje na jasný vztah mezi užíváním neuroleptik a výskytem pádů u seniorů.


Výsledky průzkumného šetření jsou podnětem k rozšíření preventivních opatření. Je nutné se důsledně zaměřit na identifikaci rizikových seniorů pomocí hodnotících škál a pacienty v průběhu celé hospitalizace opakovaně edukovat o riziku pádu a souvisejících okolnostech. Pozitivní efekt tohoto přístupu potvrzují i zahraniční studie (Haines, Hill et al., 2006; Haines et al., 2011; von Renteln-Kruse, Krause, 2007). V návaznosti na výsledky našeho šetření byla i na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc zřízena pozice sestry specialistky – konzultantky pro prevenci pádu. Do její kompetence patří sledování a analýza příčin pádů. Dále kontrola dodržování preventivních opatření s ohledem na rizika pádů. Společně s edukační sestrou se podílí na tvorbě edukačních materiálů i na informování pacientů a jejich příbuzných o zásadách prevence pádů ve stáří. Rovněž podává návrhy ohledně vybavení pokojů pacientů, které mohou zlepšit bezpečnost pacientů během hospitalizace. Výsledky za první pololetí roku 2012 potvrdily pozitivní dopad opatření na snížení počtu pádů u hospitalizovaných seniorů, který se snížil na 5,2 %. Tento výsledek může být ovlivněn i skladbou hospitalizovaných seniorů a vzhledem ke krátké době jej nelze jednoznačně přičítat pouze nově zavedeným změnám. Přesto lze spekulovat, že zřízení pozice sestry – konzultantky pro prevenci pádu může mít pozitivní dopad na snížení počtu pádů na Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc.


Závěr


Se stoupajícím věkem, polymorbiditou a přítomností rizikových faktorů, které ovlivňují výskyt pádů, stoupá i riziko vzniku nežádoucích událostí u hospitalizovaných seniorů. Rozbor příčin pádů a nastavení konkrétních preventivních opatření patří k nejúčinnějším způsobům, jak pády a jejich následky omezit. Problematika stárnutí a pádů je široké a obsáhlé téma, kterému je třeba věnovat pozornost i v dalších výzkumných studiích. 
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Abstrakt


Hysteroskopia je jednou z najčastejšie používaných gynekologických diagnostických a operačných metód  v bežnej praxi gynekológa na oddelení. U pacientiek s vhodne zvolenými indikačnými kritériami je excelentnou metódou pre diagnostiku a operačné riešenie pretrvávajúcich metrorágií, endometriálnych polypov, resekcií uterinných sept a ev. riešenia uterinnej príčiny sterility. Jedná sa o technicky pomerne nenáročný  výkon v krátkodobej analgoanestezii. Predoperačná príprava pacientky nie je špeciálna, nezaťažuje pacientku, ani personál. Významnou nevýhodou je finančná záťaž potrebného inštrumentária. Cieľom našej prednášky je poukázať na našom súbore hysteroskopovaných pacientiek na jej možnosti využitia . 


Kľúčové slová: Hysteroskopia. Endoskopické gynekologické metódy. Indikačné kritéria. Hysteroskopické inštrumentárium. Hysteroskopické inštrumentovanie. Využitie hysterskopie. Komplikácie hysteroskopie. Súbor pacientiek.

Abstract 


The hysteroscopy is one the most useful gyneaecological diagnostic and surgery technique in  our gynecology practice. Hysteroscopy is excelent way how to solve reccurent uterine bleeding, uterine polypes, uterine sept  resection or  uterine causes of  sterility in the case of correctly chosen indications´ criteries. It´s a technically undemanding surgery in analgoanaesthesy. The patiens´ preoperative prepare is also undemanding. Acquisition price of hysteroscope is main disadvantage of this technique. The point of  our presentation is to show  possibilieties of hysteroscopy  in our own patiens group.


Key words: Hysteroscopy. Endoscopy gynaecological surgery. Indication criteries hysteroscopy instrumentary and stuff. hysteroscopy using. Hysteroscopy complications. Patiens group. 


Hysteroskopia je jednou z najpoužívanejších gynekologických diagnostických a minimálne invazívnych metód. Aj na našom oddelení sa snažíme zachovať trend minimálne invazívnej operatívy s možnosťou rýchleho návratu pacientky do bežného života. V tejto práci sa snažíme poukázať na výhody hysteroskopie a snahu správne indikovať pacientky k využitiu tejto operačnej techniky pri riešení jednotlivých gynekologických problémov , s ktorými boli  na našom oddelení pacientky hospitalizované.


História hysteroskopie ako diagnostickej metódy a následne aj operačnej techniky sa datuje už od 19.storočia , kedy  prvý hysteroskop -cystoskop zostavil Pantaleoni v r.1869. Rozvoj hysteroskopie samozrejme súvisí s rozvojom endoskopie ako takej. 


Hysteroskopia je endoskopická optická  technika, ktorá využíva svetelný zdroj k vizualizácii uterinnej kavity a cervikálneho kanála. Pomocou zariadenia-hysteroskopu možeme nielen vizualizovať príčinu gynekologických obtiaží pacientky, ale môžeme  túto príčinu aj vyriešiť- mechanicky- s následnou kyretážou, elektrokoaguláciou- pomocou tzv. resektoskopu, ev., s využitím lasera – zatiaľ túto možnosť nemáme.


U nás najčastejšie využívanou je diagnostická hysteroskopia, ktorá tvorí podstatnú časť hysteroskopických výkonov. Jedná sa predovšetkým o pacientky s rekurentným krvácaním najčastejšie na podklade hyperplastického endometria a endometriálnych polypov. Ďalšou veľkou skupinou sú pacientky s postmenopauzálnym krvácaním a s nálezom atrofického endometria. Operačnou hysteroskopiou riešime nálezy endometriálnych polypov, hyperplastického endometria, resekcie uterinných sept a v súčasnosti sa snažíme do spektra hysteroskopovaných pacientiek zaradiť pacientky s diagnózou submukózneho myómu, ktorý je prístupný hysteroskopickej myomektómii.


Pacientky sú u nás hospitalizované  min. 5 hodín, následne pri stabilizovanom stave sú prepúšťané do domáceho ošetrenia. K takémuto operačnému výkonu je používaná krátkodobá analgoanestézia . Špeciálna príprava zdravej pacientky nie je nutná.


Pri hysteroskopii staviame hysteroskopický tím- lekár, inštrumentujúca sestra, asistenti operačnej .sály. Inštrumentujúca sestra je hlavným asistentom operatéra ovláda obsluhu hysteroskopu, asistuje pri výkone.  


Najvýznamnejšími komplikáciami pri hysteroskopii- resektoskopii,  ktoré sme zaznamenali a riešili, boli perforácie uteru u 2 pacientiek s endometriálnym polypom pri atrofickej sliznici. Jednalo sa o pacientky s pracovnou diagnózou postmenopauzálneho krvácania. Hospitalizácia sa predĺžila o 24 hodín. Iné popisované závažné komplikácie sme nezaznamenali. Tieto komplikácie boli ošetrené laparoskopickým prístupom. 


Cieľom práce je prezentovať benefit hysteroskopie u správne indikovaných pacientkie na našej pracovnej skupine.


Zoznam bibliografických odkazov:

1. Schorge John O.MD et all. 2008. Willams´ Gynecology. United States: The McGraw –Hill´s ,Inc., 2008, p. 41-35/41-42, ISBN 978-0-07-147257-9


2. Vargová M., Dosedla E., Richnavský J., 2012.Moderná hysteroskopia. In : Actual gyn. 4 ,2012, s.6-13, ISSN 1803-9588


3. Mishra R. K.: Hysteroscopy. Presentácia powerponit.ppt [online]


4. Royal college of obstetricians and gynaecologists: Diagnostic hysteroscpoy under general anaesthesia. Consent advice No.I.December 2008 [online]. Dostupné na internete. http://rcog.org.uk/diagnostic-hysteroscopy-under-general-anaesthesia 


5. Royal college of obstetricians and gynaecologists.  Best practise in outpatien hysteroscopy. Green –top Guideline No.59, Marec 2011 [online]. Dostupné na inernete. http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-gidance/hysteroscopy-best-practice-outpatien-green-top-59 


6. Rock John A., Jones Howard W.: TeLinde´s Operative gynecology: Operative hysteroscopy [CD-ROM]. Lipnicott, Williams and Wilkins,2008, 


7. Kozierová, et al .: Ošetrovateľstvo 1. Martin: Osveta. 1995 ISBN 80-217-0528-0


8. Kubíková, J.: Hygiena, dezinfekcia, sterilizácia. In: Sestra február/2004, s.50, ISSN 1335-9444


9. Olejník, J.: Perioperačná liečebná starostlivosť. Ebner, Bratislava 1999, 234 s. ISBN 80-968184-7-3


10. Rolný D.: Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena. Osveta, Martin 1980, s.209, ISBN 70-071-80


11. Schulz, F. Nemocničné nákazy a ich predchádzanie. Osveta, Martin,1979 ISBN 70-052-79


12. Vojtíšek, V.: Chirurgia. Osveta, Martin,1989, ISBN 70-066-86


13. Zahradnický, J.: Nozokomiální nákazy, novinky v medicíne. Avicenum / zdravotnické nakladatelství, 1981 ISBN 08-100-81


14. Žitná, D:. Infekcie rán v chirurgii. In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík január-február/2002, s.11


Kontakt:

MUDr. Guothová Júlia 


Gynekologicko-pôrodnícka klinika


ÚVN SNP - FN Ružomberok


Základné črty existenciálnej psychoterapie Irvina D. Yaloma 
vo vzťahu k fenoménu zmyslu života


Ivan Ondrášik XE "Ondrášik Ivan" 

Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN, Ústav klinickej hematológie a transfuziológie Ružomberok


Abstrakt


V príspevku, ktorý má teoretický charakter, podávame pohľad na základné aspekty existenciálnej psychoterapie Irvina D. Yaloma. Analyzujeme existenciálne fenomény: smrť, sloboda, osamelosť, absencia zmyslu života ako prameň úzkosti a utrpenia v živote človeka. V závere sa pokúsime načrtnúť pozitívne a problematické aspekty Yalomovej koncepcie psychoterapie najmä vo vzťahu k problému zmyslu života človeka a ponúkneme vlastné riešenie. 


Kľúčové slová: Smrť. Sloboda. Osamelosť. Utrpenie. Úzkosť. Zmysel. Život. Psychoterapia.


Existenciálny.


Abstract

The paper, which is theoretical, served looking at the basic aspects of existential psychotherapy of Irvin D. Yalom. We analyze the existential phenomena: death, freedom, loneliness, lack of   the meaning of life  - the source of anxiety and distress in a person's life. In the end we will try 

to outline the positive and problematic aspects Yalom´s concept of psychotherapy in particular in relation to the problem of meaning of human life and offer own solutions.

Key words: Death. Freedom. Loneliness. Suffering. Anxiety. Meaning. Life. Psychotherapy. Existential.


1. Kontext a východiská Yalomovej existenciálnej psychoterapie


Základným psychoterapeutickým problémom a zároveň prameňom ľudského utrpenia podľa Yaloma je nezvládnutá konfrontácia človeka s existenciálnymi fenoménmi, ktorými sú smrť, sloboda, osamelosť, neprítomnosť zmyslu života.  Našim úmyslom je priblížiť duchovné utrpenie človeka s jeho prejavmi v psychosomatickej dimenzii a jeho vzťah k zmysluplnosti života. Utrpením rozumieme stav človeka, ktorý sa v subjektívnej sfére prejavuje pociťovaním a prežívaním negatívnych emócií.


Vo svojej koncepcii psychodynamiky sa Yalom len formálne opiera o psychodynamiku Siegmunda Freuda  so štruktúrou  pud – úzkosť – obranný mechanizmus. Podľa Yaloma na začiatku našej psychodynamiky sú  štyri spomenuté existenciálne fenomény. Človek, ktorý nezvláda konfrontáciu s nimi, podlieha úzkostnému rozpoloženiu. Reakciou na túto úzkosť sú potom rôzne obranné mechanizmy, výsledkom ktorých je psychopatologické správanie človeka. Yalomova koncepcia existenciálnej psychoterapie sa rozvíja v humanisticko – sekulárnom duchu  a  voči náboženstvu sa stavia kriticky, ba až odmietavo.  (Yalom, 2006, s.18).


2. Smrť, sloboda, osamelosť a zmysel života


Yalom svoju koncepciu existenciálnej psychoterapie začína približovaním fundamentálneho fenoménu, ktorým je smrť a z nej vyplývajúce utrpenie.  Prameňom utrpenia človeka vo vzťahu k smrti je existenciálny konflikt medzi fakticitou našej konečnosti a kontingentnosti a želaním byť tu na svete i naďalej. Smrť  predstavuje nielen psychoterapeutickú, ale i filozofickú tému. Yalom sa pri pertraktovaní utrpenia človeka vyplývajúceho z jeho konfrontácie s fenoménom smrti opiera najmä o výsledky Heideggerovej existenciálnej analytiky a jeho tematizovania „bytia k smrti“. Heidegger sa o smrti vyjadruje nasledovne: „Smrť sa tak odhaľuje ako najvlastnejšia bezvzťažná, nepredstihnuteľná možnosť. Ako taká je tým, čo nás čaká vo význačnom zmysle.“(Heidegger, 1986, s. 250). Yalom sa stotožňuje s Heideggerovým trojdimenzionálnym vymedzením smrti. Za dôležité pokladá i to, že smrť je vždy spojená s rozpoložením strachu a úzkosti. „Budem tvrdiť, že strach zo smrti je primárnym zdrojom úzkosti. Napriek tomu, že je toto stanovisko jednoduché, je v súlade s každodennou intuíciou, a jeho dôsledky sú pre teóriu a klinickú prax ďalekosiahle.“ (Yalom, 2006, s.52).  Zároveň dôsledne rozlišuje medzi predmetným charakterom strachu, ktorý máme z niečoho konkrétneho, a nepredmetným charakterom úzkosti. Smrť zásadným spôsobom problematizuje zmysel života človeka.


Yalom prijíma Heideggerov názor, že človek, ktorý  žije neautentickým spôsobom, pohltený vírom života v priemernej každodennosti v mode obstarávateľných súcien a inštrumentálnych vzťahov k druhým, výrazným spôsobom prekrýva a popiera fakticitu vlastnej smrti. Nadväzuje na Heideggera tým, že toto neautentické „byť v nepravde“ pred vlastnou smrťou ďalej rozvíja pre svoje psychoterapeutické účely. Hovorí o dvoch základných patologických obranných mechanizmoch, ktoré popierajú fakticitu smrti. Sú nimi výlučnosť a absolútny záchranca. 


Človek popierajúci smrť prostredníctvom svojej výlučnosti je typom výrazne egocentrického individualistu, ktorý si predstavuje, že celý svet sa točí len okolo neho a vníma celú skutočnosť z tejto perspektívy. Príkladom takéhoto typu človeka je kompulzívny hrdina ktorý vyhľadáva nebezpečenstvo a má nutkanie neustále ho zdolávať. Ďalším príkladom je človek, ktorý prehlušuje autentickú konfrontáciu so smrťou vrhaním sa do práce a nadmerným preťažovaním sa. Azda najcharakteristickejším typom obranného mechanizmu výlučnosti je človek s narcistickým svetavzťahom, ktorý vo svojej samoľúbosti všetko očakáva od sveta a od druhých, ale  pritom nič nechce svetu darovať. Posledným patologickým typom ľudí, ktorí sa neautenticky vyrovnávajú s fakticitou smrti, sú ľudia vyžívajúci sa v moci a v agresivite. (Yalom, 2006, s.137). 


Druhým patologickým obranným mechanizmom, prostredníctvom ktorého sa človek vyrovnáva neprimeraným spôsobom s úzkosťou zo smrti a z nej vyplývajúceho utrpenia, je utiekanie sa človeka k absolútnemu záchrancovi. Ním môže byť blízky  človek, lekár, vodca, ba dokonca personálne chápaný Boh.(Yalom, 2006, s. 138). 


Yalom zastáva názor, že človeku nezostáva nič iné, len otvorene sa s fakticitou vlastnej smrti konfrontovať,  pričom tento postoj skrýva v sebe silný potenciál zmeny perspektívy pohľadu na smrť.  Tento názor má pôvod v tradícii filozofie existencie a Yalom sa s ním nielen pevne identifikuje, ale uvádza jeho významné dôsledky do psychoterapeutickej praxe. Rozvíja metódy účinného riešenia utrpenia pochádzajúceho z konfrontácie so smrťou a vo svojej práci ponúka viaceré kazuistiky  pacientov, v ktorých pacienti trpiaci napríklad nevyliečiteľnou rakovinou výrazne zmenili svoj život smerom k lepšiemu, hodnotnejšiemu a naplnenejšiemu stavu. Paradoxne z toho vychádza, že nevyliečiteľná rakovina sa môže stať zdrojom autentického vzťahu k vlastnej existencii i k svetu vôbec.(Yalom, 2008, s. 59). 


      Yalom ďalej svojich pacientov nabáda, aby prijali aktívny pozitívny postoj k vlastnej existencii, upozorňuje na to, že bytie v zmysle plodného a zodpovednejšieho využívania času  sa nedá odložiť na neskôr. Zdôrazňuje aj to, že i zmena uhla pohľadu na ťažkosti môže pôsobiť uzdravujúco. (Yalom, 2006, s. 171).  


Podľa Yaloma metóda takzvanej disidentifikácie pomáha človeku neutralizovať jeho prehnané identifikovanie sa so svojimi životnými rolami. Výsledkom môže byť hlbšie pochopenie a nadviazanie autentického vzťahu človeka s vlastným ja. (Yalom, 2006, s. 172)  


Ďalšou metódou  je takzvaná desenzitivizácia smrti. Jej úlohou je  v primeraných dávkach človeka vystaviť strachu, ktorý sa bude postupne redukovať, až pomaly zovšednie. Obe metódy – disidentifikáciu a desenzitivizáciu Yalom využíva i pri konfrontovaní sa človeka s ostatnými existenciálnymi fenoménmi, ako sú sloboda, osamelosť a bezzmyselnosť.  V podstate súhlasíme s Yalomovým teoretickým vymedzením fenoménu smrti, ktorý sa opiera najmä o Heideggera. Súhlasíme i s jeho reflexiou neúčinného obranného mechanizmu výlučnosti a tiež s terapeutickými metódami, ktoré ponúka na zmiernenie utrpenia vyplývajúceho z úzkosti pred smrťou. Dovolili by sme si však nesúhlasiť s Yalomovým názorom o patologickosti tzv. absolútneho záchrancu. Yalom akoby metodologicky odmietal možnosť autentického vzťahu človeka k Bohu. Z tohto pohľadu pripúšťame, že absolútny záchranca je neúčinnou obranou iba vtedy, ak ide o nadviazanie patologického vzťahu k Bohu alebo k osobe, ktorá je významná pre život pacienta.

Fenomén slobody  je základným ľudským fenoménom. Nie je však osamotený, sú s ním bytostne späté viaceré fenomény. K slobode sa vzťahuje predovšetkým zodpovednosť. V istom zmysle možno povedať, že sloboda a zodpovednosť v našej existencii tvoria akoby spojené nádoby. Obidva fenomény v nás vytvárajú akési základné napätie, ktoré podstatne súvisí s prežívaním viny, s aktivitou vôle, s rozhodovaním sa v rôznych životných situáciách i s problematikou nášho faktického konania. Je zrejmé, že vyššie uvedené fenomény, ktoré so slobodou korelujú, sa môžu stať pri ich nezvládnutí zdrojom rôznorodých foriem psychického utrpenia človeka. 


Pri explikácii problematiky utrpenia z nezvládnutej slobody si Yalom volí za teoretické východisko názory J. P. Sartra. Človek je z tohto pohľadu jediným autorom vlastného života, jeho úloh, vzťahov a pocitov.  V Sartrovej interpretácii, ktorú si Yalom osvojuje, je človek  chápaný na jednej strane ako absolútne slobodný, a na druhej strane ako absolútne zodpovedný. V ničom na svete však nenachádza stabilnú oporu či objektívnu štruktúru. Základný existenciálny konflikt, z ktorého pramení utrpenie, vyplýva u konfrontácie človeka s neistotou, ale  i s jeho túžbou po pevnej pôde pod nohami. Tento konflikt vedie človeka k úzkosti z nezakorenenosti. „Keď človek zakúsi existenciu týmto spôsobom, zatočí sa mu hlava. Nič nie je tak, ako sa zdalo byť. Akoby sa rozostupovala pôda pod nohami. Vskutku nezakorenenosť je bežne používaný pojem pre subjektívny zážitok zodpovednosti.“ (Yalom, 2006, s. 229). 


Yalom popisuje patologické reakcie na úzkosť z nezakorenenosti, ktorá vyplýva z nezvládnutia ťažoby slobody a zodpovednosti. Je to nutkavosť, v ktorej človek nie je slobodný, ale žije akoby v područí nejakej mocnej sily, ktorá ho ovláda; a prenesenie zodpovednosti človeka zo seba na iného (často sa stáva, že pacient prenáša zodpovednosť za svoj zdravotný stav na terapeuta). Radikálnym popretím zodpovednosti je napríklad hysterická osoba, ktorá sa štrukturuje do roly nevinnej obete. Niektorí ľudia sa pred úzkosťou z nezakorenenosti bránia tým, že vedome strácajú kontrolu nad svojím správaním. (Yalom, 2006, s. 237).  


V poradí tretím ohniskom ľudského utrpenia a naň nadväzujúcou psychopatológiou správania je osamelosť a z nej plynúca úzkosť. Yalom vo svojej psychoterapeutickej koncepcii hovorí o troch fundamentálnych modalitách ľudskej osamelosti. Najbežnejšou formou osamelosti je interpersonálna osamelosť, ktorou sa rozumie samota v zmysle prežívanej izolácie od druhých ľudí, prípadne ich neprítomnosti. Táto osamelosť súvisí so sociálnou sférou  bytia. Je to predovšetkým absencia vzťahu s partnerom, s rodičmi, so širším okruhom známych a priateľov i so spoločnosťou ako takou. Interpersonálna osamelosť je prvotnou najbežnejšou osamelosťou , ale nie je najhlbším zdrojom úzkosti a z nej vyplývajúceho utrpenia. (Yalom, 2006, s. 360). Človek môže trpieť aj takzvanou intrapersonálnou osamelosťou, o ktorej Yalom hovorí: „Teda intrapersonálna osamelosť nastáva vtedy, keď človek potlačí svoje vlastné pocity alebo túžby, prijme za svoje vlastné cudzie priania, príkazy a rozkazy, nedôveruje svojmu úsudku alebo pochová svoj vlastný potenciál.“ (Yalom, 2006, s. 361).  Ani intrapersonálna osamelosť však nezasahuje človeka a najhlbšom základe jeho bytia, hoci sa v ňom čiastočne nachádza. Podľa Yaloma najhlbšou formou ľudskej osamelosti je existenciálna osamelosť a z nej vyplývajúca úzkosť, ktorá nás zasahuje v základe nášho bytia. (Yalom, 2002, s. 19) Definuje ju nasledovne: „Existenciálna osamelosť označuje nepreklenuteľnú priepasť medzi človekom a kýmkoľvek druhým. Označuje takisto ešte zásadnejšiu osamelosť , a to je odlúčenie medzi človekom a svetom.“ (Yalom, 2006, s.362). 15F
 


Človek trpiaci osamelosťou môže veľmi ľahko prepadnúť rôznym formám závislosti. Podľa Yaloma existenciálnu osamelosť v žiadnom prípade nemôžeme zo svojho života odstrániť, môžeme  ju len zmierniť prostredníctvom nesebeckej lásky voči druhému človeku. To môže pôsobiť uzdravujúco. „Žiadny vzťah nemôže osamelosť odstrániť. Každý z nás je v bytí sám. Napriek tomu môžeme osamelosť zdieľať takým spôsobom, že nám láska vynahradí bolesť z osamelosti... Domnievam sa, že ak si dokážeme priznať svoju osamotenú situáciu v existencii a s rezolútnosťou sa jej vzoprieť, dokážeme takisto s láskou sa obracať k druhým.“ (Yalom, 2006, s. 370). 


Yalom nadväzuje na dialogické chápanie vzťahu u Martina Bubera, pričom je toho názoru, že hoci vzťah osamelosť neprekoná, je možné ju prostredníctvom neho aspoň zmierniť. Buber o autentickom vzťahu človeka chápanom ako vzťah Ja – Ty píše: „Celý skutočný život je stretnutím. Vzťah k Ty je bezprostredný...Medzi ja a ty nie je žiadny účel... Tvárou v tvár vzťahu sa všetko sprostredkované stáva nedôležitým.“ (Buber, 1969, s.13-14).   Yalom preto svojich pacientov nabáda k rozvinutiu autentického záujmu o druhého človeka, ktorý má byť v prvom rade nesebecký. Odporúča zaujímať  sa o druhého prostredníctvom jeho poznania, byť citlivý na to, čo prežíva, byť starostlivý o jeho osobný rast, byť voči nemu aktívny. To všetko má vyplývať z vlastného bohatstva, ktoré druhému človeka ponúkame ako dar. (Yalom, 2005, s. 354)


Yalom však na zmiernenie úzkosti z prakticky neprekonateľnej existenciálnej osamelosti nielenže odporúča pacientom uskutočňovanie láskyplného altruistického vzťahu k druhým ľuďom, ale aj k sebe samému. S týmto jeho záverom ohľadne zmiernenia úzkosti z osamelosti sa plne stotožňujeme. 


3. Úzkosť z absencie zmyslu života


Posledným existenciálnym fenoménom, ktorý je zdrojom utrpenia pre človeka a zároveň prameňom rôznych foriem psychopatológie, je podľa Yaloma strata zmyslu života. Pri tematizovaní tejto problematiky je u neho silno prítomný vplyv filozofie J. P.Sartra a A.Camusa s odmietaním objektívneho pohľadu na zmysel života a s jeho silnou relativizáciou. 


Yalom hovorí o dvoch paradigmatických formách prístupu k zmyslu života. Prvou paradigmou je takzvaný kozmický zmysel života, ktorý je identický s religióznym pohľadom na svet. V ňom transcendentná a personálna najvyššia bytosť – Boh - predstavuje najvyšší zmysel a zároveň garantuje i posledný cieľ a hodnotu  života človeka.  „Kozmický zmysel implikuje nejaký plán, ktorý existuje mimo a nad človekom a nutne poukazuje na nejaké tajomné alebo duchovné usporiadanie vesmíru.“ (Yalom 2006, s. 428). Druhou paradigmou pohľadu na zmysel života je takzvaný sekulárny osobný zmysel. Odmieta sa v nej vzťah k Bohu ako najvyššej forme života a preferuje sa nenábožensky nazeraná skutočnosť. V nej  človek nenachádza nikde vo svete oporu či objektívnu štruktúru, ktorá by jednoznačne garantovala spoľahlivosť nášho bytia vo svete, teda jeho pravdivosť, teleologickosť či -jednoducho povedané- jeho absolútnu usporiadanosť. Yalom celú svoju koncepciu existenciálnej psychoterapie zasadzuje do tohto sekulárneho pohľadu na zmysel života. Pohľad na zmysel života v jeho kozmicko- religióznej forme pokladá za príliš dogmatický a nereálny a preto ho kriticky odmieta. „ Existenciálna pozícia tvrdí, že svet je náhodný, to znamená, že všetko, čo je, by rovnako mohlo byť inak, že ľudia vytvárajú sami seba, svoj svet, svoju situáciu, a v tomto svete nejestvuje žiadny „zmysel“, žiadny veľký plán vesmíru, žiadne pokyny pre život, okrem tých, ktoré si človek sám stanoví.“ (Yalom, 2006, s. 427 – 428).  Zmysel života teda vidí z perspektívy sekulárne orientovaného humanizmu. Prijíma Camusovo tvrdenie o absurdite života, s ktorou je možné sa konfrontovať prostredníctvom vzbury, slobody a vášne a prostredníctvom nich odmietať samovraždu, ktorá nie je riešením. (Camus, 1993, s. 48). 16F
 Prijíma i Sartrovo riešenie problému zmyslu života, ktoré spočíva v hľadaní priateľstva, vzbury proti násiliu, v službe druhým, v sebarealizácii a angažovanosti, čo sa má uskutočňovať v absolútnej slobode a zároveň zodpovednosti každého z nás. ( Sartre, 1997, s. 69). Yalomovým riešením, ktoré má pomôcť trpiacemu pacientovi pri zmiernení jeho úzkosti z konfrontácie s bezzmyselným svetom, je autentický ľudský čin. „Zmysel, rovnako ako potešenie, je potrebné hľadať nepriamo. Pocit zmyslu je vedľajším produktom angažovanosti...Angažovanosť je terapeutickou odpoveďou na absenciu zmyslu bez ohľadu na jej zdroj.“ (Yalom, 2006, s. 487).


Akceptujeme Yalomovo sekulárne stanovisko na riešenie problematiky zmyslu života, hoci  ho nezdieľame. Vidíme u neho istú jednostrannosť. Z nášho pohľadu je zrejmé, že oba prístupy k problému zmyslu života – kozmicko-religiózny i sekulárny – majú v sebe pozitívny význam. Prikláňame sa skôr k stanovisku V. E. Frankla, že autentický vzťah k Bohu môže mať uzdravujúce účinky. (Frankl, 1992, s.59). Ostáva na človeku samom, či je schopný rozhodnúť sa pre autentický skok viery v abrahámovskej skúsenosti , ako ju tematizuje Kierkegaard, ktorá tiež  nie je ľahká. (Kierkegaard, 1993, s. 17). S Yalomom nesúhlasíme ani v tom, že náš život nemá objektívny zmysel. Prikláňame sa skôr k názoru Franklovej žiačky E.Lukasovej, ktorá hovorí: „Zmysel skutočne existuje, a je možné ho hľadať, objavovať a nájsť, no nedá sa len tak vyrobiť alebo vymyslieť. Existuje presne tak, ako sama skutočnosť, ktorú si človek len tak nevymyslí.“ (Lukasová, 1991. s.34). 


Záver


Najskôr chceme vyzdvihnúť fakt, že Yalom správne identifikuje zdroj úzkosti a utrpenia človeka v konfrontácii s fenoménmi smrti, slobody, osamelosti a absencie zmyslu života. K pozitívnym stránkam jeho koncepcie patrí i to, že svoje teoretické postuláty sa snaží dokumentovať bohatým empirickým výskumom. Svoje tvrdenia sa snaží ilustrovať konkrétnymi kazuistikami svojich pacientov pochádzajúcich z jeho dlhoročnej klinickej praxe psychiatra a psychoterapeuta. Jeho prínosom je i to, že sa snaží o interdisciplinárnu spoluprácu najmä s filozofiou. Najväčším pozitívom jeho koncepcie je však rozvinutie metód nielen individuálnej, ale aj skupinovej psychoterapie.


Chceme však poukázať a do diskusie ponúknuť i problematický aspekt jeho koncepcie, ktorý vidíme najmä v oddelení problému smrti, slobody, osamelosti, od fenoménu zmyslu života i to, že priam dogmatickým spôsobom postuluje len sekulárny pohľad na zmysel života, teda taký názor, že nejestvuje objektívny zmysel života. V tomto jeho koncepcia zostáva akoby na polceste. Redukuje zmysel života len na pocit, ktorý si sami vytvárame angažovanosťou vo svete. Našu angažovanosť v každodennosti môžeme považovať za prakticko-situačný aspekt zmyslu života, ale tým sa tento fenomén podľa nás nevyčerpáva.  Zmysluplnosť neimplikuje len parciálne činnosti vo svete, ale domnievame sa, že odkazuje k celostnosti a totalite našej existencie, čo možno chápať i ako transcendentný aspekt zmyslu života. Obidva aspekty pritom máme vnímať v ich jednote. Domnievame sa, že nemusíme oddeľovať Yalomom postulovaný kozmický zmysel zahŕňajúci Boha, a sekulárny osobný zmysel života, ale máme ich vidieť v prepojenosti, prípadne minimálne v priepustnosti. Len takýmto spôsobom môže psychiater a psychoterapeut účinne neutralizovať úzkosť a utrpenie pacienta zo smrti, osamelosti a slobody a dopomôcť mu k prežívaniu zmysluplnejšieho a radostnejšieho života. Zmysel života preto chápeme ako totálny existenciál, ktorý bytostne vymedzuje našu existenciu vo svete v jednote jeho imanentného a transcendentného aspektu. Zároveň ho vnímame ako posledný cieľ človeka, najvyššiu možnú hodnotu, najhlbší dôvod nášho bytia a celostné rozpoloženie a transcendentný horizont života.
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Abstract

Introduction: The word health is defined differently. Define this word depends on many factors as health status, age and occupation. 

The purpose of this paper is to present ways of understanding the health of the people are not involved in medicine.


Material and methods: The subject of this study was 100 people and their views on health. The study used a statistical method. Was complemented by the results of the qualitative analysis of expression of the respondents. Technique used in the study was a survey addressed to some people healthy and the sick.

Results and conclusions: The study showed that the definition of health by non-professionals associated with not feeling any pain or other symptoms, a sense of happiness, satisfaction, and mental balance, ability to control their emotions and impulses, can work without any tension and stress. Health is the value of the family changed. Determinant of health is a lifestyle, especially nutrition.

Key words: Health. Definition. Non-professionals.

Wstęp 


Słowo zdrowie w życiu każdego człowieka pojawia się bardzo często, a przy różnych okazjach życzymy sobie zdrowia. 


Zdrowie jest wartością dla każdego z nas, dającą nam możliwość realizowania marzeń, podejmowania działań, pełniejszego życia. 


Pojęcie to jest zarówno w rozumieniu potocznym jaki i profesjonalnym wielowymiarowym i trudnym do zdefiniowania. 


Pierwsze próby wyjaśnienia tego pojęcia zdrowia podjęli starożytni Grecy, a następne pokolenia przynosiły nowe rozważania na temat zdrowia i jego istoty (tab. 1) (Bierut B., 2011, Gaweł A., 2004, s. 11, Karski J.B., 2003, s. 9, Kulik T.B., 2002, s. 16, Woynarowska B., 2007, s. 20). 


Tabela 1 Ewolucja definicji zdrowia


		Twórca definicji 

		Rok 

		Definicja 



		Platon

		(437-347 p.n.e.)

		Zdrowie oznacza funkcję doskonalenia życia, zależne jest przede wszystkim od diety



		Hipokrates

		(460-377 p.n.e.)

		Zdrowie to dobre samopoczucie



		Stoicy 

		(IV w. p.n.e. – III n.e.)

		Zdrowie to dobre samopoczucie, które zależne jest od stylu życia, tj. odpowiedniej ilości snu, diety oraz ruchu fizycznego



		Paracelsus

		(1439-1541)

		Zdrowie wartość, która jest nie zależna od natury dlatego musi być stale zdobywana



		Montaigne

		(1533-1592)

		Zdrowie tak jak choroba są ściśle związane z istotą ludzką, jest ściśle związane zarówno z ciałem jak i duszą



		Benjamin Franklin

		(1706-1790)

		Zdrowie to bogactwo



		Jean-Jacques Rousseau

		(1712-1778)

		Zdrowie to coś więcej niż odwrotność choroby



		Światowa Organizacja Zdrowia

		1946

		Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa





Współcześnie definicji zdrowia w literaturze przedmiotu można spotkać bardzo wiele. Owa trudność w jednoznacznym określeniu czym jest zdrowie wynika w wielopoziomowości i wieloaspektowości w podejściu do definiowania tego pojęcia.  


B. Woynarowska wyznacza cztery różne podejścia służące do sprecyzowania definicji zdrowia (Woynarowska B., 2007, s. 20):

1. zdrowie rozumiane jest jako zdolność człowieka do typowego funkcjonowania, przez co rozumie się zdolność realizowania funkcji, wypełniania swoich zadań w społeczeństwie oraz zdolność człowieka do ciągłego i wszechstronnego rozwoju, ustalania sobie zadań na najwyższym poziomie osobistych możliwości psychicznych, fizycznych i społecznych;


2. zdrowie jako psychiczne i fizyczne możliwości człowieka do polepszania różnych zdolności, np.  twórczego i aktywnego życia;


3. zdrowie jako równowaga pomiędzy potencjałem biopsychospołecznym każdego człowieka, a zadaniami stawianymi przez środowisko, zdrowie oznacza zdolność utrzymania równowagi pomiędzy możliwościami człowieka a zadaniami stawianymi przez środowisko;


4. zdrowie to przede wszystkim dobra jakość życia co oznacza dobre i szczęśliwe życie, zdolność do samorealizacji oraz poczucie szczęścia. 


Mimo wielości podejść do definiowania zdrowia, różnych ujęć i sposobu patrzenia na nie, nie ma jednej uniwersalnej, jednoznacznej i wyczerpującej definicji. 


Definiowanie zdrowia przez profesjonalistów różni się od definicji zwykłych ludzi, którzy podchodzą do tego terminu w sposób subiektywny, nie doszukując się ukrytych aspektów, nie przymierzając do nowoczesnych modeli czy teorii. 


Profesjonalne definiowanie zdrowia nie należy tylko do przedstawicieli medycyna, ale również inne różne dyscypliny naukowe, między innymi: psychologia, socjologia, pedagogika, teologia itp. Podejście do definiowania zdrowia zależy od dziedziny naukowej, ponieważ każda dyscyplina badawcza interesująca się problematyką zdrowia rozważa ją we właściwych sobie aspektach, zgodnie z własnymi założeniami oraz algorytmami metodologicznym (Woynarowska B., 2007, s. 20)

Nadal nie powstała profesjonalna, jednolita definicja zdrowia, która mogła by zostać uznana za obowiązującą przez wszystkie nauki. Istnieją jednak założenia zgodne dla wszystkich definicji, a mianowicie: zdrowie i choroba są odmiennymi kategoriami, zdrowie jest pojęciem wielowymiarowym oraz  pozytywnym. Współcześnie zdrowie definiuje się w różnorodny sposób, jednak uważa się, iż przy tworzeniu nowych definicji zdrowia za najważniejsze kryterium należy uznać cel dla którego jest tworzona (Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K, 2009, s. 45).



Potoczne rozumienie zdrowia, dotyczy tego jak to pojęcie rozumieją i definiują zwykli ludzie. Jest to definiowanie zdrowia przez laików na podstawie doznań oraz doświadczeń z własnego życia. Każdy człowiek jest indywidualnością w wyniku czego pojęcie zdrowia będzie określał na własny, indywidualny sposób (Woynarowska B., 2007, s. 20). 



Rozumienie pojęcia zdrowia przez zwykłych ludzi zależy od bardzo wielu czynników: wieku, wykształcenia, najbliższego otoczenia, warunków kulturowych, doświadczeń, samopoczucia. Definicje zdrowia ludzi mogą być różne w różnych okolicznościach, zmieniać się i ewaluować pod wpływem działania określonych czynników. Wiele ludzi jednak nie zastanawia się nad własnym zdrowiem jeżeli sytuacja tego nie wymaga. Dlatego powinno się stwarzać ludziom możliwość do refleksji nad zdrowiem, gdyż w ten sposób mogą uzmysłowić sobie co dla nich oznacza bycie zdrowym. Czy rzeczywiście jest to tylko przeciwieństwo choroby?, gdyż  tak rozumie zdrowie większość ludzi (Woynarowska B., 2007, s. 20).


Warto dodać, że potoczne definiowanie zdrowia oddaje poziom świadomości zdrowotnej ludności (Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, s. 14)


Materiał i metoda 


Przedmiotem badań byli ludzie zdrowi i chorzy ich opinie na temat ich pojmowania i definiowania zdrowia. 


Badania zostały prowadzone w kwietniu 2011 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku na oddziałach: rehabilitacyjnym, internistycznym, dermatologicznym; w Słupskim Stowarzyszeniu Amazonka oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 


W badaniu wykorzystano metodę statystyczną polegającą na ilościowym ujmowaniu zjawisk społecznych i psychospołecznych – tutaj mierzącą poglądy ludzi na temat zdrowia. Uzupełnieniem wyników badań była także analiza jakościowa wypowiedzi respondentów. Zastosowaną w badaniu techniką była ankieta skierowana do wybranych osób zdrowych i chorych.



Celem niniejszej pracy jest ukazanie sposobów rozumienia zdrowia przez ludzi nie związanych z medycyną.


Wyniki 


Badaniami zostało objęte 100 osób, w tym 50 - chorych oraz 50 - zdrowych. Przy doborze osób zdrowych za kryterium przyjęto, kiedy zdrowie oznacza brak choroby. Za kryterium osób chorych przyjęto zdiagnozowaną chorobę. 


Respondenci mieścili się w przedziale wiekowym od 18 do 65 roku życia, średnia wieku wynosiła 33 lata. Wśród respondentów przeważały kobiety – 59 %.


Zdiagnozowanymi chorobami były: choroby nowotworowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,  depresja, nerwice, choroba reumatyczna, zwyrodnienia kręgosłupa, zespół uzależnienia alkoholowego, choroby serca, astma, nadczynność i niedoczynność tarczycy.


Bycie zdrowym respondentom kojarzy się najczęściej z brakiem dolegliwości i bólu (analogicznie 24 % i 20 % wskazań). Oprócz aspektów medycznych respondenci wskazywali również na dobry, radosny nastrój i możliwość uprawiania sportu.


Ze skojarzeniami ze zdrowiem koresponduje znaczenie bycia zdrowym. Dla respondentów być zdrowym to przede wszystkim nie odczuwać dolegliwości bólowych (41 % wskazań) i posiadać chęć do życia (30 %). Najrzadziej znaczenie zdrowia wiąże się dla badanych osób z chęcią do pracy i brakiem konieczności chodzenia do lekarza (wykres 1). 




Wykres  1 Definiowanie zdrowia



Respondenci do cech zdrowego człowieka zaliczyli umiejętność panowania nad swoimi uczuciami i popędami (24 %); umiejętność pracowania bez napięcia i stresu (27 %); umiejętność rozwiązywania własnych problemów (21 %) oraz zdolność przystosowania się do zmian w życiu (24 %). 



Zdrowie jest wartością autoteliczną, wartością samą w sobie oraz instrumentalną, potrzebną do osiągania innych zamierzeń i celów. Respondenci określając wartość zdrowia, uznali zdrowie jako bardzo ważne i najważniejsze (analogicznie 62 % i 21 %) oraz jako wartość mało znaczącą (4 %). Niepokojący jest fakt, że 12 % z badanych osób nie przywiązuje uwagi do zdrowia (wykres 2).




Wykres  2 Zdrowie jako wartość



Respondenci na najwyższym poziomie w swojej hierarchii wartość umieścili rodzinę (33%), potem zdrowie (18%), pieniądze (4%), pracę i szczęście (po 3%). (wykres 3) .




Wykres  3 Hierarchia wartości



Zdrowie respondentów objawia się poprzez poczucie szczęścia, zadowolenia i równowagi psychicznej (16 %); brakiem poczucia, że jest się chorym (15 %); brakiem choroby (14 %); aktywnością fizyczną i witalnością (14 %). Najrzadziej zdrowie osób badanych objawia się rozwijaniem wiedzy i umiejętności oraz satysfakcją z pracy.



Zdrowie determinowane jest różnymi czynnikami. Uzyskane wyniki wskazują, że zdaniem respondentów czynnikiem w największym stopniu warunkującym zdrowie jest styl życia, tak twierdzi 73 % badanych, 12 % - uważa, że są to warunki środowiskowe, 10 % badanych wskazało na cechy dziedziczne.



Respondenci uznali, że czynnikiem stylu życia, który ma największy wpływ na zdrowie jest odpowiedni sposób żywienia (58 %); odpowiednia ilość snu (24 %), zadowalająca praca (13 %). Niewielka grupa badanych (4 %), określiła wykluczenie alkoholu lub spożywanie go w małej ilości jako czynnik warunkujący dobre zdrowie.



Osoby badane w celu zachowania i pomnażania własnego zdrowia ubierają się odpowiednio do warunków pogodowych (21 % ); nie stosują używek (19 %); zgłaszają się na badania profilaktyczne (15 %); śpią 8 godzin (15 %); regularnie spożywają 5 posiłków oraz są aktywni fizycznie (po 12 %). Sporadycznie stosowanym zachowaniem prozdrowotnym przez respondentów jest łykanie witamin (wykres 4).




Wykres  4 Zachowania prozdrowotne podejmowane przez respondentów



Stosowanie zachowań zdrowotnych wynika z pragnienia trwania w zdrowiu. Respondenci pragną być zdrowi, gdyż chcą cieszyć się życiem (36 %); zdrowie jest niezbędnym elementem życia (24 %); chcą realizować marzenia (17 %). Wśród odpowiedzi innych pojawiały się stwierdzenia takie jak: „bo mam rodzinę”, „nie znoszę cierpienia” (wykres 5).




Wykres 5  Motywacja bycia zdrowym


Wnioski


Przeprowadzone badania wykazały, iż  ludzie na podstawie doświadczeń z własnego codziennego życia ocenili, że:


· czuć się zdrowo, to nie odczuwać bólu ani innych dolegliwości,


· zdrowie oznacza chęć do życia, poczucie szczęścia, zadowolenia oraz równowagę psychiczną, 


· zdrowy człowiek potrafi panować nad swoimi uczuciami i popędami, potrafi pracować bez napięcia i stresu, potrafi rozwiązywać własne problemy, przystosowuje się do zmian w życiu,


· zdrowie jest wartością zaraz po rodzinie,


· czynnikiem warunkującym zdrowie jest styl życia, 


· największy wpływ na zdrowie ma właściwe odżywianie,


· być zdrowym to móc cieszyć się życiem.


Podsumowanie 


Literatura przedmiotu pokazuje wiele wyników z badań prowadzonych na temat definiowania i postrzegania zdrowia przez różne osoby w różnych stanach zdrowia i w różnym wieku.  


Być zdrowym dla większości ludzi oznacza przede wszystkim nie odczuwanie przykrych dolegliwości ani bólu, ale to również radość i chęć do życia, sprawność fizyczna i zadowolenie z życia. 


Powyższe, potoczne definiowanie zdrowia zbliżone jest do społeczno-ekologicznego modelu zdrowia rozpatrywanego z perspektywy naukowej. W podejściu profesjonalnym zdrowie jest oceniane przez pryzmat jednostki i zdrowia społeczeństwa. Natomiast w rozumieniu potocznym zdrowie jest charakteryzowane na podstawie doświadczeń i odczuć osoby definiującej, bycie zdrowym w prostym rozumieniu nie oznacza stanu faktycznego, potwierdzonego medyczne lecz stan odczuwany. 


Badania dotyczące definiowania zdrowia przez osoby dorosłe na podstawie Listy Kryteriów Zdrowia przeprowadzonych przez Z. Juczyńskiego wykazały, że bycie zdrowym oznacza przede wszystkim posiadanie sprawnych części ciała i nieodczuwanie żadnych dolegliwości fizycznych, zaś w dalszej kolejności – troskę o sen, wypoczynek i należyte odżywianie się (Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, s. 14) 


Wyniki badań ukazują, że dbałość o zdrowie rozpoczyna się w świadomości każdego człowieka. Owa świadomość ma pochodzenie społeczne więc jest to jednocześnie wskazówka, że zdrowie jednostek jest wypadkową osobistych doświadczeń, trendów prozdrowotnych danych grup społecznych, i ich stylu życia z ukierunkowaniem na prozdrowotne działania. 


Refleksje dotyczące zdrowia powinny być pobudzane w społeczeństwie w każdej sytuacji, w różnych momentach życia aby zaszczepić ludziom myśl, że zdrowie to nie brak choroby to podstawa do realizowania swych pragnień, dążeń, marzeń i dlatego trzeba dbać o nie zawsze a nie tylko wtedy kiedy go zabraknie. 
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Abstrakt


Východiská: Slovenská komora fyzioterapeutov registruje vo svojej stavovskej organizácii svojich členov, ktorých ďalej vzdeláva, spolupracuje s nimi a poskytuje poradenstvo. 


Súbor a metódy: Výberový súbor tvorilo 140 fyzioterapeutov zo Slovenska. Metódou práce bol anonymný dotazník. 


Výsledky: Fyzioterapia je vekovo mladý odbor. Väčšinou pracovníci majú vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, V komore je zaregistrovaných 80 % fyzioterapeutov. 

Záver: Stavovská organizácia pevne uchopila opraty do svojich rúk v rámci schválenej legislatívy. Ale je direktívna a odmeraná bez voľnosti pre svojich členov. 


Kľúčové slová: Fyzioterapeut. Slovenská komora fyzioterapeutov. Vzelávanie.

Summary 

Starting points: Slovak Chamber of physiotherapists registers in its own estates organisation its members, who are further educated, works with them and help them.


Files and methods: Selected group was created by 140 physiotherapists from Slovakia. Method of work was anonymous questionnaire.


Results: Physiotherapy is new department. Workers are mainly undergraduates. In Chamber is registered 80 % of physiotherapists.


Conclusion:Estate organisation made what was possible in the frame of legislation. But it is mandatory and reserved without any freedom to its members.


Key words: Physiotherapist. Slovak Chamber of physiotherapist. Education.

Úvod


Sústavné vzdelávanie je v odbore významné a dôležité, Nakoľko stavovská organizácia zabezpečuje ďalšie vzdelávanie každý fyzioterapeut by mal byť registrovaný v nej. V Slovenskej komore fyzioterapeutov, registrovaných je 2 000 fyzioterapeutov a z toho je 885 členov. 


Prioritou je orientovanie sa v súčasnej legislatíve, nahliadnutie do funkčnosti procesu sústavného vzdelávania, transformovanie fyzioterapie na súkromný sektor zdravotnej starostlivosti, stratégia ďalšieho manažovania a spôsoby odmeňovania za vykonanú prácu. Všetky tieto aspekty by mali vcelku objektívne vykresliť spoločenské ale i morálne postavenie súčasného fyzioterapeuta na Slovensku. Celoslovenský záber prieskumu môže byť garanciou reálneho obrazu toho, ako je fyzioterapia na Slovensku vnímaná pacientom – občanom, ale aj to ako ju reflektuje celá spoločnosť. Najmä preto, že vzhľadom ku stárnutiu populácie a morbidite význam fyzioterapie zákonite stúpa.


Fyzioterapiu odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu, krajskými odborníkmi pre fyzioterapiu a so Slovenskou komorou fyzioterapeutov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nepretržite zabezpečujú systém kvality, ktorého cieľom je poskytovanie štandardizovanej starostlivosti. (Mačkinová, M., 2009) 


Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta. Slovenská komora fyzioterapeutov plní najmä tieto základné úlohy: 


· združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi, 


· chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, 


· poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,


· sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania, 


· zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania, 


· rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona, 


· vedie zoznam svojich členov, 


· vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania 


· zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie, 


· vydáva potvrdenia o zápise do registra, 

· rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, 


· poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu, 


· zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory, 


· rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie, 


· kontroluje dodržiavanie povinností členov komory, 


· rozhoduje o disciplinárnych opatreniach.


Súbor a metódy


Anonýmnou dotazníkovou metódou sa nám podarilo osloviť 140 respondentov pracujúcich ako fyzioterapeuti. Oslovení boli respondenti s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Dotazník bol rozosielaný poštou a emailom. Návratnosť bola 100 %.


Výsledky


Tabuľka 1 Vek respondentov


		

		n

		%



		do 30 rokov

		67

		47,86



		30-40 rokov

		51

		36,43



		40-50 rokov

		12

		8,57



		nad 50 rokov

		10

		7,14



		spolu

		140

		100,00







Graf 1 Vek respondentov


Ako je vidno v tabuľke a na grafe č.1 medzi respondentmi dominujú mladí ľudia, teda veková skupina do 30 rokov, ktorých je 67 (47,86 %). Nasleduje veková skupina 30-40 rokov s počtom 51 respondentov (36,43 %), veková skupina 40-50 rokov je v zastúpení 12 respondentov (8,57 %) a 10 respondenti (7,14 %) tvoria skupinu nad 50 rokov. (tabuľka a graf 1).

Tabuľka 2 Vzdelanie respondentov


		

		n

		%



		VOV

		25

		17,86



		VŠ 1.stupňa

		97

		69,29



		VŠ 2.stupňa

		18

		12,86



		spolu

		140

		100,00







Graf 2 Vzdelanie respondentov


Fyzioterapeutov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa bolo 97 (69,29 %), s ukončeným vyšším odborným vzdelaním (VOV) mali zastúpenie 25 (17,86 %) respondenti  a s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa tvorilo 18 ( 12,86 %) fyzioterapeutov. (tabuľka a graf 2)


Tabuľka 3 Registrácia v komore fyzioterapeutov


		

		n

		%



		áno

		58

		41,43



		nie

		29

		20,71



		menej ako 5 rokov

		18

		12,86



		viac ako 5 rokov

		35

		25,00



		spolu

		140

		100,00







Graf 3 Registrácia v komore fyzioterapeutov


Väčšina fyzioterapeutov je registrovaných v ich stavovskej organizácii Slovenskej komore fyzioterapeutov ako to vyplýva z tabuľky a grafu 3. Až 58 (41,43 %) respondentov je dobrovolne registrovaných v stavovskej organizácii, 35 (25%) opýtaných je dokonca viac ako 5 rokov zaregistrovaných, 18 (12,86 %) respondentov menej ako 5 rokov a 29 (20,71 %) fyzioterapeutov nie je registrovaných v Slovenskej komore fyzioterapeutov. (tabuľka a graf 3)


Tabuľka 4 Skúsenosti s SKF


		

		n

		%



		pozitívne

		13

		9,29



		zmiešané

		66

		47,14



		negatívne

		21

		15,00



		neviem

		40

		28,57



		spolu

		140

		100,00







Graf 4 Skúsenosti s SKF


Pozitívnosť osobných skúseností zo spolupráce so Slovenskou komorou fyzioterapeutov (SKF) nám obsadila až posledné miesto s 13 (9,29 %) opýtanými, 21 (15 %) skúseností bolo označených ako negatívne, 40 (28,57 %) fyzioterapeutov nevedelo odpovedať a 66 
(47,14 %) respondentov malo zo spolupráce so Slovenskou komorou fyzioterapeutov zmiešané pocity. (tabuľka a graf 4)


Tabuľka 5 Sústavné vzdelávanie


		

		n

		%



		prostredníctvom SKF

		57

		40,71



		mimo SKF

		58

		41,43



		mimo Slovenskej republiky

		16

		11,43



		nevzdelávam sa

		9

		6,43



		spolu

		140

		100,00







Graf 5 Sústavné vzdelávanie


Na otázku sústavného vzdelávania nám respondenti odpovedali, že 58 (41,43%)  z nich uskutočňuje sústavné vzdelávanie cez iné inštitúcie, teda nie cez Slovenskú komoru fyzioterapeutov. 57 (40,71%) sa naďalej vzdeláva cez Slovenskú komoru fyzioterapeutov, 16 (11,43%) pokračuje vo vzdelaní dokonca mimo Slovenskej republiky a 9 (6,43%) sa nevzdeláva vôbec. (tabuľka a graf 5)


Tabuľka 6 Práca komory


		

		n

		%



		áno

		34

		24,29



		nie vždy

		93

		66,43



		nie 

		13

		9,29



		spolu

		140

		100,00







Graf 6 Práca komory


Diskusia


Začiatky rehabilitácie na Slovensku sa datujú do roku 1921. Najdlhším obdobím prípravy pracovníkov pre rehabilitáciu bolo vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách a následného ďalšieho vzdelávania v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. V súčasnej dobe sa fyzioterapeuti pripravujú na vysokých školách v pregraduálnom aj v ďalšom vzdelávaní. V súčasnosti je štúdium zaradené v sústave vysokoškolských študijných programov ako bakalársky a magisterský študijný program. Je aktivovaný na SZU FOaZOŠ v Bratislave a Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, na Komenského univerzite LF v Bratislave a v Martine, Trnavskej Univerzite na Fakulte zdravotníctva v Trnave, na UPJŠ LF v Košiciach, Prešovskej univerzite Fakulte zdravotníctva v Prešove, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.


Spoločná deklarácia o harmonizácii výstavby európskeho vysokého školstva na Sorbone v Paríži bola podpísaná v 1998. Podpísali ju štyria ministri školstva – Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie. V 1999 sa k Sorbonskej deklarácii prihlásilo ďalších 31 krajín, medzi nimi aj Slovenská republika. Bola prijatá Bolognská deklarácia zameraná na reformu vysokoškolských  systémov vzdelávania, ktorá zjednocuje systém vysokých škôl.


Slovenská fyzioterapia nevymiera, práve naopak. 84 % respondentov nebolo starších ako 40 rokov, ted aide o mladých ľudí v danom odbore. Čo sa týka pregraduálnej vzdelanosti o budúcnosť slovenskej fyzioterapie nemusíme mať obavy. Až 82 % respondentov má minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa. Náš relatívne mladý odbor vystúpil plnohodnotne z tieňa zdravotných sestier až v roku 2008 a to dlho očakávaným vznikom Slovenskej komory fyzioterapeutov. Napriek krátkodobej pôsobnosti registruje však už takmer 80 % našich respondentov. Slovenská komora fyzioterapeutov sprostredkúva podľa našich zistení takmer 40 % aktivít sústavného vzdelávania. Smutné je, že pozitívne osobné skúseností zo spolupráce so Slovenskou komorou fyzioterapeutov má iba 9% opýtaných, 
15 % respondentov má negatívne skúseností a 47 % respondentov malo zo spolupráce zmiešané pocity. 


Záver


Fyzioterapia má svoje nezastupiteľné miesto v nelekárskych odboroch. Je to odbor pomerne mladý, ktorý má aj svoju stavovskú organizáciu, učí sa a má sa ešte čo učiť. Potešujúce je, že o tento odbor má stále záujem veľa mladých ľudí a aj starší fyzioterapeuti sa chcú vzdelávať. Stále viac a viac pribúda ochorení, ktorých priebeh bez fyzioterapie a inej odbornej pomoci by sa nedal ovplyvniť. Nevyhnutným predpokladom je aj rozvíjanie komunikačných zručností a využitie technik (Mačkinová, 2009).


Ide o odbor, ktorý v krátkej budúcnosti bude patriť medzi najdôležitejšie zdravotnícke odbory v prevencii hlavne vertebrogénnych ochorení, ktoré sú veľmi častou príčinou obmedzujúcou životnú aktivitu a kvalitu života ľudí v produktívnom veku. Veľmi častou príčinou je zlé držanie tela a nesprávne pohybové návyky. Ide o dôsledok veku sedenia za počítačmi. Starostlivosť o zdravie a výchova ku zdraviu je aktuálnou témou tejto doby, nielen u dospelých, ale aj u detí a to vo všetkých civilizovaných krajinách. Hektické tempo života má za následok zanedbanie seba samého. Mali by sme si byť vedomí, že zdravie je hodnota číslo jeden. Ako uvádza Mačkinová (2009), každý občan má právo na dôstojný život a ich práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky, a integrované v systéme sociálneho zabezpečenia, ktoré ma za cieľ kompenzovať rôzne dôsledky nepriaznivých životných udalostí. 



Negatívnym faktorom dnešnej doby je nízka pohybová aktivita. Väčšina technických vymožeností, ktoré používame,  sedavý spôsob života odstraňuje telesnú námahu a aktívny pohyb z každodenného života. Pritom práve pohybová aktivita vedie k poklesu celkovej mortality, zníženiu funkčného obmedzenia v staršom veku a je preventívnym účinkom pred viacerými chorobami. Dôsledkom pohybovej inaktivity je narastajúca hmotnosť, nedostatok racionálnej výživy a vznik ochorení metabolických, pohybových  ako aj kardiovaskulárnych.


Často hrá rolu neinformovanosť pacientov o správnom zaťažovaní chrbtice v bežnom živote. Bez fyzioterapie charakteristickým nálezom u pacientov  je úbytok svalovej hmoty, znížený svalový tonus, kontraktúry a zmeny rozsahu a charakteru pohyblivosti kĺbov, čo v značnej miere ovplyvňuje možnosť vykonávania sebaobslužných aktivít. (Mačkinová, M., 2011)  
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Abstrakt

Práca obsahuje podrobnú analýzu infekčnej endokarditídy spôsobenej Stafylococcus aureus (SAIE). Analyzovali sme 295 prípadov IE zozbieraných multicentricky v rokoch 2007-2010 na Slovensku. SAIE tvorila 14,6 % (43) prípadov a bola významne zastúpená v skupine intravenóznych narkomanov a dialyzovaných pacientov. Zavedenie preventívnych opatrení na prevenciu infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a prevencia drogových závislosti môže tak významne znížiť podiel výskytu SAIE. 

Kľúčové slová: Infekčná endokarditída. Stafylococcus aureus. Rizikové faktory.

Abstract

The aim of this study was to assessed cases of infective endocarditis caused by Staphylococcus aureus (SAIE) in Slovakia occurred in period 2007-2010. In this multicentre study we analysed 295 cases of infective endocarditis. SAIE was presented in 14.6 % (43) patients and was more frequently in intravenous drug users and dialysis patients. Prevention of health care associated infections and reduction of prevalence intravenous drug users may reduce the incidence SAIE.


Key words: Infective endocarditis. Stafylococcus aureus. Risk factors.

Úvod


Epidemiológia infekčnej endokarditídy (IE) má v priemyselných krajinách dynamický vývoj. Reflektuje zmeny spôsobené socio - kultúrnymi faktormi, ako je napríklad zvýšené užívanie drog, starnutie populácie, ale aj zmeny v štruktúre a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad zvyšovanie počtu pacientov s intrakardiálnymi zariadeniami, pacientov podstupujúcich invazívne výkony, ktoré vedú k zvýšenej šanci akvirovať infekcie v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Tieto podmienky zvyšujú najmä IE spôsobenú kožnými patogénmi (Stafylococcus spp.), častejšie ako klasickými orálnymi streptokokmi. IE zostáva závažným stavom ktorý si vyžaduje agresívnu antibiotickú liečbu a chirurgický zásah (Que, Moreillon, 2011). Stále však ostáva diagnostickou a terapeutickou výzvou. Účinnú liečbu je čoraz ťažšie dosiahnuť, pretože sa zvyšuje počet rezistentných mikroorganizmov a antibiotická profylaxia má pravdepodobne len malý vplyv na zníženie incidencie IE (Brusch, 2011). Klinické rysy IE prešli vo vyspelých krajinách mnohými zmenami. Kým sa IE v minulosti spájala s reumatickými ochoreniami srdca a najčastejšími patogénmi boli viridujúce streptokoky, v súčasnej dobe sú v popredí nové rizikové skupiny, ako i.v. užívatelia drog (IVDA), starší pacienti s degeneratívnymi ochoreniami srdca, pacienti s protézami srdcových chlopní, pacienti s nozokomiálnou expozíciou ako aj dialyzovaní pacienti (Farinas, et al., 2011). 


Celkový výskyt IE sa v Európe odhaduje na približne 1,7- 6,2 prípadov na 100 000 osôb ročne (Fitzsimmons, et al., 2010). V Slovenskej republike je incidencia na úrovni 10 prípadov ročne na milión obyvateľov. Predpokladá sa ale, že je podhodnotená z dôvodu poklesu pitvanosti zomretých, z dôvodu že nie je povinne hláseným ochorením a nezahrňuje chorých s nálezom negatívnej hemokultúry. V Slovenskej republike sa konštatuje vysoký výskyt hemokultúra negatívnych IE ako aj vysoký výskyt stafylokokových endokarditíd (Hricák, et al., 2010). Celková úmrtnosť na IE sa pohybuje medzi 10-30%, v závislosti od druhu patogénu, ako aj podmienky či postihuje natívne alebo protetické chlopne. Stagnácia úmrtnosti nie je v dôsledku nedostatočného pokroku medicíny, ale skôr pokračujúceho vývoja epidemiologických vlastností a rizikových faktorov IE (Que, Moreillon, 2011). Zmeny v epidemiológii IE viedli aj k zmene mikrobiologického profilu. V súčasnosti vo všetkých typoch IE prevládajú gram-pozitívne koky, avšak nastali významné zmeny v zastúpení pôvodcov. Kým sa frekvencia viridujúcich streptokokov znížila, Stafylococcus aureus vzrástol v poslednej dobe o 50% (Brusch, 2007). Prospektívna kohortova štúdia infekčnej endokarditídy z 21 krajín poukázala, že Stafylococcus aureus bol najčastejším pôvodcom IE a tvoril 31,1% prípadov (Murdoch, et al., 2009). Neustále meniace sa trendy IE, nozokomiálny kontext a zlyhávanie antibiotickej terapie sú dôvodom pre neustále sledovanie epidemiológie IE a zavádzanie nových preventívnych opatrení so zameraním na prevenciu vzniku podmieňujúcich faktorov. Z týchto hlavných dôvodov sme sa rozhodli podrobne analyzovať charakteristiky infekčnej endokarditídy spôsobenej Stafylococcus aureus na Slovensku v rokoch 2007-2010.


Metodika 


Prípady IE boli anonymne hlásené prostredníctvom lekárov spádových oblastí, kde boli pacienti s IE prijatí. Celkovo sme mali k dispozícii 295 prípadov IE z 15 centier v rámci Slovenskej republiky v rokoch 2007-2010. Údaje boli zbierané v súlade s Helsinskou deklaráciou a medzinárodnými etickými dokumentmi. Pacienti boli do štúdie zaradení na základe modifikovaných Dukeovských kritérií, ktoré sú súčasťou Odporúčaní pre prevenciu, diagnostiku a liečbu IE Európskej kardiologickej spoločnosti (Habib, et al., 2009). Údaje boli zbierané prostredníctvom protokolu, ktorý sa využíval počas celej doby sledovania IE v rámci „Longitudiálnej multicentrickej štúdie infekčnej endokarditídy na Slovensku“. Pre účely našej štúdie sme z protokolu analyzovali údaje o infekčnej endokarditíde spôsobenej Stafylococcus aureus. Podrobne sme sa zamerali na demografické charakteristiky, ako vek a pohlavie, výskyt rezistencie, prítomnosť rizikových faktorov, lokalizáciu postihnutia, výskyt komplikácií a letalitu pacientov so SAIE. Údaje boli analyzované univariantnou analýzou, kategorické premenné boli usporiadané do kontigenčných tabuliek a na určenie štatistickej významnosti rozdielov sme použili chí-kvadrát test a v prípade menšej početnosti dát Fisherov test (N<5). Pre každú charakteristiku boli určené Odds Ratio (OR) s príslušnými konfidenčnými intervalmi spoľahlivosti (CI 95%). Štatistické testy boli spracované v programe R- project a za štatisticky významnú sme považovali hodnotu P<0,05. 


Výsledky


Z 295 prípadov infekčnej endokarditídy v sledovanom období rokov 2007 - 2010 bol  Stafylococcus aureus zaznamenaný v 14,6 % (43) prípadoch. Priemerný vek pacientov so SAIE bol 48,1 rokov, SD ± 17,46. Celkovo sme zaznamenali vyšší výskyt SAIE u mužov (83,7 %) v porovnaní so ženami (16,3 %). Čo sa týka distribúcie SAIE podľa veku pacientov, celkovo prevládali mladší pacienti pod 60 rokov, ktorí tvorili 72,1 % (31) prípadov. Najpočetnejšiu skupinu 33 % (14), tvorili pacienti vo vekovej kategórii do 29 rokov. 


Naša pozornosť bola upriamená aj na výskyt rezistencie Stafylococcus aureus na antimikrobiálne látky. Meticilín rezistentný stafylococcus aureus (MRSA) bol prítomný 
v 2 prípadoch a rezistencia na vankomycín bola prítomná u jedného izolátu. 

V tabuľke 1 môžeme vidieť distribúciu jednotlivých rizikových faktorov, lokalizáciu postihnutia, terapeutický prístup a taktiež letalitu pacientov a významnosť rozdielov po porovnaní s non - SAIE. Ako môžeme vidieť, pacienti so SAIE boli významne mladší v porovnaní s pacientmi s IE spôsobenou inými patogénmi (72,1 % vs. 54,0 %, OR=2,2 [1,08-4,49], P=0,03). V univariantnej analýze sme zaznamenali vyššiu šancu SAIE u IVDA (16,3 % vs. 1,6 %, OR=12,06 [3,36-43,24], P<0,001) a u dialyzovaných pacientov (11,6 % vs. 4,0 %, OR=3,18 [1,03-9,82], P=0,04). U SAIE sme zaznamenali 3-krát vyššiu šancu pravostranného postihnutia (23,3 % vs. 9,1 %, OR=3,02 [1,32-6,9], P=0,009) a 2,3-krát vyššiu šancu embolizácií (27,9 % vs. 14,3 %, OR=2,32 [1,09-4,94], P=0,03) v porovnaní s IE spôsobenou inými patogénmi. Prechádzajúca profylaxia bola u SAIE (34,9 %) významne nižšia ako pri IE spôsobenej inými patogénmi (34,9 % vs. 52,8 %, OR=0,48 [0,24-0,94], P=0,03). Signifikantné rozdiely v terapeutickom prístupe sme nezaznamenali. Letalita pacientov so SAIE bola 9,3 % (4) a v porovnaní s IE spôsobenou inými patogénmi sme štatisticky významný rozdiel nezaznamenali (9,3 % vs. 9,9 %, OR = 0,93 [0,31 – 2,82], P= 0,9). 

Tabuľka 1 Analýza IE spôsobenej Stafylococcus aureus na Slovenku v r. 2007-2010


		Charakteristika pacientov

		SAIE


N= 43(%)

		Non-SAIE


N=252 (%)

		Univariantná analýza



		

		

		

		OR

		CI [95%]

		P-value






		Rizikové faktory

		

		

		

		

		



		Vek menej ako 60 rokov

		31(72,1)

		136(54,0)

		2,2

		1,08-4,49

		0,03



		Muži

		36(83,7)

		185(73,4)

		1,86

		0,79-4,39

		0,16



		Bakteriémia

		19(44,2)

		113(44,8)

		0,97

		0,51-1,87

		0,94



		Reumatická horúčka

		3(7,0)

		10(4,0)

		1,82

		0,48-6,88

		0,38



		Vrodené srdcové chyby

		3(7,0)

		25(9,9)

		0,68

		0,20-2,36

		0,55



		Umelé chlopne

		7(16,3)

		42(16,7)

		0,97

		0,41-2,33

		0,95



		Biologické chlopne

		1(2,3)

		4(1,6)

		1,48

		0,16-13,53

		0,73



		Implantáty

		1(2,3)

		17(6,7)

		0,33

		0,04-2,54

		0,29



		i.v.abúzus

		7(16,3)

		4(1,6)

		12,06

		3,36-43,24

		<0,001



		Neoplasia

		3(7,0)

		16(6,3)

		1,11

		0,31-3,97

		0,88



		Imunosupresívna liečba

		1(2,3)

		12(4,8)

		0,48

		0,06-3,76

		0,48



		Diabetes mellitus

		1(2,3)

		14(5,6)

		0,4

		0,05-3,16

		0,39



		Endoskopia

		2(4,7)

		26(10,3)

		0,42

		0,10-1,86

		0,26



		Predchádzajúca operácia

		3(7,0)

		25(9,9)

		0,68

		0,20-2,36

		0,55



		Dialýza

		5(11,6)

		10(4,0)

		3,18

		1,03-9,82

		0,04



		Centrálny venózny katéter

		1(2,3)

		12(4,8)

		0,48

		0,06-3,76

		0,48



		Zanedbaná ústna hygiena

		5(11,6)

		34(13,5)

		0,84

		0,31-2,29

		0,74



		Stomatologicky zákrok

		1(2,3)

		16(6,3)

		0,35

		0,05-2,72

		0,32



		Polymikrobiálna IE

		3(7,0)

		7(2,8)

		2,63

		0,65-10,58

		0,18



		Lokalizácia

		

		

		

		

		



		Aortálna chlopňa

		17(39,5)

		100(39,7)

		0,99

		0,51-1,93

		0,99



		Mitrálna chlopňa

		14(32,6)

		84(33,3)

		0,97

		0,48-1,92

		0,92



		Pravostranné postihnutie

		10(23,3)

		23(9,1)

		3,02

		1,32-6,9

		0,009



		Viac chlopní

		2(4,7)

		35(13,9)

		0,3

		0,07-1,31

		0,11



		Liečba

		

		

		

		

		



		Profylaxia

		15(34,9)

		133(52,8)

		0,48

		0,24-0,94

		0,03



		Liečba IE len s ATB

		19(44,2)

		93(36,9)

		1,35

		0,70-2,60

		0,36



		Liečba IE ATB+surgery

		24(55,8)

		158(62,7)

		0,75

		0,39-1,44

		0,39



		Komplikácie

		

		

		

		

		



		Embolizácia

		12(27,9)

		36(14,3)

		2,32

		1,09-4,94

		0,03



		Srdcové zlyhanie

		15(34,9)

		55(21,8)

		1,92

		0,96-3,84

		0,07



		Perzistentná IE

		16(37,2)

		59(23,4)

		1,94

		0,98-3,84

		0,06



		Zomreli

		4(9,3)

		25(9,9)

		0,93

		0,31-2,82

		0,9





Diskusia


Naša štúdia prináša podrobný prehľad charakteristík pacientov so SAIE, ktorá v období rokov 2007 – 2010 bola zaznamenaná u 14,6 % (43) pacientov s IE. Pri analýze rizikových faktorov sme významné zastúpenie SAIE zaznamenali u dialyzovaných pacientov a u IVDA. Na riziko vzniku IE u dialyzovaných pacientov poukázali aj Vandecasteele, et al., ktorí prezentujú 17,8 – krát vyššie riziko u dialyzovaných pacientov ako v bežnej populácii a odhadom ide o 5,6 prípadov na 100 000 pacientov ročne (Vandecasteele, et al., 2009). Stafylococcus aureus sa pokladá za hlavnú príčinu bakteriémie u pacientov na dlhodobej hemodialýze (až 75 %) a jednou z hlavných príčin je nosičstvo Stafylococcus aureus, ktoré sa vyskytuje u viac ako 50 % dialyzovaných pacientov (Nucifora, et al., 2007). Na významné zastúpenie SAIE u dialyzovaných pacientov poukazujú aj Baroudi, et al., ktorí zistili, že hlavnou príčinou IE u dialyzovaných pacientov sú stafylokoky, pričom 25 % prípadov bolo spôsobených MRSA (Baroudi, et al., 2008). Rezistencia na antimikrobiálne látky významne vplýva na úspešnosť liečby IE a tým aj na jej výsledný stav. V našej štúdii sme MRSA zaznamenali len v 4,7 % (2) prípadoch. 


V posledných troch desaťročiach je IE súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (HAIE) čoraz častejšia a predstavuje až 30% prípadov IE v priemyselných krajinách (Que, Moreillon, 2011). V porovnaní s IE získanou v komunite je HAIE prezentovaná vyšším výskytom Stafylococcus aureus, vyšším podielom MRSA a vyššou úmrtnosťou (Thuny, et al., 2010). HAIE je rýchlo rastúci problém, pretože úmrtnosť v tejto kategórií dosahuje až 50 %. Hlavnými rizikovými skupinami sú dialyzovaní pacienti a pacienti s permanentnými cievnymi katétrami. V tejto skupine je 2-3x väčšia pravdepodobnosť vzniku IE než v bežnej populácií (Fitzsimmons, et al., 2010). Kontrola aseptických opatrení počas zavádzania a manipulácie žilových katétrov sa považuje za veľmi dôležitú najmä u pacientov so známym rizikom IE (Tornos, et al., 2011). Najvyšší nárast v počte stafylokokovej IE bol zaznamenaný v USA, kde hemodialýza, diabetes mellitus a implantovateľné zariadenia sú tri hlavné faktory spojené s rozvojom SAIE (Habib, et al., 2009). V iných krajinách je hlavným predispozičným faktorom pre SAIE i.v. užívanie drog (Tornos, et al., 2011). Aj naša štúdia poukazuje na významné zastúpenie SAIE práve v skupine intravenóznych narkomanov. Dôležité je taktiež podotknúť, že od predchádzajúceho obdobia multicentrickej štúdie IE v rokoch 2002 - 2006 (Hricák, et al., 2007) výskyt IE u intravenóznych narkomanov významne vzrástol (3,7 % v r. 2007 – 2010 vs. 0,5 % v r. 2002 – 2006, P=0,02). Na vzrastajúce trendy endokarditíd u IVDA už dávnejšie poukázali Hanah, et al., ktorí priniesli správu o celoštátnom zvýšení počtu hospitalizácií pre IE súvisiacu s IVDA. IE ako potencionálny dôsledok i.v. užívania drog v Spojených štátoch medzi rokmi 2000-2001 až 2002-2003 stúpla z 38 % na 66 %. I.v. užívanie drog môže zvýšiť riziko IE prostredníctvom rôznych mechanizmov. V dôsledku nedostatočnej dezinfekcie miesta vpichu, používania nesterilných ihiel, vpichovania kontaminovaných drog, môže dôjsť k zavedeniu bežných patogénov z kožnej flóry (Hanah, et al., 2007). Vnútrožiloví užívatelia drog prevládajú u mladých ľudí a celkový výskyt IE v tejto skupine je 1-5 % ročne (Brusch, 2007). Výskyt opakujúcich sa IE u IVDA je vysoký, pretože po úspešnej liečbe nastávajú reinfekcie v dôsledku opakovaného užívania drog (Beynon, et al., 2006). Môžeme konštatovať, že SAIE môže na Slovensku stúpať práve v dôsledku zneužívania drog a ohrozenou skupinou je práve mladá generácia, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj z hľadiska tejto problematiky.


Pri sledovaní lokalizácie sme zaznamenali významne častejšie pravostrannú lokalizáciu a z komplikácií vyšší výskyt embolizácií v porovnaní s non-SAIE. Výskyt komplikácií v súvislosti so Stafylococcus aureus prezentujú aj Akinosoglou, et al., ktorí poukazujú, že Stafyloccocus aureus spôsobuje často komplikácie s veľkými vegetáciami a embolické prejavy často končia smrťou. Veľké  vegetácie postihujúce trikuspidálne chlopne sa vzťahujú k pľúcnej embólii, ktorá je spojená so zlou prognózou (Akinosoglou, et al., 2012). 


Na vzrastajúci problém SAIE poukazuje aj Tacconelli, ktorý prezentuje vzrastajúce trendy v hospitalizácii pre IE z 11,4 na 16,6 hospitalizovaných na 100 000 obyvateľov ročne v období r. 1999 a 2008 v USA. Ročná miera vzrástla o 46 % a väčšinu prípadov tvorila práve SAIE (71 %), ktorá sa významne spája s nemocničnou mortalitou a dlhšou hospitalizáciou (Tacconelli, 2011). V našej štúdii letalita pacientov so SAIE (9,3 %) bola takmer rovnaká, ako v prípade non-SAIE (9,9 %) a významné rozdiely sme nezaznamenali. 


Záver


Naša štúdia poukazuje na rizikové faktory podmieňujúce vznik SAIE v posledných rokoch na Slovensku. Významné postavenie SAIE sme zaznamenali u mladšej populácie  s drogovou závislosťou a u dialyzovaných pacientov. V tejto súvislosti môže pokladať prevenciu drogových závislostí, konkrétne intravenózneho užívania drog, ako potencionálneho faktora podmieňujúceho vznik SAIE, za jedno z najúčinnejších preventívnych opatrení najmä u mladej populácie. Významným článkom v akvirácii SAIE je aj kontakt so zdravotnou starostlivosťou, najmä u dialyzovaných pacientov. Z tohto hľadiska prevencia infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a striktné dodržiavanie pravidiel asepsy a antisepsy v zdravotníckych zariadeniach a dialyzačných centrách predstavuje jeden z významných bodov prevencie SAIE. 
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Súhrn


V tomto príspevku autor podáva prehľad miery výskytu civilizačných rizikových faktorov zdravia u dvoch skupín  manažérov. 


U manažérov dvoch úspešných firiem - súkromnej akciovej spoločnosti z oblasti priemyselnej výroby a štátnej firmy poskytujúcej verejné služby - boli v priebehu rokov 2011 a 2012 vykonané preventívne lekárske prehliadky.


Cieľom príspevku je porovnanie výskytu rizikových faktorov zdravia v týchto dvoch skupinách manažérov a  poukázať na dôležitosť praktickej realizácie zdravého spôsobu života pomocou relaxačných a rekondičných aktivít vykonávaných cestou zamestnávateľa.


Výsledky preventívnych prehliadok potvrdzujú nižší výskyt obezity, hypertenzie, takmer absenciu fajčenia i výrazne lepšie výsledky stavu pečene, naopak relatívne vyšší výskyt hyperlipidémie u firmy, ktorá dôrazne a dlhodobo realizuje ozdravujúci program pre svojich zamestnancov.


Kľúčové slová: Manažér. Rizikové faktory zdravia. Cholesterol. Hypertenzia. Obezita. Pečeňové testy. 


Summary


In this article author gives a review of risk health factors in two groups of managers.


During the years 2011 and 2012 were realized preventive medical examinations in a group of managers of two successful companies – a private stock company in the field of industrial production and a state company providing public services.


The aim of this paper is comparison of risk healh factors occurence in this two manager groups and point out the importance of the practical realization of a healthy lifestyle through relaxing a reconditioning activities providing by employer.


Results of preventive medical examinations confirm a lower occurence of obesity, hypertension, almost absence of smoking and significantly better hepatal tests. On the contrary, relatively higher occurence of hyperlipidemia was found out in a company, which implements emphatically a long-term healing programme for its employees.


Key words: Manager. Risk health factors. Cholesterol. Hypertension. Obesity. Hepatal tests.


Úvod


Povolanie a práca manažérov je nielen atraktívna, zaujímavá, a pomerne dobre ohodnotená, ale prináša aj svoju daň v podobe zvýšených nárokov na ich zdravie. Okrem nutnosti komunikatívnosti, znalosti koncepčných i operatívnych riešení a schopnosti efektívne zvládnuť aj nepredvídateľné problémy, profesia manažéra vyžaduje aj dobrý zdravotný stav.. V tejto práci pod pojmom manažér rozumieme  tých manažérov, ktorí túto profesiu vykonávajú dlhšie, a to minimálne päť rokov.


Základnými a všeobecne akceptovanými rizikovými faktormi sú: zvýšená hmotnosť - nadváha až  obezita, hypertenzia, porucha lipidového metabolizmu a fajčenie. Významnú úlohu pre kvalitu zdravia manažéra zohráva nadmerný a opakovaný stres, naopak. pozitívnu úlohu má vyššia úroveň jeho sociálno-ekonomických podmienok – úroveň bývania,  stravovania, možnosť relaxu, dovolenky a pod. 


Aj v súčasnosti  je zdravotný stav každého človeka a aj manažéra ovplyvňovaný životným štýlom – výživou, fyzickou aktivitou, fajčením, spôsobom oddychu a rekondície, kvalitou bývania, životného prostredia a úrovňou jeho sociálno-ekonomickej situácie.


Hlavnými civilizačnými rizikovými faktormi sú vyššie spomínané rizikové faktory, ale aj  diabetes mellitus, nadmerná konzumácia alkoholu, teda faktory, ktoré sú priamo spojené s individuálnym životným štýlom. Dôležitým rizikovým faktorom spôsobujúcim vyšší výskyt kardiovaskulárnych i cerebrovaskulárnych ochorení je psychosociálny stres. V našej spoločnosti je zdravie závislé aj od stavu funkcie pečene vyplývajúce z daných stravovacích zvyklostí. Vplyv týchto faktorov na kvalitu zdravia je jednoznačne preukázaný


Cieľ


Cieľom tejto práce je porovnanie výskytu základných rizikových faktorov zdravia v  dvoch skupinách manažérov,  poukázať a zdôrazniť dôležitosť praktickej realizácie relaxačných a rekondičných noriem na kvalitu zdravia manažérov.


Predpokladáme, že u vybraných skupín manažérov s pravidelnými preventívnymi prehliadkami a vyššou úrovňou sociálno-ekonomických podmienok života možno očakávať vyššiu kvalitu zdravia  v porovnaní s celoslovenskou dospelou populáciou. Naopak zvýšené nároky na zdravie manažérov plynú z extrémnej intenzity psychickej i  fyzickej záťaže a ťažších podmienkach pri dodržiavaní pravidelnej životosprávy. 


Metodika a súbory 


V priebehu rokov 2011 a 2012 boli na Klinike pracovného lekárstva preventívne vyšetrení aj manažéri  dvoch úspešných firiem.  Išlo prevažne o vyšší manažment oboch firiem, bez top manažmentu.


Prvú skupinu tvorili vyšší manažéri firmy z oblasti priemyselnej výroby v počte 42. Ich priemerný vek bol 38 rokov, rozpätie 29 – 59 rokov. Z počtu 42 boli 2 ženy.


Druhú skupinu manažérov tvoril vyšší manažment firmy z oblasti verejných služieb v počte 51, ich vek bol v rozsahu 32 až 61 rokov, priemerný vek 45 rokov, z počtu 51 bolo 5 žien. 


U oboch skupín manažérov sme sledovali základné rizikové faktory zdravia, a to: hypertenzia, fajčenie nad 10 cigariet denne,  hmotnosť až obezita podľa indexu BMI, hodnoty celkového cholesterolu a stav funkcie pečene.


Diagnózu hypertenzie sme posudzovali podľa bežných štandardov – v našom prípade išlo o už diagnostikovanú a overenú diagnózu hypertenzie, a to buď s režimovými opatreniami alebo aj s medikamentóznou terapiou. Novozistenú a časom i  priebehom choroby potvrdenú hypertenziu sme zistili v jednom prípade.


Pod pojmom fajčenie sme považovali fajčenie 10 a cigariet denne, sledovali sme aj fajčenie do 5 cigariet a fajčenie 20-ich cigariet denne.


Hmotnosť vyšetrených sme hodnotili podľa BMI –  normálna hmotnosť BMI do 25, nadváha ľahšieho stupňa u hodnôt  BMI nad 25 do 27,5, ťažšia nadváha nad 27,5 do 30. Obezita mala BMI nad 30. 


Hodnoty celkového cholesterolu sme hodnotili ako normálne do5,2 mmol/l,  ľahká hyper-cholesterolémia nad 5,2 do 6,5 mmol/l, ťažšia hypercholesterolémia nad 6,5 mmol/l. Toto rozdelenie sme prispôsobili  získaným údajom o celoslovenskej populácii z odbornej literatúry (1).

Pod diagnózu hepatopatia sme zaradili každé zvýšenie vyšetrených hepatálnych testov nad normálne hodnoty, aspoň jedno zvýšenie z AST, ALT alebo GMT.  


Výsledky a diskusia


Zistené údaje z vyšetrení manažérov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. 


Označene: skupina I – PV (manažéri firmy z priemyslovej výroby), 


                skupina II – VS (manažéri firmy z oblasti verejných služieb)


Z výsledkov  prieskumu u vyšetrovaných manažérov je možné konštatovať:


I. Údaje o výskyte hypertenzie u vyšetrovaných


		

		BEZ HYPERTENZIE

		DOKÁZANÁ HYPERTENZIA

		NOVOZISTENÁ HYPERTENZIA

		% VÝSKYTU HYPERTENZIE



		SKUPINA  I  (42 – PV

		37

		4

		1

		11,9 %



		SKUPINA II  (51 – VS)

		42

		10

		0

		19,6 %





Arteriálnu hypertenziu má na Slovensku cca 22 % mužov a 29 % žien u populácie nad 15 rokov (1).Obe skupiny manažérov majú výskyt hypertenzie nižší (I skupina PV 11,9 %, 
II skupina – VS 17,6 %). Ak zoberieme v úvahu uznávanú tézu, že polovica dospelých o svojej hypertenzii nevie Podľa údajov Vlády SR – stav zdravotníctva SR z roku 2011 4 z 10 hypertonikov o svojej chorobe nevedia...), potom pomerne nízky výskyt hypertenzie u manažérov v daných skupinách (I – 11,9 %, II – 17,6 %) je aj vzhľadom k pôsobeniu zvýšeného stresu  prekvapujúci.. 


II. Údaje o fajčení u vyšetrovaných


		

		NEFAJČIARI

		DO 5 CIGARIET/
DEŇ

		10


CIGARIET/
DEŇ


FAJČIARI

		20


CIGARIET/
DEŇ


FAJČIARI

		%  10 a VIAC CIGARIET/
DEŇ


FAJČIARI



		SKUPINA  I  (42 – PV

		39

		2

		1

		0

		2,4 %



		SKUPINA II  (51 – VS)

		38

		5

		5

		3

		15,7 %





Fajčenie u  vyšetrovaných skupín je výrazne menej početné ako u dospelej populácie Slovenska. Výnimočne nízky výskyt fajčiarov u manažérov skupiny I – PV a dokladuje dlhodobý trend v danej firme – sústavné programy prevencie a zlepšovania zdravia u svojich  zamestnancov. Podľa údajov o stave zdravotníctva SR z roku 2011 denne fajčí  19,4% populácie (26,9% mužov a 12,4% žien), príležitostne fajčí  8,9 % populácie (10,3% mužov a 7,7% žien).  


III. Údaje o hmotnosti (nadváha a obezita) u vyšetrovaných


		Hodnota 


BMI

		BMI


Do25,0

		BMI 


25,0-27,50

		BM


27,51-29,99

		BMI


nad 30

		% NADVÁHY

		%


OBEZITY



		SKUPINA I (42 – PV)

		37

		3

		1

		1

		9,5 %

		2,4 %



		SKUPINA II (51 – VS)

		36

		7

		5

		4

		23,5 %

		7,8 %





Nadváha i obezita je u nami vyšetrovaných manažérov výrazne nižšia ako v dospelej populácii Slovenska, a to najmä u manažérov priemyslovej firmy. Je to dôkazom vyššie spomenutých cielených programov na podporu zdravia v danej firme.


Nadváha (nadhmotnosť) je všeobecne charakterizovaná hodnotami BMI nad 25 do 30 a obezita s hodnotami BMI nad 30. Podľa údajov Vlády SR o stave zdravia v SR (3) za rok 2008 – asi 38 % obyvateľov Slovenska má nadváhu a cca 18 % občanov SR má obezitu (tabuľka č. IV.). Podľa údajov Európskej komisie (2) viac ako 33 % občanov EÚ má nadváhu a 10 % občanov EÚ má obezitu. V Českej republike v roku 2010 malo nadváhu 34 % a obezitu takmer 21 % dospelej populácie. Podľa informačného portálu Európskej komisie (2) obezita v EÚ tvorí až 8 % nákladov na zdravotnú starostlivosť


IV. Údaje o hmotnosti  (nadváhy, obezity) dospelej populácie SR (3)


		Populácia SR

		podváha

		normálna hmotnosť

		Nadváha

		obezita



		MUŽI

		1,64 %

		33,03 %

		47,00 %

		18,33 %



		ŽENY

		3,34 %

		48,77 %

		30,47 %

		17,42 %





Výsledky a zistené hodnoty zvýšeného celkového cholesterolu – hypercholesterolémie sú len zdanilo prekvapujúce. Aj napriek takmer vzornému programu prevencie a ochrane zdravia u manažérov priemyslovej firmy, sú výsledky jednoznačné – u polovice manažérov priemyslovej firmy sú vyššie hodnoty celkového cholesterolu. Hodnoty nie sú výrazne vyššie, no je veľmi pravdepodobné, že sú odrazom vysokých nárokov na pracovnú psychickú záťaž. Úspešná firma žiada od svojich zamestnancov a hlavne od manažérov sústavne kvalitné pracovné výkony s nutnosťou samostatného rozhodovania v záujme dosiahnutia výsledku. Uvedené výsledky sú dokonca počtom vyššie ako u dospelej populácie na Slovensku (tabulľka č. VI.). U manažérov verejnoprospešnej firmy sú zvýšené hodnoty cholesterolu aj napriek vyššej nadváhe i výskyte fajčiarov nižšie.


V. Údaje o hodnotách celkového cholesterolu (mmol/l) u vyšetrovaných


		Hodnota celkového cholesterolu - počet/%

		DO 


5,2 mmol/l

		5,21-6,50 mmol/l

		NAD 6,50 mmol/l

		% ZVÝŠENÝ CHOLESTEROL



		SKUPINA  I (42 – PV)

		21/50,0 %

		16/38,1 %

		5/11,9 %

		50,0 %



		SKUPINA II (51 – VS)

		33/64,7 %

		12/23,5 %

		6/11,8 %

		35,3 %





VI. Údaje o hodnotách celkového cholesterolu (mmol/l) v dospelej populácii SR


		Celkový cholesterol


 (mmol/l) – počet v %

		 do 5,0

		5,01 až 6,5

		nad  6,5

		% ZVÝŠENÉHO CHOLESTEROLU



		MUŽI

		62,9 %

		32,7 %

		4,4 %

		37,1 %



		ŽENY

		55,9 %

		37,7 %

		6,4 %

		44,1 %





Pre porovnanie výskytu „hepatopatie“ – zvýšených hodnôt pečeňových testov, u manažérov sme nenašli údaje v dostupnej celoštátnej literatúre. Porovnaním s vybranou profesiou v štátnej službe (4) sú manažéri priemyslovej firmy z pohľadu stavu funkcie pečene zdravší, majú zvýšené hodnoty pečeňových testov  u 7,1 %. Skupina manažérov  verejno-prospešnej firmy je porovnateľný – takmer rovnaký ako u vybranej profesie v štátnej službe (17,0 %).


VII. Údaje o biochemických známkach poruchy funkcie pečene – hepatopatia (AST,ALT, GMT) u vyšetrovaných


		Hodnoty 


pečeňových testov

		normálne hodnoty

		zvýšený 


jeden test

		zvýšené 


dva testy

		zvýšené tri testy

		% hepatopatie



		SKUPINA  I (42 – PV)

		39

		2

		1

		0

		7,1 %



		SKUPINA II (51 – VS)

		42

		7

		0

		2

		17,3 %





Záverom je možné uviesť, že práca manažérov je vysoko náročná na kvalitu zdravia, na zdravú životosprávu. Pravdepodobne stály psychosociálny stres a vysoká zodpovednosť s o zodpovednosťou manažérov spôsobujú vyšší výskyt hypercholesterolémie v porovnaní s dospelou populáciou Slovenska .


Porovnateľne lepšie výsledky manažérov priemyslovej súkromnej firmy v nižšom výskyte nadváhy a obezity, fajčení, hypertenzie i nízkym počtom poškodenia pečeňových funkcií sú dôkazom kvalitnej a sústavnej preventívnej a relaxačnej politike súkromnej firmy oproti možnostiam manažérov i vedenia  firmy poskytujúcej verejnoprospešné služby. 
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Abstrakt


Azbest je vláknitý materiál, ktorý je pre človeka dokázateľne karcinogénny. Poznanie rizík, vyplývajúcich z jeho prítomnosti v životnom a pracovnom prostredí je nástrojom na riadenie rizika a v konečnom dôsledku aj nástrojom na prevenciu vzniku rakoviny v populácii. Cieľom príspevku je poukázať na jeho vlastnosti, mechanizmus účinku, prítomnosť v životnom a pracovnom prostredí a súbor legislatívnych požiadaviek vzťahujúcich sa na ochranu  zdravia exponovaných pracovníkov .


Kľúčové slová: Azbest. Prevencia rizika. Legislatívne požiadavky. Ochrana zdravia.

Abstract


Asbestos is a fibrous material which is demonstrably carcinogenic to humans. Knowing the risks arising from its presence in the environment itself as well as the working environment it is a tool for risk management and ultimately a tool for prevention of cancer in the population. The aim of this paper is to point out its features, mechanism of action, the presence in life and working environment and a set of legal requirements pertaining to the health of exposed workers.


Key words: Asbestos. Risk prevention. Regulatory requirements. Health prevention.

Azbest je spoločný výraz používaný pre špecifické serpentínové a amfibolové materiály, ktoré vykryštalizovali do azbestového vzhľadu, čo spôsobuje, že sa oddeľujú do dlhých tenkých a pevných vlákien, ak sú tieto minerály drvené, alebo spracovávané.


Existuje niekoľko druhov azbestu- biely azbest chryzotil, hnedý azbest – amozit, modrý azbest krocidolit a ďalšie druhy- tremolit, aktinolit a antofylit. Biologicky najagresívnejší je modrý azbest krocidolit (1).


Azbest je mimoriadne odolný voči teplotným a chemickým vplyvom, v súčasnosti je najvýznamnejší problém jeho likvidácia v životnom prostredí. Na Slovensku je od r. 1999 zakázaná výroba azbestu ako aj uvádzanie azbestových vlákien a výrobkov s obsahom azbestu na trh a ich používanie. Na Slovensku sa chryzotil povrchovo ťažil a upravoval v Dobšinej(1928-1988). Azbestocementové výrobky sa vyrábali v Azbestocementových závodoh Nitra.


Vlákna azbestu sa vyznačujú dvomi druhmi účinku – nekarcinogénny účinok sa prejavuje zaprášením pľúc – azbestózou, ktorá môže, ale aj nemusí prepuknúť do zhubného nádoru pľúc, závažnejší je karcinogénny účinok – azbest je klasifikovaný ako dokázaný humánny epigenetický karcinogén. Najčastejšie vyvoláva  zhubné nádory pľúc, zhubné nádory  pohrudnice, zriedkavejšie zhubné nádory pobrušnice, zhubné nádory laryngu a zhubné nádory vaječníkov, kde sú dôkazy obmedzené.


Vznik zhubného nádoru z azbestu závisí od jeho druhu (krocidolit je najagresívnejší), od dĺžky vlákien (viac ako 5µm a hrúbky menej ako 3µm, od koncentrácie vlákien na objemovú jednotku vzduchu a od trvania expozície a času od skončenia expozície. Toxicitu vlákien azbestu ovplyvňuje najmä veľkosť vlákna- predovšetkým jeho dĺžka, biologická trvanlivosť vlákna a chemická povaha vlákna- zvlášť ak na povrchu vlákien je vyššia koncentrácia železa. Azbestové vlákna všetkých veľkostí indukujú patologickú odpoveď, avšak vlákna kratšie ako 5 µm sú odstraňované rýchlejšie ako vlákna dlhšie (2). 


Vzhľadom na uvedené kritériá jeho nebezpečnosti je jeho účinok prahovo bezprahový. Doba latencie je 15 – 35 rokov. Vyššiemu riziku karcinogenity sú vystavení fajčiari, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc 20 – 50 krát vyššia v porovnaní s exponovanými pracovníkmi – nefajčiarmi.


Je dôležité rozpoznanie profesionálnych aj neprofesionálnych rizík, na ktoré príspevok poukazuje. V súčasnosti sa profesionálne odstraňovanie azbestu zo stavieb riadi legislatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(3).
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Streszczenie


Komórki tkanki tłuszczowej, adipocyty, różnicują się w okresie życia płodowego z pierwotnych fibroblastów. W adipocytach gromadzone są substraty energetyczne w postaci zestryfikowanych kwasów tłuszczowych. W tych komórkach zachodzą aktywne procesy syntezy kwasów tłuszczowych, a także reakcji elongacji i desaturacji lipidów. Dla stabilności energetycznej ustroju znaczący wpływ ma korelacja osi insulina-glukagon z aktywnością takich enzymów jak lipaza lipoproteidowa i lipazy hormonowrażliwa adipocytów. Prawidłowa funkcja tkanki tłuszczowej zależy od fizjologicznej relacji stanu głodu i sytości. Procesy te są regulowane między innymi przed adipocytokininy, hormony tkanki tłuszczowej. Spośród wielu znanych adipocytokinin, najbardziej znaczącą rolę odgrywają leptyna, adiponektyna i rezystyna. Ważną funkcją endokrynną tkanki tłuszczowej jest udział w konwersji hormonów steroidowych.


Objętość tkanki tłuszczowej w warunkach fizjologicznych zmienia się z wiekiem i zależy też od płci. Nie ustalono dotychczas, czy liczba adipocytów może wzrastać lub zmniejszać się, czy też zmianie ulega wyłącznie objętość tych komórek. Każda zmiana – nadmiar lub niedobór trójglicerydów w adipocytach stanowi podstawę ogólnoustrojowych zaburzeń metabolicznych skutkujących etiopatogenezą takim schorzeń jak otyłość czy anoreksja.


Epidemia otyłości dotyka obecnie całą populację ludzi – zarówno ludzi dorosłych, jak i dzieci, wśród których jest najbardziej niebezpieczna. Geny, warunkujące obfitość tkanki tłuszczowej, których występowanie w toku ewolucji człowieka umożliwiało lepszą adaptatywność do środowiska życia, w dzisiejszych warunkach stały się poważnym obciążeniem dla współczesnego człowieka. W świetle tym, najbardziej istotne wydaje się spostrzeżenie, dotyczące występowania liniowej zależności pomiędzy wartością wskaźnika BMI w dzieciństwie, a pojawieniem się choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy w wieku dorosłym. Stąd też badania nad aktywnością tkanki tłuszczowej nabrały nowego wymiaru w świetle współczesnej wiedzy i danych epidemiologicznych. 


Słowa kluczowe: Tkanka tłuszczowa. Hormony tkanki tłuszczowej. Adipocyty.

Summary


Fat cells, adipocytes, differentiated in utero from primary fibroblasts. In adipocytes, energy substrates are collected in the form of esterified fatty acids. In these cells, the active processes occurring fatty acid synthesis, as well as the elongation and desaturation reactions lipids. For the stability of the energy system has a significant impact correlation insulin-glucagon axis of enzymes: lipoprotein’s lipase and hormonsensitive lipase of adipocytes. Proper function of adipose tissue depends on the physiological state of the relationship of hunger and satiety. These processes are regulated by adipocytokinines, compounds that are synthesized in adipocytes. Among the many well-known adipocytokinin, the most significant role is played by leptin, adiponectin and resistine. An important endocrine function of adipose tissue is involved in the conversion of steroid hormones.


The volume of adipose tissue in physiological changes with age, and is also influenced by gender. Not yet been established whether the number of adipocytes may increase or decrease, or only alters the volume of the cells. Any change - excess or deficiency of triglycerides in adipocytes is the basis for pathogenesis of systemic metabolic disorders resulting in the development of diseases such as obesity and anorexia nervosa.


The obesity epidemic affects the entire population of people - both adults and children, among which is the most dangerous. Genes conditioning abundance of body fat, which occur in the course of human evolution allowed for better living environment, in today's conditions have become a major burden for the modern man. In light of this, the most important seems to be the observation of a linear relationship between the presence of BMI in childhood, and the advent of coronary heart disease as well as diabetes in adulthood. Thus, research on the activity of adipose tissue taken on a new dimension in the light of modern knowledge and epidemiological data. 
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Tkanka podskórna zbudowana jest z tkanki łącznej wiotkiej, w której występuje zmienna ilość tkanki tłuszczowej. Różni się od skóry właściwej obfitością istoty podstawowej oraz przewagą utkania komórkowego nad włóknistym. Występują tu zarówno włókna kolagenowe i sprężyste będące obok naczyń i nerwów podstawowymi składnikami tkanki podskórnej. Z elementów komórkowych, oprócz  licznych skupień komórek tłuszczowych – adipocytów, w tkance podskórnej obecne są fibroblasty i histiocyty - komórki pełniące funkcje odpornościowe. Tkanka tłuszczowa jest obecna w różnych ilościach w wielu częściach ludzkiego ciała. Tkanka podskórna wykazuje zróżnicowaną grubość w zależności od okolicy ciała, wieku, rasy oraz czynników hormonalnych. Szczególnie istotny wpływ na obfitość tkanki tłuszczowej mają hormony płciowe, estrogeny i androgeny. Odkładanie się zapasów tłuszczu w obrębie brzucha jest cechą charakterystyczną mężczyzn, natomiast u kobiet skłonność ta manifestuje się szczególnie w okolicach pośladków, obręczy biodrowej, zewnętrznych powierzchni ud, narządów wewnętrznych i gruczołów sutkowych. Tkanka ta ochrania przed uszkodzeniami mechanicznymi, jest zapasem energii oraz wykazuje właściwości termoizolacyjne.



Tkanka tłuszczowa występuje w postaci tkanki tłuszczowej żółtej i brunatnej. Tkanka tłuszczowa żółta zbudowana jest z komórek tłuszczowych (adipocytów) typu jednopęcherzykowego, których podstawowym zadaniem jest magazynowanie tłuszczów. W tkance tłuszczowej żółtej, obecność żółtego koloru spowodowana jest lipochromem wypełniającym jednolicie wnętrze komórki. Cechuje ją bardzo żywy metabolizm, który jest regulowany hormonalnie. ACTH, TSH, LH, glukagon oraz aminy katecholowe nasilają lipolizę, insulina natomiast ma działanie przeciwne i odgrywa pierwszoplanową rolę w regulacji metabolizmu tkanki tłuszczowej [1].



Tkankę tłuszczową brunatną tworzą komórki o mniejszych rozmiarach. Ich cytoplazma jest obfitsza niż w ta występująca w adipocytach tkanki żółtej i zawiera liczne wakuole tłuszczowe. W skład tkanki tłuszczowej brunatnej wchodzą komórki wielopęcherzykowe generujące ciepło. Brunatna barwa tej tkanki spowodowana jest obecnością cytochromów zawartych w niezwykle licznych mitochondriach. W mitochondriach występują silnie pofałdowane grzebienie, co wiąże się z niezwykle intensywnie zachodzącymi procesami syntezy ATP. Komórki tej tkanki silnie reagują na stres wywołany oziębieniem. Pod jego wpływem procesy utleniania przebiegające w mitochondrium ulegają rozkojarzeniu do fosforylacji. Uczestniczy w tym specjalne białko błony wewnętrznej mitochondrium – termogenina, tworząca dodatkowe kanały protonowe. W konsekwencji duża ilość wytwarzanej energii zamiast zmagazynowania w formie ATP uwalniana jest w formie ciepła. Silne unerwienie tkanki tłuszczowej brunatnej dodatkowo wspomaga efektywność reakcji na zimno. Wydzielana na zakończeniach nerwowych noradrenalina zwiększa przepływ krwi przez tkankę tłuszczową, a przez to ułatwia dystrybucję ciepła w ustroju. Dodatkowo, jako neuroprzekaźnik układu współczulnego noradrenalina prowadzi do zwiększenia lipolizy w brunatnej tkance tłuszczowej, jak również do zwiększenia syntezy lipazy lipoproteinowej, co umożliwia wzmożenie zużycia lipoprotein krwi bogatych w triacyloglicerole. 



U noworodków tkanka tłuszczowa brunatna występuje w okolicy dołu pachowego i tylnego trójkąta szyjnego, jak również we wnęce nerki oraz przy obszarach tarczycy. Wraz z dojrzewaniem organizmu ilość tkanki tłuszczowej brunatnej ulega zmianie. Jej zanik spowodowany jest przekształcaniem się adipocytów wielopęcherzykowych w jednopęcherzykowe, które zachowują, choć w mniejszym stopniu, cechy czynnościowe tkanki tłuszczowej brunatnej. 


Podstawowe komórki tkanki tłuszczowej - adipocyty występują już u 14-tygodniowego płodu. W chwili urodzenia tkanka tłuszczowa stanowi około 13 % masy ciała noworodka, a pod koniec 1. roku życia dziecka wartość ta zostaje podwojona. Później, w wieku dużej ruchliwości i szybkiego wzrostu dziecka ilość tkanki tłuszczowej może się zmniejszyć się do ok. 15-17 %. W okresie dojrzewania tkanka tłuszczowa również powiększa swoją objętość. Po 12 roku życia odsetek masy tkanki tłuszczowej wobec masy innych tkanek ponownie wzrasta, aż do 20-25 % u dziewcząt i około 19 % u chłopców. U dorosłych tkanka tłuszczowa stanowi 20-25 % części ciała kobiet i 15-20 % mężczyzn.


W ciągu pierwszego roku życia jednak, masa tkanki tłuszczowej zwiększa się głównie poprzez wzrost wielkości adipocytów. Natomiast w okresie pokwitania proces ten jest spowodowany wzrostem liczby komórek tłuszczowych. Chociaż liczba komórek tłuszczowych w ciągu dalszych lat życia nie ulega zasadniczym zmianom, to mogą się zmieniać  rozmiary pojedynczych adipocytów. Adipocyty podlegają bowiem procesowi dojrzewania determinowanemu przez czynniki genetyczne i nawyki żywieniowe. Zawartość tłuszczu w pojedynczej komórce pod wpływem tych czynników może ulec znacznemu zwiększeniu, aż do osiągnięcia blisko 0,8 g tłuszczu w jednej komórce, co może skutkować powstawaniem nowych komórek. Powszechnie przyjęte jest, że masa ciała i zawartości tkanki tłuszczowej we wczesnym dzieciństwie ma wpływ na te parametry w okresie młodzieńczym i dorosłym. Istotnymi czynnikami wpływającymi na zawartość tkanki tłuszczowej są: wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne, uwarunkowania środowiskowe, a szczególnie nawyki żywieniowe [2].


Powstawanie adipocytów rozpoczyna się od powstania preadipocytów, które początkowo mają wrzecionowaty kształt, następnie zaokrąglają się, co towarzyszy tworzeniu adipocytów, mających właściwości izolacyjne. Grubość tkanki podskórnej ma ścisły związek z dietą, a także czynnikami genetycznymi. W tkance podskórnej zaobserwowano dwa główne procesy: pierwszym jest tworzenie się adipocytu, związane z lipogenezą, drugim natomiast jest lipoliza polegająca na hydrolizie triacylogriceroli do wolnych kwasów tłuszczowych. W procesie lipolizy uwalniane są wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, co stymulowane może być przez różne czynniki np.: obecność hormonów oddziałujących na komórki tłuszczowe poprzez receptory adrenergiczne α i β, nasilenie aktywności cyklazy adenylowej, czyli wzrost ilości cAMP, adrenalina i noradrenalina, a także takich metyloksantyn jak aminofilina, teofilina czy kofeina [3,4].


Wiadomo, że tkanka tłuszczowa sprawuje kontrolę nad bilansem energetycznym człowieka. Jednak od połowy XX wieku zaczęto przypisywać tkance tłuszczowej szersze spektrum oddziaływania na tkanki organizmu, m.in. poprzez odkrycie znaczenia tkanki tłuszczowej w metabolizmie hormonów płciowych. Najistotniejszym jednak momentem zwrotnym było odkrycie produktu genu ob, leptyny - hormonu polipeptydowego wytwarzanego przez dojrzałe adipocyty. 


Współcześnie tkankę tłuszczową uważa się za aktywny organ endokrynny syntetyzujący liczne, biologicznie czynne peptydy zwane adipokinami, które działają w obrębie tkanki tłuszczowej (działanie autokrynne i parakrynne) oraz na odległe narządy i tkanki (klasyczne działanie endokrynne) [5,6,7,8]. Do biologicznie aktywnych białek produkowanych przez adipocyty należą: cytokiny i białka związane z cytokinami, jak leptyna, czynnik martwicy nowotworów  (TNF-), interleukina 6 (IL-6); lipidy i białka związane z metabolizmem i transportem lipidów: lipaza lipoproteinowa (LPL), białko transportujące estry cholesterolu (CETP), apolipoproteina E; białka związane z układem krzepnięcia: inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI-1), czynnik tkankowy (TF); enzymy związane z metabolizmem hormonów steroidowych: aromataza zależna od cytochromu P450, dehydrogenaza 17-hydroksysteroidowa (17HSD), dehydrogenaza 11-hydroksysteroidowa typu 1 (11HSD1); składowe dopełniacza i białka związane z układem dopełniacza: adipsyna (complement factor D), adiponektyna, białko stymulujące acylację (ASP); inne białka związane z układem odpornościowym: czynnik chemotaktyczny monocytów (MCP-1); angiotensynogen — białko układu renina–angiotensyna;a także inne białka (pozostałe adipokiny): rezystyna, apelina, wisfatyna. Wiele spośród wymienionych powyżej białek, które są produkowane przez komórki tłuszczowe, wykazuje cechy hormonów [9,10,11]. 


Poniżej pokrótce scharakteryzowane zostaną najważniejsze czynniki aktywne biologicznie syntetyzowane w tkance tłuszczowej.


Leptyna jest hormonem białkowym hamującym łaknienie, skład się ze 167 aminokwasów, masa cząsteczkowa wynosi 16,7 kDa. U człowieka gen leptyny OB jest zlokalizowany na 7. chromosomie (7q31.3) — składa się z około 20 tysięcy par zasad i wyróżnia się w nim 3 eksony. Głównym źródłem leptyny jest tkanka tłuszczowa, a w niewielkim stopniu także łożysko, żołądek, mięśnie szkieletowe i mózg [12,13]. Stężenie leptyny, wydzielanej do krwiobiegu przez adipocyty, zwiększa się wraz z rosnącą masą tkanki tłuszczowej, a maleje gwałtownie w czasie stosowania diety z ograniczeniem kalorii i zmniejszaniem masy ciała. Wydzielanie leptyny podlega rytmowi okołodobowemu — największe jest między godziną 22.00 a 3.00 w nocy. Leptyna przechodzi przez barierę krew–mózg do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie w podwzgórzu, hamuje syntezę neuropeptydu Y. U kobiet stężenia leptyny we krwi są 2–3 razy wyższe niż u mężczyzn o takim samym wskaźniku masy ciała, prawdopodobnie dlatego, że procentowo u kobiet występuje większa zawartość tkanki tłuszczowej w masie ciała oraz więcej tkanki tłuszczowej podskórnej, która intensywniej wydziela leptynę niż tkanka trzewna. Istotny jest również wpływ estrogenów u kobiet na aktywność wydzielania leptyny.



Adiponektyna jest hormonem białkowym, zbudowanym z 244 aminokwasów, o masie cząsteczkowej 33 kDa, który posiada sekwencje homologiczne do kolagenu typu VIII i X oraz do składowej dopełniacza C1q. Źródłem adiponektyny są adipocyty. Gen adiponektyny, zlokalizowany jest na 3. chromosomie (3q27), składa się z około 16 tysięcy par zasad i jest zbudowany z 3 eksonów. Adiponektyna poprzez zwiększanie oksydacji kwasów tłuszczowych (aktywuje kinazę AMP i receptory PPAR-) korzystnie wpływa na gospodarkę lipidową. W ten sposób zmniejsza stężenie wolnych kwasów tłuszczowych i triglicerydów we krwi. 



Rezystyna jest hormonem białkowym, składającym się ze108 aminokwasów, o masie cząsteczkowej 12 kDa. Gen rezystyny jest zlokalizowany na 19. chromosomie (19p13.2), składa się z 1750 par zasad i posiada 4 eksony. Źródłem rezystyny są adipocyty  ale dużą ekspresję rezystyny stwierdzono także w leukocytach. Rezystyna aktywuje enzymy glukoneogenezy i nasila glikogenolizę. Długotrwały efekt daje też oporność w mięśniach szkieletowych i tkance tłuszczowej (zmniejsza ekspresję GLUT 4) [14,15]. Fizjologiczną rolą rezystyny jest podtrzymywanie glikemii podczas głodu, a patologiczny efekt wiąże się z powstawaniem nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, szczególnie w fazie różnicowania się adipocytów [16,17].



Czynnik TNF- jest cytokiną (masa cząsteczkowa 26 kDa). W obrębie tkanki tłuszczowej TNF- jest wydzielany przez adipocyty i komórki zrębu naczyniowego (głównie makrofagi). Obecnie podkreśla się znaczenie TNF- w patogenezie otyłości insulinooporności. W tkance tłuszczowej TNF- hamuje aktywność genów związanych z metabolizmem kwasów tłuszczowych i glukozy oraz zmniejsza wydzielanie niektórych adipokin, w tym adiponektyny. 



Interleukina 6 (IL-6) jest kolejną prozapalną cytokiną związaną z insulinoopornością. Występuje w krążeniu w postaci glikozylowanych kompleksów o masie cząsteczkowej od 22 do 27 kDa. Jedna trzecia krążącej w naczyniach krwionośnych IL-6 pochodzi z tkanki tłuszczowej. Wysokie stężenia IL-6 są czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 i powikłań sercowo-naczyniowych. 


Adipocyty posiadają wiele receptorów, które są odpowiedzialne za ich wrażliwość na regulujące czynniki humoralne, a tym samym umożliwiają interakcje tkanki tłuszczowej z układami dokrewnym, nerwowym i odpornościowym. Wśród receptorów ulegających ekspresji w komórkach tkanki tłuszczowej dotychczas rozpoznano m. in. receptory dla insuliny, glukagonu, hormonu wzrostu, tyreotropiny, receptory jądrowe dla glikokortykosterydów, witaminy D, hormonów tarczycy androgenów, estrogenów, progesteronu, receptory dla cytokin: leptyny, IL-6, TNFreceptory dla rezystyny, receptory dla katecholamin, a także receptory dla angiotensyny II, typu 1 i 2 [18,19].



Tkanka tłuszczowa pełni szczególną rolę jako element układu dokrewnego, nie tylko jako tkanka bezpośredni wydzielająca hormony, ale także jako miejsce, w którym metabolizowane są hormony sterydowe. W tkance tłuszczowej następuje transformacja steroidów do form o zmienionej - większej lub mniejszej aktywności. Dotyczy to zarówno sterydowych hormonów płciowych, jak również kortykosterydów.



Nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie w otyłości wisceralnej, wiąże się z upośledzoną tolerancją glukozy i insulinoopornością, co z kolei prowadzi do cukrzycy typu 2. Ponadto występuje dyslipidemia, podwyższone ciśnienie tętnicze, a także dochodzi do aktywacji procesów prozapalnych i sprzyjających pojawianiu się zakrzepów. Takie następstwa otyłości określa się mianem zespołu metabolicznego, który ostatnio jest szczególnie często diagnozowany zarówno wśród dorosłych, jak również u dzieci w wieku rozwojowym. Także w niedoborze tkanki tłuszczowej i lipodystrofii mogą się ujawniać elementy zespołu metabolicznego [20,21,22,23]. 



Obecnie występująca w społeczeństwach zmiana trybu życia, szeroka dostępność pożywienia, wysoki poziom uprzemysłowienia, ograniczenie aktywności fizycznej spowodowały, że ludzie są narażeni na wzmożoną adipogenezę, gromadzenia kwasów tłuszczowych i dodatni bilans energetyczny, co uważa się za jedną z przyczyn rozpowszechnienia otyłości, zespołu metabolicznego, insulinooporności i cukrzycy typu 2. Oprócz od dawna znanych funkcji tkanki tłuszczowej, jakimi są funkcje zapasowa i termoregulacyjna, wiadomo dziś, że tkanka tłuszczowa stanowi istotny element układu dokrewnego. Hormony wydzielane przez tkankę tłuszczową mają ogromne znaczenie w stanach patologicznych takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, czy też zespół metaboliczny. W tkance tłuszczowej istotna jest również obecność cytokin charakterystycznych dla stanu zapalnego. Przypuszcza się, że cytokiny zapalne wraz z hormonami produkowanymi przez tkankę tłuszczową, modyfikując efekty działania insuliny, odgrywają bardzo znaczącą rolę w rozwoju zaburzeń naczyniowych występujących w zespole metabolicznym i cukrzycy typu 2. Znaczenie funkcji endokrynnej adipocytów ujawnia się zarówno przy nadmiarze tkanki tłuszczowej w przypadku nadwagi czy otyłości, jak i niedoborze tkanki tłuszczowej – w niedożywieniu czy lipo dystrofii [24]. 
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Abstrakt

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Jej hlavnou náplňou je poskytnúť včasnú lekársku  pomoc v teréne s obtiažnou a zdĺhavou pozemnou dostupnosťou, rýchly a šetrný transport pacienta z terénu  do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia a rýchly a šetrný transport pacienta z jedného zdravotníckeho zariadenia do druhého zdravotníckeho zariadenia za kontinuálnej lekárskej starostlivosti. Štrukturálnymi súčasťami VZZS sú personálne vybavenie, materiálno-technické vybavenie, organizačná štruktúra, riadenie a celý rad právnych noriem, podľa ktorých sa riadi. Výrazne zmeny v týchto normách sa udiali po vstupe Slovenska do Európske únie, pretože vznikla potreba zladenia právnych noriem s týmto spoločenstvom. Špecifikom vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je to, že dopravným  prostriedkom na výkon práce je vrtuľník, na palube ktorého je letecká posádka, a teda i právne normy týkajúce sa leteckej prevádzky. 


Kľúčové slová: Vrtuľníková záchranná zdravotná služba. Záchranná zdravotná služba. Právne normy v záchrannej zdravotnej službe.


Abstract

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) in Slovakia is an integral part of Emergency Medical Service within the framework of pre-hospital medical care. HEMS main purpose is to provide early medical assistance out of the hospital particularly in regions with difficult and time-consuming access, fast, careful and time saving transport of a patient into the target medical facility and fast transport from one to another medical facility under continuous medical care. Integral parts of HEMS are specially trained staff and adequate material and technical equipment. Necessary are supporting organizing and managing structures, based on wide range of legal regulations. Significant changes in these regulations have taken place after Slovakia joined the European Union (EU), because of the need to harmonize national legislation with the EU legal system including aviation law standards. Specificity of Helicopter Emergency Medical Service is that the transport means for work performance is a helicopter on board of which is the crew, so the legal regulations concerning the crew are included as well. The goal of this project is to point out the most important legal regulations related to HEMS activity and an attempt to work out the material, which could improve the legal awareness of the HEMS staff.


Key words: Helicopter Emergency Medical Service. Emergency Medical Service. Legal regulations in Emergency Medical Service.



Základnými cieľmi vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ďalej VZZS) sú rýchla a včasná dostupnosť pacienta, predovšetkým v teréne so zdĺhavou a obtiažnou pozemnou dostupnosťou, rýchly a šetrný transport z terénu do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia, ktorého úroveň zodpovedá pacientovmu zdravotnému stavu a prevoz pacienta s nižšieho zdravotníckeho pracoviska na vyššie odborné alebo špecializované pracovisko. 



Neoddeliteľnou a stále významnejšou súčasťou zdravotníctva i VZZS (vrtuľníková záchranná zdravotná služba)  sú právne normy. Tieto boli donedávna zdravotníckou obcou a paradoxne i lekármi chápané periférne a neboli rovnocenným predmetom ich štúdia, ako napr. medicínska alebo technická oblasť. V poslednom desaťročí sa však situácia na Slovensku  výrazne zmenila, vznikli dynamicky sa rozvíjajúce zdravotnícke zákony, nezávislý orgán, zaoberajúci sa  prešetrovaním sťažnosti na neadekvátne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zvýšilo sa právne povedomie celej spoločnosti, a teda i pacientov a ich rodinných príslušníkov a zlepšila sa i vymožiteľnosť práva. Všetky tieto dôvody viedli k tomu, že medicínske právo sa v chápaní zdravotníckou obcou dostalo do jej priorít a denne naberá na dôležitosti. 


Každá spoločnosť obsahuje vo svojom hodnotovom systéme aj poriadok a spravodlivosť, ktoré sú vyjadrené špecifickým druhom spoločenských noriem – právnymi normami. Právne normy vyjadrujú a ochraňujú najvýznamnejšie spoločenské normy a pomáhajú riadiť spoločenský život a ľudské vzťahy. Špecifickým druhom spoločenských noriem sú preto, že na rozdiel od ostatných druhov spoločenských noriem sú vynútiteľné verejnou mocou a majú osobitnú formu, ktorú určuje štát. Cicerov výrok zo starého Ríma: ,,Ubi societas ibi ius. - Kde je spoločnosť, tam je právo.”, vyjadruje skutočnosť, že ak chcela nejaká spoločnosť prežiť a reprodukovať sa, musela spravovať spoločné veci a musela si vytvoriť aj systém riadenia svojich vzťahov – systém noriem (Tóth, 2008). 


Legislatíva, ktorá v súčasnosti upravuje činnosť VZZS na Slovensku sa týka dvoch veľkých okruhov jej činnosti, a to zdravotnej starostlivosti, pretože ju poskytuje  a leteckej prevádzky, pretože transportným prostriedkom je vrtuľník, ktorého činnosť je súčasťou tejto prevádzky.


Základné právne predpisy upravujúce činnosť VZZS na Slovensku: 


1. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Predmet zákona: Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.


2. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.


Predmet zákona: Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


3. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti fyzickými a právnickými osobám; podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania; vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov; vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve; práva a povinnosti člena komory; povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a povinnosti zdravotníckeho pracovníka; dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve na akciové spoločnosti.


4. Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje organizáciu záchrannej zdravotnej služby, povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a pokuty pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby 


5. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.  o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.


6. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje: postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia; činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie; zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou; dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením; dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, transformáciu zdravotných poisťovní, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov na akciové spoločnosti.  


7. Výnos MZ SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.


Predmet výnosu: Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice a ambulancie záchrannej zdravotnej služby, označovanie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice a ambulancie záchrannej zdravotnej služby.


8. Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorou sa ustanovuje rozsah praxe zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej službe v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra.


9. Odborné usmernenie MZ SR č. 18208/2006-OZS, ktorým sa upravuje neodkladná preprava osôb ambulanciami záchranných zdravotných služieb.


10. Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností


11. Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov


12. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.


Predmet zákona: organizácia a výkon verejného zdravotníctva; vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia; požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva; výkon štátneho zdravotného dozoru.


13. Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.


Predmet zákona: Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. 


14. JAR–OPS 3 ( Joint Aviation Requirements-Commercial Air Transportation 3) je letecký predpis, ktorý sa týka  všeobecne leteckej dopravy vykonávanej vrtuľníkmi a má samostatnú stať o HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), kde pojednáva o jej prevádzke.


15. JAR–FCL 2 ( Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licensing 2) je letecký predpis, určujúci podmienky získavania diplomov pilotov, stanovuje získavanie, predlžovanie a obnovu typových kvalifikácií a všeobecné podmienky využívania licencie pilota.


16. JAR  - FCL 3 ( Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licensing 3) je letecký predpis, ktorý pojednáva o zdravotnej spôsobilosti leteckej posádky.


17. Interné predpisy leteckého prevádzkovateľa VZZS – ATE, s.r.o..


a) Prevádzková príručka AIR-TRANSPORT EUROPE, s.r.o., ktorá sa týka leteckej prevádzky vykonávanej vrtuľníkmi spoločnosti  AIR-TRANSPORT EUROPE, s.r.o..


b) Prevádzková smernica  AIR-TRANSPORT EUROPE, s.r.o., ktorá sa týka prípravy na zásah, vykonávanie zásahu a poletovej prípravy posádkou VZZS, organizačnej štruktúry VZZS a jej súčinnosti s ostanými zložkami integrovaného záchranného systému. 


c) Príručka na vykonávanie záchranných akcií vrtuľníkom AGUSTA  A 109 K2, ktorá sa týka vykonávania zásahov v teréne špeciálnou záchrannou činnosťou t.j. prostredníctvom lanových techník. 


Financovanie ambulancií VZZS sa vykonáva formou paušálnej platby, tzv. preddavku, a formou platieb za letové minúty na jednu ambulanciu VZZS za mesiac. Výška preddavkov je zadefinovaná v opatrení MZ SR č. 07045/2003-OAP a jeho novelizáciou opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL. Výška platieb podľa tohto výnosu je:


a) preddavok  56429,66 eur / mesačne na jednu ambulanciu VZZS


b) maximálna cena 33,19 eur za jednu letovú minútu pri poistencoch zdravotných poisťovní SR, konkrétna cena je stanovená zmluvou medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou SR

c) maximálna cena 82,98 eur za jednu letovú minútu u poistencov z iných krajín, s ktorými má Slovenská republika uzavreté dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, konkrétna cena je stanovená medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou SR.


VZZS ako súčasť záchrannej zdravotnej služby plní ciele v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ako súčasť integrovaného záchranného systému plní záchranárske úlohy pri záchrane životov a zdravia občanov, pri záchrane majetku a životného prostredia. Základné ciele VZZS sú: 


1) včasné dosiahnutie pacienta v teréne a poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti tomuto pacientovi,


2) rýchly transport pacienta z terénu  do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia,


3) zasahovanie pri NHPO (nehodách s hromadným postihnutím osôb), 


4) evakuácia  ohrozených osôb z terénu, nevyžadujúcich zdravotnícku starostlivosť pri zdĺhavej a obtiažnej pozemnej dostupnosti alebo evakuácia ohrozených osôb z terénu pri živelných pohromách a katastrofách,


5) vývoz záchranárov do terénu  z iných záchranných zložiek IZS,


6) dovoz materiálu, potravín, liekov a rozličných prístrojov do terénu v situácii živelnej pohromy alebo katastrofy,


7) rekognoskácia pri živelných pohromách, katastrofách a haváriách,


8) pátranie po stratených osobách v teréne,


9) transport pacientov medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami,


10) transport liekov, biologických materiálov, zdravotníckych prístrojov a špecializovaných zdravotníckych pracovníkov do ústavných zdravotníckych zariadení,


11) transport darcov orgánov, príjemcov orgánov, orgánov a tkanív na transplantáciu a transplantačných tímov.


Podľa naliehavosti delíme zásahy VZZS na:


1) urgentné


2) plánované


Urgentné zásahy sú také  zásahy, ktoré sa musia vykonať okamžite po prijatí pokynu  na zásah. Ide o zásahy z terénu alebo medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, keď najčastejšie je cieľom zásahu poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prepravy osoby. Menej často je cieľom zásahu technická záchrana osoby v teréne alebo prevoz liekov, technických zariadení alebo zdravotníckych pracovníkov.  Za posledných 5 rokov, od roku 2007 do roku 2011, majú  urgentné zásahy a všetky zásahy mierne vzostupnú tendenciu, v percentuálnom vyjadrení urgentných  zásahov k všetkým zásahom je tendencia mierne kolísavá. (graf č.1).




Graf 1 Počet urgentných zásahov a všetkých zásahov ambulanciami VZZS na Slovensku v rokoch 2007 až 2011


Plánované zásahy sú také zásahy, ktoré sa nemusia vykonať okamžite po pokyne na zásah, sú odkladné a ich vykonanie sa dá plánovať. Plánovanie vykonáva lekár KOS (krajského operačného strediska) v spolupráci s ošetrujúcim lekárom pacienta a lekára VZZS. Ide vždy o transporty osôb medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktorým je potrebné poskytovať zdravotnú starostlivosť. Za posledných 5 rokov, od roku 2007 do roku 2011, majú plánované zásahy tendenciu mierne kolísať, všetky zásahy mierne stúpať a v percentuálnom vyjadrení plánovaných zásahov k celkovým zásahom je tendencia mierne kolísavá. 

Podľa miesta vykonania zásahu delíme zásahy VZZS  na: 


1) primárne zásahy


2) sekundárne zásahy


Primárne zásahy sú také zásahy, ktoré sa vykonávajú za účelom záchrany osôb v teréne (lesy, cesty, horstvá a iné), teda mimo ústavných zdravotníckych zariadení. V rokoch 2007 až 2011 nastal mierny vzostup počtu primárnych zásahov VZZS na Slovensku a percento týchto zásahov k všetkým zásahom sa mení nevýznamne  (graf č.2) . Záchrana osôb môže byť v zmysle poskytnutia zdravotnej starostlivosti a prepravy osôb k ďalšiemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti alebo len v zmysle poskytnutia technickej alebo materiálnej  pomoci osobám. 




Graf 2 Počet primárnych zásahov a všetkých zásahov ambulanciami VZZS na Slovensku v rokoch 2007 až 2011


Sekundárne zásahy - sú také zásahy, ktoré sa vykonávajú medzi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti. V drvivej väčšine ide o medzinemocničné transporty osôb s potrebou  neodkladnej zdravotnej starostlivosti  z nižšieho odborného pracoviska na vyššie odborné pracovisko. V menšine prípadov ide o medzinemocničné transporty osôb, ktoré nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo medzinemocničné transporty  prístrojov, liekov, operačných tímov ap. Od roku 2007 do roku 2011 sa počet sekundárnych zásahov mení minimálne a percento týchto zásahov k všetkým zásahom mierne klesá. 


Špeciálna záchranná činnosť sú postupy pri výsadku osôb z vrtuľníka alebo evakuácii osôb z terénu v situácii, keď ambulancia VZZS (vrtuľník) nemôže v teréne pristáť. Súčasťou týchto postupov sú najčastejšie rozličné lanové techniky. Príčinou nemožnosti pristátia ambulancie VZZS (vrtuľníka) môže byť nerovnosť , sklon a veľkosť  terénu (horstvá, priepasti ap.), rozličné terénne prekážky (stromy, budovy, stĺpy elektrického napätia ap.). Táto činnosť patrí medzi najdôležitejšie a najnebezpečnejšie činnosti v rámci VZZS a v praxi na Slovensku sa v súčasnosti vykonáva  predovšetkým  stanicami  VZZS, ktoré sú umiestnené v blízkej vzdialenosti od hornatého terénu (B. Bystrica, Poprad, Žilina, Košice). Špeciálna záchranná činnosť a poskytovanie zdravotnej pomoci v teréne patria medzi špičkové činnosti vykonávané v rámci VZZS. Odborná spôsobilosť na vykonávanie špeciálnej záchrannej činnosti sa u posádky ambulancie VZZS získava výcvikom na špeciálnu záchrannú činnosť. U jediného súčasného poskytovateľa VZZS na Slovensku (r.2012 ), v spoločnosti ATE, s.r.o., sú tieto výcviky spracované vo vnútornom predpise -  Príručke na vykonávanie záchranných akcií vrtuľníkom AGUSTA A 109K2. Ambulancia VZZS na Slovensku musí spĺňať požiadavky na výsadok záchranára a vyslobodenie pacienta z nedostupného terénu (výnos MZ SR č.10548/2009-OL, príloha č.3, časť I., písmeno B). 


Porovnanie s okolitými krajinami



Ukrajina: Nemá VZZS v takej forme ako na Slovensku, nie sú tam stanice VZZS s dennou službou. V prípade potreby nasadenia vrtuľníkov riadi vyslanie pomoci Ministerstvo pre mimoriadne udalosti.



Maďarsko: Prevádzkovateľom VZZS a ZZS je štát. Na celom území sa nachádza 7 staníc VZZS, ktoré sú riadené  dispečingami záchrannej zdravotnej služby. Jedna stanica VZZS pripadá na 1 400 000 obyvateľov. Za rok 2011 bolo vykonaných 1260 zásahov na všetkých staniciach VZZS, čo je v priemere 180 zásahov na jednu stanicu. Primárne zásahy tvoria 70 % z celkového počtu zásahov.



Rakúsko: VZZS prevádzkuje jedna zložka ÖAMTC (Rakúsky auto-moto klub). Je to neštátny prevádzkovateľ. Celoročne  je prevádzkovaných 16 staníc a v zimnom období pribúdajú stanice na juhu Rakúska, ktoré posilňujú VZZS sezónne pre potrebu záchrany v lyžiarskych strediskách. Na jednu stanicu VZZS pripadá 500 0000 obyvateľov. Za rok 2011 vykonali všetky stanice VZZS spolu 16099 zásahov, čo je priemerne 1000 zásahov na jednu stanicu. Keďže primárne zásahy výrazne prevažujú, je ich až 80 % z celkového počtu, vznikli stanice len na primárne zásahy a stanice len na medzinemocničné transporty.



Česko: Česko má 10 staníc VZZS. Z toho 8 staníc prevádzkuje Združenie neštátnych prevádzkovateľov, ktorého členmi sú spoločnosti  Alfa Helicopter s.r.o. a Delta system Air a.s.. Jednu stanicu v Prahe, prevádzkuje Polícia ČR a jednu stanicu v Plzni, prevádzkuje Armáda ČR. Na jednu stanicu pripadá 1 000 000 obyvateľov. Za rok 2011 bolo vykonaných 4700 zásahov, čo je priemerne 470 zásahov na stanicu. Primárne zásahy prevažujú a tvoria cca. 70 %  všetkých zásahov.



Poľsko: Prevádzkovateľom staníc VZZS je štát. Na celom území je 18 staníc VZZS, z toho jedna nepracuje v rámci záchrannej zdravotnej služby, ale v rámci poľskej horskej záchrannej služby. Na jednu stanicu pripadá 2 200 000 obyvateľov. Za rok 2011 vykonali všetky stanice celkom 8833 zásahov, čo je 490 zásahov v priemere na jednu stanicu. Primárne zásahy z toho tvoria 79 %.



Slovensko: Všetky stanice VZZS na Slovensku prevádzkuje neštátny prevádzkovateľ, spoločnosť ATE, s.r.o. Celkový počet staníc je 7. Na jednu stanicu pripadá 700 000 obyvateľov. Celkový počet zásahov všetkými stanicami za rok 2011 bol 1400, čo je v priemere 200 zásahov za rok na jednu stanicu. Primárne zásahy z toho tvoria 61 %.



VZZS sa v súčasnosti stala na Slovensku štandardnou službou, ktorá je garantovaná právnymi predpismi a je neoddeliteľnou súčasťou prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Táto služba v sebe zhmotňuje kombináciu ľudského technického umu a medicínskych vedomostí. Od vzniku VZZS na Slovensku v roku 1987 až po dnešok je to dynamicky sa rozvíjajúca zložka integrovaného záchranného systému a záchrannej zdravotnej služby. Technický rozvoj v aeromedicínskom priemysle neustále napreduje, a tým predurčuje  veľké možnosti leteckej záchrany do budúcnosti.  Materiálno - technické, priestorové  a personálne vybavenie VZZS zodpovedá európskym štandardom a na rozdiel od pozemnej záchrannej zdravotnej služby sa líši tým, že ho neurčujú len zdravotnícke predpisy, ale i predpisy leteckej prevádzky, keďže transportným prostriedkom je vrtuľník. 



V porovnaní s okolitými krajinami (Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česko, Poľsko) je VZZS na Slovensku na vysokej úrovni v oblasti materiálno-technického, priestorového a personálneho vybavenia a legislatívy. Zaostáva však v počte zásahov v priemere na jednu stanicu VZZS (cca. 200 za rok) a predovšetkým v percentuálnom zastúpení primárnych, teda terénnych zásahov, ktoré predstavujú hlavnú činnosť VZZS. Primárne zásahy na Slovensku tvoria cca. 60 % a v okolitých krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie, je to cca. 80 % z celkového počtu zásahov. Percentuálne zastúpenie sekundárnych, teda medzinemocničných zásahov, je naopak vyššie zastúpené. Príčinou tohto stavu sú riadiace nedostatky v rozhodovacom procese na úrovni operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Vzhľadom na počet obyvateľov, reliéf terénu, zlú cestnú infraštruktúru a rozvíjajúce sa športovo-turistické náročné aktivity je potencia zvýšenia percentuálneho zastúpenia primárnych zásahov na úroveň 80 % a potencia zvýšenia  počtu zásahov v priemere na jednu stanicu na dvojnásobnú úroveň (cca 400 za rok). 



Prednemocničná zdravotná starostlivosť sa má poskytovať bez diskriminácie, bez predsudkov s vysoko ľudským nasadením a s vedomím, že poskytovanie tejto starostlivosti sa nevykonáva len v rámci povolania, ale i poslania. Majú sa pri nej zvažovať hodnotové systémy pacienta, jeho spôsob života, autonómia, rešpektovať vierovyznanie a práva pacienta.
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Abstrakt


Príspevok sa zaoberá zdravotnou gramotnosťou pacienta ako jednou z podmienok realizácie edukácie v ošetrovateľstve. Zdravotná gramotnosť je kľúčovým výsledkom činnosti výchovy k zdraviu. Je komplexný fenomén zahŕňajúci jednotlivca, rodiny, komunity a systémy. Sestry môžu v primárnej a sekundárnej starostlivosti minimalizovať nedostatky na úrovni zdravotnej gramotnosti pri realizácii edukačnej intervencie tým, že ju najskôr identifikujú validnými nástrojmi či v diagnostickom rozhovore a prispôsobia obsah a metódy sprostredkovania zdravotných informácií. V príspevku uvádzame hodnotiace nástroje zdravotnej gramotnosti.


Kľúčové slová: Edukácia. Zdravotná gramotnosť. Merací nástroj.


Abstract


The paper deals with the health literacy of the patient as a condition for the implementation of education in nursing. Health literacy is a key result of the activities of health education. It is a complex phenomenon involving individuals, families, communities and systems. Nurses may be in primary and secondary care to minimize gaps at health literacy in the implementation of educational interventions that it first identifies valid diagnostic tool or in conversation and adjust the content and methods of mediation health information. The paper presents health literacy assessment tools.

Key words: Education. Health literacy. The measuring tool.

Úvod


Výskumníci a profesionáli z oblasti zdravotníctva z vyspelých aj rozvojových krajín sa už dlho zaujímajú o prepojenie zdravia a informácií.


Informačná gramotnosť predstavuje komplexný súbor schopností porozumieť a použiť systém symbolov dominantných v danej kultúre pre rozvoj vlastnej osobnosti a komunity. Potreba a požiadavka na tieto schopnosti sa v rozličných spoločnostiach líši. V technologickej spoločnosti tento koncept okrem znalosti čítania a písania zahŕňa aj využitie médií a elektronických zdrojov (Gavora, 2002).


Zdravotné informácie a vzdelávacie iniciatívy sú neoddeliteľnou súčasťou k zlepšeniu zdravotnej gramotnosti. Zdravotná gramotnosť je kľúčovým výsledkom činnosti výchovy k zdraviu, ktorá by mala byť  v širšom poňatí podpory zdravia (DeYoung, 2009).


Hlavná časť


Praktický význam zdravotnej gramotnosti odkazuje na stupeň schopnosti jednotlivcov získavať, spracovať a pochopiť základné zdravotné informácie a služby, potrebné na správne rozhodnutia, týkajúce sa starostlivosti o zdravie. Zdravotná gramotnosť stavia na myšlienke, že aj zdravie a gramotnosť sú rozhodujúce zdroje pre každodenný život (WHO, 2009).


Je zrejmé, že zdravotná gramotnosť je komplexný fenomén zahŕňajúci jednotlivca, rodiny, komunity a systémy. V rámci týchto systémov sú spotrebitelia, pacienti, opatrovatelia a iní laici, ktorých situácia sa môže líšiť, pokiaľ ide o:


1. Zručnosti (napr. ako získať a pochopiť zdravotné informácie, hovoriť a zdieľať osobné informácie o zdravotnom stave a symptómoch aby v nadväznosti na spätné informácie mohli začať rozhodovať o základnom zdraviu prospešnom správaní  ako je zdravé stravovanie a cvičenie, aby sa zapojili do sebaopatery a liečby chronických ochorení);


2. Vedomosti (napr. z oblasti zdravotníctva, rozumieť pojmom z medicínskej slovnej zásoby, poznať organizáciu a fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti);

3. Zdravotné postihnutie (napr. senzorické, komunikačné, kognitívne alebo fyzické problémy alebo obmedzenia);


4. Ďalšími dôležitými charakteristikami, vrátane vývojovej životnej fázy sú kultúrne, jazykové alebo vzdelávacie rozdiely, ktoré ovplyvňujú zdravotné presvedčenie, vedomosti  a komunikáciu (Mayer, Villaire, 2004).


Štúdie ukazujú, že pacienti môžu mať problémy s medicínskymi inštrukciami vytlačenými v texte. Môžu zle interpretovať naštudovaný text, text je pre pacienta náročný na pochopenie (DeYoung, 2009).

Nástroje posúdenia gramotnosti


Sestry môžu v primárnej a sekundárnej starostlivosti minimalizovať nedostatky na úrovni zdravotnej gramotnosti pred realizáciou edukačnej intervencie tým, že ju najskôr identifikujú validnými nástrojmi, alebo v diagnostickom rozhovore. Pokroky  v psychometrickej oblasti, umožnili výskumníkom realizovať priame hodnotenie zdravotnej gramotnosti dospelých na rôznych úrovniach. Existujú  rôzne verzie rýchleho odhadu gramotnosti dospelých v zdravotníctve:

Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM), Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA), Health Activities Literacy Scale (Hals), Newest Vital Sign (NVS), Stieglitz Informal Reading Assessment of Cancer Text (SIRACT), Medical Achievement Reading Test (MART), Literacy Assessment for Diabetes (LAD), Posudzovanie zdravotnej gramotnosti pre španielsky hovoriacich dospelých (SAHLSA). Nové testy sú priebežne navrhované  a realizované, napríklad v Spojených štátoch Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) pripravuje "sadu položiek na skúmanie zdravotnej gramotnosti" a systémy prieskumov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. AHRQ výskumníci vyvinuli dva nástroje na meranie gramotnosti v kognitívnej oblasti u jednotlivcov v kontexte lekárskej starostlivosti –WRAT a REALM. Tieto nástroje môžu byť použité na výskum, klinicky, alebo na účely plánovania  edukačných programov (AHRQ, 2009).


WRAT 3 (Wide Range Achievement Test) je aplikáciou univerzálneho testu. Môže byť použitý ako skríningový mechanizmus v počiatočnej fáze posúdenie jednotlivca v základnom čítaní, pravopisu a aritmetických schopnostiach, alebo v spojení s ďalšími testami. Test je možné použiť u všetkých jednotlivcov vo veku od 5 až do 74 rokov.


REALM (Rapid Assessment of Adult Literacy in MedicineREALM) je skríningový nástroj určený na meranie schopnosti dospelých čítať bežné lekárske slová alebo výrazy, ktoré zodpovedajú anatómii alebo chorobe. REALM neposudzuje pochopenie. Avšak  je vysoko korelovaný s ďalšími testami na porozumenie. Trvá približne 3 minúty na spracovanie a skórovanie.  


REALM-SF (The Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine—Short Form) je 7-položkový formulár,  ktorý  poskytuje zdravotníkom  validné rýchle posúdenie pacienta  o zdravotnej gramotnosti. REALM-SF bol overený a testovaný v rôznych výskumných nastaveniach a má vynikajúcu zhodu so 66-položkovým nástrojom.

REALD (Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry) RealD je test, ktorý slúži na meranie zdravotnej gramotnosti  v oblasti stomatológie. Je delený na okruhy a zaznamenaný na 0-99 (RealD-99) meradle. Vyššie skóre označuje lepšiu gramotnosť. Je navrhnutý tak, aby sa dala rýchlo vyhodnotiť približná úroveň gramotnosti pacientov vo vzťahuje k stomatológii. 


SILS (Single Item Literacy Screener) Test s jedinou položkou. Nástroj je určený na identifikáciu pacientov, ktorí potrebujú pomoc pri čítaní informácií týkajúcich sa zdravia. Prístroj sa pýta na jedinú otázku "Ako často musíte mať niekoho, kto vám pomôže, pri čítaní návodu, letákov, alebo iných písomných materiálov od svojho lekára alebo lekárnika?" S možnými odpoveďami od "1" (nikdy) do "5" (vždy). Autori identifikovali cut-off bod ako "2" s cieľom zachytiť všetkých pacientov potenciálne potrebujúcich pomoc. 


ABLE (Adult Basic Learning Examination) ABLE je určený na meranie funkčnej gramotnosti dospelých, najmä tých, ktorých vzdelanie nie je vyššie ako 8. ročník základnej školy. Pre túto skúšku nie sú stanovené žiadne časové limity, ktorá je rozdelená do úrovní podľa rokov dokončenia formálneho vzdelania pacienta. TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults)  je jedným z bežne používaným a overeným testom zdravotnej gramotnosti. TOFHLA sa skladá z čítania s porozumením a z  časti počítania. Prvá z nich je zložený z 50 otázok, ďalšia 17 položiek. Celý test zvyčajne trvá 22 minút. Na čítanie pasáže a počítania sú  otázky prevzaté z bežných lekárskych scenárov. 


S-TOFHLA je skrátená verzia, ktorá používa iba otázky z čítania s porozumením. K dispozícii je 36 položiek, ktoré trvajú 7 minút. Bodovanie kategorizuje respondentov do nevhodnej, okrajovej alebo primeranej úrovne. 

LAD (Literacy Assessment for Diabetes) je skríningovým nástrojom na posúdenie schopnosti dospelých pacientov čítať bežné výrazy o výžive a lekárske termíny, pojmy.špecifické pre diabetes. Účelom tohto testu je poskytnúť informácie o gramotnosti pacienta pre zdravotnícky personál, ktorí pomáha diabetickým pacientom pochopiť nutričnú oblasť a lekárske pokyny.  


NLS (Nutritional Literacy Scale) hodnotí gramotnosť pacienta  o potrebe správnej výživy. 24 položkový test zahŕňa aktuálne nutričné pojmy, na ktoré pacienti odpovedajú. Prvých 12 otázok je otvorených a v  posledných 12 položkách sa pacient môže rozhodnúť medzi dvoma možnosťami odpovedí. Test môže byť podávaný bez časového obmedzenia (http://www.nchealthliteracy.org/instruments.html).


SMOG – (Simple Measure of Gobbledygook) nástroj na hodnotenie úrovne čitateľnosti tlačeného materiálu. Nástroj je obzvlášť užitočný, keď edukačný materiál je v písomnej forme a pacient, rodina pacienta nemusia mať prístup k pôvodnému dokumentu. SMOG formula je jednoduchá matematicky odvodená rovnica pomocou regresnej analýzy. Rovnica najlepšie vyjadruje vzťah medzi dvoma premennými, ktoré v tomto prípade sú meradlom obtiažnosti,  ktoré zažívajú ľudia pri čítaní daného textu a miery jazykových charakteristík tohto textu (DeYoung, 2009).

Diskusia


Identifikácia zdravotnej gramotnosti klienta môže byť v klinických podmienkach často sťažená. Jedným z najčastejšie menovaných dôvodov je hanba vyjadriť problém s prečítaním alebo porozumením informácií podaných v tlačenej alebo hovorenej podobe. Pacienti často používajú „maskovacie stratégie“, ako napríklad vyjadrenia „Zabudol som si okuliare,“ alebo sa usilujú vtipkovaním či humorom odviesť pozornosť od toho, že nedokázali informácii alebo danej situácii porozumieť (DeYoung, 2009). Nástroje môžu ponúknuť užitočný  smer pre zdravotníckych profesionálov k posúdeniu, či ich klienti majú problém s gramotnosťou alebo zdravotnou gramotnosťou. Napriek tomu, že v súčasnosti je k dispozícii niekoľko nástrojov hodnotenia zdravotnej gramotnosti, vzniká konsenzus, že chýba komplexný nástroj na meranie zdravotnej gramotnosti (Baker, 2006). Niektorým testom chýba hodnotenie  komunikačnej zručnosti, opatrenia na riešenie problémov  v testoch a zanedbáva sa meranie postojov, hodnôt a presvedčenia. Chýba im šírka záberu, aby boli zaradené do kontextu podpory zdravia (Baker, 2006).

Mnoho faktorov ovplyvňuje schopnosť jednotlivcov  porozumieť, používať alebo reagovať na zdravotné informácie a komunikáciu. Odbornosť v oblasti čítania, písania, počúvania, tlmočenia, ústneho oznámenia, a vizuálnej analýzy je nevyhnutná nielen k pochopeniu  komplexného zdravotného systému, ale aj pre zaradenie jedinca v  modernej spoločnosti (Pleasant, 2009).


Posudzovacie nástroje zdravotnej gramotnosti môžu byť využívané pri edukácii pacienta s chronickým ochorením, pri potrebe dosiahnuť zmenu životného štýlu a zdravotných návykov, self manažmentu. Sú vhodné aj pri rozhodovaní pacienta na základe poskytnutých informácií, na porozumenie k prístupu zdravotnej starostlivosti (Johnston Lloyd et al. 2006).


WHO dokumenty uvádzajú, že väčšina úmrtí po celom svete vo  všetkých vekových kategóriach, sú v dôsledku chronických chorôb. Kardiovaskulárne ochorenia (predovšetkým ochorenia srdca a cievna mozgová príhoda) sú zodpovedné za 30% všetkých úmrtí, 47% onkologické ochorenie, chronická respiračná nedostatočnosť, diabetes sú tiež hlavnou príčinou úmrtnosti (WHO,2005). 


Ako vhodné komponenty edukačnej intervencie pre pacientov s obmedzenou zdravotnou gramotnosťou, ale i v snahe zvyšovať zdravotnú gramotnosť sa ukazuje zjednodušenie textových edukačných materiálov, použitie reflexných farieb na označenie dôležitej časti, zjednodušenie slov a skrátenie viet, personalizácia textu (doplniť informáciami, ktoré sú aktuálne pre konkrétneho pacienta, text v druhej osobe), ilustrácie. Hlavným ťažiskom však naďalej zostáva ústne podaná informácia so zaradením kontroly spätnej väzby. Takéto formy správnej reinterpretácie informácie pacientom môžu preukázať skutočnú úroveň porozumenia obsahu informácií a prispieť k nižšiemu výskytu pochybení z nevedomosti a zvýšeniu kompliancie pacienta. I v tejto oblasti je potrebný pokračujúci výskum (Dingová, Jakubcová,2011).

Záver


Zdravotná gramotnosť presahuje v užšom zmysle výchovu k zdraviu a individuálne správanie orientované na komunikáciu. Je dosiahnutá metódami, ktoré idú nad rámec pasívneho prijímania informácií a zahŕňa interakcie, participácie a kritické analýzy. Poznanie úrovne zdravotnej gramotnosti vedie k osobnému a spoločenskému prospechu pacienta.
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Abstrakt 


Článok prezentuje výsledky výskumu overenie použiteľnosti štandardizovaných ošetrovateľských plánov v klinickej praxi. Autorka navrhla štyri ošetrovateľské plány, ktoré riešia aktuálne deficit v potrebe dýchania. Základ pre diagnostiku tvoril klasifikačný systém ošetrovateľských diagnóz NANDA. Plány boli overené vo dvoch fakultných nemocniciach na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na základe štandardizovaných ošetrovateľských plánov sa kvalita ošetrovateľskej starostlivosti zvýšila o 19 %. Po kontrole nesplnených kritérií autorka zistila najproblematickejšie kritériá, ktoré boli v rozpore so štandardom. V závere výskumu v ankete sestry zadefinovali výhody štandardizovaných plánov pre sestru a pacienta.


Kľúčové slová: Štandardizované ošetrovateľské plány. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Deficit v potrebe dýchania.


Abstract


The article presents the results of research to verify the applicability of standardized nursing care plans in clinical practice. The author has proposed four plans that address the topical deficit in the need for respiration. The basis for the diagnosis of a classification system of nursing diagnoses formed NANDA. Plans have been verified in two teaching hospitals for department of Anesthesiology and Intensive care unit. The quality of nursing care was increased by 19% due to standards. After checking the indicators the author found most problematic indicator, which have been conflicted of the standard. At the conclusion of the research nurses in quick questionnaire defined the benefits of standardized plans for nurse and patient.


Key words: Standardized overnight nursing plans. The quality of nursing care. The Deficit in the need for breathing.


Úvod 


Organizačná forma ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej OAIM) sa odlišuje od foriem na oddeleniach so štandardnou starostlivosťou. Intenzívne ošetrovateľstvo zahŕňa v sebe starostlivosť o ťažko chorých v ohrození života. Ošetrovateľský proces (ďalej OSP) ako systematická, racionálna metóda poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti má na OAIM svoje špecifiká v každom kroku. Klinická prax ukázala, že najväčší problém predstavuje druhý krok - diagnostika a tretí krok – plánovanie. Ošetrovateľský plán obsahuje jednu alebo dve diagnózy. A každá sestra má „svoju univerzálnu“ diagnózu, ktorú používa u väčšiny pacientov. Na základe dlhoročných praktických skúseností sme sa rozhodli vypracovať štandardizované ošetrovateľské plány.


1. Štandardné ošetrovateľské plány

Štandardné ošetrovateľské plány poskytujú minimálne prijateľné štandardy poskytovanej starostlivosti, neposkytujú však individuálnu starostlivosť. Vychádzajú zo špecifickej problematiky ošetrovateľského procesu u vymedzenej skupiny pacientov, respektíve pacientov nachádzajúcich sa v totožnej situácii, u ktorých je možné predpokladať určité odpovede na plánované zásahy (napr. pacienti v kritickom stave, po operačnom zákroku). Plán stanovuje najtypickejšie ošetrovateľské diagnózy, ciele a výsledné kritériá a stanovuje najvhodnejšie intervencie. Najväčšia priorita používania štandardných plánov je úspora času. Rýchle tempo práce na OAIM si vyžaduje od sestry, aby posudzovala a hodnotila stav pacienta v priebehu niekoľkých minúť až sekúnd a dokázala reagovať v rovnako krátkom čase. Aj napriek kritickým podmienkam je potrebné, aby poskytovaná starostlivosť bola maximálne účinná a koordinovaná. Odborné vedomosti, zručnosti a schopnosť predvídať umožňujú sestre, popri aktuálnych diagnózach, riešiť aj potencionálne problémy pacienta. Štandardizované ošetrovateľské plány majú pomôcť sestre pri posudzovaní, diagnostikovaní a rozhodovaní sa pri poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach, kedy závažnosť situácie sestre nedovoľuje napísať vzorový ošetrovateľský plán. 


Ošetrovateľská diagnostika vytvára rámec pre plánovanie cielenej starostlivosti. K stanoveniu ošetrovateľských diagnóz sme použili klasifikačný systém NANDA – I, z ktorého sme vybrali diagnózy, ktoré riešili deficity v potrebe dýchania. Dýchanie, ako najzákladnejšiu – fyziologickú potrebu živých organizmov sme vybrali z toho dôvodu, že pri zlyhaní dýchania následne zlyháva kardiovaskulárny systém s postupným zlyhaním celého organizmu. Pri riešení deficitov v potrebách človeka je deficit v potrebe dýchanie najzávažnejší problém, ktorý je nutné riešiť ako prvoradú prioritu.


2. Vymedzenie výskumu


Predmetom práce bola diagnostika a plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov v kritickom stave na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Po preštudovaní literatúry sme si stanovili hlavný cieľ výskumu: Vypracovať efektívny model riadenej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s použitím klasifikačného systému NANDA - International štandardizované ošetrovateľské plány.


Stanovenie výskumných hypotéz


H1 Predpokladáme, že ošetrovateľská starostlivosť u kritického pacienta s deficitom v potrebe dýchania, bude kvalitnejšia u experimentálnej skupiny s použitím štandardizovaných ošetrovateľských plánov ako u kontrolnej skupiny.


H2 Predpokladáme, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov v klinickej praxi zistíme nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom, ktoré budú podmienené tradíciami manažmentu starostlivosti na jednotlivých klinikách.


H3 Predpokladáme, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadria súhlasné stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre klinickú prax.


Metodika výskumu


Zber empirických dát z klinickej praxe sme realizovali vo vybraných zdravotníckych zariadeniach s ich písomným súhlasom.


1. Fakultná nemocnica v Nitre (ďalej FN Nitra): Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny


2. Fakultná nemocnica v Trnave (ďalej FN Trnava): Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny


Výber výskumnej vzorky


Výskumnú vzorku sme rozdelili na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili respondenti hospitalizovaní na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny vo oboch fakultných nemocniciach, ktorí boli rozdelení do experimentálnej a do kontrolnej skupiny. Hlavnou skupinou výskumu boli pacienti v kritickom stave, ktorí mali deficit v potrebe dýchania. V experimentálnej skupine bola pacientom poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť podľa vypracovaných štandardizovaných ošetrovateľských plánov. Plány boli overené u 100 pacientov, z toho u 50-tich pacientov vo FN Nitra a u 50-tich pacientov vo FN Trnava. V kontrolnej skupine bola pacientom poskytnutá zaužívaná rutinná ošetrovateľská starostlivosť. Túto starostlivosť sme hodnotili u 100 pacientov, z toho u 50-tich pacientov vo FN Nitra a 50-tich pacientov vo FN Trnava. 


Druhú výskumnú vzorku tvorili sestry, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 29 sestier, z toho vo FN Nitra 17 sestier a vo FN Trnava 12 sestier. Sestry sme rozdelili do dvoch skupín, do experimentálnej a kontrolnej. Do experimentálnej skupiny sme zaradili sestry, ktoré boli ochotné zapojiť sa do výskumu. Ostatné sestry tvorili kontrolnú skupinu.


Experimentálnu skupinu vo FN Nitra tvorilo 10 sestier a experimentálnu skupinu vo FN Trnava reprezentovalo 6 sestier. V každej podskupine experimentálnej skupiny bola určená 1 sestra ako koordinátorka výskumu zámerne vybraná podľa typu vzdelania (minimálne 1. stupeň vysokoškolského vzdelania – Bc.). Metodické zaškolenie sestier v experimentálnej skupine k používaniu štandardizovaných ošetrovateľských plánov sme uskutočnili oddelene tak, aby sme neovplyvnili výsledky výskumu sestier pracujúcich v kontrolnej skupine. 


Pre dodržanie kontinuity starostlivosti bola vznesená požiadavka na sestry, aby sa pri výmene služieb medzi sebou menili sestry z experimentálnej skupiny a sestry z kontrolnej skupiny.


Plán výskumu

V prvom kroku sme z NANDA- International platných pre roky 2009 – 2011 vybrali diagnózy, ktoré sú využiteľné v diagnostike potrieb pacientov hospitalizovaných na OAIM. V druhom kroku sme vybrali diagnózy, ktoré sú využiteľné u kritických pacientov na zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Z diagnóz sme si zvolili tie, ktoré riešia deficit v potrebe dýchania, nakoľko dýchanie je základná vitálna funkcia. Metódy výskumu:

1. Myšlienkový experiment bol použitý pri vypracovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov.


2. Experiment – ako metódu, v ktorej zámerne vyvolaným javom vyvoláme zmenu v jednej alebo vo viacerých premenných, sme zvolili ako hlavnú výskumnú metódu. Manipuláciu s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou sme dosiahli aplikáciou vypracovaných štandardizovaných ošetrovateľských plánov. 


3. Obsahová analýza dokumentov ako kvantitatívna analýza dát, ktorá bola zameraná na zdravotný záznam pre pracoviská JIS a AIM, chorobopisy a auditové formuláre pre získanie relevantných údajov týkajúcich sa kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej a kontrolnej skupine.


4. Anketa pre sestry zaradené do experimentálnej vzorky, ktorou sme zisťovali názory na zavedenie štandardizovaných ošetrovateľských plánov do klinickej praxe. Dotazník obsahuje štyri otvorené položky.


3. Návrh štandardizovaného ošetrovateľského plánu 


Štandardizované ošetrovateľské plány sme zostavili postupne, v jednotlivých krokoch. Východisko pre naše plány tvoril klasifikačný systém ošetrovateľských diagnóz NANDA – International, platný pre roky 2009 - 2011. V úvode sme vybrali problém – deficit v potrebe dýchania, ktorý sme chceli vyriešiť. Potom sme zvolili zo zoznamu všetky aktuálne diagnózy, ktoré riešia deficity v potrebe dýchanie. Vybrali sme štyri adekvátne diagnózy: 00030 Narušená výmena plynov, 00031 Neefektívne čistenie dýchacích ciest, 00032 Neefektívne dýchanie, 00033 Narušená spontánna ventilácia. V ďalšom kroku sme vypracovali a ku štandardu pripojili kontrolné listy. Audit obsahuje metódy a spôsob hodnotenia, kontrolné kritériá vzťahujúce sa na jednotlivé kritériá štruktúry, procesu a výsledku.


4. Interpretácia a diskusia


Ošetrovateľský proces, ako nástroj moderného ošetrovateľstva, je systematická a logická metóda poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnej dobe obmedzených finančných zdrojov je potrebné i poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti riadiť aj z pohľadu ekonomiky. Liečba kriticky chorých je náročná tak z medicínskeho, ako aj z ekonomického aspektu. Model riadenej starostlivosti predstavuje filozofiu, postoje, efektívne využívanie zdrojov a osobnú zodpovednosť za poskytovanú starostlivosť. Riadená starostlivosť znamená aj zavádzanie inovácii a nástrojov sestrami na skvalitnenie poskytovanej starostlivosti (Škrloví, 2003). Štandardy zefektívňujú ošetrovateľský proces vytvorením štandardizovaných plánov ošetrovateľskej starostlivosti (Farkašová, Kubicová, 2009). Štandardy zapadajú do širšieho procesu riadenia kvality starostlivosti (Kováčiková, 2008). Procesuálne štandardy môžeme vypracovať ako štandardy ošetrovateľských postupov pri výkonoch a ako štandardy ošetrovateľských činností v rámci ošetrovateľského procesu, ktoré môžu byť zamerané na jednotlivé ošetrovateľské diagnózy alebo vychádzajú z ochorenia (Holmanová, Žiaková, 2003). Ošetrovateľský audit môžeme definovať ako meranie kvality, ktorou zisťujeme rozdiel medzi skutočnosťou a štandardom (Pátá, 2006).


V prvej hypotéze (H1) sme predpokladali, že ošetrovateľská starostlivosť u kritického pacienta s deficitom v potrebe dýchania, bude kvalitnejšia u experimentálnej skupiny s použitím štandardizovaných ošetrovateľských plánov ako u kontrolnej skupiny.


Výskumom sme zistili, že kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej skupine, v ktorej sestry pracovali podľa vypracovaných štandardizovaných plánov, sa zvýšila v porovnaní s kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti v kontrolnej skupine, kde sestry pracovali podľa zaužívaných postupov.


Tabuľka 1 Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej a kontrolnej skupine

		Ošetrovateľská diagnóza

		FN Nitra

		FN Trnava

		Total



		

		Exper. skupina

		Kontrolná skupina

		Exper. skupina

		Kontrolná skupina

		Exper. skupina

		Kontrolná skupina



		00030

		96 %

		82 %

		94 %

		86 %

		95 %

		84 %



		00031

		91 %

		66 %

		95 %

		70 %

		93 %

		68 %



		00032

		95 %

		75 %

		94 %

		74 %

		95 %

		75 %



		00033

		94 %

		75 %

		93 %

		73 %

		94 %

		74 %



		Total

		94 %

		75 %

		94 %

		76 %

		94 %

		75 %





Pri prepočte nameraných údajov môžeme konštatovať, že priemerná hodnota kvality ošetrovateľskej starostlivosti vo FN Nitra u kontrolnej skupiny mala hodnotu 75 % a u experimentálnej skupiny 94 %. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti pri použití štandardizovaných ošetrovateľských plánov sa zvýšila o 19 %. Vo FN Trnava priemerná hodnota kvality ošetrovateľskej starostlivosti v kontrolnej skupine bola 76 % a v experimentálnej skupine bola 94 %. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sa zvýšila pri použití štandardizovaných plánov o 18 %. Po zhodnotení a spriemerovaní nameraných hodnôt bola kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v experimentálnej skupine 94 % a v kontrolnej skupine 75 %. Pri použití štandardizovaných ošetrovateľských plánov sa kvalita ošetrovateľskej starostlivosti zvýšila o 19 %.

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza 1 (H1), v ktorej sme predpokladali, že ošetrovateľská starostlivosť u kritického pacienta s deficitom v potrebe dýchania, bude kvalitnejšia u experimentálnej skupiny s použitím štandardizovaných ošetrovateľských plánov ako u kontrolnej skupiny, sa potvrdila.


Verifikácia H2


Rokmi zaužívaný biomedicínsky model poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je aj napriek modernému ošetrovateľstvu a dostatočnej vedeckej základni v súčasnej ošetrovateľskej praxi stále dominantný a prioritný. Používanie jednotlivých krokov ošetrovateľského procesu v práci sestry, najmä diagnostika a plánovanie intervencií, je podmienené vnímaním svojich obmedzených intervencií. Ďalším obmedzujúcim faktorom je diagnostikovanie a riešenie naučených stále rovnakých problémov v rámci jednotlivých medicínskych diagnóz (Holmanová, Žiaková, Čáp, 2009). Pri zostavovaní ošetrovateľských plánov sme použili odbornú medicínsku a ošetrovateľskú domácu a zahraničnú literatúru. Kritériá procesu sme vytýčili podľa posledných vedeckých poznatkov z intenzívnej medicíny a starostlivosti a použili sme aj svoje dlhoročné pracovné skúsenosti na OAIM. Minimálnu mieru splniteľnosti štandardu sme určili na 93 %, z dôvodu avantgardnosti myšlienky/témy a biomedicínskeho prístupu k ošetrovateľskej praxi. Predpokladali sme, že v zdravotníckych zariadeniach budú určite rozdiely v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dôsledku špecifík manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti jednotlivých oddelení.


V druhej hypotéze (H2) sme predpokladali, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov v klinickej praxi zistíme nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom, ktoré budú podmienené tradíciami manažmentu na jednotlivých klinikách.


Výskumom sme zistili, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov v klinickej praxi sa našli kritériá, ktoré neboli splnené v súlade so štandardom. Niektoré sestry ich ani napriek predloženému štandardu neboli schopné akceptovať a realizovať. Dôvodom ignorovania niektorých kritérií procesu boli stále používané niekdajšie normy sesterskej praxe, strach sestier z presadenia si svojich zákonitých kompetencií a prílišná subordinácia lekárovi.

Tabuľka 2 Prezentácia nesplnených kritérií


		

		FN Nitra

		FN Trnava



		Kód diagnózy

		Kritérium

		%

		Kritérium

		%



		00030

		P4

		40 %

		P4

		47 %



		00031

		P7B

		83,3 %

		P3A

		100 %



		00032

		P24

		100 %

		P4

		50 %



		00033

		P26

		64 %

		P26

		100 %





Po prehodnotení zistených faktov môžeme konštatovať, že aj napriek vypracovaným štandardizovaným plánom nie všetky kritériá boli splnené pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi s deficitom v potrebe dýchania. Najproblematickejšie kritériá v jednotlivých diagnózach boli kritériá, ktoré riešili auskultačné zhodnotenie dýchania. Vo FN Nitra boli polemické kritériá: predýchanie pacienta počas toalety dýchacích ciest 100 % kyslíkom a neposkytovanie rehabilitačnej starostlivosti pacientom s deficitom v potrebe dýchania. Prezentované nedostatky boli argumentované ako nekompetentnosť sestry a ako tradícia postupov na oddelení. Po štatistickom zhodnotení nesplnených kritérií v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach, sme našli nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom. Sestry nesplnenie týchto kritérií odôvodnili tým, že tento výkon nie je v ich kompetencii. 


Rozsah praxe sestier je stanovený vo Vyhláške MZ SR č. 470/2006 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. V kategórii samostatne poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť sú zadefinované výkony, podľa ktorých sestra identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby. Registrovaná sestra meria, sleduje a interpretuje zistené numerické hodnoty a klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych funkcii osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti (Sekáčová, 2009). Po analýze dostupných zdrojov tiež nie je opora pre tvrdenie o porušení kompetencií, z čoho vyplýva, že auskultačná kontrola dýchania je plne v kompetencii sestry. Americkí autori Ackley a Ladwing (2008) vypracovali návrh intervencií ošetrovateľskej starostlivosti, kde v ošetrovateľskej diagnóze 00030 Narušená výmena plynov navrhli auskultovať dýchacie fenomény každú 1 – 2 hodiny. V ošetrovateľskej diagnóze 00031 Neúčinné čistenie dýchacích ciest odporučil autorský kolektív Ackley a Ladwing (2008) auskultovať prítomnosť dýchacích fenoménov. Auskultovať dýchanie v intervaloch 1 – 4 hodiny stanovila aj Lepiešová (2009), Kozierová, Erbová, Olivierová (1995) . 


Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza 2 (H2), v ktorej sme predpokladali, že pri overovaní štandardizovaných ošetrovateľských plánov v klinickej praxi zistíme nedostatky a odlišnosti medzi praxou a štandardom, ktoré budú podmienené tradíciami manažmentu na jednotlivých klinikách, sa potvrdila.


Verifikácia H3


S prihliadnutím na stále používaný biomedicínsky model poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti vo väčšine zdravotníckych zariadení, nedostatok sestier v zmenovej prevádzke a nedôveru sestier ku zmene, nás zaujímali názory sestier z experimentálnej skupiny na predložené plány. V úvode spolupráce sme zaznamenali nedôveru sestier k vypracovaným plánom a účasti na experimente. Pri presadení nových skutočností a zavedení zmeny, výskyt skepticizmu sme prijali ako normálnu reakciu. Prekonať úvodnú skepsu nám pomohli sestry koordinátorky a manažment oddelenia. S rešpektovaním prezentovanej atmosféry v úvode spolupráce, nás zaujímali názory sestier z experimentálnej skupiny na predložené plány a ich využitie v klinickej praxi po ukončení experimentu.

V tretej hypotéze (H3) sme predpokladali, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadria pozitívne stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre klinickú prax.


Výskumom sme zistili, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadrili pozitívne stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre klinickú prax.


Tabuľka 3 Hodnotenie štandardizovaných plánov sestrami z experimentálnej skupiny

		Otázka

		Pozitívne hodnotenie

		Kritické hodnotenie



		Otázka 1

		75 %

		25 %



		Otázka 2

		100 %

		0 %



		Otázka 3

		100 %

		0 %



		Otázka 4

		93,75 %

		6,25 %



		Spolu

		92,2 %

		7,8 %





Na získanie postojov a názorov sestier sme stanovili štyri otvorené anketové otázky. Prvou otázkou sme zistili názor sestier na vypracované plány. Druhou otázkou sme sledovali, aký význam pripísali sestry štandardizovaným ošetrovateľským plánom pre klinickú prax. Treťou otázkou sme požadovali zadefinovať hlavný prínos štandardizovaných ošetrovateľských plánov pre sestru. V štvrtej otázke sme zisťovali v čom pozorujú sestry hlavný prínos štandardizovaných ošetrovateľských plánov pre pacienta. 


Po prehodnotení zistených faktov môžeme konštatovať, že sestry, ktoré sa zúčastnili experimentu, hodnotili prezentované štandardizované plány ako dobre vypracované a prospešné pre klinickú prax. Štandardizované plány sestry zhodnotili ako vymedzujúce jednotný a správny postup pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Plány predstavujú pre sestry návody s presne zadefinovanými intervenciami zoradenými v časovej osi a slúžia ako právna ochrana sestier. Pre pacientov zasa istotu, že starostlivosť ktorú dostali, bola kvalitná a bezpečná. 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hypotéza 3 (H3), v ktorej sme predpokladali, že sestry, ktoré realizovali experiment, vyjadria pozitívne stanovisko k vypracovaným štandardizovaných ošetrovateľským plánom a k ich významu pre klinickú prax, sa potvrdila.


Odporúčania pre ošetrovateľskú prax a výskum


Prezentované zistenia poskytujú alternatívu vízie pre rozvoj intenzívnej starostlivosti do budúcnosti. Vypracované štandardizované ošetrovateľské plány môžu tvoriť základ pre klinickú prax a aplikovaný výskum v ošetrovateľstve. V závere sa demonštrovala prítomnosť úloh, ktoré by bolo možne ďalej rozpracovať a riešiť. Úrovne riešenia by sme mohli rozdeliť do troch kategórii: potreba zmien v rovine legislatívnej, výskumnej, v klinickej praxi a vzdelávania sestier. 


· Legislatívne integrovať ošetrovateľskú prax na Slovensku s medzinárodnou zrušením Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz a uzákonením klasifikačného systému ošetrovateľských diagnóz NANDA – International.

· Vypracovať štandardizované ošetrovateľské plány ku všetkým diagnózam a následne ich overiť v klinickej praxi.


· Vypracovať terminologický slovník pre intenzívnu starostlivosť.


· Pripraviť proces národnej validizácie klasifikačného systému ošetrovateľských diagnóz NANDA -  Int. na Slovensku, v spolupráci s českými odborníkmi.


· V procese ďalšieho vzdelávania sestier zaradiť problematiku štandardizovaných ošetrovateľských plánov do obsahu špecializačnej prípravy ako edukačný materiál.


Záver 


Dosiahnutie a udržiavanie štandardov starostlivosti vyžaduje od sestier nové schopnosti, ktoré sa nepoužívali v minulosti. Erudovaná sestra by si v súčasnosti mala udržiavať a rozširovať svoje profesionálne majstrovstvo a neustále si rozširovať základňu profesionálnych vedomostí. Sestry v súčasnosti musia klásť najväčší dôraz na samostatnosť v rozhodovaní vo svojej profesii. 
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Abstrakt


Syndrom demence je duševní porucha, kdy dochází k úbytku kognitivních funkcí následkem degenerativních změn v mozkové tkáni. Charakteristickými projevy jsou zhoršení rozumových schopností a změny osobnosti. V počátečním stádiu se objevují poruchy hlavně krátkodobé paměti, je patrná porucha úsudku a časoprostorové orientace. S postupem choroby dochází k rozpadu osobnosti, nemocný nezvládá vykonávat běžné denní činnosti, zapomíná běžné dovednosti, ztrácí i základní hygienické návyky a je závislý na plné péči jiné osoby. Ošetřovatelská péče musí zajišťovat komplexní uspokojování potřeb nemocného a cílem je udržení co nejvyšší míry soběstačnosti. 


Klíčová slova: Demence. Soběstačnost. Péče. Sestra.


Abstract


Impairment of cognitive functions due to degenerative changes in the brain tissue is a typical syndrome in dementia. Decrease of intellect and personality changes are typical symptoms of dementia. At an early stage, deteriorations of short-time memory, judgment, and orientation to time and place are the most prominent. As the disease continues, personality of the patient disintegrates. The patient is not able to manage common daily tasks any more, loses common practical skills, hygienical habits, and is fully dependent on other person´s care. Nursing care should provide a complex satiation of the patient´s needs. The aim is to maintain the highest level of the patient´s self-sufficiency.

Key words: Dementia. Self-sufficiency. Care. Nurse.

Úvod


Demence je obecně spojována s vyšším věkem, vyskytuje se u 5 % obyvatel ve věku nad 65 let a ve věku nad 85 % až u 50 % seniorů. (Jirák, Holmerová, Borzová a kol., 2009, s. 21) Některé formy demence se ale vyskytují i dříve, např. u AIDS nebo u nádorů mozku. V posledních několika desetiletích dochází k postupnému prodlužování střední délky života a počet seniorů se neustále zvyšuje. (Pidrman, 2007) WHO zveřejnila údaje, podle kterých v roce 2010 žilo na světě 35,6 milionů lidí s demencí, v roce 2050 se má ale počet nemocných zvýšit na 115,4 milionů. Péče o tuto skupinu nemocných je finančně nákladná a přináší sociální problémy. Pokud jsou pečovateli rodinní příslušníci, musí se vzdát zaměstnání, čímž dochází k poklesu příjmů. Zároveň se ale zvyšují náklady na léky, kompenzační pomůcky a vybavení a ne vždy na pokrytí stačí sociální dávky poskytované státem. 


Obecně se demence dělí na presenilní (např. Wilsonova choroba, Huntingtonova choroba) a senilní ( např. Alzheimerova choroba, Pickova choroba).  Další možné rozdělení je na primární demence, kdy je příčinou degenerativní poškození a sekundární demence, kdy je demence doprovodným jevem somatické choroby.  U demencí jsou popsána tři stádia, která se liší mírou postižení jedince:


· 1.stádium – mírná kognitivní forma, doba trvání 2-4 roky. Období je charakteristické poruchami novopaměti, časovou a prostorovou dezorientací, nemocný obtížně hledá správná slova v hovoru.


· 2.stádium – středně těžká forma, doba trvání 2-10 let. Dochází k výrazným výpadkům paměti, snížené soběstačnosti, objevuje se zmatenost, bloudění, poruchy spánku (spánková inverze). Horší se schopnost vyjadřování a mohou se objevit halucinace a bludy. 


· 3.stádium – těžká forma, doba trvání 1-3 roky. Vyskytují se potíže při příjmu potravy, zhoršuje se mobilita nemocného, postupně dochází k inkontinenci moči a stolice, nemocný ztrácí schopnost komunikace, dostavuje se agresivita a neklid. (Pidrman, 2007)


Ošetřovatelská péče má zajistit uspokojení potřeb nemocného ve všech stádiích choroby. Pro správně posouzení stavu lze využít různé měřící nástroje, např. Hodnotící škála ADL – Activities of Daily Living – aktivity denního života, Barthelův test. Hloubku deprese pomůže určit např. MMSE (Mini Mental State Examination).  


Cílem péče je udržet maximální možnou úroveň soběstačnosti a dále zajistit nejvyšší možný komfort pro nemocného i jeho blízké. (Marková a kol., 2006, s. 198) 


Jednou z hlavních úloh ošetřovatelské péče je zajištění kvalitní stravy a tekutin v dostatečném množství. Nemocný ztrácí schopnost si stravu zajistit sám a dostatečně se hydratovat. Pokud nemá dostatek stravy ve správném složení, dostavují se komplikace v podobě špatného hojení ran, horší kvality kůže, kachexie nebo vyššího výskytu somatických poruch. Postupně dochází k dysfagii a je nutné podávat kašovitou stravu. Chybějící složky je možno dodávat speciálními přípravky typu Nutridrink, případně formou enterální výživy nebo infuzí. Dále sestra zajišťuje hygienickou péči. Z počátku stačí dopomoc a dohled. Později personál zajišťuje kompletní hygienickou péči, dbá na pravidelnou výměnu prádla a plen. Postupující deficit kognitivních funkcí vede ke snížení mobility. Pacient má nejistou chůzi a je ohrožen rizikem pádu. Proto se provádějí nácviky chůze, ideálně ve spolupráci s fyzioterapeutem. K chůzi lze používat kompenzační pomůcky, např. chodítka nebo berle. V terminálním stádiu je nemocný již upoután celodenně na lůžko. (Zgola, 2003) U imobilních nemocných dochází často ke vzniku dekubitů, je nutno zahájit pravidelné polohování s použitím antidekubitních prostředků a dle možnosti s cvičením na posteli. Problematické je rozpoznání bolesti. Dementní nemocní nedokáží bolest popsat a sestra by měla být schopna míru bolesti zjistit pozorováním a následně zajistit tlumení. Bolest bývá totiž faktorem přispívajícím k neklidu a agresi. Tlumit bolest lze nefarmakologicky, s progredujícím stavem se ale jeví jako účinnější farmakologické tišení. (Schuler, Oster, 2010) Po celou dobu by s nemocným měly být pravidelně procvičovány kognitivní funkce. Lze využít pohyb, aktivizaci prací, techniky arteterapie, oblíbená je muzikoterapie, kdy se zpívají známé písně. V posledních letech do zařízení stále častěji docházejí canisterapeuti se svými pejsky, kteří mohou i k ležícím nemocným. Všechny aktivity vedou k pozitivnímu ovlivnění emočního stavu nemocného. (Holmerová, 2007). 


Cíl práce


Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jaká opatření ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče by doporučovali pracovníci pečující o dementní klienty. 


Metodika


Data byla získána dotazníkovým šetřením. Dotazník byl vlastní konstrukce, obsahoval otázky uzavřené, polootevřené i otevřené. Šetření se zúčastnilo celkem 
37 všeobecných sester a zdravotních asistentů, zajišťujících přímou péči o dementní klienty na gerontopsychiatrickém primariátu Psychiatrické léčebny v Opavě. Šetření bylo anonymní, na což byli respondenti upozornění. 


Výsledky


Zjištěné výsledky ukázaly, že většina respondentů (43 %) má délku praxe mezi 16-25 lety, lze tedy předpokládat, že mají již dostatečné znalosti a zkušenosti s péčí o tuto vybranou skupinu nemocných. 86 % respondentů postrádá větší množství personálu a to jak sester, tak ošetřovatelů. Hodnocení soběstačnosti provádí respondenti u všech pacientů a demencí, jen 16 % je ale provádí denně. Naopak 50 % oslovených opakovaně hodnotí soběstačnost jednou za 1-3 měsíce. Dekubity hodnotí  84 % respondentů. Z preventivních opatření se zavádějí hlavně polohování a použití antidekubitních pomůcek. 35 % respondentů uvedlo nedostatek antidekubitních pomůcek a postrádají hlavně antidekubitní matrace a polohovací lůžka. Hodnocení bolesti prováděli oslovení respondenti v 65 % denně a její tlumení se provádí v 92 % případů formou farmakoterapie. Nefarmakologické postupy používá pouze 8 % respondentů, kteří volí aplikaci tepla nebo chladu a úlevovou polohu. Nutriční stav se hodnotí u všech nemocných formou nutričního screeningu. Opakované hodnocení se provádí u 56 % nemocných 1x za 1-3 měsíce a úprava stravy se provádí 
v 59 % případů. Pravidelnou aktivizaci nemocných během dne provádí 41 % respondentů a 59 % zvolilo možnost občas. Na dotaz, proč provádějí aktivizaci jen občas, uvedli všichni respondenti nedostatek času.


Diskuze


Zjištěná data poskytují informace ke stanovenému cíli. Respondenti uvedli, že postrádají větší množství personálu. Počet pracovníků je stanoven legislativou a ta je na sledovaném pracovišti dodržená. Problémem může být rozdělení pracovních činností, kdy sestry suplují činnosti nižšího zdravotnického personálu a nemají dostatek prostoru pro intervence, ke kterým mají kompetence. Hodnocení soběstačnosti se provádí na pracovišti u všech nemocných. Opakované hodnocení provádí polovina respondentů na pracovišti za jeden až tři měsíce, neboť je to takto na oddělení zvykem. Je otázkou, zda je to dostatečná frekvence. Holmerová (2007) upozorňuje na význam podpory soběstačnosti. Hodnocení za tři měsíce ale neumožňuje reagovat na aktuální stav a naplánovat plán péče odpovídající aktuálnímu stavu nemocného. Může tedy dojít k situacím, kdy se neprovádějí nácviky běžných denních činností v dostatečné míře nebo vůbec a samostatnost nemocného se zhoršuje, což i polovina respondentů uvedla. Hodnocení dekubitů prováděli všichni respondenti a v případě rizika zahajují preventivní opatření. Volená opatření jsou v souladu s doporučením programu Hojení 21. (www.hojeni21.cz) Respondenti vidí určité rezervy a uvítali by lepší materiální vybavení. Jedním z preventivních opatření je i úprava stravy. Nutriční stav se hodnotí na pracovišti u všech nemocných a úprava stravy podle zjištěných výsledků se provádí ve spolupráci s nutričním terapeutem. Tato úprava je důležitá z více důvodů. Fyzická síla je důležitá pro mobilitu nemocného. Stravou se dá ovlivnit stav imunity a následně i hojení ran. S podvýživou se lze v některých zařízeních setkat. Například Grochalová (2011) ve svém průzkumu stavu výživy na gerontopsychiatrickém oddělení v Kroměříži zjistila, že 40% hodnocených klientek mělo nevyvážený, snížený příjem. Dále byl hodnocen monitoring bolesti. Prožitek bolesti bezprostředně ovlivňuje fyzickou aktivitu. Nemocní s demencí často nedokážou bolest popsat, trpí a omezují tělesný pohyb. Proto je důležitý pravidelný monitoring, kdy se hodnotí nejen slovní vyjádření, ale i nonverbální projevy a následně se tento nepříjemný prožitek potlačí. Respondenti ke zvládání bolesti nejčastěji volí farmaka. Sestry mohou samy volit nefarmakologické prostředky, prakticky je ale nevyužívají. 


Závěr


Demence je chronické onemocnění, kdy dochází k postupné tělesné i duševní degradaci nemocného. Péče o nemocné s demencí je namáhavá fyzicky i psychicky, personál má poskytovat komplexní péči a přizpůsoboval ji aktuálnímu stavu nemocného. Zároveň je ale důležité zdůraznit i fakt, že kvalitní péči může zdravotník poskytovat jen za podmínky dostatečných znalostí a dostatečného materiálního i personálního vybavení.   


Seznam bibliografických odkazů:

1. JIRÁK, R., HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ, C. a kol. Demence a jiné poruchy paměti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2454-6.


2. PIDRMAN, V. Demence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-1490-5.


3. MARKOVÁ, E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIÁKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2006. 352 s. ISBN 80-247-1151-6. 


4. ZGOLA, J. Úspěšná péče o člověka s demencí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 232s. ISBN 80-247-0183-9.


5. SCHULER, M., OSTER, P. Geriatrie od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 336 s. ISBN 978-80-247-3013-4.


6. HOLMEROVÁ, I. A kol. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: EV Public relations, spol. s. r. o., 2007. 299 s. ISBN 978-80-254-0177-4.


7. ČESKÁ SPOLEČNOST PODPORY ZDRAVÍ. Proleženina – prevence [online]. c2010 [cit. 2012-09-30]. Dostupný z: http://www.hojeni21.cz/prolezenina-prevence.php.


8. GROCHALOVÁ, M. Stav výživy na gerontopsychiatrickém oddělení Psychiatrické léčebny Kroměříži. Olomouc, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství.


Kontakt:

Mgr.Jiřina Hosáková


Ústav ošetřovatelství FVP


Slezská univerzita v Opavě


Olbrichova 25


74601 Opava


tel.: 553 684 314


E-mail: jirina.hosakova@fvp.slu.cz

Wybrane kulturowe aspekty macierzyństwa europejek
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Abstract


Introduction: Among the many factors affecting the fulfillment of the role of the mother should mention biological, psychological aspects and the social aspects that relate to the culture of the nations.


The aim of this study was to answer the question - whether there are differences in perceptions of motherhood, depending on the nationality of women?


Material and methods: The subject of this study was 606 women, living in European countries (Polish, Italy, Holland, Germany, Ukraine, Bulgaria) and their views on motherhood.


Results and conclusions: Being the mother in each country is linked to various women's feelings. However, dominate - the glorification of motherhood, celebrating a child, giving its the validity of the statute a woman's life that causes the development and self-fulfillment.


Key words: Motherhood. Advantages. Disadvantage. European countries.

Wstęp


Kultura to określenie dla tych wyuczonych, podzielanych i przekazywanych wartości, wierzeń, norm i praktyk życiowych grupy, które we wzorcowy sposób są przewodnikami myślenia, decyzji i aktywności (Leiniger M., 1991). Mówiąc najprościej kultura to wszystko co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności (Sztompka P., 2002, s. 233). Jest ona zawsze zrelatywizowana do jakiejś społeczności, która ją wytwarza i egzekwuje, wpływa na jednostki. Trzeba jeszcze dodać, że mimo iż ludzie żyją bardzo różnie to w obrębie każdej zbiorowości istnieje pewien właściwy dla jej członków sposób życia, obowiązujący wzorzec działania i myślenia (Sztompka P., 2002, s. 233).


Kultura jest zmienna, dynamiczna, narasta, przekształca się w czasie, jest nabywana w procesie historycznym, obejmuje bez wyjątku całość życia społecznego, jest tworem zbiorowym, częścią wspólną dla danej społeczności, jej wszystkie składowe elementy są ze sobą powiązane i determinują zachowania jednostkowe członków społeczeństwa. 


Współczesny świat charakteryzuje się wielością i różnorodnością kultur, zarówno pod względem wartości, jak i praktyk (Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, s. 29)

Pojęcie kultury łączy w sobie dwie konstatacje – różnorodność, heterogeniczność zewnętrzną, pomiędzy różnymi zbiorowościami i jednorodność, homogeniczność wewnętrzną uniformizację działań i myślenia w obrębie danej rzeczywistości (Sztompka P., 2002, s. 233). To podejście do rozumienia kultury znajduje swoje uzasadnienie również w rozważaniach o macierzyństwie. Macierzyństwo z jednej strony jest uniwersalne, spotykane w różnych kulturach, na przestrzeni wieków, z drugiej - wypełnianie obowiązków przez kobietę, oczekiwania względem jej, publiczny wizerunek matki zależą w dużej mierze od funkcjonowania grup społecznych. 


Bycie rodzicem i decyzje wynikające z tego stanu mają dalekosiężne znaczenie zarówno dla zmian w rodzinie na poziomie społeczeństwa, jak i dla społeczeństwa jako ogółu (Billarii F.C., 2006, s. 91).


W społeczeństwach europejskich, na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, przejście do rodzicielstwa zmieniło się. Wiek Europejczyków kiedy zostają rodzicami, odsetek osób przesuwających w czasie zostanie rodzicami, a także wyznaczniki i następstwa przejścia do rodzicielstwa uległy ogólnym zmianom, odmiennym w poszczególnych krajach.


Choć macierzyństwo osadzone jest mocno w aspektach społecznych, kulturowych i fizjologicznych, doczekało się wielu opracowanych teorii i dysertacji podchodzących to tego zagadnienia różno kontekstowo, to jednak trzeba zawsze mieć na uwadze, że jest to stan przypisany tylko kobiecie, związany z jej interpretacją i rozumieniem zachodzących procesów i zjawisk. 


Indywidualne podejście do bycia matką wiąże się z rozpatrywaniem przez kobiety bardziej bądź mniej świadomie macierzyństwa przez pryzmat jego zalet, korzyści, wad i ograniczeń. To ogólne podejście do macierzyństwa jest w dużej mierze wyznacznikiem przyjmowania postawy wobec zadań macierzyńskich i wypełniania roli kobiety związanej z wydawaniem na świat potomstwa i troski o nie. 


Materiał i metoda 


Prezentowane wyniki są niewielkim fragmentem badań prowadzonych przez autorkę od lutego 2009 r. do czerwca 2010 r. wśród Europejek, za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. 


Badaniami objęto kobiety będące matkami dzieci do 10 roku życia, zamieszkujące wybrane kraje europejskie oraz ich wypowiedzi dotyczące definiowani macierzyństwa, jego walorów i mankamentów. 


Celem badań jest wskazanie istnienia różnic w postrzeganiu macierzyństwa w zależności od narodowości kobiet


Mimo, że tendencja do odchodzenia od religii w ogóle lub spłycania postaw religijnych nasila się w Europie, to jednak w niniejszym opracowaniu przyjęto jako kryterium doboru próby kontekst społeczny różnicujący poszczególne kraje tutaj pod względem wyznawanej religii. Wybrano kraje takie jak – Holandia, Niemcy, Polska, Włochy, Bułgaria, Ukraina z dominującymi religiami: protestantyzm, katolicyzm i prawosławie. 


Badania prowadzone były głównie w szkołach podstawowych (np. Holandia), przedszkolach (np. Bułgaria, Polska), zakładach opieki zdrowotnej (np. Włochy, Ukraina). Wypełnione kwestionariusze zbierane były przez dyrektorów szkół, pielęgniarki i matki, których dzieci chodzą do przedszkoli. 


W badaniu wykorzystano metodę statystyczną polegającą na ilościowym ujmowaniu zjawisk społecznych i psychospołecznych – tutaj mierzącą poglądy Europejek. Uzupełnieniem wyników badań była także analiza jakościowa wypowiedzi respondentek. Zastosowaną w badaniu techniką była ankieta skierowana do kobiet z wybranych krajów europejskich. 


Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet Statistica 10 (StatSoft), test chi-kwadrat, współczynnik kontyngencji Cadj-Pearsona i współczynnik kontyngencji V-Cramera. 


Wyniki i omówienie 


W badaniu udział wzięły 606 kobiety z Polski, Holandii, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Bułgarii.


Respondentki charakteryzowały się:


· Średnim wiekiem podczas badania – 33,2 lat 


· Średnim wiekiem podczas rozpoczynania współżycia płciowego – 16,8 lat 


· Średnim wiekiem podczas rodzenia pierwszego dziecka – 25,4 lat 


· Średnią ilością urodzonych dzieci – 1,5 


· 31 respondentek zaadaptowało 33 dzieci.


Kobiety w wypowiedziach o byciu matką nawiązują często do wypełniania najważniejszego zadania w ich życiu a kobieta – matka jest społecznie poważana i gloryfikowana (Lesińska-Sawicka M., 2007, s. 211). Podobnie respondentki określając macierzyństwo najczęściej wymieniały:


1) Wielkie szczęście i radość – 23,7 % wszystkich wskazań


2) Wartość nadająca sens życiu – 13,3 %


3) Wielkie wyzwanie – 8,4 %


4) Trudne obowiązki – 4,6 %


5) Kolejny etap w życiu kobiety – 5,7 %


6) Potwierdzenie kobiecości – 3,5 %


7) Odpowiedzialność – 14,8 %


8) Nowe spojrzenie na świat – 5,8 %


9) Spełnienie marzeń – 3,7 %


10) Dar od Boga – 6,8 %


11) Stres – 2,7 %


12) Warunek pełnej rodziny – 3,3 %


13) Powołanie – 1,6 %


Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły również macierzyństwa jako sposobu na podtrzymanie więzi rodzinnych, ciekawość czy zbędnych obowiązków.


Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała zależność pomiędzy definiowaniem macierzyństwem a narodowością kobiety choć siła oddziaływania jest słaba (Chi-kwadrat 317,7347, df=80, p=0,0000, V Cramera 3238255; chi-kwadrat 372,4913, df=70, p=0,0000; V Cramera ,3506201; chi-kwadrat 303,6140, df=65, p=0,0000; V Cramera ,3165480).


Spośród wszystkich określeń macierzyństwa Polki najczęściej wybierały macierzyństwo jako wielkie wyzwanie, Włoszki – warunek pełnej rodziny, Bułgarki - wartość nadająca sens życiu, odpowiedzialność, Ukrainki – dar od Boga, Holenderki – szczęście i radość oraz, kolejny etap w życiu kobiety, Niemki - trudne obowiązki, potwierdzenie kobiecości i stres. 


Każda sytuacja, w której znajduje się człowiek ma swoje walory i mankamenty, rzutujące m. in. na adaptację do nowej życiowej roli. Podobnie jest z wyełnianiem roli matki, która początkowo idealizowana, w momencie pojawienia się dziecka i konieczności podejmowania nowych zadań – racjonalizowana. Jak wynika bowiem z badań przeprowadzonych przez Genevie L. i Margolies E. jedynie jedna czwarta kobiet, przed urodzeniem dziecka, podchodzi realistycznie do macierzyństwa widząc jego zarówno wady jak i zalety, trudności i radości (np. „spodziewałam się, że opieka nad dzieckiem będzie 24-godzinnym dniem pracy”, „wiedziałam, że dzieci zwłaszcza te starsze nie zawsze są małymi aniołkami”) (Genevie L., Margolies E., 1989), pozostała część respondentek idealizuje macierzyństwo rozważając je w kategoriach: doskonałe dziecko, doskonała matka, doskonała rodzina (Genevie L., Margolies E., 1989).

Po urodzeniu dziecka matki zaczynają w większości krytycznie podchodzić do zajęć związanych z opieką nad dziećmi, ich wychowywaniem, ukazując, że są to zajęcia trudne, wyczerpujące, wypełniające cały czas i mocno angażujące ich siły. Zdaniem badaczy zjawiska pewna ambiwalencja uczuć w przeżywaniu macierzyństwa jest swoistą normą (Budrowska B., 2000), wydawałoby się bez względu na narodowość kobiet. Badacze amerykańscy, przeprowadzając badania na próbie ponad tysiącu osób, wykazali, że większość respondentek (55 %) mówiąc o macierzyństwie odwoływało się zarówno do jego pozytywnych jak i negatywnych stron (Genevie L., Margolies E., 1989).


Respondentki biorące udział w badaniu krytycznie podeszły do zagadnienia swojego macierzyństwa ukazując jego zalety i wady.  


Wśród dostrzeganych korzyści macierzyństwa, respondentki wymieniały:


1. spełnienie jako kobieta – 26,6 % wszystkich wskazań


2. zapewniona opieka na stare lata – 7,9 %


3. wsparcie – 5,8 %


4. poczucie bycia potrzebnym – 22,0 %


5. bycie bezinteresownie kochaną przez inna osobę – 17,9 %


6. przedłużenie rodu – 9,6 %


7. większa odpowiedzialność za siebie – 7,1 %




Rycina 1 Walory macierzyństwa


W podejściu do walorów macierzyństwa najczęściej Polki wymieniały bycie bezinteresownie kochaną przez inna osobę, Włoszki i Ukrainki podkreślały – przedłużenie rodu, Bułgarki – większa odpowiedzialność za siebie, Holenderki – spełnienie jako kobieta, Niemki - zapewnioną opiekę na stare lata, poczucie bycia potrzebnym (ryc. 1). 


Analiza statystyczna ukazała istnienie zależności pomiędzy wymienianymi walorami macierzyństwa a narodowością o słabej sile oddziaływania (Chi-kwadrat 330,4311, df=40, p=0,0000, V Cramera ,3307783; chi-kwadrat 167,9091, df=35, p=0,0000, V Cramera ,2354050).


Wśród mankamentów bycia matką respondentki wymieniały: 


1. mniej czasu dla siebie – 34,3% wszystkich wskazań


2. większe wydatki – 12,4%


3. ponoszenie odpowiedzialności za innego człowieka – 24,4%


4. zmęczenie – 16,3%


5. zależność od dzieci – 10,7%


Analiza staystyczna wykazała istnienie zależności pomiędzy wymianianymi przez kobiety mankamentami macierzyństwa a ich narodowością (Chi-kwadrat 147,3878, df=30, p=0,0000, V Cramera ,2207334; chi-kwadrat 211,7934, df=25, p=0,0000, V Cramera ,2643839).


Postrzeganie macierzyństwa przez pryzmat wad, różnie wygląda w poszczególnych krajach europejskich. Polki częściej niż respondentki z innych krajów wymieniały większe wydatki, Włoszki – zmęczenie, Bułgarki – mniej czasu dla siebie, Ukrainki i Holenderki - konieczność ponoszenia odpowiedzialności za drugiego człowieka, Niemki – zależność od dzieci (ryc. 2).




Rycina 2 Mankamenty macierzyństwa


Warto zwrócić uwagę na wymienią wielokontekstowo przez respondentki odpowiedzialność - w kategorii cechy określającej macierzyństwo, jego zalety i wady a także jako konieczność odpowiadania za swoje czyny względem siebie i swojego dziecka.


Odpowiedzialność jako cecha macierzyństwa jest drugą pod względem częstości wymieniania przez respondentki (14,8% wskazań), jako zaleta i jako wada – piąte miejsce (analogicznie: 7,1% i 10,7%).  


Macierzyństwo będące szerokim pojęciem mieści w sobie całą gamę różnych odczuć, postaw, zachowań. Społecznie gloryfikowane, ukazywane w mediach często jako wartość autoteliczna bywa nie zawsze tak odbierane przez kobiety. Postrzeganie macierzyństwa przed porodem nie często pokrywa się z jednakowymi odczuciami kobiet po przyjściu już na świat dziecka.  


Na podstawie przytoczonych badań stwierdzić należy, że kobiety mimo całego wysiłku wkładanego w macierzyństwo, pozytywnie wypowiadają się o nim, bez względu na narodowość jaką posiadają. Mimo, często mniejszej ilości czasu, większych wydatków i odpowiedzialności w wypowiedziach respondentek, dominują - gloryfikacja macierzyństwa, zapewnienie poczucia przynależności i miłości, powodując rozwój kobiety i samospełnienie. 

Wnioski 


Podsumowując przytoczone wyniki można wysunąć następujące wnioski, dotyczące postrzegania macierzyństwa przez kobiety, charakterystyczne dla danego kraju europejskiego i odróżniające je od innych: 


1. Polki – macierzyństwo określają jako wyzwanie; wśród jego zalet wymieniają bezinteresowność uczuć dziecka a mankamentów - większe wydatki;


2. Włoszki - macierzyństwo określają jako warunek pełnej rodziny; wśród jego zalet wymieniają możliwość przedłużenia rodu a mankamentów – zmęczenie;


3. Bułgarki - macierzyństwo określają jako wartość nadającą sens życiu, odpowiedzialność; wśród jego zalet wymieniają konieczność zwiększenia odpowiedzialności za siebie samego a mankamentów – mniej czasu dla siebie;


4. Ukrainki - macierzyństwo to dar od Boga; wśród jego zalet wymieniają możliwość przedłużenia rodu a mankamentów – konieczność ponoszenia odpowiedzialności za drugiego człowieka;


5. Holenderki -  macierzyństwo określają jako wielkie szczęście i radość, kolejny etap w życiu kobiety; wśród jego zalet wymieniają spełnienie jako kobieta a mankamentów - ponoszenie odpowiedzialności za drugiego człowieka;.


6. Niemki - macierzyństwo określają jako potwierdzenie kobiecości i trudne obowiązki; wśród jego zalet wymieniają poczucie bycia potrzebnym, zapewnioną opieka na starość a mankamentów – zależność od dziecka. 


Uogólniając, na zakończenie można powiedzieć, że postawy kobiet względem macierzyństwa, charakteryzują się spójnością pozytywnego nastawienia respondentek do nowych zadań i obowiązków, dodatnią walencją oraz nadrzędnością podejmowanych zadań względem dziecka nad innymi obowiązkami.  


Dobrze byłoby aby położne sprawujące opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym wzięły pod uwagę pewne specyficzne dla danej kultury cechy, odróżniające być może zachowanie kobiet z określonych krajów od innych narodowości. Warto pamiętać, że macierzyństwo i prokreacja, choć indywidualne dla każdej kobiety są jednakże osadzone w kontekście kulturowo-społecznym z dyspozycjami do pewnych postaw, hierarchii wartości i kryteriów ocen. 
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Hyiodine v liečbe rán

Libuša Repiská XE "Repiská Libuša" 

Agentúria domácej starostlivosti (ADOS Repiska,s.r.o.), Nitra


Abstrakt 


Úvod: Rany predstavujú pre pacienta určitý problém a to nielen narušenie integrity kože, bolesť, opuchy, ale aj spoločenský hendikep a finančnú stratu. Problematika chronických rán sa stáva poslednou dobou stále častejšie diskutovanou  vďaka obrovskému boomu liečebných metód a možností. Dnes keď je na trhu nespočetné množstvo preparátov je potrebné, aby sestra poznala základné informácie a v rámci poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti ich vedela využiť v praxi. Cieľ: cieľom mojej prednášky je využitie  Hyiodinev liečbe rán v ADOS. Poukázať na výhody aplikácie kyseliny hyaluronovej. Materiál a metodika: Po konzultácií s ošetrujúcim lekárom dlhodobo liečená pacientka bola nastavená na preparát - Hyodine. Mesačne sme fotili a prehodnocovali ranu. Zmeny sme zaznamenávali do tabuliek NOC. Môžeme konštatovať, že liečba Hyiodinebola úspešná, nakoľko rany sa vyhojili za tri mesiace.

Kľúčové slová: Rany. Pacient. Ošetrovateľská starostlivosť. Hyodine. NOC (Nursing Outcomes Classification).


Abstract 


Introduction: Wounds represent a problem for the patient and not just the integrity of the skin, pain, swelling, as well as a social disability and financial loss. The issue of chronic wounds is becoming more and more lately, thanks to a huge boom discussed treatment methods and options. Today, when the market is countless preparations, it is necessary that the nurse knew the basic information and the provision of quality nursing care to know their use in practice. Objective: The aim of my presentation is Hyiodineuse in the treatment of wounds in the ADOS. Demonstrate the benefits of the application of hyaluronic acid. Materials and Methods: After consultation with the physician treated the patient has long set the specimen - Hyodine. Monthly we were taking a blow to reconsider. Changes are recorded in tables NOC. We conclude that the treatment was successful Hyiodinebecause wounds vyhojili for three months. 


Key words: Wounds. Patient. Nursing care. Hyodine. NOC (Nursing Outcomes Classification).


Úvod


Za ostatné roky je možné v Slovenskej republike sledovať pokrok v oblasti hojenia rán. Stále viac sa oproti tradičnému postupu presadzuje tzv. vlhké hojenie rán . Je to ďalší stupeň v efektívnom hojení akútnych, traumatických a chronických rán. Vlhké hojenie má v liečbe tkanivových defektov  viacero výhod: spoľahlivo absorbuje exudáty, zabraňuje macerácií, podporuje granuláciu a epitelizáciu, niektoré prípravky môžu mať dezinfekčný a analgetický efekt (Labaš,Čambal, 2008 s.346-347). Hojenie rán je komplexný proces vyžadujúci dostatočnú dávku energie a vitamínov, z ktorých je stavebný materiál pre výstavbu nového tkaniva. Najdôležitejšie sú vitamíny C, A , E a zinok (Grófová,2007, s. 150). Rana (kožný defekt) „znamená akúkoľvek  narušenú celistvosť kožného krytu“ (Pejznochová, 2010). Príčiny vzniku  rán môžu byť externé mechanizmy – trauma, infekcie, patologický tlak, vysoká-nízka teplota, tradiačná liečba, dermatitídy. Interné mechanizmy – porucha funkcie žilného, tepelného, lymfatického systému, ochorenia krvotvorby, metabolické poruchy, neuropatie a iné. Cieľom starostlivosti o pacienta v ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) je zlepšiť kvalitu jeho života, naplniť jeho fyzické, psychické a sociálne potreby. Ošetrovateľská  starostlivosť v domácom prostredí si vyžaduje neustále  zefektívňovať ošetrovateľské aktivity a vzdelávať sestry, vzhľadom k veľkému počtu chronických rán a nových preparátov. Pri ošetrovaní rán sa riadime  typom rany, jej veľkosťou, množstvom secernovaného exsudátu, stavom rany a jej lokalizáciou. Sestra v podmienkach ADOSu má sťažené ošetrovateľské možnosti. Väčšinu chronických rán je možné pri systematickom prístupe k diagnóze,  liečbe  a pri dobrej spolupráci s pacientom ovplyvniť (ak nie vyliečiť, tak aspoň znížiť bolestivosť, obmedziť secernáciu a zápach) – možno významne skvalitniť život pacienta (Kopal,2009). Gulášová, Zacharová, Mikuličková (2009) uvádzajú: „sestra nie je tá, ktorá iba ošetruje a lieči iba chorý orgán ľudského tela, ale pracuje s chorým človekom, pôsobí naň nielen odbornými zákrokmi, ale celou svojou osobnosťou, svojím vzťahom k nemu, úrovňou svojich profesionálnych vlastností a spôsobilostí a mierou profesionálnej adaptácie“.  Aby bola liečba chronických rán úspešná, zohráva sestra významnú rolu – sestra edukátorka. Edukácia je veľmi zložitý proces predávajúci informácie a učenie pacienta chápať svoje problémy a chcieť ich riešiť. Podľa Cibulkovej (2011, s.31-32) „edukácie je hlavným cieľom udržanie dobrého a optimálneho zdravotného stavu pacienta a zlepšenie kvality života pacienta“.  Kvalita ošetrovania je závislá od vedomosti a ošetrovateľských zručností. Predpokladom kvalitného ošetrovania je dôležitá identifikácia príčiny ochorenia a dodržiavanie ošetrovateľského štandardu a využívanie nových trendov. Zodpovednosť sestier neustále vzrastá a kladie sa dôraz na ich aktívnu úlohu pri zefektívnení ošetrovateľskej starostlivosti. Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť  pozostáva s dôkladného vyčistenia rany: toaleta rany - odstránenie  masti a iných materiálov. Sprchovanie defektu (pri ulcusoch) musí byť súčasťou  edukácie pacienta, ktorý mnohokrát nechápe alebo podceňuje dôležitosť tohoto banálneho úkonu pre lokálne ošetrovanie chronickej  rany. Je to varianta, ktorú  zvládne  pacient sám alebo jeho najbližšia  rodina. Sestra v agentúre sa stretává s množstvom problémov, mnohokrát je potrebná dôkladná edukácie, aby sme splnili cieľ, který sme si s pacientom stanovili. Lokálne ošetriť defekt dnes už nie je problém, je veľké množstvo preparátov na  hojenie rán ako napr: Hyodine. Hyiodine je viskózny roztok (gél), ktorý sa skladá z kyseliny hyalurónovej, jódu a jodidu draselného. Hyiodine vytvára prostredie s ideálnou vlhkosťou pre hojenie a urýchľuje jeho proces. Podporuje granuláciu a epitelizáciu rany. Hyaluronan, inak nazývaný aj ako kyselina hyalurónová alebo (hyaluronát sodný), je dôležitý prvok prirodzeného extracelulárneho matrixu kože, kĺbov, oka a mnohých iných tkanív a orgánov, kde sa uskutočňuje rast, migrácia a vývin buniek. Má výnimočné regeneračné schopnosti a zohráva kľúčovú úlohu v procese regenerácie tkanív. Jód sa používa ako antibakteriálny prípravok  na dezinfekciu kože už od roku 1811. Koncom štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia sa začali používať formulácie jódu – jodofóry. Tieto preparáty postupne uvoľňujú nízku hladinu jódu. Jód sa naviaže na proteíny, mastné kyseliny a nukleotidy, jódovaný povidon a jód-kadexomer. Tieto preparáty majú široké spektrum aktivity proti baktériám, mykobaktériám, plesniam a prvokom. Zloženie jódu zabraňuje degradácii baktérií v kyseline hyalurónovej a preparát je tak vhodný na liečenie infikovaných rán. Koncentrácia jódu nemá žiaden toxický vplyv. 

Hyiodine má nasledujúce výhody:

· vytvára ochrannú vrstvu, ktorá obklopuje tkanivá a podporuje ich vývin, 

· podporuje životaschopnosť buniek a ich migráciu do nových priestorov v tkanive,

· umožňuje vzájomnú interakciu buniek s peptidmi a proteínmi.

Hyiodine je vhodný na liečbu mnohých typov rán, ako sú chronické rany, infikované rany, úrazové rany, pooperačné rany, suché rany, silne secernujúce rany, povrchové alebo hlboké rany, rany s odumretým tkanivom, rany vo fáze granulácie a epitelizácie, diabetické defekty, tlakové vredy, žilové alebo arteriálne vredy, zápal dutín, fistuly (A care,2012). 


KAZUISTIKA:

84 – ročná pacientka - imobilná, liečená v ADOS od 11.8. 2012


Diagnózy: ICHS, diabetes mellitus – typ2, obezita, Ulcusy na PDK, Fibrilácia predsiení, Imobilizačný syndróm, Dehydratácia, Hypertenzia.


Terapia: liečená hyiodine 1.3.2012 – 4.5.2012 po dobu 2 mesiacov. 7.5.2012 hospitalizovaná pre arytmiu srdca na kardiológii. U nás v starostliovsti od 11.8.2011, liečená Inadine, dermacynom, cerdakom a následne hyiodine.


1.3. 2012 – nález  pred začatím liečby Hyiodine

      

Obrázok 1- Ľavá DK                                       Obrázok 2 – Pravá DK


Ošetrovanie rán s defektom podľa NOC (1103)


Meno, priezvisko pacienta: J. H
Dátum narodenia: 1928


Lekárska dg: L97
KP: 2506


Začiatok liečby: 11.8. 2011
Ukončenie liečby: 6.6. 2012


Lokalizácia rany: PDK
Liečba: Inadine, Hiodine


Ošetrovateľská diagnóza: Narušená celistvosť tkanív, vzťahujúca sa na zmenenú cirkuláciu


Hodnotenie: 
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		2

		3

		4

		5



		Rozlíšenie hnisavej drenáže

		1

		1

		2

		2

		3

		4

		4

		4

		1

		1

		1



		Rozlíšenie serózno-krvavej drenáže

		

		

		3

		3

		4

		4

		4

		4

		1

		1

		1



		Rozlíšenie okolitého kožného erytému

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		2

		2

		1



		Rozlíšenie edému v okolí rany

		5

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		

		4

		4

		4



		Rozlíšenie pľuzgierovej kože

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Rozlíšenie mokvajúcej kože

		5

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		1

		1

		1



		Rozlíšenie nekrózy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Rozlíšenie tvorenia sa dutín

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Rozlíšenie zapáchania rany 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Rozlíšenie veľkosti  rany


Dĺžka x šírka x hĺbka (cm)

		2x2


cm

		4,7x2


cm

		4,7x5


cm

		6,5x7


cm

		7x9


cm

		12x11


cm

		12x12


cm

		12x13


cm

		12x13


cm

		7x13


cm

		vyhojené



		Iné špecifiká

		inadine

		

		

		

		

		

		

		hyiodine





Záver


Pacientka bola liečená v ADOS od 11.8. 2012, na rany bolo aplikované Inadine podľa ordinácie lekára. Rany sa nezlepšovali, po 6 mesiacoch liečby bola prehodnotená a skonzultovaná liečba s ošetrujúcim lekárom. Pacientka nastavená na Hyodine. Rany sa mesačne hodnotili ,ako vidieť na tabuľke NOC. Už po prvom mesiaci aplikácie  liečiva vymizol kožný  erytém, rana prestala mokvať. Liečba bola ukončená po troch mesiacoch od zahájenia aplikácie Hyodine. Na záver môžeme konštatovať, že sa liečba urýchlila, skvalitnil sa život pacientky, ktorá udávala: „že už po dvoch týždňoch som mohla ísť do obchodu a nemusela som sa obávať že mi pretečú pančuchy“. Liečba rán je komplexnou liečbou. Je nesprávne, ak lekár predpíše pacientovi vhodný prostriedok vlhkej terapie, ale nie sú dodržané ostatné liečebné zásady. Napríklad vynechanie kompresívnej terapie v liečbe venózneho vredu predkolenia je zásadnou chybou, pri ktorej, napriek správnej indikácii aj toho najlepšieho prostriedku vlhkého hojenia, nemôže nikdy dôjsť k zhojeniu ulkusu. Prekážkou ideálneho hojenia sú aj chyby v samotnom používaní konkrétnych výrobkov, napríklad ich aplikácia do rany na dobu dlhšiu ako je výrobcom odporúčaná, či ich aktivácia iným ako odporučeným prostriedkom.
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Abstrakt 


Edukačná činnosť sestier tvorí neoddeliteľnú súčasť výkonu ich povolania. Edukáciou pacienta napĺňajú nielen legislatívne požiadavky na profesiu sestry, ale významnou mierou môžu aj ovplyvňovať správanie, konanie a postoje pacienta. Na edukácii pacientov však participujú viacerí zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci. Sestra má medzi nimi zvláštne postavenie z toho dôvodu, že je v kontakte s pacientom najčastejšie a teda je mu ľudsky najbližšia. Pacient môže hodnotiť a zvyčajne aj hodnotí kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej, resp. zdravotnej starostlivosti často najmä na základe prístupu a činností sestry. Jeho hodnotenie môže byť vo výraznej miere ovplyvňované hodnotením edukácie, ktorú sestry u neho realizujú. Autorky v príspevku predkladajú výsledky prieskumu zameraného na hodnotenie edukačnej činnosti sestier zo strany pacientov, ale tiež poukazujú na platné legislatívne normy týkajúce sa poučenia pacientov a svoje zistenia porovnávajú so zisteniami iných autorov.


Kľúčové slová: Edukácia. Sestra. Pacient. Hodnotenie.


Abstract


Education activities of nurses represent an integral part of their profession. By providing education to the patient they not only fulfil legislative requirements for profession of nurses, but they may considerably influence the behaviour, acting and attitudes of the patient. Although various medical and non-medical workers participate in education of the patient the position of the nurse among patients is specific as she is in the most frequent contact with the patients and humanly seems to be the closest person for the patient. The patient may evaluate and usually also often appraises the quality of provided nursing care or even medical care from his own experiencing of approach and activities of the nurse. His evaluation may be in a large extend influenced by the fact how the patient evaluates the education provided to him by nurses. The authors of the article submit the results of the survey focused on evaluation of education activities of nurses by patients and also point to the valid legislative norms related to instructing of the patients and compare their findings with results of other authors.


Key words: Education. Nurse. Patient. Evaluation.


Úvod


Posledné roky sa zvyšujú požiadavky na zdravotno-výchovné pôsobenie vykonávané sestrami. Dnes sa kladie dôraz na zveľaďovanie a uchovávanie zdravia, než na liečbu samu, a preto sa ľudia domáhajú rozšírenia príslušných vedomostí a zručností. Sestry môžu vykonávať prax v nemocniciach, ambulanciách alebo komunitách a realizované ošetrovateľské činnosti môžu využívať aj ako prostriedok na individuálne výchovné pôsobenie, na informovanie a vzdelávanie pacienta, čím povzbudzujú správne postoje a aktívne zapojenie jednotlivcov, spoločenských skupín a komunít, posilňujú ich samostatnosť a zodpovednosť pri zachovávaní svojho zdravia a zdravého spôsobu života (Magerčiaková, 2007). 


Ako uvádzajú Simočková, Lengyelová (2012, s. 270) „edukácia patrí medzi významné piliere ošetrovateľstva. Je neodmysliteľnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti a tiež kritériom kvality. Sestry, ako najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov, sú v bezprostrednom kontakte s osobami zdravými aj chorými a ich rodinnými príslušníkmi. Preto by mali byť dobre pripravené na plnenie roly edukátorky. Sestra v edukačnom procese prehlbuje pacientove/klientove vedomosti, rozvíja zručnosti a tiež formuje postoje“.


Pacient ako recipient ošetrovateľskej starostlivosti môže hodnotiť a zvyčajne aj hodnotí kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej, resp. zdravotnej starostlivosti často najmä na základe prístupu a činností sestry. Jeho hodnotenie môže byť vo výraznej miere ovplyvňované hodnotením edukácie, ktorú sestry u neho realizujú.

Metodika a súbor


Cieľom prieskumu bolo zistiť názory pacientov na edukáciu zo strany sestier a jej realizáciu, a zároveň zmapovať hodnotenie edukačnej činnosti sestier realizovanej u pacientov.


Na získanie relevantných údajov bola použitá metóda empirického výskumu- neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Rozdaných bolo 120 dotazníkov pacientom v zdravotníckych zariadeniach žilinského, banskobystrického, košického a prešovského kraja, vrátených 119 dotazníkov, návratnosť teda bola 99%. Dotazník bol anonymný.


Súbor respondentov tvorilo 119 pacientov. Vo vzorke boli zastúpení pacienti z ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z celkového počtu respondentov bolo 77 žien (65 %), a 42 mužov (35 %). Respondenti boli vo veku od 17 rokov do 83 rokov. Priemerný vek respondentov bol  46 rokov.


Výsledky 


Položka dotazníka: Myslíte si, že súčasťou Vašej ambulantnej alebo nemocničnej liečby by malo byť poučenie pacientov zo strany sestier (napr. o životospráve, o užívaní liekov a pod.)?






Graf 1 Edukácia realizovaná sestrou ako súčasť liečby pacienta


117 pacientov (98 %) si myslí, že súčasťou ambulantnej alebo nemocničnej liečby by malo byť poučenie pacientov zo strany sestier, zápornú odpoveď označili 2 pacienti (2 %).


Položka dotazníka: Je podľa Vás poučenie pacienta zo strany sestry dôležité?






Graf 2 Dôležitosť poučenia pacienta sestrou


Podobne ako v predchádzajúcej položke 117 pacientov (98 %) uviedlo, že poučenie pacienta zo strany sestry je dôležité, o opaku sú presvedčení 2 pacienti (2 %).


Položka dotazníka: Môže poučenie pacienta sestrou prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu alebo rýchlejšiemu uzdraveniu?






Graf 3 Vplyv poučenia pacienta sestrou na zlepšenie zdravotného stavu


115 respondentov (97 %) uznáva, že poučenie pacienta sestrou môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu alebo rýchlejšiemu uzdraveniu. Zápornú odpoveď označili 4 respondenti (3 %).


Položka dotazníka: Dodržiavali by ste pokyny zo strany sestry (napr. ohľadom úpravy životosprávy)?






Graf 4 Ochota dodržiavať pokyny sestry


88 pacientov (74 %) je ochotných dodržiavať pokyny a inštrukcie zo strany sestry, 
26 pacientov (22 %) nie je rozhodnutých, či by dodržiavali inštrukcie sestry a 5 pacienti (4 %) by ich nedodržiavali.


Položka dotazníka: Realizujú podľa Vás v súčasnosti sestry v rámci svojej práce poučenie a vzdelávanie pacientov?






Graf 5 Realizácia edukácie pacientov sestrou


70 pacientov (58 %) si myslí, že sestry v súčasnosti v rámci svojej práce realizujú poučenie a vzdelávanie pacientov niekedy, 34 pacientov (29 %) označilo odpoveď „áno“, a podľa 15 pacientov (13 %) sestry edukáciu nerealizujú.


Položka dotazníka: Stretli ste sa už s tým, že Vás sestra počas liečby alebo pobytu v nemocnici poučila o niečom, čo bolo dôležité pre zlepšenie Vášho zdravotného stavu?





Graf 6 Sprostredkovanie obsahu sestrou dôležitého pre zlepšenie zdravotného stavu


88 pacientov (74 %) na uvedenú otázku odpovedalo, že sa už stretli s tým, že ich sestra počas liečby alebo pobytu v nemocnici poučila o niečom, čo bolo dôležité pre zlepšenie ich zdravotného stavu. 31 pacientov (26 %) uviedlo odpoveď „nie“.


Položka dotazníka: Najčastejšie je poučenie alebo vzdelávanie pacientov sestrou realizované:






Graf 7 Najčastejšie spôsoby edukácie pacientov sestrou


Najčastejšie je podľa pacientov edukácia zo strany sestier realizovaná ústne, čo uviedlo 85 pacientov (71 %), 28 pacientov (24 %) ako najčastejšiu formu edukácie považuje nástenku, 22 pacientov (18 %) označilo písomnú formu, inú formu uviedol 1 pacient (1 %). Niektorí pacienti uviedli v odpovedi viaceré možnosti. 


Položka dotazníka: Poučenie a informovanosť pacientov zo strany sestier hodnotíte ako:





Graf 8 Hodnotenie edukačnej činnosti sestier


Ako priemerné hodnotí poučenie a informovanosť zo strany sestier 67 pacientov (56 %), ako vynikajúce ho označilo 31 pacientov (26%) a nedostatočné je podľa 21 pacientov (18 %).


Položka dotazníka: Aké predpoklady musí mať sestra, aby dokázala dobre poučiť alebo informovať pacientov?






Graf 9 Predpoklady sestry pre realizáciu efektívnej edukácie pacientov


Najdôležitejším predpokladom efektívnej edukácie sú vedomosti, resp. vzdelanie, čo uviedlo 72 pacientov (60 %), 61 pacientov (51 %) uviedlo ako najdôležitejší predpoklad prívetivý prístup k pacientom, 18 pacientov (15 %) uviedlo komunikačné zručnosti 
a 2 pacienti (2 %) pacienti uviedli možnosť „iné“. Niektorí pacienti uviedli v odpovedi viaceré predpoklady potrebné k uskutočňovaniu edukácie. 


Položka dotazníka: Myslíte si, že je dôležité poučenie pacientov zo strany sestier ohľadom predchádzania ochoreniam, úrazom, ochrany a upevňovania zdravia?






Graf 10 Dôležitosť edukácie pacientov zameranej na prevenciu


O dôležitosti edukácie realizovanej sestrou so zameraním na prevenciu je presvedčených 111 pacientov (93 %), naopak 8 pacientov (7 %) zastáva názor, že táto edukácia nie je dôležitá.


Diskusia


„Vzdelávanie pacientov je uznávanou nezávislou funkciou ošetrovateľstva aj v podmienkach slovenského zdravotníctva. Registrované sestry sú zodpovedné a majú vzdelávanie pacientov vymedzené zákonom. Edukáciu v ošetrovateľstve ako súčasť ošetrovateľskej praxe potvrdzuje Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. apríla 2004 a Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom“ (Nemcová, 2010, s. 17). Názory pacientov na ich vzdelávanie sestrami sme zisťovali v rámci nášho prieskumu. 117 pacientov (98 %) si myslí, že súčasťou ich ambulantnej alebo nemocničnej liečby by malo byť poučenie pacientov zo strany sestier a rovnako 117 pacientov (98 %) uviedlo, že poučenie pacienta zo strany sestry je dôležité.


Zdravotná výchova je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh sestry. Cieľom zdravotnej výchovy a výchovy pacientov k zdraviu je pripraviť ich na to, aby prijímali rozumné rozhodnutia v otázkach ovplyvňujúcich ich zdravie a hodnotnú úroveň ich života (Magurová, Majerníková, 2009). Aj v našom prieskume sme sa zamerali na vplyv edukačnej činnosti sestier na zdravotný stav pacienta. 115 respondentov (97 %) uznáva, že poučenie pacienta sestrou môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu alebo rýchlejšiemu uzdraveniu. Táto oblasť je však vo výraznej miere závislá od kompliancie pacienta. Horský a kol. (in Nemcová, Hlinková a kol., 2010, s. 45) definuje „komplianciu ako schopnosť a ochotu pacienta dodržiavať predpísanú liečbu“. 88 pacientov (74 %) sa v rámci nášho prieskumu vyjadrilo, že sú ochotní dodržiavať pokyny a inštrukcie zo strany sestry, 26 pacientov (22 %) nie je rozhodnutých, či by dodržiavali inštrukcie sestry a 5 pacienti (4 %) by ich nedodržiavali.


Sestry sú povinné vykonávať edukáciu pacientov na základe platných legislatívnych noriem, ktoré uvádzame vyššie. Podľa našich zistení si 34 pacientov (29 %) myslí, že sestry v súčasnosti v rámci svojej práce realizujú poučenie a vzdelávanie pacientov, podľa názoru 70 pacientov (58 %) sestry realizujú edukáciu niekedy a podľa 15 pacientov (13 %) sestry edukáciu nerealizujú. Podobné výsledky uvádza aj Vojteková (2007), podľa jej zistení bolo 34% pacientov edukovaných sestrou viackrát a 30,7 % pacientov určite aspoň raz. Ako uvádza Rozsypalová a kol. (2003, s. 181) „sestra je viazaná na úzky kontakt s chorými- dospelými aj deťmi. Neustály styk s nimi je pre sestru príležitosťou výchovne na nich pôsobiť“. 


„Významným subjektom realizácie výchovy k zdraviu je sestra. Vedecké poznatky z ošetrovateľstva a medicíny, vedomosti a zručnosti zo sociálnych vied, ktorú sú obsahom súčasného ošetrovateľského vzdelávania, spolu s praktickými skúsenosťami dávajú sestre predpoklady k vykonávaniu edukácie jednotlivcov, skupín a celej spoločnosti na profesionálnej úrovni“ (Vojteková, 2007, s. 123). 88 pacientov (74 %) v našom prieskume uviedlo, že sa už stretli s tým, že ich sestra počas liečby alebo pobytu v nemocnici poučila o niečom, čo bolo dôležité pre zlepšenie ich zdravotného stavu, naopak 31 pacientov (26 %) túto skutočnosť poprelo.


„Aby bolo učenie efektívne, musí sa pacient aktívne zapojiť do edukačného procesu. Aktivitu pri vyučovaní možno dosiahnuť aj prostredníctvom vhodnej vyučovacej (edukačnej) metódy, ktorá je zaujímavá a vzbudí pozornosť pacienta“ (Nemcová, Hlinková a kol., 2010, s. 165). Najčastejšie je podľa našich respondentov edukácia zo strany sestier realizovaná ústne, čo uviedlo 85 pacientov (71 %), 28 pacientov (24 %) ako najčastejšiu formu edukácie považuje nástenku a 22 pacientov (18 %) označilo písomnú formu. 


Ako uvádza Jarošová (2000) indikátorom hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti je aj spokojnosť pacientov s odbornou starostlivosťou lekárov a ošetrujúcich pracovníkov (procedúra prijímania a prepúšťania, poskytovanie informácií pacientom o ich zdravotnom stave, priebehu liečby a postupe po prepustení z nemocnice. K hodnoteniu kvality poskytovanej starostlivosti pacientom určite prispieva aj pacientova spokojnosť, resp. nespokojnosť s edukáciou realizovanou sestrami. Ako priemerné hodnotí v rámci nášho prieskumu poučenie a informovanosť zo strany sestier 67 pacientov (56 %), ako vynikajúce ho označilo 31 pacientov (26 %) a nedostatočné je podľa 21 pacientov (18 %). Autorky Simočková, Lengyelová (2012) uvádzajú podobné zistenia- 48 % hospitalizovaných pacientov bolo s edukačnou činnosťou sestier spokojných, naopak 39 % pacientov bolo nespokojných a 13 % pacientov nevie túto skutočnosť posúdiť. 


Ako uvádza KP Neeraja (2011) edukátor v oblasti zdravia je odborne pripravených jedinec, ktorý zastáva rôzne roly a je špeciálne vyškolený pre použitie vhodné vzdelávacích stratégií a metód na uľahčenie rozvoja politík, postupov, intervencií a systémov prispievajúcich ku zdraviu jednotlivcov, skupín a komunít. Podľa názoru respondentov sú najdôležitejším predpokladom efektívnej edukácie vedomosti, resp. vzdelanie, čo uviedlo 72 pacientov (60 %), 61 pacientov (51 %) uviedlo ako najdôležitejší predpoklad prívetivý prístup k pacientom a 18 pacientov (15 %) uviedlo komunikačné zručnosti. 


Záver


Edukačná činnosť sestier tvorí neoddeliteľnú súčasť výkonu ich povolania. Edukáciou pacienta napĺňajú nielen legislatívne požiadavky na profesiu sestry, ale významnou mierou môžu aj ovplyvňovať správanie, konanie a postoje pacienta. Na edukácii pacientov však participujú viacerí zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci. Sestra má medzi nimi zvláštne postavenie z toho dôvodu, že je v kontakte s pacientom najčastejšie a teda je mu ľudsky najbližšia. Pacient môže hodnotiť a zvyčajne aj hodnotí kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej, resp. zdravotnej starostlivosti často najmä na základe prístupu a činností sestry. Jeho hodnotenie môže byť vo výraznej miere ovplyvňované hodnotením edukácie, ktorú sestry u neho realizujú. 


Každá sestra si musí uvedomiť, že významnú úlohu v procese edukácie zohráva aj jej osobný príklad, ktorý môže v rôznej miere ovplyvňovať aj hodnotenie jej edukačných aktivít realizovaných u pacienta. Sestry disponujú rozdielnou schopnosťou ovplyvňovať pacientov, čo je podmienené ich osobnou príťažlivosťou, vystupovaním, komunikačnými zručnosťami, pracovným zaradením, úpravou zovňajšku, ako aj bezprostrednými kontaktmi na jednotlivých úsekoch činnosti. Svojím osobným príkladom sa môžu sestry stať prirodzenou autoritou a oporou pacienta pri plnení cieľov vytýčených v edukačnom procese (Magerčiaková, 2007). 


Zoznam bibliografických odkazov:

1. JAROŠOVÁ, D. 2000. Hodnocení kvality zdravotní péče. In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, VI, 2000, č. 3, s. 113-116. ISSN 1335-5090.


2. KP Neeraja. 2011. Textbook of Communication and Education Technology for Nurses. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2011, 723 p. ISBN 978-93-5025-350-2.


3. MAGERČIAKOVÁ, M. 2007. Edukácia v ošetrovateľstve 1. Ružomberok: Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2007, 106 s. ISBN 978-80-8084-221-5.

4. MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. 2009. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2009, 155 s. ISBN 978-80-8063-326-4.


5. NEMCOVÁ, J., HLINKOVÁ, E. a kol. 2010. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010, 259 s. ISBN 978-80-8063-321-9.


6. ROZSYPALOVÁ, M., ČECHOVÁ, V., MELLANOVÁ, A. 2003. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium, 2003, 186 s. ISBN 80-7333-014-8.


7. SIMOČKOVÁ, V., LENGYELOVÁ, A. 2012. Edukačná činnosť sestier z pohľadu pacientov. In: In: Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: Verbum- vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, roč.12, 2012, č. 3, s. 270- 276, ISSN 1336-2232.


8. VOJTEKOVÁ, I. 2007. Posúdenie edukačnej činnosti sestier z pohľadu pacientov. In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, XIII, 2007, č. 3, s. 123-126. ISSN 1335-5090.


Kontakt:

PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.


Katolícka univerzita v Ružomberku


Fakulta zdravotníctva


Nám. A. Hlinku 48


034 01 Ružomberok


E-mail: magerciakova@ku.sk 


Kliešťami prenášané ochorenia v podmienkach Liptovskej kotliny


Mária Nováková XE "Nováková Mária" , Bronislava Víchová XE "Víchová Bronislava"  

Parazitologický ústav SAV, Košice


Abstrakt


Najrozšírenejší kliešť strednej Európy, kliešť obyčajný (I. ricinus), je vektorom jednobunkových patogénov, vírusov a rôznych baktérií. Okrem baktérií Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum, prenáša aj rôzne druhy z rodu Rickettsia. Prezentovaná práca predstavuje výsledky vyšetrenia 547 vzoriek kliešťa obyčajného z rôznych lokalít Liptovskej kotliny na prítomnosť baktérií, ktoré sú pôvodcami lymskej boreliózy (LB), granulocytárnej anaplazmózy a riketsiózy u ľudí. A. phagocytophilum bola dokázaná v 14 (2,73 %) a Borrelia burgdorferi s.l. v 24 (4,70 %) vyšetrených kliešťoch. Druhy z rodu Rickettsia bolo možné detegovať v 48 vzorkách kliešťa obyčajného, pričom sme  identifikovali Rickettsia helvetica v 4 (8,33 %) z nich. Ďalej sme vyšetrili plnú krv a krvné sérum 43 poľovníkov, ktorí sa pohybovali v tých istých lokalitách z akých pochádzali kliešte. DNA baktérie A. phagocytophilum sa potvrdila u jednej osoby, antianaplasmové protilátky u 5 (11,62 %) a antiboréliové protilátky u 10 (23,25 %) osôb. Prítomnosť A. phagocytophilum sme zisťovali v 44 vzorkách tkaniva hlodavcov, odchytených pri obci Bešeňová v ružomberskom okrese. PCR amplifikáciou časti 16S rRNA génu sme potvrdili baktériu A. phagocytophilum v dvoch prípadoch (4,45 %). Naša štúdia prináša pohľad do problematiky cirkulácie kliešťami prenášaných patogénov, najmä baktérie A. phagocytophilum, a to v oblasti Slovenska, odkiaľ bol potvrdený prvý prípad granulocytárnej anaplazmózy u ľudí.


Kľúčové slová: Anaplasma phagocytohilum. Humánna granulocytárna anaplazmóza. Kliešťami prenášané ochorenia. Ixodes ricinus. Lymská borelióza.

Abstract


The hard tick Ixodes ricinus (I. ricinus), which is the most abundant tick species in central part of Europe, is known to transmit protozoa, viruses, and several bacteria. Besides Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) and Anaplasma phagocytophilum (A. phagocytophilum), it also transmits different species of the genus Rickettsia. The current study examined 547 questing I. ricinus ticks from different localities of Liptov valley for the presence of bacteria cause lyme borreliosis, granulocytic anaplasmosis and rickettsiosis in humans. A. phagocytophilum was detected in 14 (2,73 %) and Borrelia burgdorferi s.l. in 24 (4,70 %) out of 547 investigated ticks. Rickettsia helvetica carried 4 (8,3 %) out of 48 tick samples. We examined 43 whole blood and serum samples of hunters who moved in the same localities and detected DNA of A. phagocytophilum in one person (0,57 %), anti-anaplasma antibodies in 5 cases (11,62 %) and anti-borrelial antibodies in 10 persons (23,25 %). Overall, 44 tissue samples from rodents trapped at the locality Bešeňová/Ružomberok were collected and examined for the presence of A. phagocytophilum DNA. Two samples (4,54 %) tested positive by PCR amplification of 16S rRNA gene fragment. Our study provides insights into the circulation of several tick borne pathogens, especially A. phagocytophilum, in the part of Slovakia where first patient with confirmed granulocytic anaplasmosis was diagnosed.    


Key words: Anaplasma phagocytophilum. Human garnulocytic anaplasmosis. Tick borne diseases. Ixodes ricinus. Lyme borreliosis.

Úvod


Kliešť obyčajný predstavuje pre obyvateľov strednej Európy skryté nebezpečenstvo, nakoľko jeho uštipnutie si mnohí nevšimnú a patogény, ktoré prenáša, vyvolávajú u ľudí spočiatku nešpecifické klinické príznaky, ktoré však najmä u staršieho alebo imunodeficitného organizmu môžu po čase vyvolať nemalé problémy. Preto skúmanie cirkulácie bakteriálnych či vírusových pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení v prírodných ohniskách je dôležitou súčasťou ich prevencie. V našej práci sme zisťovali prítomnosť baktérií, konkrétne pôvodcu LB, humánnej granulocytárnej anaplazmózy (HGA) a riketsiózy vo vzorkách DNA kliešťa obyčajného. Prítomnosť A. phagocytophilum sme určovali aj vo vzorkách tkanív potenciálnych rezervoárových zvierat baktérie v prírodnom ohnisku - u drobných zemných cicavcov.


Materiál a metodika


V priebehu rokov 2007-2010 bolo na vybraných turisticky exponovaných lokalitách Liptovskej kotliny zozbieraných z vegetácie 547 kliešťov I. ricinus (116 samičiek, 159 samcov a 272 nýmf) metódou vlajkovania. Konkrétne išlo o lokalitu Ivachnovský Luh (500 m n.m.) (n=24; 8♀, 6♂, 10N), Kalvária (596 m n.m.) (n=45; 14♀, 24♂, 7N), severnú stranu vrchu Mních (696 m n.m.) (n=384; 67♀, 109♂, 208N), okolie Krkavej skaly (800 m n.m.) (n=58; 18♀, 13♂, 27N) a oblasť Malinného Brda (950-1000 m n.m.) (n=36; 9♀, 7♂, 20N). Všetky lokality patria do ružomberského okresu. Kliešte boli do izolácie DNA uskladňované v 70 % etanole. Na priamu diagnostiku pôvodcu HGA prostredníctvom PCR, ako aj na stanovenie IgM a IgG protilátok voči A. phagocytophilum a B. burgdorferi s.l. sme na Infekčnej klinike ÚVN v Ružomberku v roku 2009 odobrali vzorky krvi do skúmaviek s antikoagulantom (EDTA) a krvného séra do skúmaviek od 43 poľovníkov z ružomberského okresu. Vzorky boli uskladnené pri 4°C do ďalšieho vyšetrovania. Všetci poľovníci zároveň vyplnili dotazník o možných zdravotných problémoch, výskyte v prírode a kontakte s kliešťami. V priebehu rokov 2009-2010 bol realizovaný odchyt 44 drobných cicavcov líniovou metódou do pascí (živolovných, sklápacích) na lokalite v blízkosti obce Bešeňová v ružomberskom okrese. U hlodavcov boli odobraté časti ušnice do plastických skúmaviek so 70 % etanolom a uskladnené pri 4°C do izolácie DNA. 


Kliešte boli po vybratí z etanolu zatriedené podľa pohlavia a usušené na vzduchu. Izolácia DNA bola uskutočnená metódou alkalicej hydrolýzy [1] a jej úspešnosť bola potvrdená PCR amplifikáciou časti mitochondriálneho génu (cytochróm b) [2]. Podobne, izolácia DNA zo vzoriek plnej krvi od poľovníkov a vzoriek tkanív hlodavcov bola uskutočnená komerčným kitom podľa postupu výrobcu (NucleoSpin® Tissue Kit a NucleoSpin® Blood Kit, Macherey-Nagel, Germany). Úspešnosť izolácie sme potvrdili PCR amplifikáciou časti mitochondriálneho génu stavovcov (12S) [3]. Prítomnosť A. phagocytophilum v kliešťoch sme zisťovali PCR amplifikáciou ~849-bp dlhého úseku génu kódujúceho povrchový proteín msp4 baktérie [4]. Pre stanovenie A. phagocytophilum vo vzorkách plnej krvi poľovníkov a tkanivách hlodavcov bola uskutočnená nested PCR amplifikácia fragmentu 16S rRNA génu [5]. Antianaplazmové protilátky sme vo vzokách krvého séra poľovníkov zisťovali nepriamou imunofluorescenčnou metódou komerčným kitom podľa postupu výrobcu (Focus Diagnostics, Cypress, California, USA). Antiboréliové protilátky sme vyšetrovali modifikovaným ELISA testom [6]. Baktérie z rodu Rickettsia sme vo vzorkách kliešťov zisťovali PCR amplifikáciou časti génu pre citrát syntetázu (gltA) [7]. Pre stanovenie konkrétneho druhu boli pozitívne vzorky sekvenované. 


Výsledky


A. phagocytophilum bola dokázaná v 14 (2,73 %) a Borrelia burgdorferi s.l. v 24 (4,70 %) vzorkách kliešťa obyčajného. Po PCR amplifikácii a následnom sekvenovaní pozitívnych vzoriek sa potvrdila prítomnosť Rickettsia helvetica u 4 (8,33 %) zo 48 vyšetrovaných kliešťov I. ricinus. Koinfekciu sme u kliešťov nezistili. A. phagocytophilum bola zachytená u 6 samcov (4,34 %), 4 samičiek (3,66 %) a u 4 nýmf (1,51 %). Na lokalite s nadmorskou výškou 700 m sme zistili celkovú prevalenciu 4,02%, na lokalitách s nadmorskou výškou 500 m, 600 m, 800 m a 900 m sme nedetegovali ani jedného kliešťa infikovaného pôvodcom HGA. Pôvodcu lymskej boreliózy sme stanovili u 4 samcov (2,51 %), 12 samičiek (10,34 %) a 8 nýmf (2,94 %). Najvyššia infikovanosť kliešťov bola na lokalite Ivachnovský Luh (41,66 %), nasledovala Krkavá skala (10,34%), Malinô Brdo (5,55 %), Kalvária (4,44 %) a Mních 
(1,04 %). Detekciu baktérií z rodu Rickettsia sme uskutočnili v 48 vzorkách kliešťa obyčajného (17 samíc, 16 samcov a 15 nýmf). Pozitívne vzorky získané PCR amplifikáciou časti génu pre pre citrát syntetázu (gltA) boli následne sekvenované. Dokázali sme prítomnosť R. helvetica, ktorá bola homologická vo všetkých pozitívnych vzorkách kliešťa obyčajného. Najvyššia celková prevalencia patogénu bola stanovená na lokalite s nadmorskou výškou 600 m (12 %), nasledovala lokalita s nadmorskou výškou 700 m 
(7,69 %). Kliešte z ostatných lokalít boli testované s negatívnym výsledkom. Vyšetrili sme 43 vzoriek plnej krvi a sér na prítomnosť pôvodcu HGA a LB odobraných od poľovníkov z okresu Ružomberok. U jedného poľovníka sme PCR analýzou a následnou sekvenáciou DNA amplikónu detegovali baktériu vo vzorke plnej krvi (priemerná pozitivita 0,57 %), pričom ide o prvý priamy dôkaz akútnej anaplazmózy u človeka na Slovensku vôbec. Získané sekvencie vykazovali 99,2 % podobnosť so sekvenciami A. phagocytophilum z krvnej vzorky muflóna (Ovis musimon) a jeleňa lesného (Cervus elapus) z Českej republiky Prítomnosť antianaplazmových protilátok sme zistili u piatich osôb (11,62 %), z toho IgM protilátky sme stanovili u jedného a IgG protilátky u štyroch poľovníkov. Protilátky proti pôvodcovi LB sme detegovali u 10 osôb (23,25 %), z toho IgM protilátky sa potvrdili u 5 a IgG u 5 poľovníkov. Zo 44 vzoriek tkaniva drobných zemných cicavcov sme A. phagocytophilum stanovili v dvoch prípadoch (4,54 %), u ryšavky žltohrdlej (A. flavicollis) a u hrdziaka lesného (M. glareolus). Obidve sekvencie boli 100% identické a ukázali 100 % similaritu s nukleotidovými sekvenciami z hrdziaka lesného zo Švajčiarska (AF192796), ktoré sa líšia od humánnych izolátov. 


Diskusia


V našej práci sme potvrdili A. phagocytophilum u kompetentného vektora (I. ricinus), potenciálneho rezervoárového hostiteľa (drobné zemné cicavce) aj u konečného hostiteľa (tzv.“dead-end“ hostiteľ - človek) z oblasti Liptovskej kotliny. Ekológia pôvodcu HGA v Európe sa zdá byť nie taká jednoznačná ako je tomu v Amerike, kde autori opísali dva varianty A. phagocytophilum, konkrétne Ap- variant 1 (tzv. prežúvačí) izolovaný z kliešťa I. ricinus a z voľne žijúcich prežúvavcov a Ap-ha variant patogénny pre človeka, izolovaný z ľudských vzoriek a z hlodavcov [8]. V Európe sa striktná existencia dvoch genotypov nepotvrdila, nakoľko u jelenej zveri boli potvrdené oba varianty [9]. V poslednom období vystupuje do popredia otázka úlohy diviačej zveri ako rezervoárov Ap-ha variantu patogénneho pre človeka [10]. Všetky uvedené fakty poukazujú na to, že ekológia a cirkulácia jednotlivých ekotypov Ap v Európe nie je tak jednoznačná, podobne, otázka vnímavých hostiteľov pre genotypy A. phagocytophilum vyvolávajúce HGA v Európe je stále nejasná a vyžaduje si genetické štúdium a porovnávanie čo najväčšieho počtu génov (tzv. multilocus analysis). Lymská borelióza bola na Slovensku monitorovaná od roku 1987 s priemernou ročnou chorobnosťou v rokoch 1987-1994 4,24 prípadov na 100 000 obyvateľov (údaj z Epidemiologického informačného systému Slovenska, www.epis.sk), infikovanosťou kliešťov od 3,5 % [11] do 38,3% [12] a prevalenciou antiboréliových protilátok u ľudí 14,6 % [6]. Výsledky z našej štúdie (4,70 % infikovanosť kliešťov a výskyt protilátok u 23,25 % poľovníkov) sú podobné, vyšší výskyt protilátok je možné vysvetliť vysoko rizikovou skupinou obyvateľstva (poľovníci). Prítomnosť R. helvetica v kliešťoch z Liptovskej kotliny (8,33%) koreluje s výsledkami iných autorov [13].


Záver


Pre objasnenie potenciálneho nebezpečenstva, ktoré HGA predstavuje, je nevyhnutný ďalší výskum zameraný na sledovanie výskytu jednotlivých genotypov A. phagocytophilum u ľudí, domácich i divožijúcich zvierat. 
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Abstrakt

Stále se zvyšující incidence osob s poruchami paměti a nákladná léčba kognitivy vede k využívání nefarmakologických metod léčby těchto mnestických poruch. Již mírný kognitivní pokles způsobí zhoršení kvality života jedince a kvality života jeho blízkých. Z nefarmakologických terapeutických možností jsou využívány prvky psychoterapie, ergoterapie a dalších přístupů. Je zde i velmi důležitá spolupráce s příbuznými a blízkými, jejich edukace, dále pak pravidelný denní režim, úprava prostředí. Nefarmakologických metod je mnoho, záleží na možnostech daného jedince, stupni postižení kognitivních funkcí, jeho soběstačnosti a také jeho sociálním okolí. Cílem příspěvku je podrobnější seznámení s reminiscenční terapií a dále prezentace dílčí části výzkumného šetření s klienty gerontopsychiatrického oddělení. Tito klienti byli vybráni na základě studia jejich zdravotní dokumentace, mají diagnostikovaný některý typ demence, převážně Alzheimerovu chorobu  a neužívají žádná farmaka na ovlivnění kognitivních funkcí. Je s nimi cíleně prováděna reminiscenční terapie za účelem ověření vlivu reminiscence na zpomalení progrese poruch paměti. Zúčastněným klientům je průběžně stanovováno Mini Mental State Examination (MMSE) score tzv. Folsteinovým testem. Zároveň je stanovena kontrolní skupina osob s diagnózou některého typu demence, kteří se reminiscenčních aktivit neúčastní. Ve stejných časových intervalech je také prováděn Mini Mental State Examination test za účelem komparace výsledků obou skupin.


Klíčová slova: Poruchy paměti. Aktivizace. Reminiscenční terapie. Nefarmakologická léčba. Mini Mental State Examination.


Abstract

The ever increasing incidence of people with memory disorders and cognitive expensive treatment leads to the use of non-pharmacological methods of treatment of the cognitive disorders. Mild cognitive decline, decreasing the quality of life of individuals and the quality of life for their families. The non-pharmacological treatment options are utilized elements of psychotherapy, occupational therapy and other approaches.There i salso a very impotant collaboration with relatives, their education as well as a regular daily routine, editing environment…. There are many non-pharmacological methods, depending on the capabilities of the individual,on the degree of cognitive impairment and his social surroundings. The aim of this paper is a more detailed introduction to reminiscence therapy and partial presentation of the survey with clients of gerontopsychiatric department. These clients were selected based on the study of their documentation. They have some type of dementia, especially Alzheimer´s disease. They take no drugs to influence cognitive function. These clients are treated by the reminiscence therapy in order to verify the reminiscence on slowing the progression of memory disorders. The respondents are continually tested by  the Mini Mental State Examination score (Folstein test). It is established the control group of seniors  with diagnoses of some type of dementia, who are not participated in the reminiscence activities. Mini Mental State Examination tests are performed in these clients in the same time intervals.


Key words: Memory impairment. Activation. Reminiscence therapy. Non pharmacological treatment. Mini Mental State Examination.


Úvod

Počet osob v seniorském věku se neustále zvyšuje a zvyšovat bude. V roce 2011 tvořilo v České republice procentuální zastoupení seniorů ve věku 65 a více let 15,5 %, na Slovensku pak 12,4 %. (ČSÚ 2012) Nejznámějším a nejčastějším stavem, kdy dochází k porušení kognitivních funkcí, je syndrom demence. Tento stav s sebou přináší, vzhledem k provázanosti zdravotně sociální situace, zvyšující se nároky na celé blízké okolí postiženého člověka. Demence je nejčastější psychiatrickou poruchou ve stáří. Ve skupině 65 - 75 letých závažnější demencí trpí 5 - 7 %, ale u 85 letých je to již 20 % osob. (Dienstbier 2009) 90 % lidí postižených demencí jsou senioři nad 65 let. (Topinková 1999) Podle webového serveru České alzheimerovské společnosti Alzheimer.cz se odhadují počty osob s demencí v České republice na 123 000, v Evropě pak kolem 7 milionů. Odhaduje se, že na celém světě žije 24 milionů lidí s demencí a předpokládá se, že do roku 2040 vzroste celkový počet lidí s demencí na 81 milionů. (www.alzheimer.cz). Převládá však názor, že existuje značné množství neevidovaných dementních pacientů, takže statistiky výskyt demence podhodnocují. (Jirák 1999). Poruchy kognitivních funkcí vedou ke snížení kvality života nemocných, ale také jejich pečovatelů, zpravidla nejbližších rodinných příslušníků. Jde mimo jiné o finančně velmi nákladné choroby. (Koukolík, Jirák 1999) Protože neexistuje příčinná léčba syndromu demence, zůstává základním cílem farmakologické i nefarmakologické léčby zpomalit progresi onemocnění. (Graessel et al. 2001) Screeningovou zkouškou pro stanovení diagnózy kognitivního poškození je Mini Mental State Examination (MMSE). Opakovaná vyšetření a porovnání výsledků umožňují sledovat progresi kognitivního poškození u daného jedince. Jde o jednoduchý test dobře využitelný v praxi. Podle Koukolíka a Jiráka (1999) spolehlivě určuje střední a těžkou demenci, nikoli demenci počínající a lehkou. Pokud počet bodů nepřekročí 23, jedná se podle uvedených autorů s vysokou pravděpodobností o střední až těžkou Alzheimerovu nemoc. Pokud jde o nefarmakologickou léčbu, pak v případě osob s poruchami paměti jsou využívány aktivizační metody. Jedná se o prvky kognitivní aktivizace (Holmerová et al. 2007), ergoterapie, expresivní terapie (dramaterapie, muzikoterapie, biblioterapie, arteterapie…), canisterapie, pet terapie a další. Podle Kalvacha (et al 2004) jde o různé prvky psychoterapie včetně reminiscenčních metod. Reminiscence je vzpomínka nebo ohlas. Původ slova pochází z latinského reminíscor, což znamená vzpomenout si, rozpomenout se. (Kábrt 2003). Reminiscenci jako metodu, kterou lze využít v práci se seniory, zavedla v Evropě anglická herečka Pam Schwietzerová. Vytvořila v Londýně reminiscenční centrum využívající prvky vybavení, vůně, zvuky apod. a tímto aranžmá přiblížila seniorům dobu jejich mládí. (Kalvach  et al. 2004). Reminiscence bývá řazena mezi validační techniky. Tato metoda se uplatňuje hlavně u seniorů s poruchami kognitivních funkcí. Validace spočívá v empatickém přijetí seniora postiženého některou z poruch paměti, holistickému náhledu na něj, respektu k prožívání souvisejících situací, přijímání jeho pohledu na svět bez kritiky a zachování důstojnosti. Pomáhá mu tak i přes možné komunikační bariéry zmírnit pocit osamění, strachu, úzkosti a pochopit jeho někdy neobvyklé chování. (www.vfvalidation.org). Přínosem této metody je hlavně obnovení klientovy sebedůvěry a pocitu důstojnosti a vlastní hodnoty. Využití vzpomínek v léčbě syndromu demence je velmi vhodné, protože dlouhodobá paměť zůstává relativně dlouho zachována. (Špatenková, Bolomská  2011; Janečková, Vacková 2010).

Mezi další možnosti jak podpořit vzpomínková setkání je úprava prostředí, vytváření tzv. „memory rooms“. .„Memory books“, „life maps“ - vzpomínkové knihy života nebo „memory boxes“ - vzpomínkové krabice, reminiscenční divadlo s vhodnou tématikou, fotogalerie, pořádání svatebních reminiscencí, hudební vystoupení s dobovým námětem a další jsou využitelné možnosti, jak reminiscenční proces oživit a účastníky zaujmout. (Sim 2010).


Přínos nefarmakologického přístupu v léčbě demence vidíme v zlepšení kvality života starých osob s mnestickými poruchami i osob jim blízkých a pečujících. Pro pečující osoby se účast v procesu reminiscenční terapie může stát prevencí syndromu vyhoření. Tato metoda vede k lepšímu pochopení situace seniorů s poruchou paměti a domníváme se, že může být i nástrojem v prevenci ageismu. Ageistické předsudky jsou tak rozšířené, že projevy demence u starého člověka bývají často pokládány za normální. Pokud se zabýváme finanční stránkou, pak náklady na celkovou léčbu demence dosahují, podle zpravodaje České alzheimerovské společnosti Vážka (3 - 4/2010), 22 000 eur na jednu osobu postiženou demencí a rok. Účinná farmakologická léčba zahrnuje tři různé typy inhibitorů cholinesteráz (donepezil, rivastigmin a galantamin) a memantin snižující toxicitu některých aminokyselin v mozku nemocného. (Konrád 2007). Cena farmak proti demenci může dosahovat dle indikace lékaře měsíčně až několika tisíc korun. Například cena měsíční terapie lékem Ebixa (memantin) činí 1.897,-Kč. (SÚKL 2012) 


Cíl práce: Konceptuální analýza výsledků diagnostických kognitivních testů a vlivu metody reminiscence na zpomalení progrese kognitivních funkcí pro potřeby geriatrické 
a gerontopsychiatrické ošetřovatelské praxe.


Soubor: Do první části šetření bylo zařazeno 8 klientů gerontopsychiatrického oddělení, vše ženy ve věkovém rozmezí 70 - 88 let.  Tyto klientky mají stanovenou diagnózu demence 
a jsou bez kognitivní farmakoterapie. Všem ženám byl v úvodu tohoto šetření proveden test ošetřovatelské zátěže (podle Svanborga, modifikovaný Staňkovou). U všech respondentek byl výsledek testu v rozmezí 10 - 20 bodů, jde o částečně závislé osoby na péči druhých.


Metodika: S vybranými klientkami je cíleně prováděna 1 x týdně reminiscenční terapie. Tyto ženy jsou rozděleny do dvou skupin po 4 účastnicích a formou reminiscence  je prováděna jejich aktivizace. Rozdělení klientek do skupin předcházelo studium jejich dokumentace 
a pohovor s ošetřujícím personálem Respondentkám je v pravidelných intervalech prováděn MMSE test. Předpokládáme, že tato skupinová reminiscence bude probíhat minimálně tři měsíce, výzkumný soubor bude dále rozšířen o další skupinu respondentů, mužů. Poté bude provedena komplexní analýza, syntéza a komparace výsledků diagnostických kognitivních testů (MMSE) u těchto institucionalizovaných osob s poruchami paměti. Kontrolní skupinu tvoří 3 ženy ve věku 71, 74 a 76 let. Tyto klientky mají také stanovenu diagnózu demence, neužívají kognitiva a výsledky testu ošetřovatelské zátěže jsou srovnatelné s vybranými klientkami pro reminiscenční terapii (15 - 18 bodů). MMSE je stanovován v měsíčních intervalech, stejně jako účastnicím reminiscencí.


Dílčí výsledky: Po skončení první fáze reminiscenčních setkání jsou výsledky MMSE testů u všech účastnic reminiscenční terapie srovnatelné s úvodními, liší se pouze v rozmezí 
1 bodu. (viz. Tabulka 1).


Měsíční interval je pro stanovení závěrů potvrzujících kladný vliv reminiscenční terapie na zmírnění progrese příliš krátký. Ke stagnaci výsledků MMSE score došlo i u 2 žen kontrolní skupiny, u jedné došlo k poklesu o 6 bodů. Tento pokles si vysvětlujeme zhoršením zdravotního stavu klientky.

Pokud hodnotíme náladu a subjektivní pocity žen během a bezprostředně po ukončení reminiscenčních sezení, pak je pozorovatelné zlepšení nálady ve skupině a během všech dosavadních reminiscenčních setkání došlo k patrnému zlepšení komunikace mezi  klientkami navzájem. Klientky jsou po ukončení reminiscencí objektivně klidnější 
a spokojené.


Tabulka 1 Srovnání hodnot MMSE score u jednotlivých respondentů


		Respondent

		Hodnota MMSE score před 
zahájením reminiscenčního působení

		Hodnota MMSE score po 
1. měsíci reminiscenční terapie

		Bodový rozdíl



		1.

		20

		19

		- 1



		2.

		14

		15

		+ 1



		3.

		7

		9

		+ 2



		4.

		22

		22

		0



		5.

		18

		20

		+ 2



		6.

		16

		15

		- 1



		7.

		17

		18

		+ 1



		8.

		11

		10

		- 1



		

		



		Kontrolní skupina

		



		1.

		12

		11

		- 1



		2.

		7

		8

		+ 1



		3.

		15

		9

		- 6





Diskuze: Reminiscenční terapie je vhodnou metodou pro aktivizaci seniorů s poruchami paměti a může alespoň trochu napomoci zlepšit kvalitu života starých osob s demencí. (Špatenková, Bolomská 2011) Pozitivním vlivem nefarmakologických přístupů formou reminiscence u osob s demencí se zabývaly některé výzkumy v zahraničí, například v Anglii nebo v Japonsku (Bailon et al. 2004; Okumura, Tanimukai., Asada 2008). V České republice řešil vliv reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů žijících v institucích interdisciplinární výzkumný tým Gerontologického centra Praha v letech 2005 - 2007 (hlavní řešitel PhDr. H. Janečková, Ph.D.). Výsledky této studie prokázaly významné zlepšení 
u osob zapojených do účasti na reminiscenčních aktivitách. Došlo ke zlepšení některých parametrů kvality života, jako je pocit sociálního začlenění účastníků programu, dále pozitivní vliv na sebevědomí a autonomii účastníků. Celkově větší prospěch z reminiscence měli, podle autorů výzkumu, aktivnější účastníci v porovnání s těmi méně aktivními. (Janečková  et  al. 2008) Podle Janečkové (et al. 2008) je kvantitativní metoda výzkumů považována     za méně vhodnou pro zhodnocení přínosu reminiscence, komplexnější pohled poskytují kvalitativní hodnocení.

Předběžné výsledky našeho šetření potvrzují pozitivní vliv reminiscenční terapie na vybrané respondenty. Uvědomujeme si, že stagnace výsledků MMSE testů nemusí být způsobena pouze vlivem reminiscencí, avšak pozitivní atmosféra, spokojenost účastnic a subjektivní kladné hodnocení na závěr každého reminiscenčního setkání potvrzuje závěry výše uváděného výzkumu většího rozsahu. Nutná je však dlouhodobější kontinuální intervence. Zatím jediné negativum vidíme pouze v nedostatku vhodných prostor pro nerušený průběh intervencí.


Závěr

Ageistické předsudky současné společnosti pokládají starého člověka s poruchou paměti za neschopného společenské interakce a tím za méněcenného. Zastánci tohoto názoru si ale neuvědomují, že předávání zkušeností formou vzpomínek a sdílení pocitů se seniory při vzpomínání na dobu minulou je jedinečnou možností přenosu v čase, navození neopakovatelné atmosféry a získání často zásadních informací o vzpomínajícím jedinci. Proto by se reminiscence v jakékoli formě měla stát součástí aktivizačních terapií v institucích zabývajících se péčí o seniory. Otevírá se zde prostor pro využití reminiscenčních terapeutů, kteří přinesou danému zařízení efekt ve formě zlepšení péče o klienty, i efekt ekonomický.
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Abstrakt


Povolanie zdravotníckeho záchranára kladie zvýšené požiadavky na jeho individuálne charakterové vlastnosti. Je ťažké, ale aj nádherné.  Poskytuje sústavný pocit vlastného rastu. Prehlbujúceho sa chápania zložitej fyzickej a duševnej podstaty človeka. Pocit čestného miesta v spoločnosti potvrdzovaného tým, že prináša ľuďom veľké šťastie a to, záchranu ich životov. Z toho vyplýva, že osobnostný kredit je veľmi dôležitým a nevyhnutným prostriedkom v práci zdravotníckeho záchranára.

Kľúčové slová: Osobnosť. Zdravotnícky záchranár. Urgentná zdravotná starostlivosť.

Abstract

Paramedic occupation puts increased demands on its individual traits. This occupation is difficult but also beautiful because it provides a continuous sense of self-growth, deepening understanding of the complex physical and mental nature of man, the place of honor in the society which brings people great satisfaction. The personal credit is a very important tool necessary in the work of paramedic.


Key words: Personality. Paramedic. Emergency health care.


Pri humanizácii súčasnej medicíny patrí popredné miesto zdravotníckemu záchranárovi ako bezprostrednému článku prvotnej starostlivosti o pacienta. Jeho každodenný kontakt s pacientmi a životne dôležitý význam úkonov v rámci poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti spôsobujú, že je to práve zdravotnícky záchranár, ktorý odbornými, ale najmä osobnostnými a etickými kvalitami svojej práce spolurozhoduje o celkovej úrovni zdravotnej starostlivosti.  



V záchranárskej praxi nestačí, aby zdravotnícky záchranár nadobudol iba odborné poznatky a praktické zručnosti, ale mal by mať určité morálne vlastnosti, bez ktorých nemôže optimálne pracovať. Povolanie zdravotníckeho záchranára je spojené s istým okruhom záväzných mravných požiadaviek, od ktorých závisí kvalita jeho práce. Patrí k nim altruizmus, pocit zodpovednosti a povinnosti, svedomie a pod. 



Zdravotnícky záchranár nemôže byť v žiadnom prípade remeselníkom vykonávajúcim svoje povinnosti voči neživému materiálu, ako zamestnanec, ktorý pracuje stereotypne, pretože pracuje iba pre splnenie istej normy. V povolaní zdravotníckeho záchranára nemá priestor  spotrebiteľské chápanie vykonávanej práce „niečo za niečo“, ale je to nezištná činnosť na ochranu zdravia a života človeka. 


Osobnosť 

Napriek tomu, že táto problematika má v psychológii vedúce postavenie, zatiaľ neexistuje jednoznačné vymedzenie tohto pojmu. Podľa historikov osobnosťou nie je každý človek, no iba ten, kto nejakým spôsobom ovplyvnil priebeh dejín (významní učenci, vojvodcovia a pod.). Psychológia priznáva, že každý človek je osobnosťou. Osobnosťou sa človek stáva až v určitom štádiu vývoja - keď si začne uvedomovať sám seba (dieťa v období 3. roka života). Na človeka však pôsobí neustále množstvo podnetov, z ktorých prijíma len tie, ktorým prikladá určitý význam. Tieto formujú jeho osobnosť. To znamená, že je potrebné pripraviť človeka na to, aby bol ochotný prijímať takéto podnety, vybrať vhodný obsah výchovného pôsobenia. Človek sa utvára v činnosti a len v činnosti sa prejavuje, je taký v akom prostredí žije a zároveň uplatňuje svoju vlastnú aktivitu. Učenie I. P. Pavlova o vyššej nervovej činnosti nám naznačuje prístup k osobnosti z hľadiska materialistického monizmu, ktorý určuje, že psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti sú funkciou mozgu a odrazom vonkajšieho sveta. Na základe doteraz uvedeného môžeme konštatovať, že existujú dva determinanty osobnosti (faktory, ktorí sa podieľajú na formovaní osobnosti) biologické dispozície, prostredie - fyzikálne a sociálne. V literatúre sa stretávame aj s tretím činiteľom  - výchova. V psychológii nie je uvádzaná, no rozhodne patrí do spoločenského prostredia. Všetky spomenuté faktory pôsobia na formovanie osobnosti v určitej jednote. Spoločenské prostredie má medzi nimi čiastočne dominantné postavenie (aj keď nie je možné jednoznačne povedať, že v každej vlastnosti človeka je viac toho spoločenského). Keby však človek nežil medzi ľuďmi, tak by sa nestal osobnosťou. Ako príklad spoločenskej podmienenosti je možné uviesť charakter. Na druhej strane celý rad vlastností človeka, ktoré sú prevažne biologicky podmienené (napr. temperament). 



Z nasledujúcich definícii uvidíme, že medzi psychológmi je vymedzenie pojmu osobnosť veľmi problematické. G. W. Allport chápe osobnosť ako „dynamické usporiadanie psychofyzických systémov indivídua, určujúcich jeho jedinečnosť a prispôsobovanie sa prostrediu“. Podľa J. P. Guilforda je osobnosť „jedinečnou štruktúrou osobnostných čŕt“. Poznávanie osobnosti podľa Cattela „dáva možnosť predpovedať správanie človeka v určitej oblasti“. 


Osobnosť:


· je celková organizácia duševného života. Zahŕňa v sebe všetky jednotlivé duševné funkcie.


· je integrovaný súhrn vnútorných čŕt a zvláštností človeka, cez ktoré sa lámu všetky 

· vonkajšie vplyvy.


· človek so všetkými jeho psychickými a inými vlastnosťami.


Osobnosť zdravotníckeho záchranára 


Povolanie zdravotníckeho záchranára je veľmi náročné a jeho vykonávanie si vyžaduje isté osobnostné predpoklady. Pri voľbe povolania si mnohí uchádzači o štúdium tohto povolania neuvedomujú jeho náročnosť. Ak sa niekto rozhodol pre toto povolanie z vnútorného presvedčenia, považuje toto povolanie za poslanie alebo sa rozhodol pomáhať ľuďom z humánnych dôvodov, nebude mať problém prispôsobiť sa podmienkam štúdia a potom aj práci, ktorá si vyžaduje veľmi dobrú psychickú, ale aj fyzickú kondíciu a zároveň aj obetavosť, ľudský prístup, zodpovednosť a svedomitosť. 

Motivačné faktory sú veľmi dôležité pri výbere tohto povolania, ale iba vtedy ak sú spojené s úrovňou vzdelania a vedomostí a s osvojením si všeobecných etických a mravných noriem a niektorých špecifických osobných vlastností. 

Vstup zdravotníckeho záchranára do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti znamená začiatok dlhej a náročnej cesty profesionálneho a osobnostného dozrievania. Jeho úsilie byť skutočnou osobnosťou, byť sám sebou nie je samoúčelné, ale smeruje ku skvalitňovaniu profesionálnej práce a medziľudských vzťahov. Práve vzťahy k druhým ľuďom, spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, počas choroby, pri telesnom alebo duševnom utrpení a vo chvíľach umierania a smrti najviac ovplyvňujú postoje a prežívanie zdravotníckeho záchranára, formujú citlivý prístup k človeku a rozvíjajú jeho osobnosť. 


V praxi sa zdravotnícky záchranár dostáva do veľmi náročných situácií, ktoré musí zvládať nielen odborne, ale predovšetkým ľudsky. Jednou z najnáročnejších situácii v poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti je bezprostredné stretnutie s umieraním a so smrťou. Kontakt so zomierajúcim je pre zdravotníckeho záchranára silným osobným zážitkom. Núti ho hodnotiť vlastné postoje, správanie a konanie a hľadať hlbší zmysel života, ľudského utrpenia a smrti. Tieto situácie si od neho vyžadujú osobnú angažovanosť, cit, empatiu, ale aj ozajstnú odbornosť a profesionalitu. Pokiaľ ich zdravotnícky záchranár zvládne a prežíva kladne, môžu prispieť k jeho vlastnému osobnému a profesionálnemu rastu. Smrť pacienta je v istom zmysle „hodinou pravdy“ pre všetkých prítomných a zúčastnených. 


Adaptovať sa v povolaní zdravotníckeho záchranára znamená prekonať počiatočné, veľmi hlboké a živé prežívanie zaťažujúcich udalostí (napr. utrpenie, rozsiahle poranenia so stratami krvi, poúrazové straty orgánov, smrť detí a mladých ľudí, žiaľ a zúfalstvo rodinných príslušníkov a pod.) a naučiť sa ich prežívať ľudsky - primerane bez traumatizujúceho vplyvu, aby nenarúšali pracovno-odborné výkony zdravotníckych záchranárov.  Zdravotnícky záchranár by mal mať istú mieru emocionálnej odolnosti, aby sa nestotožňoval s pacientom až tak, aby sám prežíval citové straty. Čas a stupeň adaptácie závisí od motivácie jeho voľby a prekonávania počiatočných emočných kríz. Prejavom úspešnej adaptácie je keď má zdravotnícky záchranár citom blízko k duševnej stránke chorého či zraneného, keď sa vie vžiť do situácie postihnutého - do jeho bolesti, strachu, obavy, neistoty a nielen jeho, ale aj do prežívania rodinných príslušníkov.


Pre profesiu zdravotníckeho záchranára sú dôležité tieto rolové znaky:


kolektívna orientácia - zdravotnícky záchranár vychádza pri svojej práci zo zásad a potrieb chorého človeka. Neorientuje sa v záujmoch a potrebách na seba, ale na druhých. Pre jeho sociálny vývoj by to malo byť samozrejmé. Táto preferencia je možná len pri sociálne zrelej osobnosti. Táto má kladný postoj k profesii, k činnosti, stotožňuje sa s požiadavkami role a výraznou motiváciou,


univerzalizmus - predpokladá, že zdravotnícky záchranár je schopný vystupovať v svojej roli rovnako pred všetkými pacientmi. To si vyžaduje určitý stupeň odosobnenia,


emocionálna neutralita - očakáva, že zdravotnícky záchranár je schopný svoje emócie podriadiť rozumu. Týka sa to hlavne rozhodnutí, kde nesmie prepadnúť panike, ale rýchlo a efektívne sa rozhodnúť. Emocionálna neutralita vytvára základ pre profesionálne správanie sa v zdravotníctve.


Profesijná autonómia vyjadruje, do akej miery predstavitelia určitého povolania ako skupina rozhodujú o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú ich práce a povolania. Táto autonómia osobitným spôsobom určuje aj charakter profesijnej štruktúry zdravotníckej starostlivosti. V súčasnosti pôsobí v tomto systéme výrazná profesijná dominancia lekárov, t.j. väčšina práce, ktorú vykonávajú príslušníci iných povolaní a ktorá sa týka služby pacientovi, je vo väčšine podriadená príkazom lekárov. 


Táto skutočnosť podmieňuje aj súčasnú pozíciu zdravotníckych záchranárov. Z hľadiska role a pozície zdravotníckeho záchranára by malo toto povolanie obsahovať viac autonómie, pretože poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti môžeme považovať za samostatný medicínsky odbor. Svoju úlohu však zohrávajú aj výrazné zmeny v potrebách a štruktúre súčasnej spoločnosti (starnutie populácie, pribúdanie chronicky chorých a pod.).  


Viaceré zahraničné výskumy potvrdzujú, že lekári berú autonómiu zdravotníckych záchranárov na vedomie a nechávajú ich, aby vykonávali rozličné diagnostické a liečebné výkony, ak sú v dostatočnej miere štandardizované (napr. kardiopulmonálna resuscitácia a iné život zachraňujúce výkony). Na druhej strane sa v tejto situácii vynára problém istej „technizácie“ a byrokratizácie povolania zdravotníckeho záchranára, pretože rola zdravotníckeho záchranára v administratívnej štruktúre znamená vzďaľovanie sa od pacienta.


Ak je však hlavnou úlohou zdravotníckeho záchranára poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť konkrétnym pacientom, potom jeho pozornosť musí patriť práve im. Je potrebné si to uvedomiť práve dnes, keď mnohí zdravotnícki záchranári pri zásahoch v teréne pri ťažkých poraneniach a ťažkých stavoch musia podanie medikamentov najprv konzultovať so službukonajúcim lekárom. V tomto prípade ide zjavne o stratu drahocenného času v neprospech pacienta. Aj niektorí lekári z posádok Rýchlej lekárskej pomoci obmedzujú kontakt s pacientom len na nevyhnutný čas. Neosobný prístup a nedostatok rešpektu vo vzťahu k pacientom sa môže preniesť aj do postojov a konania zdravotníckych záchranárov.


   „ Jediným účelom života je byť tým, čím sme, a stať sa tým, čím sa môžeme stať.“


                                                                                      Robert Louis Stevenson  


Povolanie zdravotníckeho záchranára zahŕňa ochranu, rozvíjanie a obnovenie zdravia, zmiernenie utrpenia pri starostlivosti o pacienta, či už jednotlivca, rodiny alebo skupiny. Najzákladnejším etickým princípom je úcta k človeku a s tým súvisiace ďalšie etické zásady, ako je autonómia pacienta (sebaurčenie), dobročinnosť (konanie dobra, neškodnosť), spoľahlivosť (dodržiavanie prísľubov), spravodlivosť (spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi ) a vyhýbanie sa poškodeniu zdravia pacienta.


Krédom každého zdravotníckeho záchranára by malo byť mravné „desatoro“:


· hľaď si svoje zdravie, lebo národ tvoj aj ľudstvo potrebuje zdravých mužov a zdravé ženy,


· vzdelávaj svoj rozum, aby si pomohol národu svojmu poznávať pravdu,

· zošľachťuj svoj cit, aby si sa stal šíriteľom krásna vo svojej vlasti,


· privykaj svoju vôľu chcieť dobro, lebo národ aj ľudstvo potrebuje šľachetných jedincov,


· staraj sa o svoju rodinu, ktorej si súčasťou, lebo šťastie tvojej rodiny je podmienené šťastím tvojím vlastným,


· staraj sa o zdravie svojich spoluobčanov, lebo chorobami svojho okolia budeš trpieť sám i ty i tvoja rodina,


· staraj sa o vzdelávanie, zušľachtenie a mravnosť svojich spoluobčanov, lebo ich nevzdelanosť, hrubosť a zlá vôľa prinesie tebe aj tvojej rodine veľké škody,


· miluj svoju vlasť a staraj sa o rozkvet a blaho, lebo tvoj vlastný vzrast závisí na ich rozkvete,


· ľudstvo celé sa skladá z národov, a preto pestuj ciele všeľudské, lebo len nimi môže aj národ tvoj dosiahnuť nerušeného rozvoja,


· prispievaj k splneniu úloh ľudstva na tejto planéte a k jeho povinnostiam, k tvorstvu ostatnému, lebo len rovnováha života na zemeguli môže životu ľudskému zaručiť nerušené trvanie a pokrok.   


Týchto „desatoro“ hovorí za všetko: „Prospievaj sebe so zreteľom na celok, prospievaj celku, aby si sa sám stal šťastným.“
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Streszczenie 


Wstęp


Obciążenia w pracy pielęgniarki wymagają szczególnej uwagi, zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak i na poważne konsekwencje społeczne. Ocena obciążeń psychospołecznych ze względu na subiektywny charakter zjawiska wymaga zastosowania wiarygodnych standaryzowanych narzędzi.


Celem pracy jest była analiza obciążeń psychospołecznych u pielęgniarek pracujących w pielęgniarskiej opiece długoterminowej w środowisku domowym pacjenta oraz zbadanie występowania w tej grupie zespołu wypalenia zawodowego.


Materiał i metody


Badaniem objęto 32 pielęgniarki/pielęgniarzy pracujących w domowej opiece długoterminowej. Do badań użyto arkusz oceny jakości warunków pracy pod względem obciążenia psychospołecznego oraz Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI). Badania miały charakter pilotażowy.


Wyniki


Badana grupa charakteryzuje się dużym stopniem obciążenia psychospołecznego, oraz występowaniem zespołu wypalenia zawodowego na poziomie średnim w wymiarach: wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i utraty poczucia osiągnięć osobistych.


Wnioski


W celu poprawienia jakości opieki nad pacjentem w opiece długoterminowej, ważne jest uwzględnienie występujących obciążeń dla pielęgniarki, oraz podjęcie działań na rzecz zminimalizowania skutków psychospołecznych dla pracowników. 


Słowa kluczowe: Pielęgniarka. Obciążenie psychospołeczne. Wypalenie zawodowe.

Abstract


Introduction


Onerous work of nurses requires special attention since both, the scale of the phenomenon and resulting from it serious social consequences must be addressed. However, evaluation of the psychosocial burden needs reliable standardised measuring tools because it is an extremely subjective issue. 


The objective of this work was to analyse the psychosocial burden experienced by nurses providing long term care for patients in the home environment. The other purpose was to examine if the phenomenon of professional burnout was reported in this group of medical professionals.


Material and methods


Thirty two nurses providing long term care  participated in this study. The authors applied working conditions evaluation form for the psychosocial burden and the Maslach Burnout Inventory MBI.  It is a pilot study. 


Results


The study group presented high level of the psychosocial burden. Nurses experienced professional burnout with moderate intensity in the following dimensions: emotional exhaustion, depersonalisation, and loss in terms of personal achievement.


Conclusions


In order to improve quality of the long term care burden experienced by nurses should be taken into account. Furthermore, adequate actions should be taken to minimise psychosocial outcomes resulting from onerous work.  


Key words: Nurse. Psychosocial burden. Professional burnout.

Wstęp 


Polska jest jednym z wielu krajów, w którym systematycznie rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową. Na sytuację tę wpływa szereg czynników, wśród których należy wymienić przede wszystkim zmiany demograficzne i społeczno-kulturowe, które dokonały się w ciągu kilkudziesięciu lat. Poza tym potrzeba ekonomizacji ochrony zdrowia wymusiła tworzenie nowej formy opieki w środowisku domowym [1].



Największy wpływ na rozwój opieki długoterminowej odgrywa wydłużenie się średniej długości życia, starzenie się społeczeństw, szybkie tempo wzrostu liczby niepełnosprawnych w Polsce, jak i uwarunkowania społeczno-kulturowe dotyczące rodziny [1,2]. Nie sposób pominąć także ważnego czynnika, jakim jest zmniejszenie dzietności rodzin. Ponad to restrukturyzacja ochrony zdrowia, a co za tym idzie ekonomizacja systemu opieki zdrowotnej zmusza do skracania okresu pobytu chorego w szpitalu. Powyższe czynniki wskazują na konieczność dalszego rozwoju tej gałęzi medycyny i opieki pielęgniarskiej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na jakość oferowanych świadczeń pielęgniarskich w opiece długoterminowej. W polskim systemie ochrony zdrowia, świadczenia zdrowotne realizowanie najbliżej miejsca zamieszkania chorego i jego rodziny są realizowane przez Podstawową Opiekę Zdrowotną, która obejmują różne działania: lekarza, pielęgniarki, położnej, opieki całodobowej oraz transportu sanitarnego [3].

Stale rosnące potrzeby na świadczenia zdrowotne w środowisku zamieszkania stanowią wyzwanie dla polityki zdrowotnej i społecznej państwa. Spowodowało to konieczność stworzenia optymalnego modelu opieki długoterminowej, który powinien być dostosowany do zasad i wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Jedną z niepodważalnych zasad opieki długoterminowej jest jej kompleksowość. Udzielanie świadczeń obejmuje działania związane z oceną stanu zdrowia w kontekście ustalenia stopnia niesamodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, kompensowanie utraconej sprawności w zakresie samopielęgnacji oraz współuczestniczenie w procesie leczenia [4].


Praca pielęgniarki, specjalisty opieki długoterminowej jest pracą samodzielną, należącą do trudnych i złożonych o wielozadaniowym charakterze. Wiąże się z szeregiem obciążeń między innymi o charakterze psychospołecznym. Dla pielęgniarek pracujących w ramach opieki długoterminowej, codziennością staje się obcowanie z chorobą  o niekorzystnym rokowaniu, starością oraz śmiercią. Kluczową rolę zajmuje współpraca z lekarzem rodzinnym, zespołem terapeutycznym oraz z rodziną i innymi opiekunami chorego [5,6]. W omawianej specyfice zawodu oprócz fachowej wiedzy niezwykle ważne są dla pielęgniarki takie cechy jak: kreatywność, samodzielność, trafność w podejmowaniu decyzji, umiejętność zachowania dobrych relacji interpersonalnych oraz powinna odznaczać się właściwymi postawami etycznymi. 


Skumulowanie problemów zdrowotnych i społecznych pacjenta, oraz zadania zawodowe i oczekiwania społeczne względem pielęgniarki opieki długoterminowej  powoduje, że oprócz obciążeń psychospołecznych narażone są również na występowanie syndromu wypalenia zawodowego. Jak wynika z analizy piśmiennictwa zespół wypalenia zawodowego jest zjawiskiem nie tylko obecnym a wręcz powszechnym w tym zawodzie. Istotnym faktem nierozerwalnie związanym z tymże syndromem są jego koszty, zarówno społeczne, jak i indywidualne. Uważa się, że ważnym czynnikiem, mającym związek z pewnymi cechami osobowości zapobiegającymi zespołowi, jest poczucie koherencji czyli uogólnione i względnie trwałe nastawienie decydujące o zasadniczym sposobie spostrzegania, odczuwania i rozumienia świata [7]. Koniecznym zatem jest poszerzenie zakresu wiedzy na ten temat, oraz podjęcie działań zmierzających do opracowania programów, które pozwolą skutecznie pomagać w ograniczeniu wystąpienia ryzyka wypalenia zawodowego i ograniczenia konsekwencji obciążenia psychospołecznego w pracy pielęgniarki.


Materiał i metody


W badaniu uczestniczyły pielęgniarki/pielęgniarze  zatrudnione w domowej opiece długoterminowej. Badanie miało charakter pilotażowy. Grupa badana liczyła ogółem 32 osoby, w tym 30 kobiet (93.75 %) i 2 mężczyzn (6.25 %). W badaniu wykorzystano:


1. Arkusz oceny jakości warunków pracy pod względem obciążenia psychospołecznego   (standardowa metoda oceny jakości warunków pracy pod względem obciążenia psychicznego związanego z wykonywaną pracą [8,9] – służy do oceny wpływu jakości warunków pracy na obciążenie psychiczne związane z wykonywaną pracą, które może mieć wpływ na stan zdrowia pracowników i komfort  ich pracy. Są w niej ocenione warunki pracy w czterostopniowej skali, na podstawie jedenastu cech samej pracy i środowiska, w którym jest wykonywana. Do kryteriów nadmiernego obciążenia psychicznego związanego z wykonywaną pracą, zalicza się trzeci albo czwarty poziom jakości warunków pracy, określony zgodnie z tą metodą. Wyniki uzyskane z badania obciążenia psychospołecznego analizowano zgodnie z kluczem. 


2. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego MBI (Maslach Burnout Inventory) [10], który  składa się z 22 twierdzeń, w stosunku do których ocenia się częstość występowania odczuć u badanych w skali od 0 do 6. Skala ta ocenia zjawisko w zakresie:


· wyczerpania emocjonalnego - 9 stwierdzeń, pytania nr 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20;


· depersonalizacji - 5 stwierdzeń, pytania nr 5, 10, 11, 15,22;


· poczucia własnej wartości w pracy „osobiste osiągnięcia”- 8 stwierdzeń, pytania nr 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.


Wynik obliczano oddzielnie, poprzez sumowanie wyników uzyskanych dla poszczególnych wymiarów: wyczerpanie emocjonalne – kategorie: wysokie (≥ 27), umiarkowane


(17–26), niskie (0–16); depersonalizacja – kategorie: wysokie (≥ 13),umiarkowane (7–12), niskie (0–6), poczucie braku osobistych osiągnięć – kategorie: wysokie (0–31), umiarkowane


(32–38), niskie (≥ 39). W skalach EEX i DEP im wyższe są wyniki, tym bardziej nasilony jest poziom wypalenia zawodowego, w skali PAR im niższy jest wynik, tym wyższy wskaźnik wypalenia zawodowego


Wyniki 


Analizując grupę wzięto pod uwagę płeć, wiek, stan cywilny, teren pracy, staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz w domowej opiece długoterminowej. Pytano respondentów- czy praca w charakterze pielęgniarki opieki długoterminowej ma charakter główny, czy dodatkowy? 



Z uzyskanych danych wynika, że 44 % z ogólnej liczby badanych stanowiły osoby w wieku 41-50 lat, 25 % w wieku od 20-30 lat, pozostałe osoby były w wieku  od 31-40 lat i powyżej 50 lat (odpowiednio -15,5 %). Najliczniejszą grupę stanowili zamężni/żonaci 56 %, a pozostali byli stanu wolnego lub rozwiedzieni. Analizując teren pracy można zauważyć że, największa liczba osób (59,5 %) pracuje na terenie dużego miasta, 31,5 % na terenie zamieszkanym przez 10.000-100.000 ludności a tylko 9% podało wieś. Dla 84 % badanych osób praca w charakterze pielęgniarki opieki długoterminowej w środowisku domowym jest pracą dodatkową, a tylko dla 16 % główną. 



Średnia wartość globalnego  obciążenia psychospołecznego osiągnęła w badanej grupie wartość 3,0. Taki poziom oznacza duże obciążenie  psychospołeczne środowiska pracy.


Tabela 1 Rodzaj obciążenia psychospołecznego związanego z wykonywaną pracą

		Rodzaj obciążenia psychospołecznego

		1

		2

		3

		4



		

		LICZBA

		%

		LICZBA

		%

		LICZBA

		%

		LICZBA

		%



		1

		Natężenie pracy i presja czasu

		5

		15,6

		11

		34,3

		9

		28,1

		7

		21,8



		2

		Narzucone tempo pracy

		12

		37,5

		7

		21,8

		7

		21,8

		6

		18,7



		3

		Monotonia 

		9

		28,1

		8

		25

		11

		34,3

		4

		12,5



		4

		Czynniki zakłócające koncentrację

		13

		40,6

		10

		31,2

		8

		25

		1

		3,1



		5

		Interakcje społeczne

		3

		9,3

		12

		37,5

		6

		18,7

		11

		34,3



		6

		Odpowiedzialność materialna                          i organizacyjna

		6

		18,7

		10

		31,2

		7

		21,8

		9

		28,1



		7

		Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia własnego lub innych osób

		3

		9,3

		5

		15,6

		6

		18,7

		18

		56,2



		8

		Praca zmianowa, nadgodziny,           praca nocna

		15

		46,8

		9

		28,1

		2

		6,2

		6

		18,7



		9

		Środowisko pracy

		2

		6,2

		15

		46,8

		10

		31,2

		5

		15,6



		10

		Dyskomfort fizyczny

		6

		18,7

		13

		40,6

		7

		21,8

		6

		18,7



		11

		Inne źródła obciążenia

		21

		65,6

		7

		21,8

		2

		6,2

		2

		6,2





Analiza rodzaju i natężenia obciążenia psychospołecznego w badanej grupie wykazała jako szczególnie obciążające: ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia własnego lub innych osób (56,2 % respondentów czwarty stopień, 18,7 % trzeci stopień), interakcje społeczne (34,3 czwarty stopień, 18,7 % trzeci stopień),  natężenie i presja czasu  (21,8 % czwarty stopień obciążenia i 28,1 % trzeci stopień) oraz odpowiedzialność organizacyjna i materialna (28,1 % czwarty stopień i 21,8 % trzeci stopień). 
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Ryciana 1 Rozkład stopnia obciążenia psychofizycznego w badanej grupie w czterostopniowej skali.


Wyniki uzyskane w badanej grupie pielęgniarek wskazują na występujący najwyższy czwarty stopień obciążenia psychospołecznego dla 47 % badanych, drugi stopień (umiarkowane obciążenie) występuje u 34% respondentów, trzeci stopień (duże obciążenie) dotyczy 13 % a tylko 6 % wykazuje brak obciążenia.


Poziom wyczerpania emocjonalnego w badanej grupie przedstawia Ryc. 2,3
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Rycina 2 Rozkład średnich wartości wyników wypalenia zawodowego w trzech wymiarach (wyczerpanie emocjonalne, poczucie wartości w pracy, depersonalizacja).


Analiza wyników wykazała występowanie obciążeń na poziomie średnim we wszystkich podskalach, a średnia wartość w podskali poczucie wartości w pracy klasyfikowała się na granicy wartości średnich i wysokich.
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Rycina 3 Poziom wypalenia zawodowego w badanej grupie pielęgniarek



Z przeprowadzonych badań wynika, że 53 % badanych pielęgniarek ma niski poziom wyczerpania emocjonalnego, 28 % wysoki poziom a 19 % osiągnęło średni poziom wyczerpania emocjonalnego. Analiza badań wykazała, że 44 % objętych badaniem osiągnęła wysoki poziom poczucia utraty osiągnięć osobistych, 31 % poziom niski a 25 % poziom średni. W grupie badanych pielęgniarek zatrudnionych w opiece domowej 53 % osiągnęło niski poziom depersonalizacji, 44 % wysoki a tylko 3 % respondentów średni poziom.


Zestawienie ilościowe i procentowe rozkładów wyniku wypalenia zawodowego w podskalach: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, poczucie osiągnięć w pracy przedstawiono w tabeli 2,3,4.


Tabela 2 Rozkład wyników w podskali wyczerpanie emocjonalne


		Nr  pytania

		Skala/pytania

		0-nigdy

		1- kilka razy w roku

		2-  raz w miesiącu

		3- kilka razy


w m-cu

		4- raz w tygod

		5-kilka razy


w tygod

		6- codziennie



		

		

		n

		%

		n

		%

		n

		%

		n

		%

		n

		%

		n

		%

		n

		%



		1

		Praca moja sprawia, że czuję się emocjonalnie wyczerpany

		2

		6,25

		8

		25

		13

		40,6

		6

		18,7

		0

		-

		3

		9,4

		0

		-



		2

		Pod koniec dnia czuję się „wykończony”

		1

		3,12

		3

		9,4

		4

		12,5

		6

		18,7

		12

		37,5

		2

		6,25

		4

		12,5



		3

		Gdy wstaję rano, czuję się zmęczony, kiedy muszę stanąć wobec dnia pracy

		7

		21,8

		9

		28,1

		2

		6,25

		6

		18,7

		3

		9,4

		3

		9,4

		2

		6,25



		6

		Codzienna praca z ludźmi jest dla mnie naprawdę stresująca

		6

		18,7

		9

		28,1

		7

		21,8

		3

		9,4

		4

		12,5

		3

		9,4

		0

		-



		8

		Praca mój sprawia że czuję się „wypalony”

		7

		21,8

		10

		31,2

		4

		12,5

		7

		21,8

		2

		6,25

		2

		6,25

		0

		-



		13

		Praca moja sprawia, że czuję się sfrustrowany

		7

		21,8

		6

		18,7

		5

		15,6

		4

		12,5

		8

		25

		2

		6,25

		0

		-



		14

		Czuję, że zbyt ciężko pracuję zawodowo

		2

		6,25

		7

		21,8

		5

		15,6

		4

		12,5

		6

		18,7

		4

		12,5

		4

		12,5



		16

		Bezpośrednia praca  z ludźmi jest   dla mnie zbyt stresująca

		14

		43,7

		11

		34,3

		4

		12,5

		1

		3,12

		1

		3,12

		0

		-

		1

		3,12



		20

		Czuję, że jestem u kresu wytrzymałości

		8

		25

		7

		21,8

		9

		28,1

		3

		9,4

		3

		9,4

		0

		-

		2

		6,25





Tabela 3 Rozkład wyników w podskali poczucie osiągnięć w pracy

		Nr  pytania

		Skala/pytania

		0-nigdy

		1- kilka razy w roku

		2-  raz w m-cu

		3- Kilka razy


w m-cu

		4- raz w tygod

		5-kilka razy


w tygod

		6- codziennie



		

		

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%



		4

		Z łatwością orientuję się, jaki stosunek do różnych spraw mają osoby, z którymi mam kontakty zawodowe

		0

		-

		2

		6,25

		3

		9,4

		3

		9,4

		1

		3,12

		10

		31,2

		13

		40,6



		7

		Bardzo skutecznie rozwiązuje problemy ludzi, z którymi mam kontakty zawodowe

		1

		3,12

		4

		12,5

		4

		12,5

		3

		9,4

		6

		18,7

		6

		18,7

		8

		25



		9

		Sądzę, że poprzez moją pracę wpływam pozytywnie na życie innych ludzi.

		0

		-

		1

		3,12

		0

		-

		1

		3,12

		6

		18,7

		12

		37,5

		12

		37,5



		12

		Sądzę, że jestem bardzo energiczny

		2

		6,25

		0

		-

		0

		-

		1

		3,12

		7

		21,8

		11

		34,4

		11

		34,4



		17

		Z łatwością potrafię stworzyć nastrój odprężenia u osób,     z którymi mam kontakty zawodowe

		1

		3,12

		10

		31,2

		1

		3,12

		1

		3,12

		3

		9,4

		6

		18,7

		10

		31,2



		18

		Bezpośrednia praca            z osobami, z którymi mam kontakty zawodowe, dodaje            mi sił  i energii

		1

		3,12

		3

		9,4

		2

		6,25

		6

		18,7

		5

		15,6

		4

		12,5

		11

		34,4



		19

		To, czego dokonałem w tej pracy, warte  było zachodu

		0

		-

		4

		12,5

		2

		6,25

		2

		6,25

		5

		15,6

		6

		18,7

		13

		40,6



		21

		Problemy emocjonalne w mojej pracy rozwiązuję bardzo spokojnie

		4

		12,5

		6

		18,7

		3

		9,4

		2

		6,25

		2

		6,25

		10

		31,2

		5

		15,6





Tabela 4 Rozkład wyników w podskali depersonalizacja


		Nr  pytania

		Skala/pytania

		0-nigdy

		1- kilka razy w roku

		2-  raz w m-cu

		3- Kilka razy


w m-cu

		4- raz w tygod

		5-kilka razy


w tygod

		6- codziennie



		

		

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%



		5

		traktuję niektóre osoby,  bezosobowymi przedmiotami

		17

		53,1

		6

		18,7

		3

		9,4

		3

		9,4

		2

		6,25

		1

		3,12

		0

		-



		10

		Stałem się bardziej chłodny dla ludzi od chwili od kiedy podjąłem tę pracę

		15

		46,9

		5

		15,6

		4

		12,5

		4

		12,5

		3

		9,4

		0

		-

		1

		3,12



		11

		Obawiam się,   że ta praca czyni mnie nieczułym emocjonalnie

		17

		53,1

		5

		15,6

		1

		3,12

		2

		6,25

		4

		12,5

		2

		6,25

		1

		3,12



		15

		Tak naprawdę wszystko mi jedno

		16

		50

		5

		15,6

		4

		12,5

		3

		9,4

		3

		9,4

		0

		-

		1

		3,12



		22

		Sądzę, że osoby z którymi mam kontakty zawod., obciążają mnie za niektóre ze swoich problemów

		6

		18,7

		4

		12,5

		7

		21,8

		6

		18,7

		5

		15,6

		4

		12,5

		1

		3,12





Dyskusja

W polskim systemie opieki zdrowotnej,  istotną rolę w opiece nad pacjentem w domu odgrywa pielęgniarka, uczestnicząc w różnych formach świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Pielęgniarka POZ udziela świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki w środowisku zamieszkania podopiecznego (osoba, rodzina, społeczność lokalna) i obejmuje opieką zarówno zdrowych jak i chorych niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne. Zgodnie ze specyfiką wykonywanej pracy, pielęgniarka opieki długoterminowej udziela świadczeń dla pacjentów z chorobami o charakterze przewlekłym, osobom niepełnosprawnym oraz niedołężnym osobom starszym [1,6]. Osoby te wymagają często codziennej a nieraz i całodobowej, profesjonalnej opieki oraz kontynuowania leczenia.


Do zadań pielęgniarki należy realizacja świadczeń pielęgniarskich, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z funkcjonowaniem domowym pacjenta, edukacja zdrowotna, ale także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego [5,6].


Dla pielęgniarek opieki długoterminowej codziennością staje się więc obcowanie z chorobą, starością i ze śmiercią. Z badań dotyczących źródeł stresu zawodowego, przeprowadzonych wśród pielęgniarek w hospicjum wynikało, że stopień stresu związany z pogorszeniem się stanu zdrowia  i śmiercią pacjenta, oceniany był jako duży [11]. Inny rodzaj obciążenia wynika ze specyfiki zawodu w którym nierzadko długotrwały kontakt z chorym i jego rodziną wywołuje postawę roszczeniową i negatywną, szczególnie obserwowaną w stosunku do pielęgniarki pracującej w środowisku domowym pacjenta. Brak szacunku ze strony pacjentów, ich opiekunów, współpracowników stanowią czynniki przyczyniające się do narastania rozczarowania i frustracji w środowisku pielęgniarskim. Do tych obciążeń zawodowych często dołączają się: przeciążenie obowiązkami, presja czasu, duża odpowiedzialność, praca zmianowa, brak kryteriów kontroli osiągnięć, brak informacji zwrotnej i wsparcia społecznego [12]


Badania Kadučáková H. i wsp [13] przeprowadzone wśród pielęgniarek pracujących w Domach Opieki Społecznej, wykazały iż, głównym czynnikiem mającym negatywny wpływ na pracę pielęgniarek jest nadmiar czynności, związany z tym pośpiech i zmęczenie. Największy zaś wpływ na obciążenie pielęgniarki miało ryzyko przemocy psychicznej ze strony klientów. Aktów przemocy najczęściej dopuszczali się pacjenci lub członkowie ich rodzin.



Środki służące minimalizacji czynników obciążenia spoczywają często w rękach  pracodawcy i wymagają aktywnego udziału wszystkich pracowników. Pielęgniarka musi również sama dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne tak,  aby praca nie stała się dla niej potwierdzeniem ale niosła jej satysfakcję [13]. Jest to niezwykle ważne, gdyż w przeciwnym wypadku warunki w jakich obecnie funkcjonują i będą w najbliższej przyszłości funkcjonować pielęgniarki, w tym pielęgniarki opieki długoterminowej, mogą nasilać zespół wypalenia zawodowego.



Występowanie obciążeń psychospołecznych w pracy pielęgniarek znalazło potwierdzenie  w badaniach własnych, z których wynika, że pielęgniarki domowej opieki długoterminowej odczuwają duży i bardzo duży stopień obciążenia (3 i 4 stopień), odpowiednio w 13% i 47%. Największym obciążeniem w środowisku pracy  w opinii badanych było: ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia własnego lub innych osób, interakcje społeczne, oraz natężenie i presja czasu. Obliczona średnia wartość globalna dla obciążenia psychicznego w badanej grupie potwierdza to, gdyż wynosi 3.


Istotny wydaje się fakt, że dla zdecydowanej większości respondentów praca w opiece długoterminowej jest pracą dodatkową, jedynie dla niewielu z nich pracą podstawową. Jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę stosunkowo krótki staż pracy w opiece długoterminowej domowej (od 3-5 lat 50% oraz od 0-2 lat 34% badanej grupy) nasuwa się jednoznaczny wniosek o komasacji obciążeń tego typu związany również z wykonywaną pracą określaną jako główną. Innym istotnym faktem  jest niska ranga oraz poziom gratyfikacji m.in. finansowej tej specjalności pielęgniarskiej wobec innych specjalności.



Wśród typów obciążeń psychospołecznych za najbardziej odczuwalny i dotkliwy ankietowani wskazali na ryzyko związane z zagrożeniem, interakcje społeczne, w następnej kolejności wymieniono środowisko pracy oraz natężenie pracy i presję czasu. 



Uzyskane wyniki są zbliżone do wyników badań przeprowadzonych przez Tartas i wsp. [11], jak i badań przeprowadzonych przez Grugałę [14], oraz Płotkę i wsp. [15] w których to badaniach wykazano, że środowisko pracy pielęgniarki jest nacechowane stresem a do najbardziej obciążających i stresujących czynników należą; zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, małe zadowolenie z wyników pracy oraz niskie wynagrodzenie.



Z analizy badań własnych nad występowaniem zespołu wypalenia zawodowego  w grupie pielęgniarek domowej opieki długoterminowej wynika, że zjawisko to jest obecne. Pod tym kątem przeanalizowano trzy wymiary: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz   poczucie własnej wartości w pracy. Wymiarem najbardziej charakterystycznym okazała się utrata poczucia  wartości w pracy.
Niskie zadowolenie z pracy jest to wielowymiarowe pojęcie, na które składają się uczucia i oceny dotyczące istotnych elementów pracy (np. płaca, poczucie własnej wartości, możliwości rozwoju, autonomia). Osiągnięte wyniki na grupie pielęgniarek opieki długoterminowej wskazują na niską satysfakcję zawodową. Wynik ten jest zbieżny z badaniami Wilczek-Rużyczka i wsp. [16] przeprowadzanymi wśród pielęgniarek i lekarzy różnych specjalności.  W porównaniu do badanej grupy, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach Dębska G. [17] osiągnęły wyższy poziom wypalenia w wymiarze emocjonalnym, a w pozostałych wymiarach porównywalny.  


Wyniki uzyskane w podskali wyczerpanie emocjonalne w badaniach własnych uplasowały się na poziomie średnim. Stąd wniosek że koszty emocjonalne związane z wykonywaną pracą ponoszą same pielęgniarki. Podobne wyniki uzyskano w wymiarze depersonalizacji. Wynika z tego wniosek, że syndrom wypalenia zawodowego danej grupie przekłada się na relację pacjent-pielęgniarka. 



Wyniki badań w analizowanym piśmiennictwie wskazują na występowanie wysokiego  poziomu wypalenia zawodowego w różnych specjalnościach. Na przykład Książek i wsp. [18] wykazali, że w grupie pielęgniarek onkologicznych występuje duży stopień  emocjonalnego obciążenia. Najbardziej niepokojące wydaje się jednak, że problem wypalenia zawodowego występuje  też wśród studentów kierunków medycznych, na co zwrócono uwagę w badaniach Wilczek-Rużyczka i wsp.[19]. Dlatego jak należy skoncentrować uwagę na zapobieganiu i zwalczaniu tego niekorzystnego zjawiska. Bardzo pilną potrzebą jest nie tylko rozszerzanie obszaru badań w zakresie rozpoznania obciążeń psychospołecznych i zespołu wypalenia zawodowego, ale też obszaru oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych. 


Wnioski



1. Pielęgniarki opieki długoterminowej pracujące w środowisku domowym chorego odczuwają obciążenia psychospołeczne w dużym stopniu.


2. Wśród badanej grupy występuje zespół wypalenia zawodowego na poziomie średnim ze szczególnym wskazaniem na wysoki poziom poczucia utraty osiągnięć osobistych.


3. Na poziom obciążenia psychospołecznego oraz wypalenia zawodowego  w badanej grupie może mieć znaczący wpływ, podejmowanie jako dodatkowej pracy w domowej  opiece długoterminowej. 
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Abstrakt


Stav detských chrbtíc sa z roka na rok zhoršuje a najčastejšími poruchami sú skoliózy a nesprávne držanie tela. Pri oboch poruchách je u detí potrebné celoživotné cvičenie a zmena životného štýlu v zmysle predchádzania nedostatku pohybu. Výsledkom dlhodobého sedenia detí v škole a za počítačmi je pohybová chudoba, nevyváženosť svalových skupín a v budúcnosti široká škála bolestivých stavov – od deformácií chrbtice až po poškodenie medzistavcových platničiek.


Kľúčové slová: Skolióza. Chybné držanie tela. Stabilizácia. Mobilizácia. Cvičenie. 


Abstract


Pediatric spinal condition from year to year and worsens most common disorders are scoliosis and incorrect posture. In both disorders in children need lifelong exercise and lifestyle change in terms of preventing the lack of movement. Result from prolonged sitting in school children and computers is physical poverty, unbalanced muscle groups and in the future a wide variety of painful conditions - from spinal deformation damage to the intervertebral discs.

Keywords: Scoliosis. Incorrect posture. Stabilization. Mobilization. Exercise

Úvod 


Držanie tela je výslednicou určitého tvaru chrbtice, práce najmä posturálnych svalov, posturálnych reflexov a funkcie chrbtice. Je sprievodným znakom každej činnosti a samo o sebe je činnosťou, pohybovým návykom, ktorý vieme z veľkej časti ovládať svojou vôľou. Držaním tela označujeme vzájomnú polohu jednotlivých častí tela – hlavy, trupu, končatín, ktorá sa prezentuje u jednotlivca či už v pokoji alebo pri každej pohybovej činnosti. Správnemu držaniu tela sa musí každý človek naučiť, to už v tom období, keď je človek tvarovateľný, plastický, schopný telesne sa plne rozvinúť (Labudová, 2010). 




Obrázok  1 Držanie tela


(Zdroj: http://www.google.sk/images?hl=sk&q=spr%C3%A1vne+dr%C5%)

Nesprávne držanie tela. Pri nesprávnom držaní tela sa vyskytujú aj rôzne odchýlky prechodného charakteru (ak sú trvalého charakteru jedná sa o deformácie v oblasti štruktúry chrbtice, kĺbov, svalov a väzív), ktoré narúšajú optimálnu vertikálnu os tela. Na obrázku 1 sú znázornené stupne držania tela: 


A - výborné držanie tela 


B - dobré držanie tela 


C - oslabené držanie tela 


D - zlé držanie tela. 


Z čelného pohľadu je možné nájsť identifikátory chybného držania tela (obr. 2, 2a a 2b). 
        

Obrázok 2 Čelný pohľad chybného držania tela

(Zdroj: http://www.google.sk/images?hl=sk&q=spr%C3%A1vne+dr%C5%)

Je to viditeľný odklon osi hlavy od osi tela, nerovnaká výška pliec, vybočenie línie chrbtice od vertikálnej osi tela.(skoliotické držanie tela). 


Skolióza je vybočenie chrbtice vo frontálnej rovine a v transverzálnej rovine. Nastáva rotácia stavcov, asymetria hrudníka  a rebier, obmedzenie pohyblivosti chrbtice. Skolióza nie je len kozmetickou chybou, ale má nepriaznivý vplyv na orgány uložené v hrudníku.


Klinické vyšetrenie 


Pre stanovenie diagnózy je dôležité röntgenologické vyšetrenie (predozadný a bočný snímok), ktorý ukáže rozsah a povahu zakrivenia. Zakrivenie chrbtice sa hodnotí podľa Cobba. Podľa toho je skolióza rozdeľovaná do štyroch základných skupín: 


13. ľahká skolióza: uhol do 40° 


14. stredne ťažká skolióza: uhol 40° až 60° 


15. ťažká skolióza: uhol 60° až 80° 


16. veľmi ťažká skolióza: uhol nad 80° 


Uhol zakrivenia sa ale môže ešte meniť i po ukončení aktívnej fázy rastu. U dievčat sa vyskytuje 3x častejšie ako u chlapcov (Dungl, 2005). 


Delenie skolióz:

· skoliotická krivka typu C,


· skoliotická krivka typu S,


· viacpočetné krivky.


Klasifikácia skolióz podľa lokalizácie:

· occipito-cervikálne,


· cervikálne,


· cerviko-torakálne


· torakálne,


· torako-lumbálne,


· lumbálne,


· lumbo-sakrálne.


Klasifikácia podľa smeru krivky:

· dextro-konvexné,


· sinistro-konvexné.


Skoliózy delíme na: 

· neštrukturálne – s viditeľným miestom zakrivenia, bez zmien na kostre, napr. posturálne, pri skrátení končatiny


· štrukturálne – so zmenami na chrbtici zakrivením s torziou stavcov. Môžu mať príčiny známe, napr. myogénne, osteogénne (zle vyvinuté stavce), neurogénne. Idiopatické (neznáme) príčiny- delíme ich na infantilné (do 3 rokov), juvenilné (od 3 do 10 rokov), adolescentné (nad 10 rokov) (Dungl, 2005).


Skoliózu rozlišujeme:


· primárnu – má známu príčinu, napr. vývojová deformácia stavcov, alebo neznámu príčinu (idiopatická skolióza);


· sekundárnu – je kompenzačná vždy (je tam iná základná príčina), je prevažne esovitého tvaru. Môže sa prejaviť ako následok kratšej dolnej končatiny alebo u akútneho lumbaga.


Zisťujeme aj to, či je skolióza kompenzovaná alebo nie je kompenzovaná. Vyšetruje sa pomocou olovnice alebo pomocou dvoch váh. 1. spôsob je viacej zameraný na chrbticu, 2. spôsob hovorí o schopnosti CNS. Korigovať polohu ťažiska tela prostredníctvom zmien svalového napätia (Dungl, 2005).


Vyšetrenie olovnicou: pacient stojí chrbtom k nám, špagát olovnice priložíme ako je protuberantia occipitalis externa a hodnotíme, či špagát pretína prechodové miesta medzi úsekmi chrbtice krčnej a hrudnej (C-Th), hrudnou a bedernou (Th-L) a L-S prechod. Posledný prechod je lepšie hodnotiť intergluteálnou ryhou. Ak špagát pretína všetky tri miesta, je skolióza kompenzovaná. Ak nie, tak skolióza nie je kompenzovaná.


Hodnotenie dvoch váh: pac. sa postaví na 2 váhy súčasne. Väčšinou ak je kratšia končatina, pac. zaťažuje váhu viacej na kratšej strany, ak nie sú ďalšie poruchy v pohybovom systéme. Väčšinou toto vyšetrenie nám udáva, či CNS kompenzuje rôzne disfunkcie v pohybovom aparáte dobre alebo zle (či sa vie vykompenzovať alebo zle).


Vývoj skoliózy


· porucha CNS – porucha riadenia pohybu v prenatálnom veku,


· porucha CNS – pri protrahovanom pôrode,


· rozvoj perifernej symptomatológie v dobe otáčania, plazenia,


· rozvoj perifernej symptomatológie v porušenej koordinácii chôdze,


· vytvorenie asymetrických svalových dysbalancií v škole,


· prehĺbenie asymetrických svalových dysbalancií jednostranným športom,


·  rozvoj funkčnej skoliotickej krivky,


· fixácia skoliotickej krivky,


· rozvoj celotelovej svalovej dysbalancie – rozvoj myofasciálnej bolesti,


· fixácia patologických koordinačných stereotypov


· degenerácia medzistavcových platničiek a kĺbov – výhrezy diskov, predovšetkým v bedrovej oblasti,


· prestavba stavcových tiel a oblúkov – klínovité stavce,


· rozvoj deformity hrudníka,


· rozvoj ťažkej degenerácie chrbtice – spinálne stenóza,


· rozvoj orgánovej dysfunkcie - cor kyphoskoliotikum, urogenitálne ťažkosti a pod.(Smíšek, 2012). 


Pri skolióze je situácia zložitejšia. Zdá sa, že sa väčšinou jedná o primárnu centrálnu poruchu v oblasti riadenia pohybu a svalového tonusu. Niekedy je porucha len mierne vyjadrená v zmysle malej mozgovej dysfunkcie a čká na svoju príležitosť. Pri jednostrannom mnohohodinovom preťažení školopovinných deti rozvíjame ďalší negatívny faktor asymetrickou svalovou dysbalanciou. Tu podstatne zhorší nevhodný šport v dobe rastu (tenis, hokej, inline-scating, florbal, jazda na bicykli, plávanie). K tomu sa pridá akcelerovaný rast. Spočítaním negatívnych faktor vzniká funkčná skoliotická krivka. Tu je možno veľmi rýchlo kompenzovať cvičením svalového stabilizačného korzetu, ktorý pozostáva zo špirálových svalových reťazcov – špirálová stabilizácia.  V tejto fáze dominuje asymetrické oslabení. Hlavnou liečbou je posilňovanie. Jedná sa však o akútne ochorenia a kompenzácia musí byť okamžitá. Pri zanedbaní včasnej liečby krivka sa rýchlo dekompenzuje na krivku fixnú. Pohybová liečba má charakter posilňovania a použitie fixného plastového korzetu bráni zapojeniu svalov, ktoré sme precvičili. Fixný korzet bráni v aktivácii dynamických svalov a neguje pohybovou liečbu. Na druhej strane fixný korzet zvyšuje napätie paravertebrálnych svalov vytvorí ťažké svalové dysbalancie. Týmto mechanizmom fixný korzet poškodí na trvalo dieťa, a preto je kontraindikovaný. Fixný korzet je indikovaný len u pasívnych pacientov, alebo u pacientov, ktorí nie sú schopní pochopiť cvičenie (ťažké mozgové dysfunkcie). To platí i o operačných výkonoch. Samozrejme , že operácie sú vhodné pri ťažkých vývojových anomáliách (Smíšek, 2012). 


Liečba skoliózy pomocou spinálnej stabilizácie (SM systém) : 


· vytvorenie stabilizačného svalového korzetu v oblasti trupu cestou špirálovej stabilizácie,


· relaxácia svalov v napätí a posilnenie svalov oslabených v pletenci ramennom a panvovom,


· obnovenie pohyblivosti hrudnej chrbtice a hrudníka,


· vytvorenie klenby nožnej a odstránenie ďalších porúch v oblasti dolnej končatiny, postavenie a hybnosť kolenného a bedrového kĺbu,


· balančné cvičenie pre dobrú funkciu stojnej dolnej končatiny do chôdze,


· komplexná koordinácia a stabilizácia chôdze a behu


· pri vyššom stupni svalového napätia a skrátenia je potrební prevádzať manuálnej relaxačné techniky (Smíšek, 2012). 


Čo je SM systém (SMS)?


SM systém – stabilizácia a mobilizácia je výber cvikov, ktoré aktivujú svalové reťazce, ktorých hlavnou funkciou je sťahovať obvod tela a vytvoriť svalový korzet. Pre cvičenie, ktoré chrbtici prospieva je dôležitá pozícia tela, charakter cvikov, použitá sila, rýchlosť, dĺžka a intenzita cvičenia. Cvičenie sa dobre osvedčilo aj ako súčasť rehabilitačného plánu a liečby ochorenia chrbtice, predovšetkým pri poškodení medzistavcových platničiek, ramenných, bedrových a kolenných kĺbov, skoliózy.

SMS je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybov. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Je to súbor 12 základných cvikov, ktoré sa ďalej rozširujú. Celkovo je možných až 60 cvikov. Pri cvičení sa okrem chuti cvičiť používa špeciálne elastické lano, balančná podložka (kocka) a pomocné palice pri simulácií Nordics walking.


Hlavní príznaky poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov 


· Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a svalovej stabilizácii. 


· Možnosti liečby, prevencie. Hlavné ťažisko poruchy je v poruche funkcii dynamických svalových reťazcov LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov sa vytvára  dynamický stabilizačný svalový korzet (Smíšek, 2012). 


Návrh na komplexnú prevenciu a liečbu skoliózy


Úloha pediatra: vytipovanie rizikových pacientov (asymetrické postavenie lopatky v protrakcii a elevacii, chabý svalový korzet, porucha koordinácie chôdze) vyhľadávanie poruchy v riadení pohybu u detí už v 3. mesiaci, zabezpečenie včasnej rehabilitácie, správna orientácia pacienta na pohybov liečbu, dispenzarizácia – sledovanie rizikových pacientov po dobu celého rastu.

Úloha štátu: vytvorenie zákonov o dlhodobých pohybových rehabilitačných programoch pre skoliotikov a ďalšie chronické pohybové poruchy. Zavedenie zdravotnej telesnej výchovy do škôl.


Úloha fyzioterapeutov a rehabilitačných lekárov: pochopenie koordinácie a stabilizácie chôdze, zvládnutie cvikov a manuálnych techník, ktorí umožnia aktívnu liečbu a prevenciu.


Úloha učiteľov telocviku, cvičiteľských organizácii, fitness-centier a trenérov: zaviesť programy zdravý šport, prevencia, rehabilitačný šport, zdravotná telesná výchova, regenerácia, kompenzácia športového preťaženia (Smíšek, 2012).


Záver


Skolióza je porucha pohybovej koordinácie a stabilizácie, teda porucha riadenia, na ktorej sa rozvíja periférna zložka – komplikovaná celotelová svalová dysbalancia (Smíšek, 2011, s. 135). Pohybový liečebný program SMS dáva množstvo dôkazov o tom, že aj vo vyššom veku je možné pri pravidelnom cvičení podstatne zlepšiť funkciu pohybového aparátu a znížiť bolesti. Zlepšenie celkového zdravotného stavu následne zlepšuje aj psychiku človeka a to pomáha zlepšiť celkovú kvalitu života. 
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Abstrakt


Neustále se zvyšující počet dětí s psychosomatickým onemocněním vyžaduje specifickou péči a profesionální připravenost sester. Práce je příspěvkem k pochopení všech aspektů psychosomatických onemocnění a specifické péče o děti s tímto onemocněním. Zabývá se pojetím psychosomatiky a jejím vývojem, hodnotí působení faktorů ovlivňujících a působících na člověka ve zdraví i v nemoci. Popisuje jednotlivá vývojová období dítěte a staví je do souvislosti s psychosomatickými onemocněními v daném věku, diagnostikuje vnímání a hodnocení nemoci dítětem i jeho rodinou, zaměřuje se na problematiku hospitalizace dětí, léčby psychosomatických onemocnění i význam poskytované péče metodou ošetřovatelského procesu. Sestry vnímají ošetřovatelský proces jako efektivní metodu ošetřovatelské péče, která časněji diagnostikuje psychosomatická onemocnění u hospitalizovaných dětí a představuje komplexní přístup k dítěti i k rodině. Ošetřovatelská praxe potřebuje vzdělané sestry, které mají dostatek vědomostí a znalostí o realizaci ošetřovatelského procesu, které uplatňují v praxi a tím významně ovlivňují kvalitu a efektivitu poskytované péče o dětské pacienty včetně jeho rodiny.


Klíčová slova: Psychosomatika. Psychosomatická onemocnění. Zdraví. Nemoc, ošetřovatelský proces. Význam ošetřovatelského procesu. Hospitalizace dítěte.

Abstract


The ever-increasing number of children with psychosomatic illness requires specific care and professional preparedness of nurses. This work is a contribution to the understanding of all aspects of psychosomatic illnesses, and specific care for children with this disease. It deals with the concept of psychosomatic medicine and its development, assesses the effect of factors influencing and acting on humans in health and disease. It describes the individual development of children and puts them into the context of psychosomatic illnesses at a given age, diagnoses illness perception and evaluation by the child and his family, focusing on the issue of hospitalization of children, treatment of psychosomatic illness and the importance of giving medical care. Nurses perceive the nursing process as an effective method of nursing care that sooner diagnoses psychosomatic illnesses among hospitalized children and provides a comprehensive approach to the child as well as family. Nursing practice needs well- educated nurses who have knowledge and skills in implementation of the nursing process, which they apply in practice, and thus significantly affect the quality and efficiency of care for pediatric patient, including his family.

Key words: Psychosomatic. Psychosomatic diseases. Health. Illness. Nursing process. The importance of the nursing process. The child's hospitalization.

Úvod


Zdraví a jeho vnímání je důležitým aspektem života každého jedince. Obecně lze říct, že člověk se cítí zdráv, pokud prožívá svůj život spokojeně, s pocitem jistoty a pohody. Zdraví tak představuje optimální, příznivé prožívání současné situace z hlediska tělesného, duševního, ale i dobrého sociálního zařazení, které se projevuje pocity plné výkonnosti, síly a optimistickým pohledem do budoucnosti. Každé narušení zdraví představuje proces změn zdravotního stavu člověka a nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života.


V posledních letech výrazně stoupá incidence onemocnění dětí, kde převládají výrazné somatické projevy, ale opakované výsledky vyšetření jsou negativní a z pohledu biologické medicíny jim nic není. Psychická zátěž dítěte může přispět k vyvolání tělesných potíží, proto každé onemocnění musíme vnímat v souvislostech, což vyžaduje komplexní přístup ošetřujícího personálu. Každé onemocnění dítěte můžeme vnímat jako psychosomatické, každé onemocnění v sobě zahrnuje složku psychickou, somatickou, sociální i spirituální a intenzita působení těchto faktorů je závislá nejen na samotném onemocnění, ale i na osobních a charakterových vlastnostech dítěte i rodiny. Diagnostika onemocnění, kde převládá podíl psychosociálních vlivů, je zpravidla velmi obtížná a náročná, vyžaduje nejen efektivní spolupráci všech členů multidisciplinárního týmu, ale především i rodičů a samotného dítěte. Pro rodiče bývá často těžko přijatelná představa, že příčinou onemocnění jejich dítěte jsou psychosociální či emoční problémy. Většinou se soustředí na léčbu, protože jejich dítě má tělesné obtíže a ty se musí léčit, a neúspěch léčby vnímají jako selhání medicíny. 


V dětském věku, na rozdíl od dospělosti a stáří, je osobnost dítěte a různé složky jeho organismu jinak rozvinuta, což je důležité jak pro hodnocení zdravotních obtíží, tak i pro jejich léčbu. Primárním cílem léčby je somatická terapie, která je nezbytným předpokladem k celkovému zlepšení zdravotního stavu dítěte a důležitou roli hraje i z hlediska psychického. Psychoterapie nachází největší uplatnění tam, kde duševní vlivy mají rozhodující úlohu v etiologii a v patogenezi dané poruchy, ať se jedná o samotné základní onemocnění nebo o sekundární problémy a komplikace, které se u dítěte objevily jako odezva na jiné postižení. Základem úspěšnosti léčby je navázání účinného vztahu s dítětem i rodiči, efektivní komunikace a psychosomatický přístup. 


Psychosomatický přístup je základem holistické filozofie, tvoří podstatu ošetřovatelství a odráží se i v ošetřovatelské praxi. Ošetřovatelská péče poskytovaná metodou ošetřovatelského procesu je zaměřená nejen na tělesné projevy onemocnění, ale i na identifikaci všech potřeb, problémů dítěte v souvislosti s prostředím, které dítě obklopuje. Již v první fázi ošetřovatelského procesu dokáže sestra na základě celkového hodnocení a posuzování dítěte a rodičů odhalit možné související problémy se současným onemocněním.


Psychosomatická medicína je oborem, který se jako první začal zabývat studiem a analýzou problémů a rolí psychologických faktorů ve zdraví i nemoci člověka. Mluvíme-li o psychosomatice a jejím chápání člověka jako bio-psycho-somatické bytosti, je zdraví a jeho vnímání důležitým aspektem života každého jedince.


Každý člověk si na základě svých intelektuálních schopností vytváří představy, své vlastní pojetí o věcech a jevech, které nás obklopují. Stejně tak je to se zdravím, to jak člověk vnímá zdraví, je úzce spjato s jeho hodnotovým systémem, vzděláním a společností, ve které člověk žije. Obecně lze říct, že člověk se cítí zdráv, pokud prožívá svůj život spokojeně, s pocitem jistoty, pohody a s vytyčením blízkých i vzdálených cílů. Hovoříme o optimálním, příznivém prožívání současné situace z hlediska tělesného i duševního zdraví, ale i dobrého sociálního zařazení, které se projevuje pocity plné výkonnosti, síly a optimistickým pohledem do budoucnosti. Většina lidí, zejména mladí lidé, si svůj pocit zdraví často ani neuvědomují, mají tendenci zdraví podceňovat a v systému hodnot ho často neřadí na stupeň nejvyšší (Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 2003).


Psychosomatika představuje celostní pohled na zdraví těla i duše. Jde o pojem, který má svůj původ již ve starověké řečtině a skládá se ze dvou slov, „psyché“, což znamená duše a „soma“ je tělo. Spojení těchto dvou slov odráží hlavní úlohu psychosomatiky, jde o zkoumání vztahů mezi tělem a duší, jak jsou tělo a duše propojeny, jaká je mezi nimi interakce a výsledkem je komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Zdraví je pojem relativní a jak už bylo řečeno, je podmíněné tělesně, duševně, ale i sociálně, tzn. společností, ve které člověk žije, zvyklostmi a s tím spojenými nároky prostředí. Z toho vyplývá, že psychosomatika chápe člověka jako bio-psycho-sociální bytost, která je v neustálé interakci s prostředím, ve kterém žije, a klade důraz na význam duševních faktorů.



Všechny pocity v lidském těle vyvolávají nějakou tělesnou reakci a každá tělesná reakce vyvolává nějaké pocity, mluvíme tak o psychosomatické reakci. Pokud dojde k narušení zdravé podoby prožívání, objeví-li se patologické formy vztahů mezi tělem a duší, mluvíme o psychosomatickém onemocnění a psychosomatóze (Morschitzky, Sator, 2007).


Pojem psychosomatika můžeme chápat dvojím způsobem:


· V diagnostice i terapii zohledňuje stejnou měrou působení faktorů duševních, tělesných, psychosociální a z tohoto pohledu nepředstavuje jednotnou disciplínu, jakou je chirurgie, psychiatrie nebo vnitřní lékařství, ale tvoří psychosomatický interdisciplinární koncept.


· Druhý pohled představuje vnímání psychosomatiky jako samostatného lékařského oboru, jehož jádrem je zkoumání a léčba vzájemného působení těla a duše při určitých onemocnění (Baštecký, Šavlík, Šimek 1993).


Psychosomatické problémy v dětském věku



V posledních letech výrazně stoupá incidence psychosomatických poruch v dětském i dorostovém věku. Příčinou může být rostoucí psychosociální zátěž dětí, ale i zvýšená citlivost odborníků při jejich vyhledávání i diagnostice. Na základě rozsáhlého průzkumu pediatrické praxe bylo zjištěno, že 5-40 % dětských pacientů trpí psychosociálními problémy a 8-10% psychosomatickými poruchami (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993). Psychosomatické poruchy vznikají velmi snadno již v raném dětském věku, kdy převažují celkové projevy v tělesné oblasti. Čím je dítě mladší, tím více souvisí tělesné vzrušení s tělesnými projevy, které se projevují řečí těla dítěte, a tím více ovlivňují sociální faktory tělesné funkce. U malých dětí jsou tak poruchy globálnější, až v pozdějším věku se celkový obraz onemocnění začíná diferencovat do poruch určitého typu nebo určitého tělesného systému. Psychosociální vlivy životního prostředí, emoční a fyziologické faktory působí souběžně, vzájemně se ovlivňují a čím časněji porucha vznikne a déle se rozvíjí, tím stoupá pravděpodobnost vzniku závažné poruchy. Mluvíme-li o psychosociálních vlivech, pak nesmíme zapomenout na rodinu dítěte a její charakteristiky, která hraje klíčovou roli. Důležité je vnímat systémovou propojenost celého rodinného systému a všech osob, které do systému patří a plní zde svou funkci. Psychosociální vlivy mohou vyvolávat změny v tělesné oblasti, ale zároveň tělesné poruchy ovlivňují rovnováhu a kvalitu prožívání (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993).



Úspěch diagnostiky psychosomatického onemocnění je podmíněn bio-psycho-sociálním pojetím a komplexním systémovým přístupem lékaře.


Vybraná psychosomatická onemocnění dětí



Z holistického pohledu můžeme vnímat všechna dětská onemocnění jako psychosomatická. V posledních letech přibývají onemocnění v dětském věku, kdy se zpravidla neprokáže žádná organická příčina a dominantní roli hrají faktory psychické a sociální, které vedou k opakovaným hospitalizacím dítěte.


Enuréza



Enuréza patří do poruch regulace vyměšování a je to neschopnost ovládat vyměšování moči, což se projevuje mimovolním pomočováním. Nejčastěji se setkáváme s nočním pomočováním dětí – enurésis nocturna. Často se vyskytuje u dětí předškolního a mladšího školního věku, v 7 letech trpí enurézou 7 % dětí a častěji postihuje chlapce. Z hlediska etiologie rozlišujeme primární enurézu, kdy se dítě vůbec nenaučilo kontrolovat vyměšování moče a sekundární, kdy se to dítě sice naučilo, ale z nějakých příčin došlo opět k pomočování.



Mluvíme-li o psychosomatickém onemocnění, máme na mysli právě sekundární enurézu. Příčinou může být necitlivý, příliš náročný trénink udržování čistoty neodpovídající vývojové úrovni dítěte, nebo naopak jeho zanedbávání. Za možný zdroj psychosomatického stresu bývá nejčastěji považována rodina, zejména pokud je rodinné prostředí disharmonické, konfliktní, emočně neuspokojivé a nefunguje zde vzájemná komunikace. Také kolektivní zařízení, které dítě navštěvuje, může být zdrojem jeho potíží, nejčastěji to jsou problémy, konflikty s vrstevníky, nechtěné vyčlenění dítěte z kolektivu, neefektivní vztah s učitelem a rizikové chování vrstevníků (šikana, agrese). Často se na vzniku a rozvoji poruch podílí i aktuální stresy a traumatické zážitky.


Enuréza představuje pro dítě stresující zážitek projevující se vyšší emoční reaktivitou, zvýšeným sklonem k úzkostným reakcím, strachem z dalších nepříjemností, ztrátou sebedůvěry, pocity viny či depresivními náladami. Pro zvládnutí potíží má značný význam přístup rodiny a hodnocení samotným dítětem, které je závislé na dosažené vývojové úrovni. Negativní postoj k dítěti ze strany rodiny nebo vrstevníků, trestání, posmívání se a ponižování může u dítěte vyvolávat různé obranné reakce, které mohou mít charakter úniku, dítě se straní ostatních lidí, izoluje se, nebo se projeví v útočném agresivním chování, jehož příčinu okolí nechápe. Enuréza může být také projevem určitého vzdoru dítěte vůči rodičům, reakcí na situaci, kterou není schopné jinak zvládnout a právě v takovýchto situacích negativní reakce rodičů výrazně posiluje tendence dítěte takto reagovat. 


Sociální význam pomočování je jednoznačně negativní. Společnost je schopna akceptovat pomočování pouze v raném dětském věku, pokud přetrvává i později, je pro postižené dítě značně stigmatizující, což vede k izolaci dítěte od společnosti, vrstevníků (Morschitzky, Sator, 2007, Vágnerová, 2004).


Bolesti břicha



Bolesti břicha, psychogenně podmíněné, patří mezi častá onemocnění postihující děti středního školního věku i mladistvé. Bolestmi břicha trpí až 10-15 % školáků a především se jedná o dívky. Z pohledu psychosomatiky mluvíme o takových bolestech břicha, kdy na základě diagnostických vyšetření byla vyloučená somatická příčina. 



Bolesti vznikají náhle, mají kolikovitý ráz, imitující jiná onemocnění v této oblasti, nejčastěji se vyskytují v ranních a dopoledních hodinách, v časové shodě s dobou vyučování a bývají spojené s nevolností, zvracením a někdy i zvýšenou tělesnou teplotou. Někdy se jedná o dlouhodobé nebo opakované potíže, kolem kterých se pak vytvářejí ritualizované postupy v rodině i při lékařské péči. Hlavní příčinou bývají problémy spojené s docházkou do školy, strach ze školy, ze zkoušení, problémy s učením a problémy s vrstevníky. Dalším významným faktorem podílejícím se na vzniku těchto psychosomatických obtíží bývá rodina, neuspokojivé vztahy v rodině, časté konfliktní situace mezi rodiči i přílišné ambice rodičů, kteří kladou na dítě nepřiměřené nároky, ať v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti volnočasových aktivit. Nebývá výjimkou, že chronické opakované potíže vedou i k operačním výkonům.



Děti s bolestmi břicha bývají často hospitalizovány v nemocnici. Zpravidla se jedná o krátkodobé hospitalizace, po vyloučení organické příčiny onemocnění a při opakovaných atacích bývá rodičům zpravidla doporučována psychoterapie.



Neschopnost dítěte přijmout zodpovědnost, strach a obavy je spojena s lhaním, záškoláctvím, útěky z rodiny, někdy i simulací bolesti a vede k negativnímu vnímání rodinou, školou i vrstevníky (Vágnerová, 2004).


Poruchy příjmu potravy 


K psychogenním poruchám příjmu potravy patří mentální anorexie a mentální bulimie. Jedná se o takové poruchy, pro které je charakteristická patologická změna postoje k vlastnímu tělu a neadekvátní hodnocení jeho proporcí a hmotnosti. Začátek onemocnění se nachází ve většině případů mezi 13. a 16. rokem života, nejčastěji jsou postiženy mladé dívky a mladé ženy zpravidla nadprůměrně inteligentní. 


Na vzniku těchto poruch se podílí komplex biologických, psychických a sociálních faktorů. Za významné spouštěcí i posilující faktory jsou považovány především sociální vlivy, dlouhodobé dysfunkční rodinné vztahy, charakterizované příliš rigidními vztahy mezi jednotlivými členy, neschopností řešit konflikty s převažující strategií, popírání problému a potlačování emocí. U mentální anorexie bývá často zdůrazňován význam vztahu mezi matkou a dcerou, který se projevuje přílišnou kritičností ze strany matky, kladením důrazu na dodržování pravidel a dosahování dobrého výkonu a úspěchu. Ke vzniku poruch příjmu potravy přispívají i vývojově podmíněné specifické zátěže spojené s dospíváním, biologické změny, zátěže spojené s emancipací od rodiny, s rozvojem vlastní identity a přijetím ženské role, včetně sexuality. Jedním z důvodů je i sociokulturní stereotyp, zdůrazňující význam ženské krásy, kdy štíhlost je chápána jako nezbytný předpoklad atraktivity (Krch, 2010).



Mezi typické příznaky, charakteristické pro obě poruchy příjmu potravy, patří především nízké sebehodnocení, nejistota, závislost na názoru jiných lidí a sklon potíže s jídlem bagatelizovat a popírat. U mentální anorexie dochází k odlišnosti emočního prožívání, což se projevuje schopností hlubšího citového prožívání, většinou s převahou negativních emocí a tendencí emoce potlačovat. Anorektičky trpí zvýšenou úzkostností a dráždivostí, nejsou schopny prožívat pohodu a bývají často depresivní. Mění se i jejich způsob uvažování, typický bývá černobílý styl myšlení a nechuť ke kompromisům, bývají nejisté, rigidní, často jim chybí smysl pro humor. Anorektické dívky bývají většinou nadprůměrně inteligentní, jsou úspěšné ve studiu, mívají vysoké aspirace, obvykle iniciované rodinou (matkou) a potřebují neustálé sebepotvrzování úspěchu. Jejich chování je bezproblémové, konformní, nechtějí vybočovat z normy a kladou velký důraz na dodržování pravidel a platných norem. Ve vztahu k druhým lidem jsou spíše introvertní, nejisté a nedůvěřivé a mají málo přátel. Bez ohledu na své úspěchy mívají nižší sebevědomí, jsou nejisté, plaché a mají tendenci k sebeomezování.



U nemocných s mentální bulimií převažuje impulzivita a silně omezená schopnost sebeovládání. Bývají emočně labilní, úzkostné, depresivní a zvýšeně sebekritické.



V oblasti sociální dochází k narušování mezilidských vztahů a vztahů v rodině v důsledku lhaní, podvádění a krádeží, které souvisí s jejich cílem vyhýbání se jídlu, nebo naopak jeho nadměrnou konzumací. Tyto projevy jsou nepříznivě hodnoceny okolím a vedou k vyčlenění jedince, k jeho izolaci, která jeho problémy ještě zhoršuje (Vágnerová, 2004, Krch, 2007).


Ošetřování dítěte s psychosomatickým onemocněním prostřednictvím ošetřovatelského procesu



 Pediatrické ošetřovatelství se zaměřuje na celostní plynulou péči o dítě a jeho rodinu ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelská péče je poskytovaná metodou ošetřovatelského procesu, který představuje organizovaný a systematický přístup sestry v péči o dítě a jeho rodinu v každém prostředí a s ohledem na jeho vývojová specifika. Ošetřovatelský proces je komplexní systematická racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče, která zahrnuje pět vzájemně prolínajících a opakujících se fází, uspořádaných v logickém pořadí (Sikorová, 2011).



V první fázi ošetřovatelského procesu „Posouzení zdravotního stavu“ sestra sbírá data, ověřuje a třídí údaje o zdravotním stavu individuálních potřeb dítěte. Zdrojem dat pro posouzení ošetřovatelské anamnézy a funkčnosti potřeb dítěte jsou především dítě a jeho rodina. Při posuzování odpovědí a reakcí dítěte musí brát sestra v úvahu specifika související s jeho věkem, zdravotním stavem a prostředím. Úplné a přesné údaje získává především během rozhovoru s rodiči, pozorováním dítěte, prostřednictvím zdravotnické dokumentace a od dalších profesionálů z okruhu zdravotníků, pedagogů a sociálních pracovníků. Osvědčeným způsobem zjišťování informací je strukturovaný rozhovor, který zahrnuje oblast fyziologickou, psychickou, sociální i spirituální a během něhož se sestra cíleně zaměřuje na problémy dítěte a jeho doprovodu. Zhodnocení stavu dítěte zahrnuje nejen schopnost správného posouzení zdravotních problémů, ale i zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte, proto je v této fázi velmi důležité i fyzikální vyšetření, které doplňuje rozhovor a pozorování. Fyzikální vyšetření se řídí individualitou dítěte, jeho věkem, vývojovým stupněm, předešlými zkušenostmi i emocionálním stavem. Samotné vyšetřování by mělo být realizováno formou hry, dítě i rodiče by měli být předem informováni a vhodnou formou připraveni na to, jak bude vyšetření probíhat.



Při shromažďování a třídění údajů o pacientovi zvažuje sestra subjektivní zhodnocení současného stavu dítěte vyjádřené vlastními slovy, objektivizuje údaje získané od rodičů, případně jiných odborníků, údaje získané měřením (fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření apod.) a informace z dokumentace dítěte. Hlavním cílem posuzování v pediatrickém ošetřovatelství je vytvoření databáze, která zahrnuje všechny základní a rozšířené informace o zdravotním stavu dítěte a jeho potřebách. Poslední etapou první fáze ošetřovatelského procesu je zaznamenávání uspořádaných údajů do ošetřovatelské dokumentace. Důraz je kladen na přesnost zaznamenání všech zjištěných údajů a používání správných formulací a terminologie (Boledovičová, 2006). Již v první fázi ošetřovatelského procesu dokáže sestra na základě celkového hodnocení a posuzování dítěte a rodičů odhalit možné související problémy se současným onemocněním.



Druhá fáze ošetřovatelského procesu „Ošetřovatelská diagnostika“ představuje analýzu anamnestických údajů; interpretaci a rozbor výsledků pozorování, rozhovoru a fyzikálního vyšetření s následným provedením syntézy poznatků a stanovením aktuálních a potenciálních diagnóz. Cílem ošetřovatelské diagnostiky je rozpoznání a zhodnocení reakce dítěte na nemoc. V ošetřovatelské diagnostice se v současné době využívá taxonomie NANDA-I, která obsahuje standardizované názvy, definice a charakteristické znaky ošetřovatelských diagnóz. Tato taxonomie je v neustálém vývoji, je opakovaně revidována, aktualizována, je platná vždy pro určité období a představuje určitý rámec, z kterého mohou čerpat všechny pediatrické specializace. Většina dětských oddělení má vytvořenou vlastní ošetřovatelskou dokumentaci se souhrnem nejčastějších ošetřovatelských diagnóz typických pro příslušné oddělení, která zároveň poskytuje i prostor pro záznam neuvedených diagnóz. Ošetřovatelská diagnóza vyjadřuje reakci dítěte a jeho rodiny na chorobný proces, stav či situaci, kterou sestra identifikovala a kterou může v rámci svých profesních kompetencí řešit. Usměrňuje nezávislé sesterské činnosti a je doplňkem k lékařské diagnóze. Ošetřovatelská diagnóza může být dvousložková, nebo může obsahovat tři složky; problém, etiologii, symptomy, a jejím cílem je vyjádření problému dítěte odbornou terminologií. Používání a správná formulace ošetřovatelských diagnóz ulehčuje komunikaci v ošetřovatelském týmu (Tóthová a kol., 2009).



Třetí fáze „Plánování ošetřovatelského procesu“ je důležitou částí ošetřovatelského procesu, jelikož v této fázi určujeme cíle, které jsou zaměřené na dítě a plánujeme ošetřovatelské strategie a intervence, které směřují k péči o zdravé či nemocné dítě a k zabezpečení jeho optimálního vývoje. Plánovaná ošetřovatelská péče je zaměřená celostně na dítě, na plynulou péči o něj, na spolupráci s jeho rodinou a edukaci v rámci plnění funkcí rodiny. Plán ošetřovatelské péče je sestavován s ohledem na názory dítěte a jeho rodiny a zahrnuje určení priorit péče, vytyčení cílů a výsledných kritérií, s následným sestavením plánu péče. Během sestavování plánu sestra spolupracuje nejen s pacientem a jeho rodinou, ale i s ostatními členy multidisciplinárního týmu, studuje odbornou literaturu a zaznamenává všechny informace související s problémy dítěte (Sikorová, 2011).



Výsledkem systematického plánování je plán ošetřovatelské péče, který je zdokumentován v ošetřovatelské dokumentaci a na jehož základě dětská sestra realizuje ošetřovatelské intervence a aktivity s cílem dosáhnout žádoucího výsledku. Jedná se o čtvrtou fázi ošetřovatelského procesu „Realizace ošetřovatelského procesu“, jejímž úkolem je dosažení naplánovaných cílů individualizované péče o dítě. Tato fáze představuje konkrétní péči o dítě a je založená nejen na stanoveném plánu péče, ale na opětovném posouzení dětského pacienta, kontrole jeho priorit a organizaci personálních i materiálních podmínek. Realizace ošetřovatelské péče probíhá průběžně a mezi touto fází a dalšími fázemi ošetřovatelského procesu je vzájemný vztah. K tomu, aby realizace naplánované péče byla úspěšná, je nezbytné, aby měla sestra dostatečné vědomosti, dovednosti a postupovala podle stanovených standardů (Tóthová a kol., 2009).



V páté fázi „Vyhodnocení ošetřovatelského procesu“ sestry provádí hodnocení účinnosti péče, která byla poskytnuta podle individuálního plánu dítěte. Hodnotí, zda chování nebo reakce dítěte ve srovnání se stanovenými diagnózami je lepší nebo horší, zda došlo ke zlepšení nebo stabilizování, event. ke zhoršení jeho zdravotního stavu. „Vyhodnocovací proces v sobě zahrnuje získání údajů vzhledem na vymezená kritéria, porovnávání sesbíraných údajů se stanovenými kritérii a posouzení, zda se cílů dosáhlo či ne, porovnání ošetřovatelských činností s výsledky pacienta, eventuálně revizi a modifikaci plánu ošetřovatelské péče“ (Tóthová a kol. 2009, str. 136).



Ošetřovatelský proces je moderní a vysoce efektivní metoda poskytování ošetřovatelské péče dítěti i jeho rodině, která je založená na uváženém a organizovaném uspokojování individuálních potřeb dítěte a řešení všech jeho problémů. Je nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, klade důraz na holistické vnímání dítěte i rodiny, které je ovlivňováno řadou faktorů působících na jejich prožívání zdraví i nemoci. Dítě i jeho rodiče jsou chápáni jako aktivní účastníci péče a míra, jakou se mohou podílet na tomto interaktivním procesu, je ovlivňována jejich vlastním pohledem na zdraví a nemoc, stupněm sebepoznání, jejich vlastním vnímáním potřeby péče a především i kvalitou vzájemného vztahu sestry, dítěte a rodiny. Ošetřovatelská péče poskytovaná metodou ošetřovatelského procesu v pediatrickém ošetřovatelství klade důraz na umožnění přítomnosti rodičů při ošetřování dítěte, zapojuje rodiče do péče, podporuje vytváření dobrých vztahů založených na otevřené komunikaci a profesionálním odstupu, umožňujícím sestře zachytit včas signály poukazující na deficitní potřeby dítěte a rodiny. Z výše uvedeného vyplývá, že základním aspektem kvalitní péče je především vysoká profesní odbornost dětských sester, které při poskytování holistické péče dítěti musí uplatňovat i vědomosti z vývojové psychologie, znát specifika jednotlivých vývojových období a musí umět zhodnotit psychomotorickou úroveň dítěte i jeho individuální potřeby. Jedná se o velmi náročný proces, jehož realizace by nebyla možná bez systematického posuzování, diagnostikování, plánování, realizace i hodnocení.



Ošetřovatelský proces vede k zvyšování kvality poskytované péče, představuje komplexní uspokojování všech potřeb dítěte i jeho rodiny, zajišťuje kontinuitu péče a podporuje účast dítěte i rodiny na péči (Sikorová, 2011). Představuje základní metodu poskytování ošetřovatelské péče a sestry mu přikládají veliký význam. Všechny ho v současné době chápou a vnímají jako nepostradatelnou komplexní systematickou péči zaměřenou na uspokojování individuálních aktuálních i potenciálních potřeb dítěte i jeho rodiny, řeší všechny problémy dítěte, nejen současný stav (bolest).


Závěr


Ošetřovatelský proces představuje základní metodický rámec pro realizaci cílů ošetřovatelské péče, odráží se v aktivních činnostech sestry, které realizuje na základě hlubšího poznání nemocného dítěte. Jedná se o systematický přístup k dítěti a jeho rodině, který začíná posouzením, zhodnocením stavu nemocného. Následuje analýza získaných informací, na jejichž základě sestra stanovuje ošetřovatelské diagnózy a plánuje ošetřovatelskou péči s ohledem na stanovené cíle a kritéria výsledku. Při realizaci ošetřovatelských činností a intervencí vychází z plánu ošetřovatelské péče, ale i potřeb dítěte s cílem dosáhnout žádoucích výsledků. Vyhodnocení ošetřovatelské péče zahrnuje objektivní zhodnocení účinků ošetřovatelských zásahů a dosažení vytyčených cílů. Jedná se o poslední krok, který vede k ukončení ošetřovatelského procesu, nebo k revizi plánu péče v případě nesplnění cílů. Ošetřovatelský proces představuje cyklický pětifázový proces, jehož jednotlivé fáze jsou uskutečňovány v určitém logickém pořadí a vychází z posouzení stavu nemocného dítěte.


· Prioritní využití ošetřovatelské anamnézy k získávání potřebných informací o dítěti a jeho rodině.



Sestry vnímají ošetřovatelskou anamnézu jako prioritní zdroj informací o dítěti i jeho rodině. Ošetřovatelská anamnéza představuje komplexní informace o dítěti, je podrobnější než lékařská, která se zaměřuje na lékařskou diagnózu a léčbu. Právě proto by měla být určujícím zdrojem informací i pro lékaře, s následným doplněním potřebných medicínských informací. Ošetřovatelská anamnéza by měla představovat jakési „gró“ a lékař by měl od dítěte a rodičů získávat jen doplňující potřebné informace, čímž se zamezí kladení duplicitních otázek, které mnohdy bývají zdrojem negativních reakcí rodičů. 



Nedílnou součástí ošetřovatelského procesu je ošetřovatelská dokumentace, která je zdrojem všech informací o dítěti, plánovaných a realizovaných intervencí sestry a dokumentuje i aktuální stav dítěte, jeho reakce na vykonané činnosti, a změny, které byly uskutečněny. Dobře a přesně vedená ošetřovatelská dokumentace zabezpečuje kontinuitu ošetřovatelské péče, odráží realizaci ošetřovatelského procesu, přispívá k hodnocení kvality péče a je právním dokumentem hájícím sestry v případě soudních sporů.

· Podpora a zaměření se na efektivnější využití sesterské dokumentace lékaři

Je patrné, že ve většině případů lékaři stále nevyužívají ošetřovatelskou dokumentaci při hodnocení a plánování zdravotní péče. Péče o dětské pacienty vyžaduje spolupráci všech členů multidisciplinárního týmu. Kvalita péče je založená na účinné spolupráci a efektivní komunikaci všech zúčastněných. Zdravotní i ošetřovatelská dokumentace je nedílnou součástí kvalitní komunikace. Ošetřovatelská dokumentace představuje prostředek dorozumívání se s ostatními členy týmu, obsahuje záznamy o provedených ošetřovatelských intervencích, sledování i hodnocení dítěte a jeho rodičů. Zpravidla se jedná o informace, které nejsou obsažené ve zdravotnické dokumentaci, ale pro diagnostiku psychosomatických onemocnění u dětí jsou určující. 



Koncepce ošetřovatelství klade vysoké požadavky na kvalitu poskytované péče, která je zaměřena na vyhledávání a uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb člověka v nemoci i ve zdraví. Ošetřovatelský proces je základním nástrojem zvyšování kvality péče. Jeho účinná realizace a uplatnění v ošetřovatelské péči je závislá na trvalém, kontinuálním vzdělávání sester, které představuje získávání, prohlubování, průběžné zvyšování vědomostí, dovedností a jejich aplikaci do praxe. Současné ošetřovatelství je založeno především na samostatnosti sester a jejich rozšiřujících se nových odpovědnostech, které se opírají o nejnovější vědecké poznatky z různých oborů. Ošetřovatelská praxe potřebuje zejména vysokoškolsky vzdělané sestry, které se na základě těchto vědomostí a znalostí významně podílejí na realizaci klinické praxe.


· Podpora a motivace sester ke vzdělávání



Vzdělanost sester je základním předpokladem poskytování kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu, který představuje metodu moderního ošetřovatelství. Sestry tento systematický přístup k dítěti uplatňují ve své praxi, umožňuje jim zhodnotit potřeby, problémy dítěte, plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence i hodnotit poskytnutou péči. Moderní ošetřovatelství je založené na aplikaci stále nových poznatků a jejich využití při poskytování ošetřovatelské péče, což významně ovlivňuje kvalitu i spokojenost pacientů.



Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky, proto by se management příslušných zdravotnických zařízení měl zaměřit na podporu a motivaci sester ke vzdělání.



Poskytovaná péče o dětské pacienty s psychosomatickým onemocněním je efektivnější, čím vyšší je vzdělání sester. Dosažená úroveň ve vzdělání sestry významně ovlivňuje uplatnění ošetřovatelského procesu v praxi a kvalitu poskytované péče. Vzdělané sestry dokáží nejen efektivně realizovat ošetřovatelské intervence v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu, ale i integrovat nejnovější vědomosti a poznatky do ošetřovatelské praxe, proto je potřeba stále větší a efektivnější motivace sester ke vzdělání, které ovlivňuje nejen kvalitu ošetřovatelské péče, ale i prestiž, postavení sestry ve společnosti a budoucnost ošetřovatelského povolání.
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Abstrakt


Psoriáza je chronické autoimunitné zápalové ochorenie celého organizmu s viditeľným prejavom na koži postihnutého pacienta. Z celkovej európskej populácie postihuje 2 – 3 %, pričom celosvetovo je postihnutých približne osemdesiat miliónov ľudí. Psoriáza okrem kože postihuje aj nechty a kĺby. Nedá sa vyliečiť, ale je to liečiteľné ochorenie, ktoré môže po adekvátnej liečebnej intervencii ustúpiť a nemusí sa prejaviť niekoľko rokov.


Kľúčové slová: Psoriáza. Fototerapia. PUVA. PASI index.


Abstract


Psoriasis is a chronic autoimmune inflammatory disease of the whole body with visible signs on the skin of the affected patient. From the total European population psoriasis affects 2 to 3 %, which the world is affected by approximately eighty million people. Psoriasis affects the skin in addition to nails and joints. It can not be cured, but it is a treatable disease that, after adequate therapeutic intervention and retreat may not occur for several years.


Key words: Psoriasis. Phototherapy. PUVA. Psoriasis Area Severity Index.


Incidencia psoriázy


Údaje o výskyte psoriázy medzi obyvateľmi sú rôzne. Predovšetkým rozhoduje ľudská rasa a geografická lokalita. Tento poznatok vychádza z faktu, že medzi čistokrvnými juhoamerickými indiánmi a taktiež Eskimákmi sa ochorenie vôbec nevyskytuje. Odpoveďou môže byť popri genetickej odlišnosti a odlišnému životnému štýlu aj prostredie bez provokujúcich infekčných ochorení, bez psychického stresu a v neposlednom rade výživa obyvateľov bez prejedania sa. U Eskimákov môže čiastočnú úlohu zohrávať značný podiel konzumácie rybieho tuku. Z pohľadu rás je najmenej postihnutá červená rasa, za ňou nasleduje čierna a žltá rasa. Medzi najviac ohrozenú a zároveň aj najviac postihnutú rasu patrí biela rasa. Z pomedzi regiónov Európy sú najviac postihnuté škandinávske krajiny. Príčina v tejto oblasti sa pripisuje nedostatku slnečného žiarenia, ale aj chladnému podnebiu, prípadne nedostatok kalciferolu (vitamínu D). Extrémnym príkladom sú Faerské ostrovy v nórskom mori, kde je postihnutých psoriázou 13 % celkového obyvateľstva (Novotný, 2002).


Výskyt psoriázy je približne rovnaký u mužov aj u žien. V rámci familiárneho výskytu psoriázy dosahuje približne 38 %. Avšak výskyt len u rodičov je 30,9 % a u ostatného príbuzenstva 7,4 % (Novotný, 2002). Je zaujímavé, že vo vzostupnom rodokmeni, teda u predkov, prevažujú muži nad ženami (v pomere 58 : 42), ale v zostupnom rodokmeni, teda u detí a vnúčat, prevažujú naopak ženy nad mužmi (v pomere 56 : 44) (Novotný, 2002).


Po prvýkrát sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku, avšak najčastejšie medzi 
15. (kedy dosahuje najvyšší statický vrchol – typ I) až 45. rokom života (kedy dosahuje omnoho menší vrchol – typ II). Pri bližšom rozdelení ochorenia v detskom veku a v období dospievania má psoriáza dva vrcholy: menší vrchol okolo deviateho roku života a väčší okolo šestnásteho roku života. Prognóza priebehu psoriázy u mladých ľudí je závažnejšia ako u starších pacientoch s oneskoreným nástupom psoriázy. 


Z celkového pohľadu ochorenia psoriázy ide o vzostupnú tendenciu výskytu. Nárast je predovšetkým u bielej rasy v civilizovaných krajinách. Určenie príčiny je v negatívnych civilizačných faktoroch, ktoré sú zhodné s najčastejšími spúšťajúcimi mechanizmami. Týmito spúšťacími mechanizmami sú nárast duševného vypätia, väčšia možnosť šírenia infekčných ochorení horných dýchacích ciest, vysokokalorická strava s tendenciou k prejedaniu sa, nadmerný príjem alkoholu, konzumácia chemicky upravovaných potravín, nových chemoterapeutík a nedostatok slnečného žiarenia jednak z dôvodu nedostatočne dlhej expozície slnečných lúčov -  krátky čas strávený slnením a na druhej strane obmedzením slnečného žiarenia zamorením ovzdušia priemyselnými exhalátmi. Zosumarizovaním všetkých týchto aspektov môžeme psoriázu zaradiť medzi civilizačné ochorenie.


Kožné prejavy psoriázy

Psoriáza sa na prvý pohľad klinicky javí ako jednoduchá diagnostická záležitosť: červené ložisko, suché, presne ohraničené, prekryté striebristými šupinkami. K tomu sú pridružené ďalšie diagnostické príznaky ako fenomén voskovej sviečky, fenomén poslednej kožičky, Auspitzov fenomén bodkovitého krvácania (fenomén krvavej rosy) a Köbnerov fenomén po traumatizovaní kože (Novotný, 2002).


Samotnú psoriázu môžeme hodnotiť, popísať alebo bližšie definovať podľa rôznych hľadísk:


1. Morfológia


2. Vývojové štádium


3. Rozsah


4. Lokalizácia


5. Provokačné faktory


6. Trvanie


7. Prognostické závažnosti


8. Vzťahu k veku, ročnému obdobiu, vedľajších nálezov či už lokálnych alebo celkových


Kempe (2012) rozdeľuje ochorenie podľa druhu lézie:


· Psoriasis vulgaris je najčastejšia forma psoriázy, postihujúca 95% ľudí s týmto ochorením. Choroba sa môže prejavovať na rozličných miestach tela a lézie sa odlišujú podľa miesta ich výskytu. Líšia sa počtom a veľkosťou a môžu byť tenké i hrubé. Škriabanie má za následok objavenie sa drobných kvapôčok krvi. Ložiská sa často nachádzajú na vonkajšej strane horných a dolných končatín, najmä na oboch lakťoch alebo kolenách. Postihnutá však môže byť akákoľvek časť tela. Ložiská môžu mať určitý tvar a sú vždy presne ohraničené.


· Psoriasis guttata - namiesto rozsiahlych hrubých ložísk sú pre túto formu psoriázy typické malé červené šupinaté bodky, ktoré vyzerajú ako kvapky vody rozprsknuté po tele. Častejšie sa vyskytuje viac u detí vo včasnej dospelosti, ako v neskoršom období dospievania. Začiatok choroby je výrazne previazaný so streptokokovou infekciou horných dýchacích ciest. Tento typ má sklon spontánne zmiznúť po niekoľkých týždňoch a môže sa opätovne objaviť v rovnakej podobe alebo ako klasická ložisková psoriáza.


· Psoriasis nummularis sa vyznačuje okrúhlymi ložiskami s priemerom až niekoľkých centimetrov. Tvarom a veľkosťou sa podobajú minci.


· Psoriasis pustulosa postihuje menej ako 10% pacientov. Môže sa objaviť ako komplikácia ložiskovej psoriázy, ako dôsledok užívania alebo náhleho vysadenia istých liekov. Lézie charakterizujú skalené pľuzgieriky naplnené hnisom, bez prítomnosti infekcie. Najčastejšie bývajú postihnuté dlane rúk, šľapy, prsty a nechty.


· Psoriasis erythrodermica postihuje väčšinu plochy tela a kožu pokrývajú červené, odšupujúce sa plochy. Ojedinele sa môžu vyskytnúť na postihnutých plochách pľuzgieriky so sterilným hnisovým obsahom.


· Psoriasis arthritica sa objavuje najčastejšie po niekoľkých rokoch od vypuknutia psoriázy. Ide o zápalovú, chronickú artritídu s rôznym stupňom postihnutia kĺbov.


Diagnostika psoriázy

Stanovenie diagnózy psoriáza, najmä formu psoriasis vulgaris je zvyčajne založené na vzhľade kože a v 93 % prípadov nie je potrebná ďalšia diagnostika. Dermatológovia sa môžu oprieť o vo svojej diagnostike o známe fenomény ako fenomén stearinovej sviečky a Auspitzov fenomén. V prípade atypickej lokalizácie, neobvyklej konfigurácie, netypického povrchu alebo pri jedinom solitárnom ložisku a na začiatku afekcie je potrebné využiť diferenciálnu diagnostiku v podobe kultivačného vyšetrenia, prípadne biopsiu kože. Závažnosť postihnutia hodnotíme pomocou tzv. PASI indexu (Psoriasis Area Severity Index). Index bol vytvorený švédskymi lekármi Freedrikssonom a Petterssonom pri hodnotení liečby psoriázy novým derivátom kyseliny retinovej a využíva sa pri štatistickom spracovaní a porovnaní úspešnosti liečby. Na jeho výpočet sa rozdeľuje ľudské telo na 4 časti: hlava, trup, horné a dolné končatiny, ktoré zodpovedajú 10, 20, 30 a 40 % povrchu tela. Pre hodnotenie závažnosti prejavov boli vybrané 3 kvality: začervenanie, zápalové presiaknutie a ošupovanie. Každá z týchto kvalít je hodnotená samostatne v príslušnej oblasti tela  päť stupňovou škálou od nula po štyri, pričom ich hodnoty sa pre každú oblasť sčítajú. PASI skóre môže nadobudnúť hodnoty od 0 do 72 (Kampe, 2010).


Tabuľka  1  PASI hodnotenie prejavov


		Stupeň

		Závažnosť prejavov



		0

		Bez nálezu



		1

		Mierne



		2

		Stredne silné



		3

		Silné



		4

		Extrémne silné





Fyzikálna liečba psoriázy


K fyzikálnym metódam liečby psoriázy zahrňujeme kúpele, ožarovanie a iné prístrojové procedúry. Hlavným reprezentantom fyzikálnych liečebných metód je fototerapia, využívajúca svetelné lúče UVA (dlhovlnné pásmo s vlnovou dĺžkou 400 – 315 nm) a UVB (strednovlnné pásmo s vlnovou dĺžkou 315 – 280 nm).




Obrázok 1 Elektromagnetické spektrum (Hegyi, 2001)


Moderným trendom je úzkopásmová monochromatická UVB fototerapia (o vlnovej dĺžke 311 - 313 nm). Nežiaduce účinky klasického UVB spektra, ako je navodenie erytému sú podstatne redukované, čo umožňuje aplikovať 10krát vyššie dávky UVB žiarenia. Samotná liečba je kontraindikovaná pri výskyte kožných nádorov, slnkom provokujúcich ochoreniach kože, tzv. fotodermatózy, fotosenzitívnej psoriáze a užívaní liekov s fotosenzibilizujúcim účinkom. Fototerapia sa aplikuje formou celotelových alebo lokálnych žiaričov, hrebeňov, či laserov. UVB fototerapia sa používa v monoterapii alebo v kombinácii s dechtami, analógmi vit. D3, celkovými alebo lokálnymi retinoidmi a UVA žiarením. 




Obrázok 2 Úzkopásmové UVB žiarenie (Hegyi, 2001)


Systém TOMESA (Totes Meer Salz) simuluje liečbu pri Mŕtvom mori. Ide o metódu spájajúcu soľné kúpele (pridáva sa 28% chloridu magnézia) a žiarenia UVB o vlnovej dĺžke 311 nm. Vlhká, teplá a presolená koža potenciuje pôsobenie lúčov UVB žiarenia, čím umožňuje ich nižšie dávkovanie (od 0,03 do 0,63 J/cm2) (Novotný, 2002). Protizápalový účinok chloridu magnézia bráni vzniku solárnej dermatitídy a zároveň dochádza k rezorbcii soli, čím je dosiahnutý celkový účinok, ktorý má dopad aj na zlepšenie problémov s kĺbmi.


PUVA fotochemoterapia – je kombinovaná liečba fotosenzibilizujúcich psoralentov  a lúčov UVA žiarenia o vlnovej dĺžke 365 nm (aplikácia psoralenu lokálne približne 20 – 60 minút pred ožarovaním alebo celková aplikácia psoralenu 2 hodiny pred ožiarením UVA). Dávka žiarenia sa riadi podľa fototypu pacienta. 


Tabuľka 2 Fototyp kože pacienta


		Fototyp pokožky

		Prejav na pokožke



		Fototyp I

		Po expozícii slnečného žiarenia koža silne sčervenie a nepigmentuje sa



		Fototyp II

		Po expozícii slnečného žiarenia koža vždy sčervenie, niekedy zpigmentuje



		Fototyp III

		Po expozícii slnečného žiarenia koža niekedy sčervenie, vždy stmavne



		Fototyp IV

		Po expozícii slnečného žiarenia koža vždy sčervenie, niekedy zpigmentuje





Reakcia UVA a psoralénu pôsobí utlmujúco na imunitný systém kože a tlmí delenie buniek. Využívame ju pri rozsiahlych až celotelových psoriázach, psoriatickej eryterodermii alebo iných ťažkých formách psoriázy odolávajúcich iným formám liečby. Táto liečba však nie je celkom bez rizika, nakoľko opakovanou aplikáciou nie je možné vylúčiť predčasné starnutie pokožky, prípadne vznik kožných neoplázií, katarakty, hepatopatie alebo prechodné gastrointestinálne problémy. 


Výskum


V rámci výskumu bolo sledovaných 203 pacientov s diagnózou psoriasis vulgaris v rámci ambulantnej starostlivosti u dermatológa na Slovensku a v Českej republike. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina pacientov (98 respondentov, veková skladba 35 – 48 rokov) bolo podrobených liečbe PUVA metódou. Úspešnosť liečebnej metódy PUVA po jednom cykle ožarovania bolo 83 % pacientov udávalo úplne zmiznutie príznakov psoriasis vulgaris na koži, 6 % pacientov udávalo markatné zlepšenie zdravotného stavu, mierne zlepšenie zdravotného stavu udávalo 8% pacientov a 3 % pacientov považovalo terapiu za neúčinnú, nakoľko podľa ich názoru nedošlo k zlepšeniu ochorenia. 






Druhá skupina pacientov (105 respondentov, veková skladba 32 – 54 rokov) bola podrobená liečbe TOMESA. V prvej sérii ošetrenia, ktorá  trvala 3 týždne, bola pacientom aplikovaná procedúra každý deň. Výsledkom bolo vymiznutie príznakov ochorenia psoriasis vulgaris u 92% pacientov, 5% pacientov udávalo markantné zlepšenie zdravotného stavu, 2% pacientov zaznamenalo mierne zlepšenie zdravotného stavu a u jedného percenta neprišlo k žiadnemu zlepšeniu zdravotného stavu. 






Týždeň po skončení prvej etapy pacienti absolvovali šesťtýždňovú udržiavaciu dávku liečby, spolu 18 procedúr (týždenne po trikrát). Po zhodnotení sa 95 % pacientov vyjadrilo, že príznaky ochorenia psoriasis vulgaris úplne vymizli, 3 % pacientov udávalo markantné zlepšenie zdravotného stavu a 2 % pozorovalo na sebe mierne zlepšenie zdravotného stavu.






Záver


Aj keď sa samotná fototerapia v rámci dermatológie považuje za podpornú fyzikálnu liečbu, vhodnou úpravou vlnovej dĺžky žiarenia môžeme markantne ovplyvniť hojace procesy psoriázy. Dôkazom a zároveň poukázanie na vhodnosť predpísania fyzikálnej liečby je samotný výskum, ktorý bol robený u 203 respondentov v rámci Slovenska a Čiech pomocou dotazníkov, ktorí sú dispenzarizovaní s ochorením psoriasis vulgaris.
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Abstrakt


Reakcie v podobe komunikačného procesu signalizujú nedostatok alebo odchýlky v správnom rozpoznávaní noriem eticko – mravného charakteru. Nové, dosiaľ nevyužívané spôsoby komunikácie priniesli so sebou aj útlm interakčného dialógu „tvárou v tvár“ a ponúkli najmä skôr narodeným vytesnovať svoje city na okraj komunikácie, respektíve až za hranicu sebapoznania.


Kľúčové slová: Dialóg. Pomáhajúca profesia. Etika. Etické zásady. 


Abstract 



Feedback in the form of the communication process indicates a lack of or deviation in the correct recognition of ethical standards - moral character. New, hitherto unused means of communication have brought loss and interaction dialogue "in the face" and offer more particularly born displace their feelings on the edge of the communication, or beyond that self-knowledge.


Key wodrs: Dialogue. Helping professions. Etical. Ethical principles.


Úvod



Slovo etika sa používa pre vedecké skúmanie z morálneho obsahu. Etika predpokladá, že sme rozumné bytosti, a že sloboda a rozumná voľba je základnou podmienkou morálnej zodpovednosti. Etika je filozofická disciplína, ktorá skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Je disciplínou praktickej filozofie, ktorá sa zaoberá ľudským konaním a tvorbou. Ako samostatný odbor ľudského bádania bola systémovaná starogréckym filozofom Aristotelom, položil základy prírodnej filozofie, logiky, etiky, psychológie, politiky a ďalších odborov. Vo svojich spisoch Aristoteles pokladá šťastie za cieľ ľudského života. Výpis z etických diel sa volá Veľká etika. Aristoteles sa venoval mravnosti veľmi hlboko a jeho spisy boli vydané ako súhrnné dielo aţ po jeho smrti – pod názvom Desať kníh Etiky Nikomachovy, zbierka kníh sa nazýva podľa Aristotelovho syna Nikomacha, ktorý po smrti otca vydáva zbierku. Desať kníh Nikomachovy etiky sa vydáva po dlhé stáročie a stalo sa základom etických diel.  Etika Nikomachova (Kutnohorská, 2007, s.11): 


1. predmet a povaha etiky, blaženosť, rozdielnosť cností, 


2. pôvod a definícia mravnej cnosti, 


3. vedomé rozhodnutie, jednotlivé mravné cnosti a ich protiklady, 


4. ďalšie rozprávanie o mravných cnostiach a necnostiach, 


5. spravodlivosť a právo, 


6. rozumové cnosti, 


7. zdržanlivosť a nezdržanlivosť, 


8. priateľstvo a jeho druhy, ústava, 


9. potreba priateľstva, 


10. význam blahobytu, definícia cnosti, dôležitosť zákonodarstva a pre mravný život. 



Praktická filozofia je filozofické učenie, ktorého priamo smeruje ku konaniu a zdôveruje pravidlá konania človeka. Etika sa člení podľa toho, akým, prostredím sa zaoberá, napríklad medicínska etika, etika ekonomická, etika v ošetrovateľstve, etika v sociálnej práci.  Morálka a etika sú veľmi úzko spojené a často krát sa tieto pojmy zamieňajú. Morálka je súrn pravidiel, požiadaviek na správanie sa človeka v spoločnosti. Je nositeľom ľudských vlastností, obsahuje súhrn všetkých kladných hodnôt a pomáha nám vyhnúť sa zlému správaniu. Mravnosť je miera morálky v spoločnosti. Vývojom spoločnosti sa požiadavky na mravnosť menia (Kutnohorská, 2007, s.14). 



Etika sociálnej práce: etika spoločnosti, v ktorej sociálny pracovník pôsobí je zvyčajne totožná s etikou majoritnej spoločnosti. Sociálny pracovník musí poznať rozdiely v etických postojoch skupín obyvateľstva a ich príčiny. Pokiaľ nie sú totožné s morálnymi a právnymi normami majoritnej spoločnosti, potom vedú ku konfliktom.  Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to základne pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa aj etický kódex podľa profesie (Kutnohorská, 2007, s.20). 


Najčastejšie rozlišujeme 2 typy etických kódexov: 


· profesijný etický kódex – platný pre danú profesiu 


· etický kódex organizácie – platný pre reprezentantov rôznych profesii zastúpených v organizácii (Tokárova a kol, 2003 ). 


Sociálny pracovník sa stáva dobrým sociálnym pracovníkom a profesionálom, pokiaľ sám  reflektuje na normy a zásady, ktoré mu etický kódex ponúka. 


Etymológia slova etika 


Etymológia slova etika skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov, slovo má francúzsky význam „etiguette“ – nálepka, vigneta – ako vonkajšie označenie tovaru. Postupne sa toto slovo etablovalo na používanie vonkajšieho správania ľudí. Terajší význam slova znamená, ţe ide o súbor pravidiel, zdvorilého, slušného správania sa voči druhým ľudom v rôznych situáciách (Kutnohorská, 2007, s.11). 



V našich stredoeurópskych podmienkach etiologický vývoj slova etika ma 3 jazykové aspekty. Základ slova sa vyvinul z gréčtiny, latinčiny a slovanského základu: 


1. grécky základ – označuje spôsob jednania , postoj a zmysel osôb, 


2. latinský základ – más je slovo od neho sa odvodzuje pojem morálka, znamenalo pôvodne vôľu, označovalo predovšetkým vôľu človeka, bohov, panovníkov, teda predpisy a zákony, a potom tradičné, mravné obyčaje (móres), 


3. slovanský základ – pochádza z pravo slovanského základu. 


Etymológia slova „etika“ najprv zdôrazňuje sociálny kontext, do neho zapadajú etické, morálne, mravné javy (Šoltés, 1999, s.65). 


Etika spoločnosti, v ktorej sociálny pracovník žije, je obvykle totožná s etikou majoritnej spoločnosti. Sociálni pracovník musí vedieť poznať rozdiely v etických postojoch skupín obyvateľov a ich príčiny. Pokiaľ sa neporovnávajú s morálnymi a právnymi normami majoritnej spoločnosti, vedú ku konfliktom. 



Sociálni pracovník pri svojej práci vychádza z obecne uznávaných pravidiel a noriem tej spoločnosti v ktorej sa nachádza. Eticky posudzuje, skutočné či zamýšľané činy a jednanie. 



Myšlienka, dohodnúť sa na istých mravných pravidlách, platných pre sociálnu prácu a sociálnych pracovníkov, nie je nová. Už v roku 1935 usporiadala Medzinárodné komité sociálnych škôl v Holandsku prázdninový kurz pre sociálnych pracovníkov, na ktorom bolo diskutované o etických problémoch sociálnej práce, predovšetkým o tom, ţe má byť etika zaradená ako samostatný predmet do sociálnych škôl a o medzinárodnom etickom zákonníku. V roku 1988 prepracovali zástupcovia členských organizácii Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (International Federation of Social Workers, ďalej ako IFSW), Etický kódex z roku 1976. O dva roky neskôr, to je v roku 1990, obdobná skupina dohodla Deklaráciu etických princípov sociálnej práce.


Etické teórie 


Etika sa skladá z troch odborov: 


Metaetika - je to filozofia morálky na najvyššej úrovni abstrakcii. Zaoberá sa podstatou morálneho myslenia a ujasňovania terminológie čo je dobré, zlé, šťastie. 


Normatívna etika - sa pokúša formulovať postupy a mechanizmy k riešeniu etických problémov. Etické postupy nás sprevádzajú v rôznych formách celým ţivotom. 


Praktická etika - študuje konkrétne situácie a rozhodnutia buď komplexne alebo v rámci určitého odboru – a tiež sa nazýva profesná etika (Kutnohorská, 2007, s.14). 


Etiku možno rozdeliť podľa iných hľadísk: 


· etika heteronómna–etické zásady sú dané z vonku spoločenskou autoritou, prípadne Bohom, 


· etika autonómna – človek , spoločnosť si sám vymedzuje etické zásady. Kutnohorská (2007, s. 14) uvádza, že v praxi sa môžeme stretnúť s pojmami: 


· Individuálna etika – zaoberá sa profilom jednotlivca, mravné konanie musí prebehnúť slobodne a človek môže byť za daný čin volaný k osobnej zodpovednosti (postoj k národnostným menšinám, otázka nevery). 


· Sociálna etika – jej predmetom je sociálna skutočnosť, ktorú posudzuje sociálna etika so zreteľom na mravnosť, normy a hodnoty, hodnotí sociálnu skutočnosť, predmetom sociálnej etiky je aj oblasť sociálnej starostlivosti o občanov - dôchodky a pod. 


· Bioetika - je samostatná disciplína, ktorá sa zaoberá etickými otázkami so vznikom koncom života, a života vôbec. Prekračuje rámec človeka a jeho začlenenie do prírody a rieši vzťah k životnému prostrediu. Je to veda, ktorá skúma ľudské konanie z pohľadu racionálnych hodnôt a princípov. Bioetika (alebo etiky života) je vedou interdisciplinárnou, pretože využíva skúma človeka – biológie, medicíny, práva, sociológie, ale aj teológie, psychológie a ďalších. 


Základne princípy, ktoré pomáhajú usmerňovať ľudské správanie a rešpektovať dôstojnosť človeka: 


a) absolútna hodnota ľudského života a jeho nedotknuteľnosť 


· Život človeka je jedinečný a je to hodnota človeka seba samého. Je založená na jednote tela a ducha. Ľudská osoba nikdy nie je vecou, ktorú možno použiť k dosiahnutiu nejakého cieľa. 


b) nerozlučiteľná spätosť medzi životom, slobodou a pravdou 


· Život, sloboda a pravda sú nerozlučiteľné späté dobrá. Sú na jednej reťazi spojené a keď sa pretrhnú nemožno spoznať pravdu bez úcty k životu. Ani sloboda neexistuje, ak sa nespája s pravdou. 


c) poznaním liečiť, nie manipulovať 


· Prvotným a prirodzeným cieľom medicíny a vedecko-technického pokroku je ochrana života, pomoc človeku a nie manipulovať. 


d) nie všetko, čo je technicky možné, je morálne prípustné 


· Vedecko-technický pokrok je dobrý a človeku osožný, ale len dovtedy, pokiaľ sa jeho cieľom nestane manipulácia so samotným človekom a nie opačne. 


e) zákony musia chrániť dobro osôb 


· Prirodzeným cieľom zákonov štátov je ochrana dobra jeho občanov. 


f) konanie na základe tzv. dvojitého efektu - vedľajšieho účinku 


· Tento princíp je v etike známy a často sa využíva aj v bioetike. Je to dobrovoľný skutok, môže mať aj nepriamy účinok, ktorý je nežiadaný. Tento nežiadaný účinok nie je ani cieľom a ani prostriedkom skutku. Je neželaný, ale tolerovaný čo sa snažíme konkrétnym skutkom dosiahnuť. 


Etické hodnoty a princípy 



Človek riadi svoje správanie prostredníctvom rozumu. (Musilová, 2009) Etika nám nestanovuje čo môžeme a nemôžeme. Etika nám pomáha hľadať a rozlišovať vo všetkých ohľadoch čo je mravné a čo je nemravné, a podľa toho jednať správne- či nesprávne. Etika je veľmi úzko prepojená s teóriou hodnoť. Za najvyššiu ľudskú hodnotu býva z etického hľadiska dobro, a preto nás etika učí rozpoznávať čo je dobré a čo nie je dobré. 


Základne etické problémy sociálny pracovník sa s problémom stretáva a následne musí rozhodovať: 


· kedy zasahovať do života občana a jeho rodiny, skupiny, obce, 


· ktorým sociálnym prípadom sa treba začať venovať a dať prednosť pred ostatnými prípadmi, 


· -koľko pomoci a starostlivosti poskytnúť, aby sa zlepšila kvalita postihnutého a stimulovať klienta k zmene postojov a zodpovednému jednaniu, 


· kedy prestať so sociálnou terapiou, poskytovaním služieb a dávok sociálnej pomoci. 


Etika sociálnej práce a sociálneho pracovníka obsahuje (Šíma, 1996): 


1. rešpektovanie každého človeka, 


2. právo na sebarealizáciu a právo iného človeka, povinnosti, 


3. osobnostný rozvoj a spoločenské uplatnenie, 


4. základne ľudské práva, 


5. žiadna diskriminácia, 


6. ochrana informácii, 


7. nezlučiteľnosť s podporou, 


8. individuálne postoje. 


Etické aspekty sociálneho pracovníka 


Morálka reguluje správanie ľudí vo všetkých sférach života človeka. Etika a morálka sú vzájomne prepojené a upravujú vzťahy medzi ľuďmi. V súčasnosti sa etické, morálne problémy skúmajú z hľadiska zmien v sociálnej a ekonomickej sfére. Veľká pozornosť sa venuje najmä profesnej etike. Terminologické spojenie procesná etika sa používa na odlíšenie mravných hodnôt, charakteristických pre rôzne profesie. Profesionálna etika je druh spoločenskej morálky, ktorá je ustanovená v normách, predpisoch o správaní sa pracovníkov tých profesií, ktorí pracujú s ľuďmi, s jednotlivcami alebo skupinami, ako sú lekári, pedagógovia, sociálni pracovníci. Aj u sociálnych pracovníkov je veľmi dôležité, aby sa u nich vytvorila schopnosť pre samostatné etické cítenie, pre orientáciu správania sa a schopnosť výberu a voľby prostriedkov pre uplatnenie morálky a etických princípov v praktickej činnosti sociálneho pracovníka. 


Rola sociálneho pracovníka z hľadiska profesnej etiky 


Rola sociálneho pracovníka slúži rozsiahlemu, plánovitému, vedomému riešeniu sociálneho prípadu klienta. Cieľom tejto činnosti je spustiť proces, ktorý umožňuje zmeny, alebo ďalší vývin sociálnej situácie klienta. Rola sociálneho pracovníka je charakterizovaná zodpovedným napĺňaním tejto úlohy. Sociálni pracovníci sú povinní využívať všetky svoje schopnosti pre dobro svojich klientov a zohľadňovať pritom úctu ku klientovi a k jeho ľudskej dôstojnosti. Úlohou sociálneho pracovníka je aj pochopiť každého klienta, zaujímať sa o neho, vcítiť sa do neho, zistiť aký je, držať mu palce – proste ho mať rád, vidieť v ňom i dobré stránky, ktoré ostatným unikajú. (Kopřiva,1997) . Pri voľbe intervenčnej stratégii je potrebné vždy postupovať individuálne, brať do úvahy potreby klienta a zohľadniť všetky súvislosti limitov aktivity (Źiaková, Musilová 2012).


Odborná kompetencia sociálneho pracovníka z hľadiska morálky 



Sociálny pracovník by mal vykonávať svoje povolanie podľa najlepšieho vedomia a svedomia a brať pritom do úvahy vývin poznatkov týkajúcich sa sociálnej práce. Tejto požiadavke zodpovedá nutnosť ďalšieho pravidelného vzdelávania. Sociálny pracovník by sa mal pri vykonávaní profesie orientovať na tie oblasti sociálnej práce, v ktorých získal dostatočné poznatky, skúsenosti vedomosti pre zabezpečenie odbornej úrovne poradenskej práce pre prospech klienta. Od sociálnych pracovníkov sa pri vykonávaní ich povolania vyžaduje zodpovedný prístup k ľudom, budúcim klientom, ktorí sa zverujú do odbornej, kompetentnej starostlivosti sociálneho pracovníka. 


Etické zásady práce sociálneho pracovníka 



Sociálny pracovník je povinný dodržiavať etické zásady a princípy uţ od prvého stretnutia s klientom. Na začiatku riešenia sociálneho prípadu je sociálny pracovník povinný oboznámiť klienta s informáciami o charaktere sociálneho problému klienta, o rozsahu a predpokladanej dobe riešenia sociálneho problému klienta (ak to vie určiť vpred), o povinnosti mlčanlivosti zo strany sociálneho pracovníka, o možných ťažkostiach súvisiacich s riešením sociálneho prípadu. 



Sociálny pracovník je vo vzájomnej interakcii s klientom povinný zodpovedne zaobchádzať so vzťahom dôvery a vzájomnosti. K zneužitiu tohto dôverného vzťahu dochádza vtedy, ak sociálny pracovník zradí svoju úlohu a zodpovednosť voči klientovi za účelom uspokojenia svojich osobných, napr. vedeckých, alebo sociálnych záujmov. Zodpovednosť za nedodržanie týchto etických princípov leží výlučne na sociálnom pracovníkovi (Strieženec, 1999, s. 43). 



Práca sociálneho pracovníka, či už je vykonaná v podnikovej sfére, sociálnych zariadeniach, alebo rieši celoplošné problémy, by sa mala riadiť etickými zásadami, ktoré sú obsiahnuté v etických kódexoch rôznych poradenských združení (asociácie, komory, spoločnosti, zväzy a pod.). 



V etickom kódexe by mali byť obsiahnuté všetky kroky pre zaistenie bezpečnosti klienta, ochrany sociálneho pracovníka a profesionálneho statusu sociálnej práce. Morálna zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientovi spočíva v tom, že klient by mal byť informovaný o všetkých relevantných podmienkach spolupráce so sociálnym pracovníkom ešte pred samotným začiatkom práce sociálneho pracovníka s klientom. 



Pri platených službách je potrebná zrozumiteľná finančná dohoda s akceptovateľným spôsobom platenia. Sociálny pracovník nemôže využívať vzťah s klientom na uspokojenie vlastných cieľov a záujmov. Svoju prácu by nemal predlžovať iba z finančných dôvodov. Ak klient prestane mať úžitok zo vzájomnej spolupráce, je potrebné s ním o tom hovoriť a navrhnúť iné riešenie. Sociálny pracovník by mal urobiť všetko pre to, aby klient nebol poškodený. Vo svojej práci by mal sociálny pracovník minimalizovať dávanie rád a skôr preferovať prístupy, ktoré podporujú kontrolu klienta nad vlastným životom a rešpektujú schopnosť klienta robiť zmeny.Treba rešpektovať vlastné právo klienta na vlastné rozhodnutie. Sociálny pracovník nekoná v mene svojho klienta, nezastupuje ho na verejnosti a ani voči inštitúciám, ale je zodpovedný za stanovenie a udržiavanie hraníc vzťahu. 



Sociálny pracovník nesmie klienta zneužívať finančne, emocionálne ani sexuálne. Sexuálny styk sociálneho pracovníka s klientom je kontraindikáciou a porušením hraníc, ktorými by sa mala zaoberať stavovská organizácia sociálneho pracovníka. Z praxe vyplávajú odporúčania, aby intímne zblíženie sociálneho pracovníka a klienta bolo časovo limitované hranicou dvoch rokov od ukončenia poradenskej starostlivosti. 



Informácie o klientových výpovediach a o poradenskej práci sú dôverné, preto by ich bez súhlasu klienta nemal dostať iný človek, ani žiadna inštitúcia. Pri konzultácii s manželmi sociálny pracovník nezverejňuje obsahy rozhovoru partnerovi, či iným členom rodiny, ak si to klient neželá. Výnimkou sú klienti odoslaní do poradne na diagnostický rozhovor, alebo poradenskú starostlivosť inou inštitúciou, ktorá nechce byť o výsledkoch práce informovaná. Ani v tom prípade sociálny pracovník nezverejňuje podrobnosti rozhovoru, ale len požadovanú správu s ktorou pred odoslaním oboznámi klienta. Sociálny pracovník je povinný oznámiť príslušnej inštitúciu závažne informácie, ktoré majú súvislosť s ohrozením iných ľudí, alebo poskytnúť informácie súdu, ktorý ho zbavil mlčanlivosti. Je užitočné ak sociálny pracovník spolupracuje s právnikmi, ktorý mu poradí postup v rámci platných noriem. 



Klient má právo vedieť, že sociálny pracovník robí písomný záznam z konzultácie, že konzultáciu nahráva a taktiež má právo vedieť, čo sa bude s týmito záznamami robiť a kto k ním bude mať prístup. Záznamy o konzultácii by mali byť uložené tak, aby k nim nemal prístup nik nekompetentný. Klient musí dať súhlas sociálnemu pracovníkovi na konzultáciu s inými odborníkmi o jeho prípade. 



Sociálny pracovník nemôže pracovať pod vplyvom drog, alkoholu, liekov, ktoré obmedzujú jeho duševné schopnosti, ani v štádiu vážnych emocionálnych problémov. Sociálny pracovník by nemal diskriminovať klienta a ani mu neodmietať pomoc z náboženských, rasových alebo národnostných dôvodov.  Výskum z ostatných rokov pripisuje vzťah medzi spokojnosťou v živote jedinca a už uvedenými faktormi. (Musilová, 2009)


Etický kódex sociálnych pracovníkov 



Etický kódex sociálnych pracovníkov v Slovenskej republiky, prijatý Valným zhromaždením Asociácie sociálnych pracovníkov na Slovensku /ASPS/ v Žiline 31.máj 1997. Etický kódex je systematicky usporiadaný súbor noriem zhodujúcich sa spravidla so spoločenskými a právnymi predpismi štátu. 


I. Preambula 


Sociálna práca je profesia založená na hodnotách demokracie a ľudských práv. Sociálni pracovníci sa pri svojej práci riadia Medzinárodným etickým kódexom a inými medzinárodne uznávanými normami a tiež normami, ktoré sami prijímajú, aby vytvorili národný rámec svojej činnosti v príslušnom, sociálnom, právnom a ekonomickom kontexte na všetkých úrovniach. 


Ich funkcie zahŕňajú: 


· asistovanie ľudom pri rozvíjaní schopností, ktoré im umožnia vyriešiť ich individuálne alebo kolektívne sociálne problémy. 


· podporu samostatnosti, adaptability a vývoja. 


· podporu spravodlivých sociálnych stratégii služieb a alternatívnych riešení k existujúcim socioekonomickým zdrojom. 


· poskytovanie informácii a zabezpečovanie kontaktov s inštitúciami, ktoré ponúkajú socioekonomické zdroje. 


Poslaním profesionálnych sociálnych pracovníkov je podporovať blaho všetkých ľudí a pomáhať im pri realizácii ašpirácií a tiež používať vedecké poznatky o ľudských a spoločenských aktivitách i sociálne služby, napĺňať potreby jednotlivcov a skupín v národnom i medzinárodnom meradle a pritom nespúšťať zo zreteľa podporu celkovej sociálnej stratégie. 


II. základné etické princípy v sociálnej práci 


1.Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka 


A. Vystupovanie – sociálny pracovník neustále udržiava svoje osobné pracovné správanie a vystupovanie na úrovni vysokého štandardu. 


B. Schopnosti a profesionálny rast – sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží o dosiahnutie udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce. 


C. Služba- sociálny pracovník vo svojej práci považuje za prvoradé záväzok slúžiť.  


D. Čestnosť – sociálny pracovník koná v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti. 


E. Štúdium a vedecký výskum – sociálny pracovník, ktorý sa zaoberá štúdiom alebo vedeckým výskumom, sa riadi konvenciami vedeckej práce. 


2. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka 


F. Prvoradosť záujmov klienta – sociálny pracovník má zodpovednosť v prvom rade voči svojim klientom. 


G. Práva klienta – sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží v čo najväčšej miere podporovať snahu klienta rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne. 


H. Dôvernosť a mlčanlivosť – sociálny pracovník rešpektuje klientovo súkromie a zachováva dôvernosť informácií získaných pri svojej práci. 


I. Honoráre – pri stanovení výšky honorára sa musí sociálny pracovník uistiť, že jeho výška je rozumná a poskytnutým službám primeraná a pri rozhodovaní zohľadňuje klientovu finančnú situáciu. 


Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom 


J. Slušnosť a zdvorilosť – sociálny pracovník si váži svojich kolegov a pristupuje k ním s úctou a dôverou. 


K. Práca s klientmi kolegov – povinnosťou sociálneho pracovníka je venovať sa klientom svojich kolegov s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou. 


4. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským organizáciám 


L. Záväzky voči zamestnávateľským organizáciám – sociálny pracovník pristupuje s vážnosťou k záväzkom voči zamestnávateľským organizáciám. 


5. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči svojej práci 


M. Udržiavanie cti profesie - sociálny pracovník udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné poznatky a poslanie svojej profesie. 


N. Služba spoločenstvu – sociálny pracovník napomáha snahe profesionálneho spoločenstva sprístupniť svoje služby čo najširšej verejnosti. 


O. Rozvoj poznatkov – sociálny pracovník sa snaí získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v profesionálnej praxi. 


6. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoločnosti 


P. Podpora všeobecného blaha – sociálny pracovník podporuje blaho spoločnosti.
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Abstrakt


Príspevok obsahuje prehľad a stručný návod pri vypisovaní zdravotnej dokumentácie v záchrannej zdravotnej službe. Slúži ako návod na rýchle, presne, odborné a pravdivé zapisovanie do zdravotnej dokumentácie, ktorá sa používa v záchranných službách môže slúžiť ako pomôcka nie len pre študentov ale aj pre ostatný zdravotnícky personál.


Kľúčová slova: Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby. Zdravotná dokumentácia. Identifikácia. Poskytnutie starostlivosti.

Abstract 


The paper contains an overview and brief tutorial of typing medical records in emergency medical service. It serves as a guide for fast, accurate, professional and accurate medical records in writing, which is used in emergency services, can serve as a guide not only for students but also for other healthcare professionals.


Key words: Record of a person's health assessment. Medical records. Identification. Provide care.

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje sa osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život a bez rýchleho poskytnutia môže vážne ohroziť jej zdravie, ktoré bezprostredne ohrozujú život postihnutého a môžu Vážne poškodiť aj zdravie okolia. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je  aj starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou starostlivosti nie sú len samostatné úkony, ktoré vedú k poskytnutiu starostlivosti, ale aj vedenie príslušnej zdravotnej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje.


„Zdravotnícka dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytovaných tejto osobe.“ (576/2004 Z.z.).


V záchrannej zdravotnej službe sa používa zdravotná dokumentácia ( chorobopis) „Záznam o zhodnotení  zdravotného stavu osoby“ (576/2004 Z.z.). Príspevok zdôrazňuje a následne zahŕňa najdôležitejšie časti zdravotného záznamu. Zdravotnícka dokumentácia musí byť vyhotovená dvojmo. Každá dokumentácia musí byť čitateľná inak sa považuje daný záznam za nerealizovateľný, čo v podmienkach záchrannej zdravotnej služby je často veľmi náročné. Akákoľvek oprava v zdravotnej dokumentácii musí byť vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum a čas, identifikáciu osoby, ktorá opravu vykonala a opravu zápisu môže vykonať len pracovník, ktorý vyhotovil pôvodný zápis. Každý zdravotnícky pracovník musí zachovávať mlčanlivosť. Pri zdravotnej dokumentácií sa nevyžaduje súhlas prijímateľa zo zdravotnou dokumentáciou. Každý poskytovateľ je povinný zdravotnú dokumentáciu archivovať. 


Záznam o zhodnotení  zdravotného stavu osoby je dokumentácia, ktorá je jediným dokladom a prináša prehľad poskytnutej starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej pomoci. Záznam sa skladá z viacerých častí a je rozdelený na základný prehľad životných funkcií – vedomie, dýchanie, krvný obeh a krvácanie. Pri zapisovaní sa zameriavame na vyplnenie polí a to nasledovne. Červené polia na zdravotnej dokumentácii slúžia na vyhodnotenie krvného obehu a úkony, ktoré daný obeh zabezpečujú. Modré polia slúžia na vyhodnotenie a zaznamenania úkonov dýchacieho systému a šedé polia sú určené na definovanie vedomia a orientačné neurologický nález. Biele polia slúžia  na definovanie poranenia, liečbu a druh výkonu starostlivosti ktorá sa poskytuje. Súčasť príspevku obsahuje stručný návod vypisovanie zdravotnej dokumentácie a môže slúžiť ako pomôcka pre jej vyhotovení.




Obrázok 1


Horná časť zdravotnej dokumentácie je zameraná na základné identifikovanie tiesňového volania – dátum a čas vyhotovenia záznamu, čas prijatia pokynu na zásah, výjazdu na miesto určenia (do 1minúty) a príchodu na miesto zásahu ako aj stav postihnutého vyhodnotený operačným strediskom. Súčasne zaznamenáme aj identifikáciu pacienta, ktorému sa zdravotná starostlivosť poskytuje. Ak sa pacienta nevieme identifikovať, je nutné doplniť nasledujúce údaje: pohlavie, odhade veku, výšky, hmotnosti, opis postavy, farba vlasov alebo iné zvláštne znamenia ( napr. tetovanie). Označuje sa aj druh poskytnutej starostlivosti.




Obrázok 2


Anamnestické údaje sa zaznamenávajú nasledovne. OA (Osobná anamnéza): stručná a výstižná, hlavne diagnózy, ktoré môžu súvisieť s terajším stavom alebo môžu viesť k vážnemu poškodeniu zdravia. LA lieková anamnézu, AA: alergickú anamnézu – leukoplast, lieky...TO: Stručný prehľad zmeny zdravotného stavu, udalosti, ktorá viedla k zmene zdravotného stavu, charakteristika ťažkostí, prítomnosť/ neprítomnosť bezvedomia, ak sú prítomný svedkovia anamnéza od svedkov. Nezabúdajte na stručný, pravdivý a odborný prehľad zdravotného stavu ošetrovanej osoby.




Obrázok 3


Časť dokumentácie ktorá hodnotí stav vedomia, dýchania, neurologický nález, druh poranenia, fotoreakcia - reakcia zreníc na svetlo. Zrenica sa môže zúžiť (mióza) asi na priemer 2 mm alebo rozšíriť (mydriáza) až na priemer 7 mm. Stav vedomia sa hodnotí GCS- glasgow. skóre. U dospelého má hodnotu  od 3 - 15. U detí od 0- 23mesiacov: 1 – 5.


Zhodnotenie cirkulácie. Nezabúdať na kapilárny návrat!!! Zaznamenie najčastejšieho monitoringu vitálnych funkcií.  (TK – krvný tlak, SF- srdcová frekvencia, DF- dychová frekvencia, GLY - glykémia, TT- telesná teplota, SpO2-saturácia kyslíka, GCS - glasgow. Skóre. Nezabúdajte na opakované meranie, pre kontrolu záznamu a správne vyhodnotenie stavu pacienta počas starostlivosti. Stabilný pacient a 15min  a nestabilný pacient a 5min.


Obrázok 4


Určená časť na vyhodnotenie kardiopulmonálnej resuscitácie. Pri oznaćovaní hlavne UPV (umelá pľúcna ventilácia) a masáže nezabúdajte na pomer podľa Guidelines 2010, začína najprv masáž 30 a tak UPV -2. Zároveň pri defibrilácii, hlavne posádky rýchlej zdravotnej pomoci označiť automatický alebo poloautomatický defibrilátor. Následne v danej časti označujeme spôsob transportu, nezabúdať, že Obrázok 5                                     prevážaný pacient muší spĺňať podmienku uchytenia aspoň dvomi pásmi, ktoré sú štandardne vo vozoch len na nosidlách.


 Pre identifikáciu osoby, ktorá poskytuje neodkladnú starostlivosť je určený aj pravý dolný roh, ktorý identifikuje posádku, ktorá starostlivosť poskytuje. Zaznamenávajú sa nie len mená ale aj čas odovzdania pacienta do zdravotnej starostlivosti ale aj súčinnosť inej zložky integrovaného záchranného systému. Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, sa vedie v písomnej forme menom a priezviskom, u lekára odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho  zdravotníckeho pracovníka. 


Obrázok 6


,,Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu, ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.“ (576/2004 Z.z.).




Obrázok 7


Vyznačenie úkonov vykonaných pri zásahu ( obrázok č.7) Zamerané na zaistenie dýchacích ciest a cirkuláciu - zavedenie periférneho katétra, intraoseálu - je potrebné vyznačiť  aj veľkosť alebo farbu  katétra ako aj všetko ostatné výkony, ktoré sú súčasťou ošetrenia.




Obrázok 8


Terapia - podané lieky ako aj množstvo preplachu pri žilovom katétri pri posádkach rýchlej zdravotnej pomoci.   ( názvov, dávka a spôsob podania) a pracovná diagnóza podľa MKCH – medzinárodnej klasifikácie chorôb. Vyhodnotiť aj  NACU  B1-B7 ( primárne zásahy), A1- A7( sekundárne zásahy), D1 – D7 – prístup pešo a podobne.


Správne vyznačenie poranenia a pozor na skryté alebo dlhodobé poranenie (napríklad dekubit, podliatiny), ktoré môžu súvisieť s terajším stavom pacienta a mohli by viesť k obvineniam pri vyšetrovaní trestného činu.


Obrázok 9
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Abstrakt


Předčasné porody tvoří asi šest procent všech porodů. Je úžasné, co současná medicína v této oblasti dokáže. Péče o předčasně narozené děti je na vysoké úrovni a šanci na život dostávají novorozenci o několika gramech. Otázkou však je, zda i ženám, které předčasně porodí, se dostává patřičné péče. Pro ženy předčasný porod často znamená dlouhé období hospitalizace novorozence a bohužel ne vždy má žena možnost být hospitalizovaná se svým dítětem. Pro ženu je taková situace velmi náročná po stránce psychické, fyzické, sociální i ekonomické. 

Klíčová slova: Předčasný porod. Žena. Novorozenec. Ošetřovatelská péče.

Abstract 


Premature births account for about six percent of all births. It's amazing what modern medicine can achieve in this area. Care for premature babies is at a high level and gets a chance to live to babies weighting a few grams. But the question is whether women, who give birth prematurely, get proper care. For women, premature birth often means a long period of hospitalization of newborn and unfortunately not always she has the opportunity to be with her hospitalized child. For a woman, this situation is very demanding in terms of their mental, physical, social and economic state. 


Keywords: Premature birth. Woman. Newborn. Nursing care. 


Úvod


Předčasné porody ve vyspělých zemích tvoří 5-6 % všech porodů (Muntau, 2010). V rozvojových zemích incidence předčasných porodů dosahuje více než 10%. Nejvyšší četnost předčasných porodů je v Africe a Jižní Asii - 11,9 %, 10,6 % (nedoklubko.cz). V České republice je dlouhodobě výskyt těchto porodů okolo 6% (Roztočil, 2008). 

O předčasném porodu hovoříme v případě, kdy je těhotenství ukončené mezi 24. a 37. týdnem gestačního stáří. 


Podle světové zdravotnické organizace WHO je předčasný porod brán jako těhotenství ukončené před 37. týdnem gravidity, to je méně než 259 dní od prvního dne poslední menstruace (Čech et al., 2006).

Horní hranice pro předčasný porod je daná, ale dolní hranice je diskutabilní, běžně se používá 24. týden gravidity, kdy je dána životaschopnost plodu, nicméně toto je celosvětový problém vzhledem k nestejné neonatální péči různých zemí. Roztočil uvádí: „ že hranice předčasného porodu jsou stanoveny podle hmotnostního rozpětí mezi 500 a 2500 gramů. Pokud je plod porozen předčasně s hmotnostní menší než 500 gramů a přežije déle než 24 hodin, je toto ukončené těhotenství klasifikováno jako předčasný porod, nikoliv potrat.“ (Roztočil, 2008, s. 164).


Předčasný porod je příčinou cca 85 % úmrtí u novorozenců bez vrozených vývojových vad (Roztočil, 2008). 


Příčin předčasných porodů je mnoho, Slezáková uvádí tyto příčiny:


1. Mateřské příčiny:  Infekční onemocnění matky, onemocnění orgánů,  preeklampsie, srdeční onemocnění, vývojové vady dělohy, myomatózní děloha, endokrinní onemocnění, podvýživa, hypovitaminóza, intoxikace, duševní či tělesná traumata, věk matky (pod 18, nad 35 let).

2.  Fetální příčiny: Vícečetné těhotenství, infekce, patologie placenty.

3. Příčiny mateřsko – fetální: Rh inkompatibilita, imunogenetická intolerance mezi plodem a matkou (Slezáková, 2011).


Předčasný porod je v českém zdravotnictví stále problémem, který má nejen dopad zdravotní, ale i rodinný, sociální a ekonomický (Hájek, 2004).


Ošetřovatelská péče o ženu po předčasném porodu


Předčasný porod může u ženy způsobit rozčarování. Touha dotknout se na chvíli svého dítěte, pohladit ho a dát mu najevo lásku se střídá s velkým strachem a obavami. Pohled na nezralé dítě v inkubátoru a zvukový doprovod přístrojových alarmů ženě situaci příliš neulehčí. 


Ideální situací je, aby žena, u které hrozí předčasný porod, porodila ve specializovaném centru, které je plně připraveno na příchod nezralého novorozence. Pokud je žena s hrozícím předčasným porodem přijímána do zdravotnického zařízení, kde nejsou zajištěny podmínky pro předčasný porod, tak je pro novorozence ideální převoz na specializované pracoviště ještě v děloze matky, to znamená „in utero“.


Speciální perinatologická centra, která pečují o předčasně narozené novorozence, jsou rozdělena na 3 stupně.


Pracoviště I. stupně se pečuje o fyziologické novorozence a obvykle jsou součástí každé porodnice.


Pracoviště II. stupně se již nazývá intermediální oddělení a funguje pro spádové oblasti. Transportují se sem děti narozeni po 32. týdnu těhotenství anebo děti se zhoršenou poporodní adaptací. 


Pracoviště III. stupně slouží pro nejzávažnější případy, zde se starají o děti narozené od 24. týdne, nebo o novorozence, u kterých je potřeba dlouhodobá plicní ventilace. 


Ne vždy má žena tu možnost porodit v tomto centru. Stane se, že žena předčasně porodí v porodnici, kde nejsou ideální podmínky pro péči o novorozence, a následuje transport novorozence do specializovaného zařízení. 


V péči o ženu po předčasném porodu je třeba přihlédnout k týdnu gravidity, kdy žena porodila, od toho se odvíjí i časový plán péče o novorozence, čím menší týden gravidity, tím delší hospitalizace novorozence. Dále je rozhodující i to, zda je žena hospitalizována ve stejném zdravotnickém zařízení jako její dítě nebo, zda je dítě hospitalizováno v jiném zařízení (v jiném městě). 


Žena by měla být dostatečně informována jak o svém zdravotním stavu, tak i o stavu novorozence. Pokud je to možné, měl být ženě umožněn kontakt s novorozencem, dle stavu novorozence by měla být nabízena možnost klokánkování, hedvábného hlazení, masáží atd. Dále by měla s ženou být dopodrobna probrána problematika kojení, péče o prsy, odstříkávání mateřského mléka, péče v šestinedělí aj. 


V ošetřovatelské péči hraje velmi důležitou úlohu komunikace s ženou, empatie, zajištění kontaktu s rodinou. Nejdůležitější informace by měly být ženám předávány i písemně, formou manuálu, ve kterém by žena nalezla praktické rady pro ženy po předčasném porodu.


Nejen ženám, které zůstávají samy bez dítěte v porodnici či už doma, ale i ženám, které jsou hospitalizované ve stejném zdravotnickém zařízení, by měla být zajištěna možnost konzultací s klinickým psychologem, které by ženám pomáhaly se s touto situací vyrovnat. Častá možnost konzultací není vždy reálná, proto se doba hospitalizaci na porodnickém oddělení zkracuje na nejnutnější, aby žena mohla buď dojíždět za děťátkem, nebo by mohla být hospitalizovaná s ním. Ovšem ne vždy je toto reálné, rozhoduje i kapacita lůžek dané nemocnice.


Následky předčasného porodu pro matku


I zcela fyziologický porod bez komplikací je pro matku i pro otce náročný na psychiku. Ovšem předčasný porod vyvolá v ženě více negativních emocí a pocity selhání v roli matky. Těhotná žena ne vždy počítá s možností předčasného porodu, situace ji zasáhne velmi nečekaně a přináší ji emoční zmatek, výčitky a další nepříznivé pocity.


Peychl (2005) upozorňuje také na to, že i po propuštění z nemocnice je péče o předčasně narozené dítě náročná a není lehké ji zvládnout. Matky předčasně narozených dětí mohou zažívat pocity frustrace a mohou si dávat za vinu, že ony samy nedokázaly donosit svoje miminko a díky nim nyní musí být hospitalizováno. 


Předčasný porod je pro ženu krizovou situací, na kterou reaguje různě. Nejčastěji je to úzkost a strach o svoje miminko a pocity viny. 


Ženy po předčasném porodu mohou končit v péči psychologa, protože pracoviště se maximálně věnují spíše dětem a starost o ženu je někdy druhořadá. Takovéto ženy jsou zoufalé a hledají pomoc. Existují internetové stránky, kde se tyto matky schází, vypráví se své dojmy a navzájem si pomáhají. Jedná se například o www.emimino.cz, www.nedoklubko.cz , www.rodina.cz a jiné. Občanské sdružení nedoklubko.cz nabízí pomoc rodinám předčasně narozených dětí a zabývá se vyloženě předčasnými porody.


Je samozřejmé a pochopitelné, že ženy mají strach o svoje předčasně narozené miminko, uvědomují si, jak zátěžová to bude situace. Mají strach o jeho zdraví, prospívání a další vývoj. Někdy bojují s kojením, někdy špatně snáší odloučení od dítěte nebo se trápí ekonomickou zátěží z důvodů kombinace dlouhé hospitalizace novorozence a dojíždění za ním. Hodně záleží na podmínkách v rodině, zda má žena podporu partnera, zda má další malé děti (Dokoupilová et al, 2009).


Žena potřebuje v průběhu hospitalizace dítěte jisté vedení, aby se na novou situaci připravila (Leifer, 2004). 


Cíle práce


Cílem práce bylo zjistit, jak často byly ženy po předčasných porodech hospitalizované s dítětem, a zda se hospitalizace novorozence projevila na ekonomické stránce ženy. Dalším cílem bylo zjistit, zda ženy mají možnost využívat různé metody kontaktu s miminkem a zda ženy mají dostatek potřebných informací.  


Použitá metoda


Zvolili jsme kvantitativní výzkum a použili metodu anonymního dotazníku. Výzkumným prostředím byly ambulance pediatrů a dále výzkum probíhal i pomocí internetových stránek emimino.cz a nedoklubko.cz. Byly osloveny ženy, které porodily mezi 24. až 35. týdnem těhotenství. Celkem bylo získáno 196 vyplněných dotazníků. 


Výsledky


Výsledky jsou znázorněny pomocí pěti grafů s komentáři. 


Graf č. 1: Měla jste možnost být s děťátkem po celou dobu hospitalizace nebo jste musela za děťátkem dojíždět?




Ze 196 dotázaných odpovědělo 19 % žen, že byly hospitalizované s dítětem. Ovšem 57 % žen muselo za svým dítětem dojíždět (až kolem 80 – 100 km). 24 % žen zpočátku dojížděly za svým dítětem a poté byly i hospitalizovány. 


Graf č. 2: Projevila se hospitalizace dítěte na Vaší ekonomické stránce?




Ze 196 dotazovaných 71 % žen zaznemenalo ekonomickou zátěž. U 25 % žen se hospitalizace projevila pouze částěčeně po ekonomické stránce a pouze u 4 % žen hospitalizace do ekonomického rozpočtu rodiny nezasáhla vůbec.


Graf č.3:  Měla jste možnost využít některé z těchto metod? 




Z výzkumu vyplynulo, že ze 196 dotázaných  využilo 26 % žen bazální stimulaci, 14 % žen hlazení duše miminka, 10 % žen využilo hedvábného hlazení, 45 % žen využilo metody klokánkování. 


Graf č. 4: Jak hodnotíte nemocniční péči o Vás? Věnovali Vám dostatek potřebné pozornosti a vysvětlení? 




Ze 196 dodotazovaných hodnotilo 22 % žen nemocniční péči  kladně, 16 % žen nebylo s péčí a informovaností spokojeno vůbec.  59 % žen udalo, že by péče a informovanost mohla být lepší.  


Graf č. 5: Byla jste dostatečně informována o kojení 




Z celkového počtu 196 žen bylo 58 % žen spokojeno s infomacemi a 42 % žen nebylo spokojeno s informovaností ohledně kojení. 


Závěr


Z našeho výzkumu je patrné, že ženy po předčasných porodech mají situaci opravdu složitou.  Více než polovina (57 %) žen dojížděla za svým hospitalizovaným miminkem mnoho kilometrů a téměř dvě třetiny žen (71 %) žen hospitalizaci novorozence pocítily po ekonomické stránce. Bohužel pouze 22 % žen bylo úplně spokojeno s péčí a informovaností ve zdravotnických zařízeních. O kojení bylo dobře informováno 58 % žen. Možnost klokánkování bylo ženami udáno ve 45 %. Porodní asistentky, sestry na novorozenkých odděleních a lékaři by v praxi měli ženám po předčasných porodech věnovat větší pozornost, měli by zvýšit úrověň informovanosti, komunikace, empatie. Velmi přínosné by bylo zvýšit počet žen, které by mohly být hospitalizované společně s novorozencem a nemusely dojíždět mnoho kilometrů za svým dítětem. Takové hospitalizace by se pozitivně odrazily i na úspěšnosti udržení kojení a hlavně na psychickém stavu ženy.
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Aktuálne informácie k problematike pitnej vody a jej úpravy – alebo končí sa éra storočnej dezinfekcie pitnej vody chlórom?
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši


Abstrakt


V súčasnosti sa v odbornej verejnosti rieši otázka  zabezpečenia zásobovania pitnou vodou (PV) bez chemickej dezinfekcie, za súčasného zabezpečenia jej mikrobiologickej kvality a minimalizovania rizika prenosu infekčných ochorení PV. Dôvodom je vznik vedľajších produktov dezinfekcie, ktoré sú pre človeka pri chronickej expozícii nebezpečné. Zároveň je však potrebné zachovať vlastnosti vody prijateľné pre spotrebiteľa. S novým prístupom sa stotožnila aj EK a dnes je prakticky isté, že sa stane súčasťou novelizovanej smernice Rady č. 98/83/ES o akosti vody určenej na ľudskú spotrebu. 


Kľúčové slová: Chlór. Pitná voda. Dezinfekcia pitnej vody. Vedľajšie produkty dezinfekcie. Ochrana zdravia.

Abstract

At present, the professional community addresses the issue of ensuring drinking water supply (PV) without chemical disinfection, while ensuring the microbiological quality and minimizing the risk of transmission of infectious diseases PV. The reason is a formation of by- products of disinfection, which are dangerous for people with chronic exposure. It is also necessary to maintain properties of water acceptable to the consumer. The European Commission has also agreed with the new approach and now it is almost certain to become a part of the amended Council Directive No. 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption.

Key words: Chlorine. Drinking water. Disinfection of drinking water. By-products of disinfection. Health prevention.


V súčasnosti sa v odbornej verejnosti rieši otázka zabezpečenia zásobovania PV bez chemickej dezinfekcie, za súčasného zabezpečenia jej mikrobiologickej kvality a minimalizovania rizika prenosu infekčných ochorení PV. 


Dôvodom je vznik vedľajších produktov dezinfekcie, ktoré sú pre človeka pri chronickej expozícii nebezpečné. Zároveň je však potrebné zachovať vlastnosti vody prijateľné pre spotrebiteľa.


Predstavy o optimálnom spôsobe zabezpečenia bezchybnej PV prechádzali behom posledných 100-150 rokov postupným vývojom.


A to od objavenia infekčných pôvodcov ochorení prenášaných vodou, cez objav významu pieskovej filtrácie na prelome 19. a 20 storočia, cez význam miestneho zabezpečenia vodných zdrojov, až po  preceňovanie účinnosti dezinfekcie vody chlórom.


V súčasnosti sa začína preferovať súbor preventívnych a nápravných opatrení, ktoré pomocou systému niekoľkých bariér priebežne môžu zaistiť celkovú bezchybnosť  PV aj bez dezinfekcie. Úlohou zostáva zaviesť toto nové poňatie do vodárenskej praxe.


Zdravotné zabezpečenie pitnej vody a jeho premeny v čase


K plošnému chlórovaniu PV sa postupne pristúpilo až od 50. Rokov minulého storočia a to z 3 dôvodov:


1. Na zásobovanie sa prudko začali používať povrchové zdroje, ktorých kvalita sa stále zhoršovala.


2. Pribúdali odborné poznatky o mikrobiológii vody.


3. Zaviedli sa prvé záväzné mikrobiolog. požiadavky na akosť PV.


Prvým záväzným predpisom, ktorý definoval hygienické požiadavky na akosť PV bola ČSN 567900 Pitná voda schválená v r. 1958. V tejto ČSN sa požadoval obsah zbytkového chlóru max. 0,2 mg/liter u spotrebiteľa.


Odvrátená tvár chemickej dezinfekcie vody


Ako pri mnohých iných nádejných chemických inováciách, ktoré ponúkali na začiatku ohromné výhody bez akýchkoľvek rizík ( napr. DDT ), aj pri chlórovaní vody sa časom ukázalo, že nie je celkom neškodné.


Od začiatku sa vedelo, že chlórovanie nepríjemne ovplyvňuje pach a chuť vody. V r. 1974 však vedci zistili, že chlór v PV nezabíja len baktérie, ale aj reaguje s prírodnými organickými látkami (NOM) za vzniku tzv. vedľajších produktov dezinfekcie (VPD). 


Ide o veľkú skupinu látok,  doteraz bolo identifikovaných asi 500 vedľajších produktov chlorácie. 


Tiež sa neskôr zistilo, že úprava vody chlórom mení štruktúru organických látok vo vode za vzniku látok o nižšej molekulovej hmotnosti. Tieto sú pre mikroorganizmy lepšie využiteľným zdrojom potravy, čím rastie potenciál, že sa vo vode množia baktérie. 


Chlór v pitnej vode


O jeho používaní sa diskutuje v celosvetovom meradle. Na jednej strane ide o zamedzenie šírenia vodou prenosných ochorení, na druhej strane o riziká spojené s jej zdrav. zabezpečením pre vznik vedľajších produktov dezinfekcie. Vo svete žije asi 140 miliónov ľudí v domoch, ktoré nie sú pripojené na verejný vodovod.


Slovensko má oproti mnohým krajinám obrovskú výhodu, pretože má bohaté zásoby podzemnej vody (82,2 %) a má viac ako 1600 minerálnych vôd. Podzemné zdroje sú považované za najkvalitnejšie, ich zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava. 


Podľa WHO sa vodou  môže šíriť asi 12 druhov bakteriálnych infekcií, 6 druhov vírusových infekcií, 7 ochorení spôsobených prvokmi a červy spôsobujú 2 druhy ochorení. 


Typy dezinfekcie a ich vplyv na zdravie


1. Dezinfekcia na báze chlóru


Znamená dávkovanie plynného chlóru, roztoku chlórňanu sodného alebo vápenatého, chlóramínov alebo chlórdioxidu rôznymi technikami do PV. Čistý chlór je veľmi toxický, aj malé množstvo môže byť smrteľné.


Vedľajšími produktami chlórovej dezinfekcie sú 



trihalometány – THM 
- chloroform


                                          
- bromdichlormetán


                                          
- dibromchlormetán


                                          
- bromoform



a kyseliny halooctové 
- je ich 9


Toxikologické štúdie potvrdili, že mnohé z týchto zlúčenín sú karcinogénne a majú nepriaznivý účinok na reprodukciu a vývoj. 


THM – sa tvoria vo vodách, ktoré prirodzene obsahujú organickú hmotu (humínové a rastlinné zvyšky), ktorá reaguje s voľným chlórom.


2. Alternatívne nechlórové dezinfekcie


Ozón – je jedným z najsilnejších oxidantov a dezinf. prostriedkov (o 50 % silnejší oxidant, ako chlór, 3000 x rýchlejší). Neprodukuje žiadne THM a kys. halooctové. Nevýhodou sú vysoké prevádzkové náklady, zložitá kontrola, krátka životnosť.


UV žiarenie – efektívne ničí baktérie a nemení kvalitu vody, nevznikajú žiadne vedľajšie produkty. Pôsobí krátkodobo. 


Ostatné spôsoby – sterilizácia iónmi striebra, sterilná filtrácia, termálna dezinfekcia, pomalá piesková filtrácia.


Čo bude možné očakávať v budúcnosti?


WHO zaraďuje bezpečnú PV a jej dostatok medzi základné atribúty ŽP a právo na prístup k bezpečnej PV ako jedno zo základných práv človeka.


Za najbezpečnejšie zásobovanie PV sa považuje hromadné zásobovanie (HZ) systémom verejných vodovodov so zabezpečením odborného prístupu k dodávaniu PV od jej vzniku až ku spotrebiteľovi.


V SR bolo v r. 2009 zásobovaných z verejných vodovodov 87,3 % obyvateľov, v r. 2015 to má byť 90 %.


Podľa platných predpisov možno PV nedezinfikovať, ak voda vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov kvality PV a nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji a v rozvodnej sieti. Druh a spôsob dezinfekcie, ako aj jej vynechanie posudzuje príslušný orgán VZ.


Z dlhodobého sledovania výskytu vývoja infekčných ochorení v SR v r. 1995 – 2009 je možné konštatovať, že podiel inf. ochorení prenosných vodou na ich celkovom výskyte nie je významný.


Skúsenosti z prevádzkovania verejných vodovodov z iných krajín poukazujú na dosiahnutie zdrav. bezpečnosti PV  za určitých podmienok aj bez použitia chem. dezinfekcie. 


Napr. podľa záverov projektu EC MicroRisk, ktorý sa realizoval v r. 2000 – 2003 vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku a ktorý mal porovnať kvalitu PV v mikrobiologických ukazovateľoch vo vodovodoch so zabezpečením dezinfekcie a bez nej závery projektu preukázali v ukazovateli E.coli nižšiu závadnosť vody vo vodovodoch bez zabezpečenia dezinfekcie.


Hľadanie možných riešení a alternatív


Výrobcovia PV sa musia vyrovnať s novými hyg. požiadavkami na obsah vybraných VPD a s tlakom verejnosti.


Možnosti: Alternatíva inej dezinfekcie – miesto chlóru použiť napr. UV žiarenie a iné oxidanty – chlóramín, oxid chloričitý, ozón, peroxid vodíka.


Alternatíva rovnakej dezinfekcie s dokonalejšou predúpravou vody – najmä jej koaguláciou a filtráciou, ktoré významne znížia počet mikroorganizmov a následne dávku dezinf. prípravku. 


Alternatíva multibariérového systému ochrany –t.j. vytvorenie systému niekoľkých potrebných bariér v priebehu dopravy vody od zdroja k spotrebiteľovi. 


Čo je ešte možné dodať? Kam sa uberá zdravotné zabezpečenie PV dnes?


Odpoveď je stručná - uberať by sa malo smerom, aby sa naplnil cieľ moderného vodárenstva: dobrá nezávadná PV, ktorá sa  teší dôvere spotrebiteľov, voda, ktorú možno nielen bez obáv piť, ale ktorá má zároveň aj svoju estetickú kvalitu.


Podstatou tohto nového prístupu je presun pozornosti od kontroly produktu ku kontrole procesu. 


Ak chce mať výrobca vody istotu, že dodávaná voda je bezpečná 24 hodín a 365 dní v roku, nemôže sa spoliehať na občasnú kontrolu kvality vody. Musí mať pod kontrolu celý výrobný proces PV od zdroja po prípojku k spotrebiteľovi a všetky jeho riziká. Doterajší spôsob monitorovania kvality PV by slúžil len na verifikáciu funkčnosti a správnosti zavedeného plánu bezpečnosti vody.


Pre každý systém dodávajúci vodu by sa „na mieru ušil“ vlastný systém kontroly dodržiavania prevádzkových limitov. 


Kde sa dodržiavajú zásady multibariérového systému sa PV dodáva dnes už nielen z podzemných, ale aj z povrchových zdrojov a to nielen pre malé spotrebiská, ale aj pre miliónové aglomerácie, napr:


· Amsterdam – nechlóruje od r. 1983


· Západný Berlín – od r. 1965


· Východný Berlín – od r. 1990


· Ďalšie mestá, ktoré nechlórujú – Mníchov, Kolín  nad Rýnom, Zürich, Viedeň. 


V Nemecku sa v súčasnosti asi 70 % vody distribuje bez zbytkového rezidua chlóru, alebo iného oxidantu, v Holandsku prakticky 100 %. 


V Českej republike je takýchto vodovodov asi 16. V okrese Lipt. Mikuláš 1 vodovod v Lipt. Sielnici.
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Abstrakt


Cieľom príspevku bolo identifikovať etické problémy vyskytujúce sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o umierajúceho a jeho rodinu, vo vzťahoch zdravotnícky pracovník a umierajúci,  zdravotnícky pracovník a rodina umierajúceho, rodina umierajúceho a  podporné osoby. Empirické údaje boli získané metódou semištrukturovaného rozhovoru s rodinou umierajúceho a  obsahovej analýzy dokumentov, spracované a vyhodnotené pomocou kvalitatívnej metódy prípadovej štúdie. Analýzou prípadovej štúdie sa zistilo, že rodina pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o svojho umierajúceho najčastejšie identifikovala problémy v oblasti prostredia, súkromia, informovanosti, komunikácie a v podpore rodiny. Zdravotnícki pracovníci pracujúci na úseku intenzívnej medicíny pri svojej práci o zomierajúceho neuplatňujú prvky paliatívnej starostlivosti a nie vždy dodržujú etické princípy starostlivosti o zomierajúceho a jeho rodinu, čo výrazne ovplyvňuje kvalitu zdravotnej starostlivosti o umierajúceho. Úroveň kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti o umierajúceho je kritériom morálnej vyspelosti každej ľudskej spoločnosti. 


Kľúčové slová: Zdravotná starostlivosť o umierajúceho. Rodina umierajúceho. Transplantácia. Etické princípy.


Abstract


The paper aimed to identify ethical problems encountered in the provision of health care for the dying person and its family in relations- health care worker and dying person, health care worker and family of dying person , family of dying person and support person. Empirical data were obtained by the semi-structured interview with the family of dying person, and content analysis of documents. The data were processed and analyzed using a qualitative case study method. Case study analysis revealed thatthe family in providing care for their dying person identified  most of the problems in the environment, privacy, information, communication, and support families. Healthcare professionals working in the field of intensive care of  dying person, do not apply elements of palliative care and not always adhered to ethical principles of care for the dying and its family, which greatly affects the quality of health care for dying person. The level of quality of health care for the dying person is a criterion of moral maturity of every human society.


Key words: Health care for dying person. Family of dying person. Transplantation. Ethics. 


Úvod


Ľudský život je podmienený smrťou, a tak aj smrť je podmienkou ľudského života. Táto skutočnosť predstavuje univerzálnu a integrálnu skúsenosť ľudstva i každého jednotlivca. Ak má byť starostlivosť o zomierajúceho pacienta správna a etická, musí byť úplná, čo znamená, že sa musí realizovať vo všetkých rovinách ľudskej dimenzie: v biologickej, psychologickej, sociálnej a spirituálnej, tak u pacienta ako aj u jeho rodiny. 


Práca s rodinnými príslušníkmi umierajúceho človeka, by sa mala začať už pri prvom kontakte so zdravotníckym personálom. Mnohokrát je náročnejšia ako so samotným pacientom. Pri spolupráci s rodinnými príslušníkmi umierajúceho pacienta je potrebné rešpektovať všetky kultúrne, náboženské, etnické i iné zvyklosti tej ktorej rodiny (Dobríková - Porubčanová, P. a kol. 2008).


Etické zásady v terminálnej starostlivosti


Pri rozhodovaní v závere života je nevyhnutné riešiť etické otázky. Otázky umierania a smrti sú spojené s osobnými hodnotami a názormi na utrpenie a významom smrti.


Každý chorý a jeho rodina si vyžadujú individuálny spôsob, ktorý treba prispôsobiť danej situácii. Akceptácia pacienta a jeho rodiny – znamená zrieknuť sa akéhokoľvek poúčania a hodnotenia, tolerovať prežívanie a reakcie rodiny (aj negatívne), čo kladie vysoké nároky na sebadisciplínu každého zdravotníckeho pracovníka. 


Zdravotnícky pracovník, ktorý poskytujem starostlivosť zomierajúcemu, musí vedieť zaujať najprv postoj k sebe samému. Ak svoje city sám pred sebou skrýva, alebo ich úmyselne zapiera, nebude citlivý ani k citom iného človeka. Trpezlivý, úctivý a láskavý prístup spojený s úprimnosťou a autentickosťou, adekvátna komunikácia, citlivé zhodnotenie aktuálnej situácie po stránku etickej, právnej a morálnej a schopnosť porozumieť kontextu utrpenia sú základné etické normy v terminálnej starostlivosti. 


Personál  poskytujúci starostlivosť zomierajúcemu jednotlivcovi  a jeho rodine by mal byť pripravený poskytovať paliatívnu starostlivosť spolu so základnými etickými princípmi, nakoľko rodina zomierajúceho prechádza významnými životnými krízami.


Cieľ


Identifikovať etické problémy vyskytujúce sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o umierajúceho a jeho rodinu.


Súbor a metodika


Skúmanú vzorku tvorila rodina pacienta v terminálnom štádiu, ktorá dala súhlas so zaradením do výskumu. 


Na realizáciu cieľa sme zvolili ako metodiku „ case study“.


Spôsob získavania informácií: 


primárny zdroj - rozhovor s rodinou metódou retrospektívnej verbálnej výpovede, kde otázky boli zamerané na identifikáciu etických problémov pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti,


sekundárny zdroj - na získanie doplňujúcich informácií bola použitá zdravotná dokumentácia. Všetky informácie získané v rámci štúdie boli použité a následne spracované so súhlasom rodiny umierajúceho.


Vytvorili sme systém kategórií ktorý zachytával sledované vzťahy:


1. Zdravotnícky pracovník a rodina umierajúceho:


- komunikácia s rodinou umierajúceho,


- súkromie pre rodinu umierajúceho.


2. Rodina umierajúceho a  podporné osoby.


Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme využili kvalitatívnu analýzu dát, ktorú sme spracovali do formy „ case study“. 


Analýza a interpretácia prípadu


40- ročný pacient bol prijatý na OAIM  (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) v regionálnej nemocnici s diagnózou: Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa.


Po večery pacient doma skolaboval, bol resuscitovaný RZP (rýchla zdravotná pomoc) a prijatý na OAIM kde mu boli realizované potrebné odborné vyšetrenia a následne stanovená diagnóza. Na základe súhlasu manželky pacient zaradený do transplantačného programu a tomu bola prispôsobená aj následná terapia a preklad pacienta špecializované pracovisko.


Z pohľadu rodiny pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti sme  identifikovali nasledovné problémy.


V sledovanej kategórii zdravotnícky pracovník a rodina umierajúceho sme sa zamerali na: komunikáciu:

· manželka pacienta pri vstupe na pracovisko, ako prvé dostala od sestry do rúk informáciu čo má manželovi zabezpečiť, (ktorý bol  necelých 24 hodín  pred odberom orgánu: 




· ani jedna zo sestier sa jej nepredstavila, 


· manželka sa pýtala sestry akým spôsobom má oznámiť zajtra deťom, že ich otec je mŕtvy – v tom zazvonil telefón a sestra sa k manželke viac nevrátila, aby jej na danú otázku odpovedala,


· na chodbe (pol hodiny pred vyhlásením pacienta za mŕtveho), kde čakala vzdialenejšia rodina, z výťahu vystúpili dvaja zdravotnícki pracovníci s poznámkou „ prišli sme pre to srdce, kde je?“ 


Prostredie:


· v prostredí v ktorom rodina strávila posledné chvíle so svojim manželom/otcom bolo veľmi hlučné až nepríjemné, v pozadí bolo počuť nie vhodnú hudbu z rozhlasového prijímača  do ktorej sa miešal smiech a  hlasy sestier, ktoré si riešili osobné problémy,


· syn pri posteli svojho otca stál 2 hodiny bez toho aby mu niekto zo zdravotníckeho personálu ponúkol stoličku.


V kategórii rodina umierajúceho a  podporné osoby, rodina udávala pozitívny vzťah koordinátora (medzi nemocnicou a pohrebnými službami):


· pri prvom kontakte s rodinou sa koordinátor predstavil, informoval rodinu čo je jeho úlohou,  čo všetko rodine zabezpečí, kedy sa rodina môže na neho obrátiť,


· s rodinou bol v kontakte až do pohrebu.


Diskusia


Identifikovali sme problémy, ktoré sa nedali prehliadnuť a vyskytli sa pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti pacientovi a jeho rodine, ktorá dala súhlas pre zaradenie pacienta do transplantačného programu. Na základe analýzy získaných výsledkov sme zistili, že u nás sa tak, ako aj v zahraničí vyskytujú problémy v oblasti zabezpečenia vhodného prostredia, komunikácie, informovanosti, problémy v podpore rodiny umierajúceho zo strany zdravotníckeho personálu. V praxi sa rešpektovaniu  základných etických princípov a princípov paliatívnej starostlivosti ktoré sú zadefinované v „Odporúčaní Rady ministrov Rady Európy pre členské štáty ohľadne organizácie paliatívnej starostlivosti“ venuje minimálna pozornosť.


Prostredie, ktoré má byť jednou z dôležitých častí paliatívnej starostlivosti na  KARIM, je nevhodné až „nepriateľské“ pre umierajúceho a jeho rodinu. Ako uvádza Magyarová, Vachová (2005) je tam príliš veľké množstvo prístrojov, rôzne alarmy, príliš veľa rôznych snímačov u pacienta a veľký pohyb zamestnancov. Tu je nutné zabezpečiť, aby rodina mohla tráviť čo najviac príjemného a nerušeného času s umierajúcim a aby sa mohla dôstojne rozlúčiť so svojím rodinným príslušníkom. Svatošová (2001) zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť zvlášť aktu rozlúčenia. Pre následné obdobie trúchlenia je pre príbuzných veľmi dôležité fyzické rozlúčenie sa so zomrelým. 


V oblasti komunikácie prax ukázala, že sa vyskytujú problémy v komunikačných zručnostiach zdravotníckeho personálu. Často prevláda necitlivosť a chlad v komunikácii, vytvára sa komunikačná bariéra z nevedomosti čo povedať, no niekedy aj obava, že by mohli povedať niečo nevhodné, čo by sa mohlo dotknúť rodinných príslušníkov. 


Vymětal (1999) uvádza, že vzťah sa vytvára a udržuje prostredníctvom komunikácie, ktorá môže byť verbálna aj neverbálna. Bez rozhovoru s druhými ľuďmi nie je možné pravdivejšie sebapoznanie ani vyrovnávanie sa s tak náročnou prácou, ako je starostlivosť o umierajúcich ľudí. Emocionálna podpora zahrňuje dobrú informovanosť rodiny o stave umierajúceho, vytváranie príležitostí pre dialóg so zdravotníckym personálom, ktorý má povzbudzovať rodinu k verbalizovaniu ich obavy a zabezpečiť súkromie medzi rodinou a umierajúcim (Haškovcová, 2003). V zahraničí, pri informovanosti rodiny o rozhodnutiach ukončenia života sú vždy prítomné sestry, v niektorých prípadoch i psychológ (Schulz – Baldez et al., 2006). 


Záver


V príspevku sme sa pokúsili identifikovať problémy vyskytujúce sa pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti. Je nutné o týchto problémoch vyskytujúcich sa v súčasnej dobe hovoriť, nakoľko Koncept paliatívnej starostlivosti sa opiera o tri piliere, a to o filozofické presvedčenie, že smrť je súčasťou života, o etickú dimenziu – bezpodmienečná úcta k človeku ako k jedinečnej a komplexnej bytosti a o praktickú starostlivosť o fyzické pohodlie a psychologickú podporu v podobe naslúchania chorému  a jeho rodiny (Pichaud, Thareauová, 1998). 


Z tohto aspektu je významné a potrebné vzdelávanie erudovaných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v oblasti paliatívnej starostlivosti, nakoľko aj vzhľadom na neustále sa zdokonaľujúce medicínske technológie, narastá počet chronických ochorení, zvyšuje sa podiel starších spoluobčanov a v neposlednom rade, predlžuje sa dĺžka ľudského života. Vznikajú záujmové skupiny pre aktívnu pomoc pri umieraní, pomocné spolky, akcie v prospech zriaďovania hospicov, v médiách a vzdelávacích inštitúciách sa uskutočňujú veľké diskusné podujatia, existuje záujem o publikácie zaoberajúce sa témou umierania a smrti.

Kvalitná paliatívna starostlivosť sa dnes už nezaobíde bez komplexného vnímania a uspokojovania potrieb zomierajúceho človeka a jeho rodiny ktoré musia v sebe obsahovať etické a morálne zákonitosti. Skúsenosti so svetom nás vedú k tomu, aby to, čo sa musí prijať, čo presahuje hranice smrti, nebolo potláčané, ale aby sa prijalo v plnosti života. 
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Súhrn



Početné nozokomiálne infekcie v nemocniciach; pretože sú nečakanými a nežiadúcimi výsledkami liečby, pacienti sú ochotní obrátiť sa na súdy za účelom náhrady škody. Aj keď sa tak niektorí rozhodnú, v celku je ťažké dosiahnúť požadovaný výsledok. Avšak rozvoj správnych štandardov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a ich kvalitné  plnenie prostredníctvom vzdelaných a informovaných odborníkov ako sú sestry a epidemiológovia, sú účinnými metódami prevencie súdnych sporov, môžu znížiť hrozbu žalôb na vznik nozokomiálnych infekcií. 



Niektoré objektívne dôvody môžu brániť vypracovaniu znaleckého posudku, ako nájsť príčinnú súvislosť medzi infekciou a dobou hospitalizácie, alebo medzi infekciou a zavinením zdravotníckym personálom. Lekárske posudky vo väčšine prípadov zostávajú dvojzmyselné. Právne predpisy, ktoré vyžadujú povinné ohlasovanie a evidenciu nozokomiálnych nákaz poskytujú možnosť prekonania niektorých z týchto ťažkostí.  


Kľúčové slová: Nozokomiálne infekcie. Epidemiológovia. Verejné zdravotníctvo. Nemocnice. 

Summary



Numerous nosocomial infections in hospitals; because they are an unexpected and undesired result of treatment, patients are inclined to bring lawsuits in an endeavor to recover damages. Although some patients do recover damages for nosocomial infections, on the whole it is difficult to do so. However, developing proper standards within a health care facility and updating them through well-educated and informed infection control practitioners such as the nurse and epidemiologists are effective methods of preventing lawsuits, can reduce the threat of lawsuits stemming from nosocomial infections.



Some objective reasons may hinder formulation of an expert opinion, such as finding the causal association between the infection and the timing of hospitalization, or between the infection and the culpability of medical personnel. Medical opinions in most cases remained ambiguous. Legal regulations that require obligatory reporting and registration of nosocomial infections provide a chance that some of these difficulties may be overcome.


Key words: Nosocomial infections. Epidemiologists. Public health. Hospitals.

Úvod


Pokroky v medicíne sú sprevádzané aj celým radom nežiadúcich komplikácií,  ktoré bývajú označované ako choroby z medicínskeho pokroku. Dôležité miesto a stále rastúci význam v tejto skupine ochorení majú nozokomiálne nákazy (NN). Problematike NN vo vyspelých krajinách venuje súčasná medicína čoraz väčšiu pozornosť. Okrem mnohých medicínskych aspektov sú to hlavne dôvody ekonomické, ktoré nútia hľadať účinnejšie metódy prevencie a profylaxie týchto ochorení. Dodatočné finančné náklady súvisia predovšetkým s predĺžením doby hospitalizácie, drahou antiinfekčnou terapiou, predĺžením práceneschopnosti a v neposlednom rade tiež nákladmi na „odškodné“ záujmu na zdraví (STANDARDNÍ METODIKA „Biologické indikátory pro kontrolu účinnosti sterilizačních  přístroju“. Praha: AHEM, příloha č.2/1994). Náklady za odškodné pre pacienta predstavujú závažnú záťaž pre zdravotnícke zariadenie, nehovoriac o narušení jeho dobrého mena.



Nemocničná nákaza je prenosné  ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za nemocničnú nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa vzhľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia (Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia) 

Definícia podľa CDC (Centers for Disease Control): NN sú infekcie, ktoré vznikli v zdravotníckom zariadení, ktoré  neboli prítomné pri prijatí a pacient pri prijatí nebol v inkubačnej dobe príslušnej infekcie. Keď inkubačná doba nie je známa, sú za NN považované tie, ktoré vzniknú po viac ako 48-72 hodinách od prijatia do zdravotníckeho zariadenia. Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť považovaná za nozokomiálnu len vtedy, keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. Všetky ostatné infekcie sú považované za infekcie získané v komunite - "community  acquired". 


Okrem definovania NN má CDC presné diagnostické kritériá pre jednotlivé  druhy infekcií. Používanie týchto kritérií a rovnakých metód vyhľadávania (surveillance) umožňuje vzájomnú porovnateľnosť získaných údajov o výskyte NN. 


Triedenie NN 


NN môžeme rozdeľovať z rôznych hľadísk. 


Z pohľadu klinika sú najdôležitejšie nasledovné delenia: 


Nešpecifické NN sú infekcie, ktoré sa bežne vyskytujú aj mimo zdravotníckeho zariadenia, do ktorého boli prenesené (napr. chrípka, salmonelózy a pod.). Ich výskyt v zdravotníckom zariadení býva teda odrazom epidemiologickej situácie v príslušnom regióne.


Špecifické NN vznikajú v nemocničnom prostredí v súvislosti s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi. Tieto infekcie môžu byť do určitej miery špecifické aj pre  určitý typ zdravotníckeho zariadenia (JIS, oddelenia urologické, novorodenecké, ortopedické a i.). Vyznačujú sa špecifickou epidemiológiou, často vysokou rezistenciou etiologického agensa, ako aj špecifickými prístupmi k ich prevencii, profylaxii a liečbe (VOLNÁ, et. al. 1999). 


Rozdelenie podľa prameňa, z ktorého pochádza pôvodca NN 


Exogénne NN pochádzajú z prameňa, ktorý sa nachádza mimo  pacienta, 


Endogénne NN sú spôsobené vlastnou flórou pacienta a síce zavlečením infekčného  agensa z primárne, resp. sekundárne kolonizovaného orgánu či slizničného povrchu,  do okolitých tkanív či do iného orgánu (ROVNÝ, et al. 1995).  


Rozdelenie podľa prevažujúcej klinickej manifestácie 


· infekcie močového traktu, 


· chirurgické ranové infekcie, - infekcie krvného prúdu (primárne, sekundárne), 


· pneumónie a iné NN. 


Uvedené štyri typy infekcií predstavujú spolu až 90 % všetkých klinicky významných  bakteriálnych NN.  Klinicky významné determinanty nozokomiálnych nákaz 


Hlavné determinanty vzniku NN sú: prameň pôvodcu nozokomiálnej nákazy, prostredie, mechanizmy a faktory prenosu, vnímavý jedinec. Všetky tieto články epidemiologického reťazca majú v nemocničnom prostredí svoje  špecifiká. 


Prameň pôvodcu NN 


Exogénnym prameňom pôvodcu NN môžu byť osoby, s ktorými príde pacient do  styku v zdravotníckom zariadení (nemocničný personál, pacienti, návštevy), ale aj  neživé prostredie.  Endogénny prameň pôvodcu tvorí vlastná flóra, ktorá kolonizuje kožu a sliznice pacienta (primárne alebo sekundárne). Najväčší význam má oblasť nosohltana, orofaryngu a celý zažívací trakt. Viaceré práce dokazujú, že už za niekoľko hodín po prijatí pacienta na resuscitačné oddelenie či JIS dochádza k tzv. abnormálnej  kolonizácii slizničných povrchov, hlavne gramnegatívnymi paličkami. Väčšina NN na jednotkách intenzívnej starostlivosti v súčasnej dobe pochádza z endogénneho prameňa, z čoho nepriamo vyplýva význam monitoringu a znalosti  rezistencie nozokomiálnych patogénov. 


Etiologický agens 


V päťdesiatych rokoch bol zlatý stafylokok najčastejším špecifickým  nozokomiálnym patogénom. V dôsledku rozvoja medicínskych odborov a hlavne  používania antibiotík sa NN postupne menili. Koncom šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokoch prevažovali  gramnegatívne paličky, ale začínali sa uplatňovať taktiež vírusy, huby, parazity a iné patogény. Rezistentné stafylokoky a gramnegatívne paličky predstavujú dodnes hlavné špecifické nozokomiálne patogénny /JANOUT, 1998/. Navyše sa objavujú aj nové, vzácne agensy, ako Legionella sp. a pod. Mikroorganizmy majú obdivuhodnú schopnosť prispôsobovať sa zmeneným životným podmienkam a pri zavádzaní stále nových antibiotík sme svedkami rastúcej rezistencie mikróbov, ktoré boli pôvodne na dané antibiotikum  citlivé.  Ukazuje sa, že stratégia riadenia antibiotickej liečby úzko súvisí s problematikou NN v zdravotníckom zariadení (SLOVENSKÝ LIEKOPIS. 1999).  


Prostredie 


Prenos infekčného agensa od prameňa nákazy na vnímavého jedinca sa uskutočňuje v prostredí, ktoré predstavuje sumáciu mnohých faktorov. Niektoré z týchto faktorov môžu ovplyvniť všetky články prenosu infekcie, vplyv iných je limitovaný. Napríklad vlhkosť môže mať vplyv na rezistenciu infekčného agensa v prameni nákazy, na jeho prenos vzdušnou cestou ako aj vplyv na slizničnú mukóznu bariéru a jej schopnosť obrany proti preniknutiu nákazy.   Neživé prostredie môže byť prameňom nákazy ako aj faktorom jej  prenosu. 


Grampozitívne koky nachádzame vo vzduchu aj v prachu na rôznych povrchoch. Môžu prežívať v zaschnutom stave ale nemnožia sa (stafylokoky, streptokoky, klostrídiá, listérie a i.). 


Grampozitívne sporulujúce anaeróby môžu byť zanesené do nemocničného prostredia zvonku, ale tiež zo zaschnutých výkalov a ranových  exudátov. Spóry majú schopnosť prežívať v zaschnutom stave veľmi dlho a pri zlej  sterilizácii môžu spôsobiť napríklad pooperačný tetanus. Naproti tomu vo vlhkom  prostredí sa dobre množia pseudomonády, klebsielly, serácie a rôzne enterobaktérie. 


Gramnegatívne aeróbne bacily môžu vo vlhkom prostredí a tekutinách prežívať mesiace až roky. Mnohé z nich majú schopnosť množiť sa v týchto podmienkach a vytvárať "nezávislé rezervoári infekcie". 


Anaeróbne baktérie (Clostrídiá, nesporulujúce gramnegatívne baktérie).


Iné baktérie (Corynebacterium diphteriae, Mycobacterium tuberculosis).


Vírusy  (Hepatitídy A,B,C,D,E,, Morbíl, Rubeoly, Chrípky, Herpetické vírusy).


Huby (Candida, Nocardia, plesne).



Helminty (Askaridóza, Enterobióza) (JANOUT, 1998).


Mechanizmy a faktory prenosu NN 


Mechanizmy prenosu majú v nemocničnom  prostredí svoje špecifiká, ktoré sú predmetom epidemiologických štúdií a predstavujú východisko pre čo najúčinnejšiu prevenciu (priamy kontakt, nepriamy kontakt, inhalácia, inokulácia, ingescia). Faktory prenosu - existuje veľké množstvo faktorov prenosu, ktoré sa často vyskytujú v kombináciách. Mnohé z nich úzko súvisia s úrovňou hygieny a organizácie práce na príslušnom pracovisku. Z hľadiska NN medzi najdôležitejšie patria: voda, potraviny, vzduch, neživé okolie (podlaha, koberce a pod.), predmety dennej potreby, infúzne roztoky, lieky, obväzový materiál, krvné deriváty,  kontaminované lekárske nástroje a pod.


Vnímavý jedinec 


Vďaka medicínskemu pokroku pribúdajú  pacienti, ktorí by v minulosti závažnému  ochoreniu podľahli. Zvyšuje sa počet pacientov tretieho veku liečených na rôzne chronické ochorenia, aj pacientov s ťažkým imunodeficitom (MARTIN, REICHELDERFER, 1994). Tieto skutočnosti vedú k tomu, že hlavnou determinantou vzniku NN sa stáva vnímavý jedinec a kvalita jeho nešpecifických a špecifických obranných schopností. 


Predispozičné faktory NN 


Vnútorné faktory: vek (nad 60 rokov, novorodenci), alkoholici, narkomani, hormonálne poruchy (diabetes a pod.),hematologické ochorenia, malígne nádory, imunodeficiencia (infekcia HIV), obezita, poruchy krvného obehu, polytraumy, popáleniny, dekubity, ulcus crusis, iné závažné ochorenia (ochorenia pečene, obličiek, a pod.)


Vonkajšie faktory: dĺžka hospitácie, transplantácia, operácia, tracheostómia, intratracheálna kanyla, žalúdočná sonda, močová katetrizácia, cudzie teleso, infúzia, transfúzia, drenáž, inštrumentálny zákrok, endoskopia, liečba žiarením, liečba cytostatikami, imunosupresívna liečba, ATB (širokospektrálne), hormonálna liečba, opakovaná narkóza. V súčasnosti, hlavne vo väčších nemocniciach, sa ukazuje potreba vytvárania pracovných skupín, zaoberajúcich sa problematikou NN (MELICHERČÍKOVÁ, 1998, GOLDMANN, LARSON, 1992). Členom takejto pracovnej skupiny by mal byť klinik (infektológ), epidemiológ, mikrobiológ, zdravotná sestra pre NN, eventuálne aj ďalší špecialisti  podľa charakteru zdravotníckeho zariadenia. Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je  vytvárať fungujúci systém, hlásenia NN a na základe vykonaných analýz odporúčať komplexné preventívne a profylaktické opatrenia. Vypracovanie a dôsledné dodržiavanie preventívnych a profylaktických opatrení na zabránenie vzniku NN má veľký význam pre každé zdravotnícke zariadenie (SPRÁVNA NEMOCNIČNÁ PRAX: Sterilizácia parou a zaistenie sterility . Association for Advancements of study medical Instrumentation ANSI/AAMI ST 46-1993, 1994 Americká štátna norma). Preventívne opatrenia zahŕňajú celý komplex zásad smerujúcich k zníženiu počtu rizikových faktorov jednotlivých infekcií a zabráneniu prenosu infekcie z jej prameňa na vnímavého pacienta (KONCEPCIA CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE A DEKONTAMINÁCIE. Vestník MZSR, Ča. 6-7, 1995). 


Čistota prostredia, výchova personálu, dodržiavanie antisepsy a asepsy, bariérovej ošetrovacej techniky s dôrazom na  dezinfekciu rúk, používanie jednorazových materiálov a pod., sú len niektoré príklady  opatrení, ktorými možno efektívne eliminovať prenos infekcie z exogénneho prameňa (GOLDMANN, LARSON, 1992). Podstatne ťažšie ovplyvniteľný je prameň endogénny, ktorý sa uplatňuje najmä pri poklese imunity pacienta. Z opatrení, ktorými je možné ovplyvniť endogénny prameň, treba spomenúť napr. účinnú liečbu základného ochorenia, terapeutické postupy na podporu imunity, ATB profylaxiu chirurgickej ranovej infekcie a pod. Liečba NN má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú predovšetkým zo základného ochorenia, stavu imunity pacienta, prítomnosti umelých materiálov (kanyly, katétre a pod.), znalosti rezistencie nozokomiálnych patogénov na 


antibiotiká a pod. 


Prehľad

Incidencia nozokomiálnych nákaz sa v rozvinutých krajinách pohybuje priemerne od 5 do 10 %, môže prekročiť až 25 %.


Nozokomiálne nákazy sa vo veľkej miere podieľajú na morbidite, mortalite, letalite a vysokých ekonomických nákladoch na liečbu. Nárast nozokomiánych nákaz je podmienený nielen častou imunosupresiou pacientov, veľkým množstvom rizikových faktorov, ale aj následným vznikom multirezistencie mikroorganizmov. 


Právny dopad nozokomiálnych nákaz


NN sa stále častejšie stávajú predmetom súdnych sporov medzi pacientom – prijímateľom zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotníckym zariadením, v ktorom pacient NN získal. V tomto procese dokazovania vystupuje do popredia veľa faktorov ktoré sa šetria, zisťujú. Avšak priznanie zavinenia spôsobené zdravotníckym zariadením by pre zariadenie mohlo znamenať i jeho „likvidáciu“, zákaz činnosti, finančnú pokutu, spojené s finančným odškodnením pacienta. Aj z uvedeného aspektu je potrebné 


skvalitniť a zvýšiť kvalitu a dôslednosť v prevencii NN.


Význam prevencie NN


Prevencia je najjednoduchším ale i najúčinnejším spôsobom ako predísť vzniku nozokomiálnych nákaz o viac ako 20 % v rozvinutých a viac ako 40 % v rozvojových krajinách. Pre účinnú prevenciu je nevyhnutné poznať incidenciu nozokomiálnych 


nákaz, najčastejšie rizikové faktory, pôvodcov nákaz, ich spôsob prenosu a rezistenciu na antibiotiká (VOLNÁ, et. al. 1999).


Právne aspekty posudzovania NN


Legislatíva v SR 


§ 13 Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia :

Nemocničná nákaza


(1) V zariadení ústavnej starostlivosti a v zariadení ambulantnej starostlivosti vrátane zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa povinne vykonáva kontrola nemocničných nákaz. Kontrola nemocničných nákaz sa vykonáva priebežne


a mesačne sa analyzuje výskyt nákaz, prijímajú sa opatrenia na predchádzanie ich vzniku a šíreniu. Odborný zástupca pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je povinný spolupracovať s orgánom verejného zdravotníctva a na účely kontroly nemocničných nákaz


s odborným pracovníkom s kvalifikáciou podľa osobitného predpisu.


(2) Pri výskyte nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa vykonajú potrebné opatrenia na zastavenie a predchádzanie jej šíreniu, ktorými sú najmä izolácia pacienta, odber biologického materiálu a dezinfekcia. Súčasne sa ihneď vykoná kontrola dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu na pracovisku a ďalšie opatrenia na zistenie prameňa pôvodcu nemocničnej nákazy a mechanizmu jej prenosu.


Tieto opatrenia sa vykonajú aj pri zistení kolonizácie pacienta polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami.


(3) Pri zistení nemocničnej nákazy alebo pri podozrení z jej výskytu sa táto skutočnosť musí oznámiť vedúcemu oddelenia a súčasne sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie pacienta a do denníka nemocničných nákaz. Rovnako sa postupuje aj pri zistení kolonizácie pacienta polyrezistentnými alebo multirezistentnými mikroorganizmami.


(4) Hlásenie výskytu nemocničnej nákazy vedúcim oddelenia regionálnemu úradu verejného zdravotníctva sa vykoná do 48 hodín písomnou formou podľa prílohy č. 6.


(5) Hlásenie podľa odseku 4 vykoná ihneď osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, ak ide o


a) hromadný výskyt nemocničnej nákazy; hromadný výskyt nemocničnej nákazy je výskyt najmenej troch prípadov rovnakej nemocničnej nákazy, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,


b) klinicky závažnú nemocničnú nákazu,


c) úmrtie a podozrenie z úmrtia na nemocničnú nákazu.

Záver


Základným predpokladom pre potláčanie výskytu NN je ich presná evidencia a analýza. Zdá sa, že splnenie tejto základnej požiadavky vyžaduje v našich zdravotníckych  zariadeniach uplatnenie novej metodiky (ODBORNÉ USMERNENIE MZSR NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ZADRAVIA PRACOVNÍKOV V  ZDRAVOTNÍCTVE A JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VYHLASOVANÍ RIZIKOVÝCH PRÁC.). 


Podľa vzoru fungujúcich  modelov (napr. National Nosocomial Infections Surveillance System v nemocniciach  USA) je zrejmé, že predpokladom pre zlepšenie záchytnosti NN je jednotnosť  definícií, diagnostických kritérií ako aj aktívna metodika surveillance (GARNER, 1996).  
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Príloha č. 6 k vyhláške č. 553/2007 Z. z.


Vzor


Hlásenie nemocničnej nákazy


Regionálny úrad verejného zdravotníctva v


......................................................................................


Vyplní lekár zariadenia


Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia: ...........................................................................................................


...........................................................................................................


Oddelenie/klinika: ........................................................................................................................................


Priezvisko a meno pacienta: ...........................................................................................


Dátum narodenia a rodné číslo: ............................................................................................


Dátum hospitalizácie: ...............................................................................


Diagnóza pri príjme: .................................................................................. MKCH 10 ..................................


Dátum prvých príznakov NN: .....................................................................


Diagnóza nemocničnej nákazy: ................................................................. MKCH 10 ..................................


Dátum hlásenia NN: ...............................................................................


Odber biolog. materiálu: dňa: ............................ druh: ............................ výsledok: ............................


dňa: ............................ druh: ............................ výsledok: ............................


dňa: ............................ druh: ............................ výsledok: ............................


Výskyt polyrezistentného kmeňa: áno nie


Invazívny výkon – druh: ................................................ dátum: .............................................


Iné zákroky – druh: ..................................................... dátum: .............................................


Číslo izby: ............................ Miesto izolácie: ................................


Komentár ošetrujúceho lekára:


Odtlačok pečiatky a podpis lekára: Odtlačok pečiatky zariadenia:

Průzkum kultury bezpečí pacientů v nemocnicích Jihočeského kraje


Jozef Filka XE "Filka Jozef" , Kvetoslava Kotrbová XE "Kotrbová Kvetoslava" 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra veřejného zdravotnictví ZSF


Abstrakt

Autoři provedli dotazníkový průzkum kultury bezpečí pacientů ve všech nemocnicích jihočeského kraje. Použili původní AHRQ dotazník po jeho překladu do českého jazyka a distribuovali do všech nemocnic jihočeského kraje. Návratnost dotazníků byla 88 %. Většinu respondentů tvořil ošetřovatelský personál. Jednotlivé otázky z dotazníku byly podle metodiky AHRQ seskupeny do tzv. dimenzí, tj. složek kultury bezpečí pacientů. Za nejslabší složky kultury bezpečí respondenti označili personální obsazení, podporu bezpečí pacientů ze strany managementu a týmovou spolupráci mezi odděleními.


Klíčová slova: Kvalita. Kultura bezpečí. Nemocnice. AHRQ dotazník.

Abstract


The authors conducted a questionnaire survey of patient safety culture in all hospitals in South Bohemia. The original AHRQ questionnaire after its translation into the Czech language was used and distributed to all hospitals in South Bohemia. Return rate of questionnaires was 88 %. The most of respondents were nurses. Individual questions from the questionnaire were grouped to so call dimensions according to the AHRQ methodology, which are the components of patient safety culture. Results showed that staffing, overall perceptions of safety, hospital management support for patient safety and teamwork across hospital departments were the potential for improvement.

Key words: Quality. Safety culture. Hospitals. AHRQ questionnaire.

Úvod


Kvalita zdravotnických služeb sestává z několika elementů, mezi kterými je bezpečí pacientů jedním z hlavních. Snahy o zlepšení bezpečí pacientů by měly identifikovat a eliminovat riskantní procesy a nevhodné postupy.


S ohledem na výskyt chyb a obrovské náklady, které způsobují zdravotnímu systému, je životně důležité uvědomit si, jaká je kultura bezpečí pacientů ve zdravotnickém sektoru, aby došlo k její změně, aby byla konzistentní s posledními pokroky v kvalitě péče; protože zlepšení bezpečnosti pacientů není jen klinickým cílem, ale týká se též organizačních aspektů. Experti zdůrazňují, že nemocnice by měly nastolit kulturu bezpečí pacientů mezi svými zaměstnanci spolu se strukturální intervencí. Je třeba zdůraznit, že kultura bezpečí pacientů je jedním ze základních elementů podpory bezpečí a zlepšení kvality péče o pacienty.


Kultura bezpečí je kulturou, kde bezpečnost pacientů je hlavním tématem týkajícím se každého zaměstnance a hlavní prioritou v celé organizaci.

Institute of Medicine, USA považuje změnu kultury bezpečí pacientů za největší výzvu v přibližování se k bezpečné péči a doporučuje, aby zdravotnické organizace nejprve zjistili, jaká je jejich kultura bezpečí, a poté aby zavedli komplexní programy zaměřené na bezpečnost pacientů, aby se zvýšila detekce nežádoucích událostí a přehodnotili se systémy zaměřené na redukci příležitostí pro vznik pochybení (Kohn, 2000).


Přezkoumání úrovně kultury bezpečí je startovací bod při tvorbě takovéto kultury v organizaci, protože posun směrem k bezpečnější péči bez znalosti východiskového stavu by mohl vézt k zvýšení nákladů a rizik.


Cílem naší studie bylo přeložit HSOPSC dotazník do českého jazyka a aplikovat jej v podmínkách jihočeských nemocnic za účelem zjištění úrovně bezpečnostní kultury.


Materiál a metody


Studie probíhala podle metodiky AHRQ (Sorra, 2004). 


Vytvořili jsme českou verzi dotazníku AHRQ. Dotazník obsahuje 42 otázek, které zkoumají 12 dimenzí (složek) kultury bezpečí pacientů na úrovni oddělení a nemocnice. Obsahuje též dvě otázky, v kterých mají respondenti určit stupeň celkového zajištění bezpečnosti pacienta na jejich pracovišti a počet nežádoucích událostí, které hlásili za posledních 12 měsíců. Kromě toho v dotazníku bylo 7 otázek zaměřených na demografické údaje o respondentech. 18 otázek z celkového počtu 42 patřících do 12 dimenzí bylo negativně formulovaných (ve vyhodnocení označené písmenem R), tj. pozitivně se hodnotila negativní odpověď respondenta.


Možnosti odpovědí byly uspořádané do pětistupňové Likertovy stupnice. Byly to následovné možnosti: vůbec nesouhlasím, nesouhlasím, částečně souhlasím, souhlasím a plně souhlasím, resp. nikdy, zřídka, někdy, většinou, vždy.


Dotazníky byly koordinátorem studie distribuované respondentům prostřednictvím hlavních sester všech nemocnic, které je přidělovaly jednotlivým zaměstnancům nemocnice v průběhu měsíců duben až červen 2011. Zúčastnili se jí náhodně vybrané zdravotní sestry, lékaři, laboratorní a rentgenologický personál, rehabilitační pracovníci.


Po vyplnění dotazníků se tyto znovu prostřednictvím hlavních sester zapojených nemocnic vrátili koordinátoru studie.


Za každou dimenzi kultury bezpečí jsme vypočítali tzv. kompozitní skóre, tj. průměrné procento respondentů, kteří odpověděli pozitivně na otázky, které hodnotí danou oblast (dimenzi) kultury bezpečí.


Výsledky


Celkem bylo distribuovaných 450 dotazníků. Z distribuovaných dotazníků se vrátilo vyplněných 398, takže návratnost byla 88%. Nemuseli jsme vyloučit ani jeden dotazník kvůli nekompletnosti.


Z 398 respondentů většina (182, 45,7 %) pracovala na akutním interně zaměřeném oddělení, 102 (25,6 %) na oddělení chirurgického typu a 83 (20,9 %) na traumatologicky zaměřeném oddělení. Nejčastější profesí mezi respondenty byly zdravotní sestry a porodní asistentky (82,4 %).


Na grafu 1 jsou odpovědi respondentů na otázku, kolik hlášení NU podali za posledních 12 měsíců.


Žádné hlášení nepodalo 34,2 % respondentů, jedno a více hlášení podalo 65,8 % respondentů.




Graf 1 Počet hlášení nežádoucích událostí, které respondenti podali 
za posledních 12 měsíců


V další přímé otázce respondenti určovali stupeň bezpečnosti pacientů na jejich oddělení/jednotce. Odpovědi se pohybovali v rozmezí od vynikající (5,9 %) až po nedostatečná (0,8 %). Většina (60,3 %) uvedla, že bezpečnost je velmi dobrá. Výsledky jsou uvedeny na grafu 2.




Graf 2 Hodnocení stupně bezpečnosti pacientů na oddělení/jednotce

Kompozitní skóre je znázorněno na grafu 3. Červenou čarou je zvýrazněná hranice 70 %. Dimenze, v kterých hodnota odpovědí dosáhla nebo přesahuje tuto hranici, hodnotíme jako silnou stránku nemocnic. Průměrné vnímání bezpečnosti, tj. průměr hodnot kompozitního skóre všech dimenzí bylo 72,4 %.


Nejnižší hodnoty kompozitního skóre jsme zaznamenali v dimenzi „Podpora bezpečí pacientů ze strany managementu“ (43,5 %), v dimenzi „Personální obsazení“ (47,8 %) a v dimenzi „Týmová práce mezi odděleními nemocnice“ (48,9 %).




Graf 3 Hodnoty kompozitního skóre v jednotlivých dimenzích


Diskuse

Rozvoj kultury bezpečí byl jedním z doporučení Institutu medicíny (IOM) na pomoc nemocnicím při zlepšování bezpečnosti pacientů (Kohn, 2000, Keepnews, 2003). Hodnocení existující kultury bezpečí organizace je prvním stupněm v budování kultury bezpečí (Hellings, 2007). Toto hodnocení umožní zdravotnickým organizacím jasný pohled na aspekty bezpečnosti pacientů, které vyžadují okamžitou pozornost, identifikuje silné stránky a slabiny jejich kultury bezpečí (Smits, 2009), pomáhá jednotlivým oddělením identifikovat jejich existující problémy v bezpečnosti pacientů (Pronovost, 2005) a porovnat jejich skóre s jinými nemocnicemi (Blegen, 2009).


Podle literárních údajů hlavními ukazateli pozitivní kultury bezpečí, zvlášť v nemocnicích, je komunikace založená na vzájemné důvěře, dobrý tok informací, celkové vnímání významu bezpečnosti, poučení se z incidentů, závazek managementu a vůdcovství (leadership) a nerepresivní přístup k hlášení incidentů a chyb (Chiu, 2008). Výsledek kultury bezpečí zahrnuje vnímání bezpečí jednotlivými členy personálu, jejich ochotu hlásit nežádoucí události, počet hlášených NU a celkový stupeň bezpečí pacientů projevovaný členy personálu na odděleních (Sorra, 2004, El-Jardali, 2011).


Výsledky naší studie – první v ČR – ukazují, že bezpečnost pacientů v jihočeských nemocnicích hodnotí většina respondentů (tj. 66,2 %) stupněm „vynikající“ až „velmi dobrý“. Ze všech respondentů 34,2 % za 12 měsíců neposlalo ani jedno hlášení, zatímco 65,8 % poslalo 1 anebo více hlášení, co je poměrně velké množství a je vidět, že hlášení NU už vešlo do povědomí zaměstnanců jihočeských nemocnic, z kterých většina je už akreditovaná podle standardů SAK ČR, některé mají kromě toho zavedený i systém managementu kvality podle ISO 9001 anebo systém managementu bezpečnosti informací podle ISO 27001.


Z celkového vyhodnocení dimenzí, které tvoří komponenty kultury bezpečí, je vidět, že silnou stránkou kultury bezpečí v jihočeských nemocnicích jsou dimenze (minimálně 70 % pozitivních odpovědí): předávání a překlady pacientů (76,9 %), očekávání a činy nadřízeného/manažera podporující bezpečnost pacientů (76,1 %), celkové vnímání bezpečí pacientů (72,4 %), zpětná vazba a komunikace o pochybení (71,8 %), otevřenost v komunikaci (70,5 %).


Slabými stránkami (50 % a méně pozitivních odpovědí) byly: podpora bezpečí pacientů ze strany managementu (43,5 %), personální obsazení (47,8 %), týmová spolupráce mezi odděleními nemocnice (48,9 %).


Silné stránky svědčí o tom, že v nemocnicích JČ kraje si personál uvědomuje nutnost poskytovat kvalitní zdravotní péči při zajištění bezpečí pro pacienty. Důležitá je atmosféra, v které personál může hlásit aktuální i potenciální pochybení bez obav z represálií a obviňování v shodě s otevřenou komunikací, která je nevyhnutná pro kulturu bezpečí.


Překvapivě nízké procento pozitivních odpovědí je v dimenzi „podpora bezpečí pacientů ze strany managementu“, když víme, že top manažeři i manažeři na střední úrovni řízení nemocnic jsou ti, kteří prosazují myšlenky akreditace a plnění akreditačních standardů.


Slabou stránkou v našem souboru odpovědí je i dimenze „personální obsazení“, co znamená, že respondenti se domnívají, že přidělené počty personálu nejsou adekvátní pro zvládnutí práce související s bezpečím pacientů. Toto zjištění je v souladu s údaji ve většině publikovaných studií. Důsledkem toho potom může být, že personál podle odpovědí pracuje 40 až 60 hodin v týdnu, co vede k velkému pracovnímu zatížení, únavě, stresu, napětí a tyto faktory následně zvyšují riziko pochybení a zvyšují počet chyb.


Týmovou spolupráci mezi odděleními vnímají respondenti také ne jako bezproblémovou. Souvisí to pravděpodobně s rozdílným přístupem jednotlivých oddělení, z kterých každé tvoří jakýsi mikrosystém (Mohr, 2004) se specifickým a pro daný mikrosystém charakteristickým stylem práce, jednání, vztahů apod. Takže když si jedno oddělení prosazuje ve vztahu k jinému oddělení svůj vlastní styl práce, jednání apod., který není druhou stranou vždy akceptovaný, může to být příčinou mezioddělenských problémů. Podobné výsledky v těchto dimenzích zaznamenali i jiní autoři (Bodur, 2010, El-Jardali, 2011, Mohammadreza, 2010, Ugurluoglu, 2012).
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Edukačná rola pôrodnej asistentky v antenatálnom laktačnom poradenstve
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Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra pôrodnej asistencie


Abstrakt


Úvod: Príspevok poukazuje na vedomostnú úroveň žien v poslednom mesiaci tehotenstva a na dôležitosť edukácie tehotných žien v oblasti laktácie. 


Súbor a metódy: Prieskum uskutočnený metódou dotazníka. Súbor tvorili tehotné ženy v poslednom mesiaci tehotenstva, ktoré navštevovali gynekologické ambulancie v Ružomberku.


Ciele: Analyzovať informovanosť klientiek v antenatálnom období vo vytipovaných zdravotníckych zariadeniach a poukázať na dôležitosť antenatálneho laktačného poradenstva. 


Výsledky: Z výsledkov empirického merania nám vyplýva, že vedomosti respondentiek spadajú do nami stanovenej úrovne 59 % - 40 % (skôr žiadne vedomosti). Vzhľadom k našim výsledkom môžeme konštatovať , že edukácia pôrodnej asistentky v oblasti dojčenia by mala byť hlavnou prioritou v edukácii tehotných žien.


Kľúčové slová: Laktačné poradenstvo. Dojčenie. Vedomosti. Pôrodná asistentka. Edukácia.

Abstract

Introduction: This paper refers to the knowledge level of women in the last month of pregnancy and the importance of education of pregnant women in terms of lactation.

Data Set and Method: A survey conducted by the questionnaire method. The group consisted of pregnant women in the last month of pregnancy, who attended gynecological facilities in Ružomberok city.


Aims: To analyze the clients information in the antenatal period at selected medical facilities and highlight the importance of antenatal lactation counseling.


Results: The results of our empirical measurements show that objective knowledge of all respondents according to our test is 41.18%. Based on our set category it is almost no knowledge. Depending on what items respondents answered correctly or incorrectly, we can assume whether they will or will not have difficulties with breastfeeding. Based on the results, it can be concluded that the midwives teaching in the area of breastfeeding should be a priority in the education of pregnant women.


Key words: Lactation counseling. Breastfeeding. Knowledge. Midwife. Education.

Jednou zo základných potrieb dieťaťa je výživa. Súčasná veda považuje prirodzenú výživu materským mliekom za najlepšiu.


Prevažná väčšina matiek je dokonale uspôsobená k tomu, aby svoje deti výhradne dojčili do šiesteho mesiaca (Newman, 2009b). 


Dojčenie je to najlepšie, čo môže matka svojmu dieťaťu dať; dojčenie nie je povinnosťou, ale právom každého dieťaťa: právom na lásku, právom na pocit bezpečia a právom na zdravý štart do nového života. Veď, čo je kojenie/dojčenie? Upo-kojenie? U-kojenie? Uspo-kojenie? ...   A aj napriek tomu je súčasná situácia alarmujúca. 


Na Slovensku sa od začiatku 20. storočia frekvencia a dĺžka dojčenia znižovala v dôsledku sociálno-kultúrnych zmien spoločnosti a v 60-tych a 70-tych rokoch klesla na najnižšie hodnoty a to na 18 % v treťom mesiaci dieťaťa. V súčasnosti u nás dojčí v šiestom mesiaci dieťaťa len 41 % žien, čo neodpovedá odporučeniam WHO / UNICEF pre optimálnu výživu dojčiat (Haľamová, 2009). WHO / UNICEF uvádza, že medzi najčastejšie dôvody pre neúspech v dojčení patria aj nedostatočné pokrytie a kvalita predpôrodnej prípravy v oblasti výživy dojčiat a batoliat a dezinformovanosť a nedostatok kvalifikovaného poradenstva a podpory zo strany zdravotníkov (Výživa dojčiat a batoliat, 2007, s. 12). 



Účinným spôsobom ako podporiť začiatok a predĺžiť dobu dojčenia sú hodiny zdravotnej výchovy zamerané konkrétne na dojčenie a časté individuálne stretnutia s kompetentnými zdravotníkmi (Výživa dojčiat a batoliat, 2007). Žena by mala byť pripravená a pozitívne motivovaná na dojčenie už pred pôrodom, aby pozitívne zvládla popôrodné obdobie, ktoré je charakteristické svojou fyzickou a psychickou náročnosťou. Tu hrá podstatnú úlohu edukačná rola pôrodnej asistentky v antenatálnom laktačnom poradenstve, ktorá nahrádza tradičný spôsob predávania skúseností s dojčením, buduje sebadôveru matky a poskytuje jej podporu. 


Cieľom prieskumu bolo analyzovať informovanosť klientiek o dojčení v antenatálnom období vo vytipovaných zdravotníckych zariadeniach. Výber respondentov bol zámerný. Boli to tehotné ženy v poslednom mesiaci tehotenstva, ktoré navštevovali gynekologické ambulancie v Ružomberku v období od 01.07. do 31.12.2010. Počet respondentiek bol 141. 


Ako metódu zberu empirických informácií sme si zvolili neštandardizovaný dotazník pre tehotné ženy v poslednom mesiaci tehotenstva. Dotazník sa skladá z kontaktného motivačného úvodu, inštrukcií na vyplnenie, štandardných kategorizačných položiek a z troch položiek. Bol anonymný a jeho vyplnenie dobrovoľné. 


Podstatná oblasť dotazníka sa týkala vedomostí o dojčení v poslednom mesiaci tehotenstva. Respondentky odpovedali na tri otázky. Úlohou prvých dvoch otázok bolo zistiť ich objektívne a subjektívne vedomosti. Objektívne vedomosti sme sledovali pomocou vedomostných položiek o dojčení. Ich obsah vychádzal z odbornej literatúry zaoberajúcej sa náplňou antenatálneho laktačného poradenstva. Výsledky týchto testov sme vyhodnotili do nami stanovených úrovní a to: 


· A: 
100 – 80 %  
dostatočné vedomosti


· B:
  79 – 60 % 
čiastočné vedomosti 


· C:
  59 – 40 % 
skôr žiadne vedomosti


· D:
  39 – 0 % 
vôbec žiadne vedomosti


Na konci vedomostného testu respondentky zhodnotili svoje vedomosti o dojčení formou sebareflexie v nasledujúcej otázke. Posledná časť tohto dotazníka sa týkala zdroja čerpania informácií. Respondentky mohli označiť jednu najviac vyhovujúcu odpoveď  z ponúknutých možností. 



Otázka č. 1: Na základe Vašich doterajších vedomostí uveďte, či je daný výrok podľa Vás správny:


1. Je normálne, že dojčenie v prvých dňoch bolí. 


2. Bezprostredne po pôrode je potrebné dieťa obliecť a zabaliť do perinky. 


3. Nezáleží na tom, kedy sa s dojčením po pôrode začne, pretože matka hneď po pôrode nemá mlieko. 


4. Matke sa prsníky nalievajú až na 3-4 deň po pôrode, preto, keď je dieťa medzitým hladné, je dobré ho dokrmovať umelým mliekom. 


5. Dieťa má piť každé 3 hodiny a nie inak. 


6. Dieťa behom dojčenia má zaborený nos v prsníku. 


7. Dieťa sa dojčí v perinke, aby sa rukami neodťahovalo. 


8. Po každom dojčení je dobré, odstriekať zvyšok mlieka, aby sa prsník neupchal. 


9. Dieťa môže byť na jednom prsníku priložené maximálne 15 min, potom sa musí vymeniť  prsník. 


10. Po každom dojčení je nutné dať dieťa odgrgnúť. 


11. Dieťa sa prikladá na požiadanie, čím sa zaistí dostatočná tvorba mlieka. 


12. Nie je dobré dokrmovať dieťa fľaškou. 


13. Dieťa sa musí po každom dojčení odvážiť, aby sa vedelo koľko vypilo. 


14. Do základnej výbavy pre novorodenca patrí cumlík. 


15. V letných dňoch je nutné dieťaťu podávať aj inú tekutinu ako materské mlieko, aby nebolo smädné. 


16. Po šiestych mesiacoch dojčenie nie je nutné, pretože je to len psychická podpora. 


17. Ľudské mlieko je v porovnaní s kravským "priesvitnejšie". 


Vyhodnotenie testových položiek v otázke č. 1


		Položka

		Správne odpovede

		%

		Hodnotenie



		1.

		18

		12,77 %

		D



		2.

		45

		31,91 %

		D



		3.

		88

		62,41 %

		B



		4.

		64

		45,39 %

		C



		5.

		77

		54,61 %

		C



		6.

		86

		60,99 %

		B



		7.

		69

		48,94 %

		C



		8.

		37

		26,24 %

		D



		9.

		32

		22,70 %

		D



		10.

		6

		4,26 %

		D



		11.

		92

		65,25 %

		B



		12.

		62

		43,97 %

		C



		13.

		52

		36,88 %

		D



		14.

		73

		51,77 %

		B



		15.

		47

		33,33 %

		D



		16.

		87

		61,70 %

		B



		17.

		52

		36,88 %

		D





Všetky testy u respondentiek sme vyhodnotili na 41,18 % a zaradili sme ich do nami stanovenej úrovne skôr žiadne vedomosti.


Najlepšie zodpovedané otázky na 60 – 80 % boli otázky s číslom 3, 6, 11, 14, 16 a boli zaradené do úrovne čiastočné vedomosti o dojčení. Nasledujúca úroveň vedomostí bola skôr žiadne vedomosti, kde bolo percento respondentiek, ktoré odpovedali správne, medzi 40 – 59 % a sem patrili otázky s číslom 4, 5, 7 a 12. Do poslednej, najviac početnej skupiny otázok patrili otázky s číslom 1, 2, 8, 9, 10, 13, 15 a 17, ktoré boli zaradené do úrovne vôbec žiadne vedomosti s percentom správnych odpovedí 0 – 39 %. Do úrovne dostatočných vedomostí 80 – 100 % sa nedostala žiadna otázka.



Otázka č. 2: Ako by ste hodnotili svoje vedomosti o prednostiach, technike a možných problémoch pri dojčení.


Odpovede tehotných žien na otázku č. 2


		Subjektívne vedomosti

		n

		%



		a) dostatočné vedomosti (100 – 80 %)

		36

		25,53 %



		b) čiastočné vedomosti (79 – 60 %)

		76

		53,90 %



		c) skôr žiadne vedomosti (59 – 40 %)

		23

		16,31 %



		d) vôbec žiadne vedomosti (39 – 0 %)

		6

		4,26 %





Väčšina respondentiek, 53,90 %, hodnotí svoje vedomosti o dojčení ako čiastočné vedomosti. Respondentiek, ktoré udávajú, že ich vedomosti sú dostatočné, bolo 25,53 %. 16,31 % respondentiek hodnotí svoje vedomosti na úroveň:  skôr žiadne vedomosti a úroveň: vôbec žiadne vedomosti uvádzalo 4,26 %.


Otázka č. 3: Z akých zdrojov ste čerpali informácie týkajúce sa dojčenia


Odpovede tehotných žien na otázku č. 3


		Zdroje informácií

		n

		%



		a) tehotenská poradňa v gynekologickej ambulancii

		4

		2,84 %



		b) predpôrodná príprava

		11

		7,80 %



		c) kurzy dojčenia

		6

		4,26 %



		d) masmédia

		30

		21,28 %



		e) odborná literatúra

		28

		19,86 %



		f) predchádzajúce tehotenstvo

		49

		34,75 %



		g) iná osoba  (špecifikujte) ...

		13

		9,22 %





Ako najčastejšie informačné zdroje uvádzajú respondentky: predchádzajúce tehotenstvo (34,75 %), masmédia (21,28 %) a odbornú literatúru (19,86 %). Medzi ďalšie zdroje patrili: rodinný príslušníci -položka iná osoba (9,22 % ); odborná verejnosť, čiže predpôrodná príprava (7,80 %), kurzy dojčenia (4,26 %) a poslednom rade v tehotenská poradňa gynekologickej ambulancie (2, 84 %).


Diskusia


Položky vo vedomostnom teste sa venujú technike dojčenia, prvému priloženiu novorodenca k prsníku, časovému obmedzeniu dojčenia, praktikám dojčenia, dokrmovaniu dieťaťa a dojčeniu v neskoršom období. Nami stanovené úrovne sa zhodovali s úrovňami, ktoré boli ponúknuté v dotazníku pre tehotné ženy a z ktorých si následne mohli respondentky vybrať. Nakoniec sme zisťovali odkiaľ čerpali tehotné ženy informácie. 


Vo vedomostnom teste v prvej otázke bolo 17 položiek - tvrdenia, na ktoré mali respondentky možnosť odpovedať tromi spôsobmi: tvrdenie je správne; tvrdenie je nesprávne; neviem odpovedať, či je tvrdenie správne, alebo nesprávne. Z výsledkov empirického merania nám vyšlo, že objektívne vedomosti všetkých respondentiek podľa nášho testu sú na 41,18 % a spadajú do úrovne skôr žiadne vedomosti. Podľa toho na aké položky odpovedali respondentky správne, alebo nesprávne, môžeme predpokladať aké budú či nebudú mať ťažkosti s dojčením. 



Úroveň vedomostí o technike dojčenia sme získali prostredníctvom nasledujúcich položiek. Prvá položka (č. 1) bola venovaná bolesti počas dojčenia. V odbornej literatúre sa uvádza, že dojčenie nemá byť vôbec bolestivé a pokiaľ sa dieťa správne prisaje k prsníku (Asymetrické prisatie), nedochádza  k bolestivému dráždeniu bradavky a dvorca (Weigertová, 2006). Ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, budú súvisieť pravdepodobne s nesprávnou technikou dojčenia. Podľa Boledovičovej et al., (2006) "nesprávna technika dojčenia je jednou z najčastejších príčin zlyhania dojčenia vôbec." Weberová (2004) tvrdí, že na základe rôznych štúdii a skúsenosti laktačných poradcov je dokázané, že minimálne 85 % problémov s dojčením je spojených práve s nevedomosťou techniky dojčenia. Z nášho prieskumu vyplýva, že väčšina respondentiek (82,23 %) si myslí, že bolesť behom dojčenia je normálna a nebudú hľadať príčinu tohto javu. 


O vedomostiach tykajúcich sa správnej techniky dojčenia sa môžeme dozvedieť aj z položky 6 - dieťa behom dojčenia má zaborený nos v prsníku a 7 - dieťa sa dojčí v perinke, aby sa rukami neodťahovalo. Na prvú položku odpovedala väčšina (61,0 %) respondentiek správne a na druhú 41,8 %. 


Položka č. 2 - bezprostredne po pôrode je potrebné dieťa obliecť a zabaliť do perinky sa týkala prvého priloženia novorodenca k prsníku. Tvrdenie uvedené v našom teste bráni iniciatíve Baby Friendly Hospital (2009): "umiestnenie dieťaťa kontaktom pokožky s pokožkou matky hneď po narodení najmenej na hodinu. Povzbudzovanie matky, rozpoznanie, kedy je jej dieťa pripravené dojčiť sa a v prípade potreby ponúknuť pomoc. " Je vhodné, aby bol novorodencom čo najskôr po pôrode umožnený kontakt" skin to skin ", a tak zaistený skorý rozvoj laktácie. Potvrdzujú to i Boledovičová et al., (2006), podľa nich sú v tomto období "sací a hľadací reflex najsilnejšie a sekrécia prolaktínu a oxytocínu je najvyššia, čo má nesmiernu úlohu pri zahájení dojčenia". Na túto položku odpovedalo správne len   31,9 %. 


Tvrdenie v položkách č. 5 - dieťa má piť každé 3 hodiny a nie inak a č.9 - dieťa môže byť na jednom prsníku priložené maximálne 15 min, potom sa musí vymeniť prsník - hovorí o časovom obmedzení dojčenia. V odbornej literatúre, podľa ktorej sme hodnotili správne odpovede, sa dočítame, že pokiaľ matka pochopí princíp pitia dieťaťa (pauza v brade) a pokiaľ sa to naučí sledovať, tak zistí, že merať a stanovovať dĺžku dojčenia je nezmysel (Newman, 2004). Na meranie času v dojčení má v priemere len 38,65 % respondentiek správny názor. Tejto téme je venovaná i položka č. 11 - Dieťa sa prikladá na požiadanie, čím sa zaistí dostatočná tvorba mlieka, na ktorú odpovedalo len 4,3 % respondentiek správne. 


Ďalšou dôležitou témou, ktorej má byť venovaná pozornosť v tehotenstve, je dokrmovanie dieťaťa v prvých dňoch po pôrode a prípadný vhodný spôsob dokrmovania.


Položka č. 3  (nezáleží na tom, kedy sa s dojčením po pôrode začne, pretože matka hneď po pôrode nemá mlieko) a položka č. 4 (matke sa prsníky nalievajú až na 3 - 4 deň po pôrode, preto, keď je dieťa medzitým hladné, je dobré dokrmovať ho umelým mliekom) sa zaoberá dokrmovaním behom prvých hodinách a dňoch po pôrode. Dr. Newman tvrdí, že "v skutočnosti väčšina matiek produkuje viac než dostatok mlieka. Aby bolo dojčenie pevne stanovené, je rozhodujúci dobrý začiatok v prvých pár dňoch. "(Newman, 2009b). Problémy, ktoré sa môžu podľa Haľamovej (2003) objaviť (pokiaľ by sa novorodenec dokrmoval bez vážneho dôvodu) či už zo strany matky alebo dieťaťa sú: dieťa menej saje, je zmätené, tvorba mlieka nie je dostatočne stimulovaná, matka stráca dôveru vo svoje schopnosti úspešne dojčiť. Ďalším problémom vyplývajúcim z dokrmovania dieťaťa je prehĺbenie novorodeneckej žltačky (Mydlilová, 2005). Podľa Mydlilovej (2005) "Prevencia fyziologickej žltačky spočíva v skorom a častom dojčení bez dokrmovania." O dokrmovaní v prvých dňoch po pôrode je správne informovaná v priemere polovica (53,9 %) tehotných žien. Úroveň vedomostí o spôsobe dokrmovania nám ukazuje položka č. 12 – nie je dobré dokrmovať dieťa fľaškou, na ktorú odpovedalo správne 44 % respondentiek. 



Podobnej téme sa venovala položka č. 14 - do základnej výbavy pre novorodenca patrí cumlík. Zmätenie cumlíkom zahrňuje radu problémov, vrátane toho, že dieťa potom nie je schopné prisať sa na prsník tak dobre, ako by mohlo, a tak nezískava toľko mlieka, koľko by mohlo, prípadne má matka potom boľavé bradavky (kľúčové momenty v podpore dojčenia, 2009 , s. 20). Tento fakt je v súlade s tvrdením Mydlilovej (2005), podľa nej cumlík znižuje informácie o potrebe satia, negatívne ovplyvňuje jeho spôsob, interferuje s dojčením a skracuje dĺžku výlučného dojčenia. Z toho vyplýva, že jeho skoré používanie má vplyv na vznik problémov pri dojčení. Z nášho súboru 51,8 % respondentiek zaraďuje cumeľ do základnej výbavy novorodenca. 



Predposledná oblasť nášho testu vedomostí o praktikách dojčenia je získaná z položiek č. 8, 9 a 13. Položka č. 8: po každom dojčení je dobré odstriekať zvyšok mlieka, aby sa prsník neupchal. Odstriekaním mlieka po dojčení sa zvyšuje tvorba mlieka, čo môže následne spôsobiť niekoľko ťažkostí s dojčením. Na túto položku odpovedalo len 26,2 % respondentiek správne. Na položku č. 9 - po každom dojčení je nutné dať dieťa odgrgnúť, nám odpovedalo správne 4,3 % respondentiek a na položku č. 13 – dieťa sa musí po každom dojčení odvážiť, aby sa vedelo koľko vypilo 36,9 % respondentiek. Podľa Dr. Newmana nie sú tieto praktiky u zdravého novorodenca nutné. "(Newman,2009a)


Vzhľadom k zaujímavosti z pohľadu tvrdenia Simočkovej (2002), že príprava má byť venovaná hlavne prvorodičkám, sme vyhodnotili objektívne vedomosti u primipar  a multipar zvlášť.  Z našich dotazníkov vyplýva, že objektívne vedomosti o dojčení u prvorodičiek voči objektívnym vedomostiam viacrodičiek, sú významne slabšie. Túto myšlienku môžeme čiastočne potvrdiť aj otázkou č. 3, kde ako najčastejší zdroj informácii (34,5 %) o dojčení respondentky uvádzajú predchádzajúce tehotenstvo.


Súčasťou hodnotenia vedomostí tehotných žien bolo zistenie subjektívnych vedomostí a porovnanie ich s našim výsledkom vedomostného testu u všetkých respondentiek. Väčšina respondentiek (53,90 %) hodnotí svoje vedomosti o dojčení ako čiastočné vedomosti. Respondentiek, ktoré udávajú, že ich vedomosti sú dostatočné, bolo 25,53 %, vedomosti na úrovni: skôr žiadne vedomosti uvádzalo 16,31 % a vôbec žiadne vedomosti uvádzalo 4,26 %. Naše hodnotenie podľa vedomostného testu je: test bol na 41,18 % vyplnený správne. Vzhľadom na tieto údaje môžeme povedať, že tehotné ženy hodnotia svoje vedomosti lepšie, ako v skutočnosti sú.


Z našich výsledkov prieskumu vyplýva, že vedomosti tehotných žien nie sú na dostatočnej úrovni, aby zvládli dojčenie bez ťažkostí a preto antenatálne laktačné poradenstvo zohráva dôležitú úlohu v práci pôrodných asistentiek.
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Abstrakt


Vývoj medicíny, hlavne chirurgie, bol vždy úzko spojený s vojenstvom. Chirurgiu predstavovala prevažne traumatológia, v ktorej mali vojnové poranenia prevahu. Chirurgia je popri pôrodníctve najstarším medicínskym odborom, napriek tomu v stredoveku klesla na úroveň remesla, aby sa neskôr znovu vrátila na piedestál a výslnie medicínskych odborov.  V dejinách nájdeme mená veľkých chirurgov, ktorí získali skúsenosti práve na bojovom poli a ich písomné správy o získaných poznatkoch sa uchovali dodnes. Najstaršia diagnostika chorôb, liečba a prognózy vojnových poranení sú spomínané v dielach Asklepia, Hippokrata, Galena a mnohých  iných. 


Kľúčové slová: História zdravotníctva. Vojenské zdravotníctvo. Chirurgia. Vojnové poranenia.


Abstract


The development of medicine, especially surgery, has always been closely associated with the military. Surgery was mainly traumatology, which had war injuries prevail. Surgery is the oldest medical besides obstetrics department, although in the Middle Ages down to the level of craftsmanship that was later reverted to the pedestal of the limelight and medical fields. In history we find big names surgeons who currently gain experience on the battlefield and their written reports on the experience gained to keep still. The oldest disease diagnosis, treatment and prognosis of war injuries are mentioned in the works of Asclepios, Hippocrates, Galen, and many others.


Key words: Health history. Military health care. Surgery. War injuries.

„Ich miesto je bojové pole, ich úlohou je chrániť životy druhých a zároveň riskovať svoj vlastný život ... a občas, zaplatiť najvyššiu cenu pri výkone svojich povinností ", 

                                                                                                                       (Robert M. Gates)

1. Najstaršie známky ošetrovania chorých a ranených


1.1 Praveké zdravotníctvo 


Ošetrovanie, liečenie rán a chorôb sprevádza vývoj ľudstva od začiatku jeho existencie, V prvotnopospolnej spoločnosti boli pokusy o liečenie založené na jednoduchej skúsenosti, neskôr empirizmus priniesol poznatky o látkach, ktoré priaznivo pôsobia pri poraneniach a ochoreniach (voda na vymývanie rán a ochladzovanie, rastliny, ich časti a plody, minerálne látky, časti zvieracích organizmov. Poznatky sa tradovali. Nové štádium v paleoterapii priniesol animismus – viera  v nadprirodzené bytosti a duchov, ktorí ovládajú človeka a jeho celý život. Liečiteľstvom sa začali zaoberať šamani a kúzelníci. Tak, či onak, postupne prichádzala pomoc od osôb, ktoré získali pozorovaním a praxou poznatky o poraneniach a chorobných prejavoch, vedeli vykonávať najjednoduchšie výkony a používať  prírodné liečiva. Paleopatologické výskumy kostí z  prehistorických a historických období Čiech a Moravy dokazujú pri akých ťažkých poraneniach bolo možné prežiť : poranenia lebky, zlomeniny dlhých kostí. Tieto objavy svedčia o liečiteľských a ranhojičských znalostiach a zručnostiach našich predkov.


1.2 Staroveké zdravotníctvo 


Najväčšou postavou lekárstva v staroveku bol Hippokrates (460–377 pr. n. l.). S jeho menom je tiež spájaný poučný výrok: „Ten, kto chce vykonávať chirurgiu, mal by ísť do vojny.“  Skutočnosť, že v gréckom vojsku boli lekári, potvrdzujú staroveké eposy. Boli prítomní na bojisku, najprv ako nájomný lekári, neskôr sa stali regulárnymi príslušníkmi Armád. Okolo roku 400 pr. n. l. jeden lekár pripadal zhruba na tisíc vojakov. Vojaci sa ošetrovali sami alebo s pomocou spolubojovníkov (napr. každý Aténčan  absolvoval pri vojenskom výcviku inštruktáž o „prvej pomoci“ pri poranení.) Ťažko ranení boli zhromažďovaní na určené miesto. Až po skončení boja lekári poskytovali pomoc, odstraňovali  strely, rany vymývali a preväzovali. Nasledoval odsun na vlastné územie (bojové vozy, lode) alebo boli ranení prevážaní za presúvajúcim sa vojskom. Poľné liečebné zariadenia organizované neboli, ranení boli rozmiestňovaní hlavne v mestách a pri chrámoch všade tam, kde sa dala predpokladať prítomnosť lekárov. 


1.3 Obdobie starého Ríma


Pozoruhodné bolo vrcholné obdobie starého Ríma z hľadiska vojenského zdravotníctva. S vytvorením rímskeho cisárstva (Augustus), došlo ku vzniku stáleho rímskeho vojska. Jeho súčasťou bola pravidelná a riadená zdravotnícka služba. Na podmienky boja bola z légie vyčlenená časť mužstva určená na vynášanie ranených z bojiska a ich sústredenie na určených miestach pomoci. Rímske tábory, či už stále, alebo poľné, mali spravidla rozvinuté nemocničné zariadenie – tzv. valetudinárium. V čele stál lekár, ktorému podliehali lazaretní ošetrovatelia - poddôstojníci, ktorí mali tiež svojich pomocníkov z počtov radových vojakov. K valetudinariu patrila aj lekáreň. 


Počiatočné formy zdravotníckej pomoci na bojisku najčastejšie vypovedajú o ošetrovaní a obväzovaní rán (Egypt), odstraňovanie striel, šitie rán ľanovými či konopnými niťami, poprípade zvieracím materiálom, o znehybnení zlomenín a ich extenzií (India), vymývanie rán vínom či vodou, použitie kamenca, podväzovanie krvácajúcich ciev a zhotovenie obväzu (Grécko, Rím). Celkovo možno konštatovať, že hore uvedené skutočnosti potvrdzujú existenciu osôb, ktoré poznali činnosť pri poskytovaní prvej pomoci raneným a chorým v poľných podmienkach. 

K vojenstvu tejto doby patrilo používanie chladných zbraní. Po páde západorímskej ríše (r. 476 n. l.) však došlo postupne k jej všeobecnému úpadku. Zmeny sa nevyhli ani vojenstvu. Miznú stále vojská a s nimi i vyspelé poňatie organizovanej pomoci na bojisku. O stredoveku môžeme povedať, že bol i v tejto oblasti krokom späť. 

V XII.-XIV. storočí boli lekári na bojisku veľmi zriedka a iba v pozícii osobných lekárov panovníkov alebo veliteľov (hlavne pri organizácií krížových výprav). Organizácia pomoci na bojisku neexistovala, hlavná bola svojpomoc, či výpomoc ďalších vojakov (plátno ako obväz mali vojaci obvykle u seba). Pomoc prichádzala až po ukončení boja a dosť často bola limitovaná jeho výsledkom. Veľkú úlohu zohrávali cirkevné osoby (mnísi), tradičná bola ošetrovateľská úloha  žien. Ranení boli umiestňovaní v najbližších obydliach, kláštoroch i špitáloch. Vynášanie ranených sa odohrávalo na štítoch či improvizovaných nosidlách, pomocou ťažných zvierat. Doprava na ďalšiu vzdialenosť bola vykonávaná na vozoch. 


1.4 Začiatky organizovania zdravotníckej  pomoci po objavení strelného prachu

Strelný prach sa do Európy dostal v 13. Storočí. Boli konštruované ručné palné a delostrelecké zbrane, tým pádom sa prispôsobuje aj taktika boja. Končí obdobie chladných zbraní, mení sa charakter vojnových poranení, ich početnosť, dochádza k novým nárokom na spôsob a včasnosť ošetrenia poranení. V Európskom meradle mali prelomový význam diela francúzskeho chirurga Ambroisa Paré.

Ambroise Paré pôvodom ránhojič vstúpil v roku 1536 do francúzskeho vojska a zúčastnil sa bojov v Taliansku proti Karolovi V.  Práve v tejto súvislosti sa Paré dopracoval k novým postupom v ošetrovaní strelných poranení namiesto vtedajšej praxe. V roku  1545 zverejnil spis Metódy ošetrovania rán, ktorý bol preložený do viacerých jazykov a slúžil ako príručka pre armády takmer celej Európy. 

1.5 Pätnáste storočie a organizovanie zdravotníckej pomoci

Od 15. storočia sa začínajú opäť objavovať prvky vojenskej poľnej zdravotníckej organizácie. Útržkovité správy potvrdzujú prítomnosť platených lekárov v armáde a z roku 1487 pochádza správa o rozvinutí poľnej nemocnice (400 vozov) pri obliehaní Malagy. Pôsobili v nej lekári - chirurgovia a pomocný personál. Z  Roku 1579 je správa o existencii poľných nemocníc. Tieto nemocnice sa delili na pohyblivé (les hôpitaux ambulants), ktoré plnili funkciu obväziska a následného prevozu ranených do stálych rozvinutých poľných nemocníc (les hôpitaux fixes). Nemocnice mali aj lekáreň a základné inštrumentárium.


1.6 Zdravotnícke zabezpečenie v období Habsburgovcov


So vznikom stáleho vojska sa regulárnou súčasťou armády stáva tiež zdravotnícka služba s vlastnou organizáciou a zásadami činnosti. Nie je to však iba ďalší druh vojenskej služby, ale objavuje sa postupne aj humánny aspekt vojenského zdravotníctva v podobe starostlivosti o bývalých vojakov. 


V roku 1738 bol vydaný poľný nemocničný poriadok. Určoval, že každá operujúca armáda mala byť vybavená hlavným poľným „špitálom“ a podľa potreby filiálnymi poľnými nemocnicami. Poľné nemocnice boli rozvinované na zámkoch, v kláštoroch alebo v obciach blízko bojiska. Nedostatkom tejto doby bolo, že zdravotnicky personál nemal odborné teoretické znalosti jeho hlavným zdrojom bolo praktické ošetrovanie ranených a chorých.

Obratom v úrovni a postavení vojenského zdravotníckeho personálu bolo snaženie cisárovny Márie Terézie, ktorá angažovala do Viedne holandského lekára Gérarda van Swietena, ktorý sa  stal zároveň jej  osobným lekárom Tento lekár sa zaslúžil i o zmeny vo vojenskom zdravotníctve. Jeho zásluhou bol v roku 1750 vydaný rozkaz, ktorý nariaďoval, že v armáde nesmie pracovať ránhojič, ktorý nebol preskúšaný na viedenskej lekárskej fakulte. Novú dimenziu nadobudli vojenské zdravotnícke zariadenia za vlády cisára Jozefa II., ktorý poznal z vlastných skúsenosti nedostatky vojenského zdravotníctva. V máji 1781 boli vymedzené zásady pre budovanie systémov zdravotníckych zariadení v rakúskej monarchii. 

Plukovný lekár (chirurg) v deň boja vymedzil miesto „prvého obväzu“ tj. zdravotníckej pomoci. Stanovištia poskytovania pomoci boli označené oranžovou vlajkou. Súčasne tu boli sústredené vozy ťahané koňmi určené na odsunu ranených do poľných nemocníc. Postupne boli vyčlenené tri druhy týchto poľných nemocníc:


· prijímacie nemocnice s kapacitou do 400 osôb, ktoré boli pohyblivé, to znamená že postupovali za vlastnými jednotkami vykonávali príjem ranených a odosielali ich do nemocníc ďalších nemocníc.


· odložné nemocnice –  s kapacitou pre 800 osôb;


· hlavné nemocnice s kapacitou do 1200 vojakov.


V roku 1805 bolo zriadené tzv. Poľné lekárske riaditeľstvo, ako najvyššia zdravotnícka riadiaca inštitúcia v poli.


2. Vojenské zdravotníctvo v 19. storočí a organizovanie zdravotníckej  pomoci na bojisku.

2.1 Organizácia vojenského zdravotníctva v Rakúsko Uhorsku

V súvislosti s uzákonením všeobecnej brannej povinnosti prebehla reorganizácia armády i jej zdravotníctva. Na základe získaných skúsenosti boli vykonané v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia tieto opatrenia :


· bola vyzdvihnutá  prestíž vojenskej zdravotníckej služby pristúpením k Ženevským dohovorom z roku 1864, posilnenie prostriedkov organizácie Červeného kríža, uznanie a zavedenie ošetrovateľskej služby vo vojne,


· v poľnej zdravotníckej službe bola všeobecne akceptovaná Pirogovová schéma triedenia ranených (triage), so snahou o rovnomerné rozdelenie lekárskej činnosti,


· riadenie zdravotníckej služby lekármi a zaradenie zberačov ranených  do organických jednotiek v Rakúsko – Uhorsku -   Sanitätskorps, od roku 1870 Sanitätsgruppe,


· vybudovanie odsunového systému z bojiska do tyla, vylepšením odsunových prostriedkov a organizáciou odsunu, keď pribudol kvalitatívne celkom nový odsunový prostriedok železnica a k tomu sa pridružovali objavy v spojovacej technike (telegraf).


2.2 Zdravotnícke zabezpečenie počas 1. svetovej vojny


Zdravotnícka služba v prvej svetovej vojne bola postavená pred nové skutočnosti. Na jednej strane sa objavili nové bojové prostriedky ako: tanky, letectvo ba dokonca vôbec prvé použitie bojových chemických látok. Na druhej strane technický pokrok umožnil zrýchliť odsun ranených, okrem železničnej dopravy pribudla automobilová doprava a objavujú sa prvé pokusy o leteckú prepravu ranených. 

Vývoj medicínskej vedy a pokrok vo výrobe zdravotníckej techniky sa odrazil napríklad. v zavedení očkovania vojakov proti týfusu a cholere, v poľnej zdravotníckej službe sa objavuje pohyblivý dezinfektor (na podklade parného zariadenia), laboratória a rentgenové prístroje. 

Zdravotnícka pomoc na bojisku bola organizovaná v tomto poradí :


· nosiči ranených; 


· plukovné (práporné ) obväzisko, ktoré bolo zamerané na prehliadku ranených, revíziu obväzov a v prípade ohrozenia života boli vykonávané operačné zákroky (napr. tracheotómia); 


· divízne obväzisko – vykonávalo dôsledné triedenie ranených, vykonávali sa operačné zákroky na záchranu života a bol organizovaný ďalší transport ranených;


· poľné nemocnice boli rozvinuté v bezpečnom tylovom priestore divízie. Tieto nemocnice boli určené na vykonávanie dôležitých chirurgických zákrokov a tiež liečenie ranených a chorých pokiaľ predpokladaná doba liečenia nebola dlhá.; 


· konečný stupeň liečenia predstavovali liečebné ústavy na vlastnom teritóriu – stále vojenské nemocnice a záložné (dočasne vytvárané) nemocnice.


3. Československá vojenská zdravotnícka služba po roku 1918

3.1 Organizácia zdravotníckej služby v Československej republike


Vojenská zdravotnícka služba patrila medzi „ostatné“ služby (medzi služby netechnické) a jej úlohou bolo starať sa o zdravotný stav vojska, zabezpečovať a prideľovať zdravotnícky materiál a vykonávať výcvik príslušníkov zdravotníckej služby. Boli zriaďované vojenské nemocnice, no nedostatkom tejto doby bolo málo zdravotníckeho personálu, na základe čoho boli zriadené Vojenské lekárske školy. Vypuknutím 2 sv. vojny bol vývoj ČS vojenskej zdravotníckej služby prerušený.


3.2 Organizácia zdravotníckej služby počas a po druhej svetovej vojne

Organizovanie zdravotníckeho zabezpečenia na bojisku čiastočne kopírovalo systém poskytovania prvej pomoci raneným a chorým z čias prvej svetovej vojny. Pri postupe oslobodzujúcich vojsk sa naviac vytvárali poľné odsunové nemocnice.


Obdobie bezprostredne po druhej svetovej vojne bolo poznačené nedostatkom odborného personálu najmä lekárov a stredného zdravotného personálu vojakov z povolania. Základným typom zariadení zdravotníckej služby zostali vojenské nemocnice. Prelomom v tejto oblasti bol vznik Vojenskej lekárskej akadémie v Hradci Králové, ktorá zabezpečovala prípravu vojenských lekárov. Príprava stredného zdravotného personálu prebiehala vo Vojenskom zdravotníckom učilišti Ružomberok neskôr vo Vojenskej strednej zdravotníckej škole v Žiline. Nižší zdravotnícky personál bol pripravovaný v Poddôstojníckej škole v Uherskom Hradišti.


Hlavnými cieľmi vojenskej zdravotníckej služby za vojny bolo :


· zachraňovať životy a prinavracať zdravie raneným a chorým, čo najrýchlejšie ich vyliečiť a v čo najkratšej dobe obnoviť ich bojaschopnosť, maximálne znižovať invaliditu u postihnutých a umožniť im návrat k bojujúcim jednotkám,


· zabraňovať vzniku a šíreniu prenosných ochorení a hromadných nákaz, zvyšovať odolnosť a upevňovať zdravie príslušníkov vojsk.

4. Novodobá história vojenského zdravotníctva


Na Slovensku sa začala písať po rozdelení federácie - jeho dnešný systém je integrálnou súčasťou bojových operačných kapacít OSSR, ale pôsobí aj v rámci národného systému zdravotnej starostlivosti. Reformu vojenského zdravotníctva riadi Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok. Úrad hlavného lekára Ružomberok vznikol 1.6.2009 ako nástupnícka organizácia reorganizáciou Veliteľstva vojenského zdravotníctva Ružomberok. Poslednou reorganizáciou  prešiel úrad 1.9.2010.

Úrad hlavného lekára v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje velenie, riadenie a je najvyšším koncepčným orgánom vojenského zdravotníctva v rezorte MO SR v čase mieru, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Záver


Z histórie vieme že vojenské zdravotníctvo išlo ruka v ruke s civilným zdravotníctvom. Aj v dnešnej dobe je tomu tak a svoje poslanie pomáhať, chrániť a brániť ľudí či už v čase mieru alebo vojny napĺňa dodnes. Hlavným poslaním vojenského zdravotníctva je spolupracovať s civilným rezortom zdravotníctva ako aj s medzinárodnými organizáciami na podporu a udržanie mieru počas vojenských alebo mierových misií. 
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Súhrn


Cieľom predloženého príspevku, ktorý vznikol na základe diplomovej práce autorky a prezentuje výsledky výskumu, je informovať o úrovni profesionálnej spokojnosti fyzioterapeutov a stanoviť profesionálne a demografické korelácie spokojnosti s povolaním, aby sme zistili, ktorý z nich najviac podiela na určovaní profesionálnej spokojnosti. Výskum sme realizovali pomocou dotazníka. Respondentmi boli fyzioterapeuti zo Slovenska, Francúzska a Spojeného kráľovstva – Anglicka v počte 101 účastníkov. Návratnosť bola 56 %. Analýzu sme vykonávali pomocou rôznych matematicko-štatistických metód. Výsledky ukazujú, že väčšina fyzioterapeutov (97 %) je so svojou profesiou spokojná. Najväčšiu spokojnosť vykazujú v oblasti povahy práce a spolupracovníkov. Jednotlivé aspekty práce vykazovali signifikantnejšiu koreláciu k celkovej profesionálnej spokojnosti, ako demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, dĺžka praxe, pohlavie). Zistili sme špecifické oblasti nespokojnosti, ktorými boli mzda, benefity, pracovné prostredie a nedostatočné uznávanie profesie. 


Kľúčové slová: Fyzioterapia. Vzdelávanie. Profesia. Profesionálna spokojnosť. Výskum. 


Summary


The aim of this report is to focus on the job satisfaction among physiotherapists and investigate the professional and sociodemographic correlates of job satisfaction to determine which individual and professional characteristics influenced job satisfaction in this sample. A questionnaire survey was conducted with respondents from Slovakia, France and United Kingdom – England. Data were collected from 101 physiotherapists. The response rate was 56%. A statistical analysis was undertaken. Results showed that the majority of respondents (97%) were with the profession satisfied. Physiotherapists tend to be most satisfied with the nature of work and with coworkers. Specific job satisfaction dimensions indicate that highest dissatisfaction levels occur in the area of salary, benefits, working conditions and low level of recognition of the profession. It should be noted that the relatively small number of participants form the selected states reduces the generalisability of the results of this study.


Key words: Physiotherapy. Education. Profession. Job satisfaction. Survey.


Úvod


Fyzioterapia je profesia s pomerne špecifickou pôsobnosťou, kde pracovná záťaž býva občas značná, čo zdôrazňuje aj  nutnosť stáleho sebavzdelávania. Profesia pritom málokedy počíta s významným verejným uznávaním a ešte stále musí bojovať o uznanie zo strany ďalších zdravotníckych profesionálov. Je ťažké dosiahnuť excelenciu v odbore a byť pritom aj spokojným. Aká úroveň profesionálnej spokojnosti sa dá dosiahnuť v takejto situácii, v podmienkach neustále sa meniaceho zdravotníckeho prostredia? Ktoré sú kľúčové faktory profesionálnej spokojnosti? V ktorej oblasti sa javí najväčšia nespokojnosť? Našim poznávacím cieľom sú tieto otázky, pričom sa zaoberáme so situáciou nielen na Slovensku, ale aj v ďalších dvoch krajinách, Francúzsku a Spojenom kráľovstve – Anglicku. Jednotlivé aspekty profesionálnej spokojnosti a konzekvencie nespokojnosti sú tiež analyzované v texte, pretože tvoria kritériá pre medzinárodnú komparáciu.


Východiská riešenej problematiky


Profesionálna spokojnosť je významná aj pre blahobyt fyzioterapeuta, aj pre vývoj a prestíž profesie samotnej. Ak sa fyzioterapeuti cítia úspešní, motivovaní, je menšie riziko zanechania profesie a/alebo zamestnania. Priamo to vplýva potom na produktivitu, čo sa v prípade zdravotníckeho zariadenia odzrkadľuje v kvalite starostlivosti. Organizácie nemôžu dosiahnuť kompetitívnu úroveň kvality, ak zamestnanci nie sú spokojní (Franěk, 2008).


Nakoľko zdravotnícke zariadenia vo všeobecnosti čelia ohrozeniu nedostatku pracovnej sily, musia viac ako inokedy udržať vysoko výkonnú a kvalitnú pracovnú silu, ak chcú poskytnutú zdravotnú starostlivosť udržiavať na vysokej úrovni. Neustále sa meniace podmienky a  prostredie v zdravotníctve má potencionálny vplyv na kariérnu a profesionálnu spokojnosť každého zdravotníckeho profesionála. Preto poznávanie a pochopenie faktorov, ktoré sú najviac prediktívne a predurčujú profesionálnu spokojnosť, je veľmi užitočné pre manažérov a personalistov organizácie pri udržiavaní pracovnej sily.


Tabuľka 1 Súhrn vybraných údajov profesie v skúmaných krajinách


		Krajina

		Oficiálny názov profesie

		Oficiálny titul odborníka

		Registrácia povinná

		Nástupný plat v €


(brutto,orientačne)



		Slovensko

		Fyzioterapia

		Fyzioterapeut

		Áno

		530 €



		Francúzsko

		Masseur-kinésithérapeute

		Masseur-kinésithérapeute (diplôme)

		Áno

		1300 €



		UK – Anglicko

		Physiotherapy

		Physiotherapist

		Áno

		2110 €





Analýza problematiky


Súbor


Súbor respondentov tvorili fyzioterapeuti zo Slovenska, Francúzska a Spojeného kráľovstva – Anglicka, pracujúci v štátnych aj súkromných zariadeniach. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 101 fyzioterapeutov. Počet respondentov zo Slovenska bol 28, z Francúzska 27 a zo Spojeného kráľovstva – Anglicka 46. Súbor zahŕňal celkovo 78 žien, tvoriace tak 77,22 % všetkých zúčastnených a 23 mužov s 22,77 %-ným zastúpením. 


Výskumný nástroj


Dotazník, ktorý bol použitý v našom výskume, sa skladal z troch častí: sekcia A - biografický dotazník, sekcia B - charakteristiky práce a profesie, sekcia C - dotazník profesionálnej spokojnosti (Job Satisfaction Survey, JSS). JSS je medzinárodne uznávaným a široko použitým nástrojom merania profesionálnej spokojnosti, vyvinutý profesorom Paul E. Spector vo Floride, USA. Dotazník je chránený autorskými právami, voľne sa môže ale použiť pre nekomerčné vzdelávacie a výskumné účely.


Štatistické metódy


V našom výskume sme používali hlavné indexy deskriptívnej štatistiky, ako percentá, priemery (mean) a smerodajné odchýlky (standard deviation, SD). Výsledky sú prezentované vo forme tabuliek alebo grafov. Inferenčné štatistické metódy, ktoré boli použité v našom štúdiu, sú korelácia – Pearsonov korelačný koeficient (Pearson’s Correlation Coefficient), analýza variancie ANOVA (Analysis of Variance) a regresná analýza (Regression Analysis). 


Výsledky výskumu


Tento príspevok obsahuje len výber najpodstatnejších výsledkov. Ďalšie zistenia a detailné výsledky prieskumu pre limitujúci rozsah sú k dispozícii v prílohovej časti diplomovej práce autorky. 


Veľká väčšina respondentov medzinárodného súboru (77,22 %) vybral túto profesiu z dôvodu osobného záujmu v profesii. Ostatní (10,89 %) sa rozhodli pre profesiu preto, lebo im to niekto poradil a iba 1 respondent - zo Slovenska – tvrdil, že je to u nich rodinná tradícia.


Atraktivita profesie sa podľa najväčšieho podielu respondentov zo všetkých krajín spočíva v možnosti pomáhať ľudom (67,32 %) a aj v zaujímavosti pracovných úloh (21,78 %).

V odpovediach respondentov o najväčšej nevýhode vykonávania profesie sa objavil dominantný súhlas vo všetkých krajinách v 59,40 % označením nízkych príjmov. Francúzsky FT pokladali za nevýhodu aj psychickú a fyzickú náročnosť v 37,03 %, hoci aj oni si vybrali povolanie pre ich osobný záujem. Navyše je to súbor mladých FT v porovnaní s oveľa staršou vekovou kategóriou Slovákov, ktorí tento aspekt nepovažujú za nevýhodu.


V súvislosti s týmto zistením za najdôležitejšie pracovné motívy sa na Slovensku považujú financie (57,14 %), kým v UK má prioritu dobrá atmosféra pracoviska (45,65 %) a vo FR najväčší význam prisudzujú zaujímavosti práce (66.66 %). S atmosférou pracoviska sú všetci zahraniční respondenti spokojní, zo slovenských len 57,14 % a 35,71 % nepovažuje atmosféru za priateľskú, čo môže byť značnou nepríjemnosťou v prípade takejto profesie, kde sa pracuje s ľuďmi a častokrát sa vyžaduje tímová spolupráca.


Respondenti zo všetkých krajín v najväčšej miere (64,35 %) súhlasne tvrdia, že finančné ohodnotenie FT je nedostatočné alebo len uspokojivé (27,72 %) a to napriek značným odlišnostiam vo výške nástupného platu v skúmaných krajinách. 


Z výskumu tiež vyplýva, že FT dostávajú odmeny resp. 13. plat jedine vo FR.


S jednotlivými faktormi pracovného prostredia, ako aj s úrovňou komunikácie s nadriadenými sú respondenti v zásade spokojní v každej krajine, no niektorí udávali, že nevedia posúdiť úroveň komunikácie. Taktiež sa zhodujú na tom, že vykonávané pracovné činnosti sú v súlade s ich vzdelaním. Celkovo s aktuálnym zamestnaním je drvivá väčšina FT spokojná, až na 1 slovenského a 1 anglického FT vyjadrujúceho nespokojnosť. Pri zmene terajšieho pracoviska by brali skoro všetci respondenti do úvahy lepšiu mzdu (75,24 %). Len 33 % (FR+SR) by zmenil svoje pracovisko, aby mohol pracovať pod iným štýlom manažmentu alebo vo významnejšom poste (33,33 % FR). Anglickí FT napriek tomu popri lepšej mzde by ešte uprednostnili pružný pracovný čas (8,69 %). Detailné výsledky analýzy k týmto aspektom sú k dispozícii v prílohe diplomovej práce. 


Mienka fyzioterapeutov SR a UK o tom, či verejnosť chápe, čo je fyzioterapia je celkom jednoznačná, nakoľko 75 % slovenských a 67,39 % anglických respondentov si myslí, že verejnosť nechápe poslanie fyzioterapie. Opačná je situácia vo FR, nakoľko až 55,55 % respondentov tvrdí, že poslanie fyzioterapie je pre širokú verejnosť jasná. V súlade s týmto zistením je aj spokojnosť s uznávaním profesie verejnosťou, pacientmi a ostatnými zdravotníkmi: na SR a v UK vyjadrili účastníci výskumu vo väčšej miere nespokojnosť, pričom na SR je odbor očami fyzioterapeutov najmenej uznávaný ostatnými zdravotníkmi, kým v UK verejnosťou. Vo FR sú na tom najlepšie, keďže väčšina respondentov je spokojná s uznávaním fyzioterapie verejnosťou, pacientmi aj ostatnými zdravotníkmi.


Celkovo vykazovali respondenti z každej krajiny so svojou profesiou vysokú spokojnosť, pričom 100 % anglických respondentov udával, že je s profesiou skôr spokojný, francúzsky sú v 51,85 % spokojní a v 48,14 % skôr spokojní a slovenskí fyzioterapeuti sú v najväčšej miere (78,57 %) skôr spokojní. Respondentov vykazujúcich celkovo nespokojnosť s profesiou sme mali len v slovenskom súbore fyzioterapeutov, a to v 10,71 %.


Iné povolanie by si nikdy nevybral 93,47 % anglických fyzioterapeutov. Slovenskí fyzioterapeuti by si v 53,57 % vybrali iné povolanie, kým až 25 % opýtaných si to nevie posúdiť. Na rozdiel od Slovákov a Angličanov, vo Francúzsku by len 11,11 % opýtaných fyzioterapeutov ostal pri svojej profesii, 26 % by rád zmenil povolanie a zvyšok to nevedel posúdiť. 


Diskusia


Väčšina našich respondentov si vybrala túto profesiu na základe osobného záujmu o odbor. Pri zistení kľúčového momentu, ktorý určuje príp. znižuje atraktivitu profesie, sme sa dospeli k záveru, že profesia je atraktívna najmä pre možnosť pomáhať ľudom a pre zaujímavosť pracovných úloh. Pri tom väčšina fyzioterapeutov vníma nedostatočné uznávanie profesie najmä zo stany ostatných zdravotníkov. Navyše profesia trpí aj nedostatočným pochopením zo strany širokej verejnosti. Na základe toho by patrilo zvýšenie povedomia verejnosti aj odborného personálu o hodnotách a prínose tejto profesie.


Najväčšia nespokojnosť sa objavila v oblasti mzdy a benefitov, po nich nasledovala nespokojnosť s pracovnými podmienkami a možnosťami postupu. Na nespokojnosť s možnosťami pracovného postupu a kariérneho rastu v prípade fyzioterapeuta možno pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Situácia však vo väčšine prípadov je taká, že postavenie fyzioterapeuta na konci profesionálnej dráhy je len o trošku alebo ani nie je vyššie než na počiatku, pretože fyzioterapia nie je výrazne hierarchicky usporiadaná s možnosťou vertikálnej kariéry. To ale súvisí aj s kompetenciami fyzioterapeutov, ktoré môžu byť v skúmaných a aj v iných krajinách EÚ veľmi odlišné. Bolo by vhodné preskúmať aj túto oblasť a porovnať kompetencie a možnosti vertikálnej kariéry fyzioterapeutov v jednotlivých krajinách EÚ. Výskum tejto oblasti by bol v súčasnosti veľmi aktuálny aj ohľadom čoraz väčšej miere migrácie fyzioterapeutov aj iných zdravotníkov v rámci EÚ.


Skúmali sme aj profesionálne a demografické koreláty profesionálnej spokojnosti, aby sme zistili, ktorý aspekt alebo charakteristika ovplyvňuje spokojnosť v najväčšej miere. Zistili sme signifikantnejšiu koreláciu pracovných aspektov v porovnaní s demografickými charakteristikami. Mzda sa zdala byť najsilnejším prediktorom spokojnosti. Tiež treba pri tom prihliadnuť na fakt, že napriek značným odlišnostiam nástupného platu fyzioterapeutov v skúmaných krajinách sa stále považujú za nedostatočne ohodnotené. Čiže výplata vo veľkej miere prispieva k spokojnosti fyzioterapeutov. 


Demografické koreláty profesionálnej spokojnosti boli predmetom záujmu viacerých výskumníkov (Franěk, 2008; McIntyre 2010). Rovnako s medzinárodnou literatúrou sme nezistili rozdiely v profesionálnej spokojnosti na základe pohlavia. Vek bol tiež často skúmaným fenoménom vo vzťahu k profesionálnej spokojnosti. Výsledky výskumov sú síce rozporuplné a nejdnotné, väčšina sa však zhoduje v tom, že vplyv veku je oveľa signifikantnejším ako vplyv pohlavia alebo vzdelávania. Naše výsledky to tiež podporili. V našom výskume sme totiž zistili negatívnu koreláciu v zmysle znižujúcej sa spokojnosti so zvyšujúcim vekom, čo je v súlade s výsledkami autora Franěk (2008), najmä v prípade SR. Vzdelanie a jej vplyv nebol vždy jednoznačne spojený s profesionálnou spokojnosťou. McIntyre (2010) potvrdil, že zdravotníci s vyšším vzdelaním sú spokojnejší, než osoby s nižším vzdelaním. Franěk (2008) zdokumentoval nižšiu spokojnosť osôb s vysokoškolským vzdelaním. V tomto prípade autor predpokladá, že vzdelanie, ktoré nemá za následok pribúdanie vonkajších faktorov spokojnosti (odmeny, prestíž, autorita, autonómia), vedie k nespokojnosti nenaplnením očakávaní, snáh a ašpirácií. V našom súbore prevažuje podiel respondentov s vysokoškolským vzdelaním, a ak tento fakt dáme do súvislosti s celkovým pozitívnym hodnotením profesie a spokojnosťou s ňou, môžeme vysloviť súhlas s autorom McIntyre (2010). Výskumy naznačujú nezanedbateľný vplyv dĺžky praxe na profesionálnu spokojnosť. Literatúra udáva absolútne pozitívnu koreláciu medzi dĺžkou praxe a spokojnosťou, totiž zamestnanci s dlhšou pracovnou skúsenosťou sú viac spokojní v porovnaní s menej skúsenými (Okpara 2004; Robbins, 1998). Na druhej strane bol ale preukázaný aj inverzný vzťah týchto faktorov. Výskum v tomto smere je teda protirečiaci – ako aj naše výsledky. V prípade SR korelácia bola negatívna, čo naznačuje, že slovenský fyzioterapeuti s pribúdajúcimi rokmi praxe strácajú spokojnosť. V súbore anglických fyzioterapeutov sme mali koreláciu pozitívnu, oni sú teda čím dlhšie v praxi, sú tým spokojnejší. V prípade Francúzska sa nám preukázal nesignifikantný vzťah dĺžky praxe a profesionálnej spokojnosti.


Záver


Tento výskum odráža názory 101 fyzioterapeutov z 3 krajín EÚ. Nízky počet dát a respondentov z jednotlivých krajín môže spôsobovať nepresnosti v odhade pri vyvodzovaní záverov a môže tiež znamenať nereprezentatívnosť výsledkov, ktoré tým pádom nemôžu byť zovšeobecnené a vyslovené na celú populáciu fyzioterapeutov jednotlivých krajín. Uvedomujeme si, že výsledky nášho výskumu môžu časom strácať na aktuálnosti a to najmä kvôli možným legislatívnym zmenám týkajúcich sa tak oblasť edukácie ako aj oblasť výkonu profesie. Z toho dôvodu by bolo vhodné výskum po určitom čase zopakovať a prípadne aj rozšíriť na väčšiu geografickú oblasť preskúmaním situácie v ďalších štátoch. Naše zistenia sú v súlade s výsledkami existujúcich výskumov. Na základe doterajších poznatkov dochádzame k záveru, že fyzioterapeuti sú so svojou profesiou spokojní, ale v rámci zamestnania sa vyskytujú špecifické oblasti nespokojnosti, akými sú finančné ohodnotenie a nie vždy adekvátne pracovné prostredie, atmosféra pracoviska a štýl vedenia. Naše zistenia podporili doterajšie poznatky, podľa ktorých k profesionálnej spokojnosti vo väčšej miere prispievajú niektoré aspekty práce ako demografické charakteristiky. Najsilnejší vplyv na ňu má mzda, benefity, osobnosť vedúceho a kvalita komunikácie. Poradie dôležitosti týchto faktorov sa síce môže meniť v jednotlivých krajinách, nestrácajú ša však na ich význame pri určovaní celkovej spokojnosti. Neprehliadnuteľné sú oblasti nespokojnosti, ktoré predstavujú výzvu pre uskutočnenie zmien. Každý zdravotnícky manažér by mal vytvoriť také pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, v ktorom sa cítia dobre a môžu poskytnúť naozaj kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 
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Rodinné prostredie – jedna z príčin stresových situácií u detí
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Abstrakt


Stres je prirodzenou obrannou reakciou každého organizmu na akúkoľvek záťaž, preto je súčasťou každodenného života. Parciálnymi výsledkami a ukážkou z prieskumu chcem poukázať na skutočnosť, že náročné záťažové stresové situácie sa neviažu výlučne len k životom dospelej populácie našej spoločnosti, ale že sa tento fenomén stáva bežnou súčasťou života aj našich detí. Prieskum dokázal, že prostredie rodiny a rodičia sú jedným z faktorov, ktoré spôsobujú stresové situácie a následne vznik psychosomatických ochorení u detí s možnými celoživotnými následkami. Zistenia uvedených závažných skutočností dopĺňam vybranými, parciálnymi výsledkami z dotazníkového prieskumu.


Kľúčové slová: Rodinné prostredie. Stresové situácie. Psychosomatické ochorenia.

Abstract

Stress is a natural reaction of any organism to any burden, because defence is a part of everyday life. Working primarily on partial results and demonstration of the survey, I want to point to the fact that demanding stress  situations are not related to the life of the adult population only, but that this phenomenon is becoming a normal part of life  of our children. The survey proved that the environment of the family and parents are one of the factors that cause stress and, in turn, the emergence of the disease in children with possible lifelong consequences of psychosomatic factors. The findings of these serious facts, working primarily on the results of the questionnaire survey are being selected. 


Key words: Family environment. Stress. Psychosomatic disease.

Úvod


Vývoj spoločnosti prebiehal vždy v závislosti od historických zmien, od konkrétnych potrieb spoločnosti a množstva iných okolností. V dôsledku týchto zmien, bola a je celá spoločnosť a jej jednotlivci, nútená prekonávať rôzne prekážky, ktoré s takýmito zmenami priamo súvisia. Každý človek je istým spôsobom jedinečný a vo svojom druhu originálom a osobnosťou, ktorej myslenie a správanie je nutné chápať v istých súvislostiach vnútorných dispozícii a vonkajších vplyvov, pretože hovoríme o jedinečnej syntéze jeho vlastností a správania, procesoch biologických, psychologických, sociálnych a spirituálnych. Takým spôsobom jedinec ovplyvňuje prírodné, kultúrne a sociálne prostredie a ono zase naopak pôsobí na neho. Slovo stres k nám preniklo z anglického slova „stress“, ktoré v preklade znamená tlak, tieseň, napätie, teda v prenesenom význame „byť v tiesni, byť vystavený rôznym tlakom“. H. Selye (*1907 - †1982), kanadský biológ, chemik, endokrinológ slovenského pôvodu, ktorý je považovaný za otca moderného výskumu ,,stresu“, tento termín definoval ako nanajvýš abstraktný pojem, akým je podľa jeho slov aj samotný život človeka, ktorý vo svojej podstate predstavuje tiež istú abstrakciu. Jeho teória stresu vychádza z predpokladu, že stres predstavuje istý stav tela i mysle, na ktorý má samotné prežívanie záťažovej situácie určitý dopad, a ktorý sa prejavuje radou objektívnych, zistiteľných chemických a fyziologických zmien v orgánoch tela (Křivohlavý, 1994, s. 7-9). 


Stresom bežne označujeme extrémne vyostrenú situáciu vychádzajúcu z bezprostredného, alebo nepriameho ohrozenia človeka, ktorá má pre jeho osobné prežívanie väčší význam. Môže sa prejavovať aj v dôsledku tráum, duševného napätia, alebo v dôsledku veľmi intenzívnej frustrácie. Stres môže byť vyvolávaný rôznymi vplyvmi, okolnosťami a faktormi, pričom niektoré z nich majú negatívny vplyv na všetkých ľudí, iné pôsobia len na určitých jedincov. Tieto udalosti vyvolávajúce ,,stres“ všeobecne nazývame stresormi a reakcie ľudí na stresory stresové reakcie (Atkinson, 1995, s. 587).


Jedinec sa stáva členom spoločnosti a jeho prostredia už svojím narodením. Vplyvom prostredia venujeme svoju pozornosť z hľadiska rodiny a školy v súvislosti so stresovými situáciami. Prostredníctvom prieskumu sa snažíme poukázať na prostredie a jeho jednotlivé zložky, ktoré môžu byť za určitých okolností potenciálnymi zdrojmi stresových situácii. Prostredie nie je tvorené náhodnou sumou rôznych na sebe nezávislých činiteľov. Vo svojej podstate predstavuje  štruktúrovaný systém, ktorý funguje na základe istej vnútornej organizácie (Kraus, Poláčková, 2001, s. 99). Jeho otvorenosť voči rozmanitým podnetom a vplyvom zo strany človeka, znamená jeho pretváranie, no spätne, opätovné ovplyvňovanie a pretváranie samotného človeka. Práve v dôsledku  sily pôsobenia na jedinca a veľkosti jeho poľa, na ktorom pôsobí, sa štúdium tohto fenoménu stáva predmetom záujmu mnohých humanitných vied. Samotný život, správanie a konanie človeka však nie je ovplyvňovaný len kultúrnym a sociálnym prostredím. Medzi ďalšie prostredia, v ktorých sa jedinec viac, či menej počas svojho života pohybuje patria aj: fyzické, prírodné, pracovné prostredia a ďalšie, pričom v tejto rovine už hovoríme o jednotlivých úrovniach životného prostredia. Vplyvy jednotlivých činiteľov, ich intenzita a v konečnom dôsledku dopad na myslenie, správanie a konanie jedinca, predstavujú istú jedinečnosť, tak ani samotný vplyv a dopad na psychiku takéhoto jedinca nemôžeme vopred predvídať.


Vplyv rodinného prostredia na život dieťaťa


Rodina predstavuje základnú bunku spoločnosti. Je prvou inštitúciou, v ktorej začína proces socializácie a výchovy jedinca. V rámci svojho pôsobenia na správanie jedinca ju radíme medzi objektívne socializačné činitele, no z pohľadu prvenstva patrí rodina medzi sociálne skupiny, kde prebieha primárna socializácia jedinca. V tomto procese dochádza k závažnému a zásadnému formovaniu samotnej osobnosti s vedomím vlastnej identity odlišnej od druhých. Je to proces v ktorom je budovaná emočná stabilita, istota a identifikácia vlastného miesta v rodine, ktorý pretrváva počas celého života jedinca. 


Rodina je neformálna sociálna skupina, pre ktorú je príznačné spolužitie príbuzných a pokrvných osôb, predovšetkým rodičov a detí, pričom pod pojmom rodina rozumieme aj spolužitie jedného rodiča a jedného dieťaťa, ktoré pre svojich členov vytvára citové, emocionálne, sociálne a výchovné zázemie a ktorá sa riadi vlastnými, ,,internými“ pravidlami a normami. Každá rodina je svojim spôsobom jedinečná a práve preto nemôžeme pri definovaní jej funkcií doslovne vystihnúť všetky jej oblasti, v ktorých sa realizuje. Medzi hlavné ukazovatele podľa Havlíka a Koťu (2002, s. 65), ktoré napovedajú o jej funkčnosti patrí: vek, vzdelanie, zamestnanie, súdržnosť jej členov, hierarchia v rodine, zloženie, výška príjmu, zdravotný stav a.i.. Spomenuté ukazovatele majú v tomto ponímaní veľkú výpovednú hodnotu, ktorá napovedá o schopnosti rodiny plniť si svoje povinnosti voči spoločnosti a voči jej členom. Z tohto pohľadu plní rodina niekoľko základných funkcií ako napríklad: biologicko-reprodukčnú, ekonomicko-zabezpečovaciu a predovšetkým socializačno-výchovnú, ktorá pomáha jedincovi naučiť sa vytvárať spoločenské vzťahy založené na spravodlivosti a láske. Formuje názory, vlastnosti a postoje jedinca. Usmerňuje jeho záujmy, návyky, správanie a konanie. Napomáha jedincovi v budovaní a orientácii v spoločenských normách a hodnotách. Medzi ďalšie a nie menej významné funkcie, ktoré by mala fungujúca rodina plniť patrí funkcia emocionálna. Havlík a Koťa (2002, s. 73) vychádzajú z názoru, že vnútorným princípom existencie a faktorom súdržnosti rodiny je láska, porozumenie, ochrana, sociálna opora, záujem, istota, starostlivosť, teda inými slovami ,,istoty“, ktoré vytvárajú priestor pre zdravý duševný a fyzický vývin jedinca. Dôležitou sa v tomto smere javí aj regeneračná funkcia, ktorá má veľký význam z hľadiska odpočinku. Poskytuje dôležitú duševnú podporu a psychickú rovnováhu, pomáha prekonávať stres.


Správne fungovanie rodiny, plnenie si svojich práv a povinností voči jej členom vytvára zdravú spoločnosť a dáva priestor pre zdravý psychický a fyzický rast jedinca. Vytvára zázemie, útočisko a v pravom zmysle slova domov. Pocit vnútornej rovnováhy a lásky získanej v rodine, predstavuje pre každého človeka istý ,,imunitný systém“, ktorý nedovolí negatívnym vonkajším vplyvom preniknúť a narušiť jeho psychickú rovnováhu. Len takto vybavený jedinec, naplnený vyššími hodnotami, cieľmi a pocitom istoty dokáže odolávať každodenným záťažovým stresovým situáciám. 


Vplyv školského prostredia na život dieťaťa


Školské prostredie predstavuje istým spôsobom špecifickú oblasť životného prostredia každého jedinca. Skladá sa z jednotlivých zložiek, ktoré podľa ich povahy môžeme deliť na živé a neživé, hmotné a nehmotné, prírodné a kultúrne, vecné a činnostné. Toto prostredie dotvárajú mnohé faktory, ako napr. veľkosť a vybavenosť školy, vek a počet žiakov, vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, sociálne a organizačné zaťaženie, ekonomika, hospodárenie a mnoho iných. 


Na úroveň školského prostredia vplývajú sociálne a materiálne podmienky, ktoré sú dotvárané miestnym a prírodným prostredím školy. Školské prostredie je súčasne súborom vonkajších a vnútorných podmienok s jasne danými internými pravidlami fungovania. Má svoje ciele, vlastnú organizáciu, kultúru, metódy a techniky práce. Primárnou úlohou školy, v kooperácii z jej prostredím, je vzdelávanie, rozvoj telesných a duševných schopností žiaka. Špecifikom tohto prostredia je to, že je tvorené okrem spomenutých materiálnych a kultúrnych zložiek aj samotným človekom, ktorý dotvára toto prostredie svojimi interakciami, socializáciou, konkrétnymi vyučovacími metódami, návrhmi, vlastnou kreativitou. Náročné životné situácie vyskytujúce sa v živote jedinca mávajú rôznu podobu. Niekedy prichádzajú v podobe osobného neúspechu v škole, či na pracovisku, alebo aj v podobe sklamania pri rozchode priateľov, manželov. Inokedy prichádzajú ako životné situácie súvisiace s chorobou, úrazom, autohaváriou či s úmrtím blízkeho človeka. 


Pod vplyvom záťažových životných situácii, ktoré sa podľa svojej vážnosti a intenzity dotýkajú samého jadra osobnosti, dochádza k pocitom ohrozenia a menejcennosti. Často dochádza k závažným zmenách psychiky a zmýšľania človeka, ktoré môžu viesť k úplnej strate sebavedomia a oslabeniu sebahodnotenia. Pri vzniku, rozvoji a liečbe určitých ochorení, u ktorých zohráva významnú úlohu psychický stav, dispozície jedinca, ako aj prípadné sociálne faktory, zohráva významnú úlohu stresový stav s možnými následkami psychosomatického ochorenia. Psychosomatická medicína vo svojej práci integruje poznatky rôznych medicínskych odborov, ale aj poznatky humanitných vied zaoberajúcich sa životom človeka a spoločnosti. Tento medicínsky odbor nepovažuje stres za príčinu ochorenia, ale za faktor, ktorý dáva ochoreniu vhodné podmienky (Mayerová, 1997, s. 71).


Za zdroj stresu a stresovej situácie jedinca sú v tomto prípade považované predovšetkým emočné reakcie na rôzne životné, záťažové situácie, ktoré musí jedinec v priebehu svojho života prekonávať a s ktorými sa musí vyrovnávať. Somatické symptómy tak vznikajú ako dôsledok emočných reakcií, ktoré môžu nástup ochorenia spustiť, alebo aj urýchliť. Aj potláčané, či neuvedomované emócie vedú k stresovému stavu. Príčinou stresového stavu sociálno psychologického charakteru býva najčastejšie konflikt v štruktúre osobnosti, alebo v narušenej interakcii jednotlivca s jeho sociálnym okolím. Reakcie jedinca na sociálne prostredie zahrňujú jeho spôsob správania, emočné konflikty jeho osobnosti a jeho vzťah k sociálnemu prostrediu. Odpovede jedinca na stresové situácie sú tak závislé od intenzity a spôsobu prijatia, či vyrovnania sa s danou situáciou, tiež od miery odolnosti jedinca voči stresorom a ich podnetom. Emocionálne poruchy majú za následok zhoršenie intelektuálnych funkcií, sú zodpovedné za nervozitu, podráždenosť a precitlivenosť. V nadväznosti na poruchy objavujúce sa na úrovni fyziologickej, alebo emocionálnej, dochádza k zásadným zmenám správania, ktoré sa prejavuje zníženou výkonnosťou, zvýšenou absenciou na pracovisku - v škole, alebo zvýšeným výskytom úrazov.


V súčasnosti je potrebné zaoberať sa systematickou pomocou ľuďom, ktorí sú ohrození stresovými situáciami, alebo až syndrómom vyhorenia. Pokiaľ je takýto jedinec odkázaný len sám sa neba, nie je pre neho ľahké nájsť cestu k opätovnej psychickej a fyzickej pohode. Životná kríza je pre človeka minimálne podnetom k prehodnoteniu priorít a hraníc vlastných možností. Pri vplyve stresu na organizmus môžeme zaznamenať zmenu autonómneho nervového systému vyšetrením R-R intervalov spektrálnou analýzou, ktorú využívame pri diagnostike kardiálnej autonómnej dysregulácie (Lacko, A., 2003, s. 85).


Prostredníctvom edukácie a rozvojom evaluačnej, hodnotiacej schopnosti jedinca sa môže dosiahnuť jeho zmena postoja k sebe a svojmu okoliu. Výchova zámerne pôsobí na osobnosť človeka s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v jeho vývoji. Ide o činnosť edukátora, vychovávateľa k inej osobe, aby sa u nej sformoval prijateľný vzťah k svetu, k prírode a k sebe samému. „Existuje aj určitá podobnosť v psychike všetkých ľudí bez ohľadu na kultúru, z ktorej pochádzajú a to je túžba milovať a byť milovaný a prirodzene sa tak orientovať na okolitý svet“(Lacková, L., 2009, s. 52).


Prieskum stresových situácií u detí spôsobených rodinným prostredím


Objektom nášho prieskumu pri posudzovaní prijatia a zvládania stresových situácii spôsobených rodinným prostredím s odrazom aj na školské prostredie boli žiaci druhého stupňa Základnej školy. Na základe uváženia všetkých skutočností spojených s vekom respondentov sme sa rozhodli pre dotazníkovú metódu. Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť, či žiaci druhého stupňa Základnej školy reálne pociťujú prítomnosť fenoménu ,,stresu“ a aký to má vplyv na ich zdravie a výkon.


K získavaniu a následnému spracovaniu skúmaných údajov sme použili dotazník. Rozsah ako aj obsah otázok bol formulovaný s prihliadnutím na vek respondentov a s dôrazom na jasnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých otázok. Dotazník bol zložený z 14 otázok. Úvod (1 – 3), bol zameraný na identifikačné položky. Ďalšiu časť dotazníka (4-6) tvorili otázky zamerané na rodinné prostredie a odhalenie prípadných stresových situácií z tohto prostredia. Siedma otázka v dotazníku bola zameraná na možné psychosomatické príznaky. Osma až jedenásta otázka boli zamerané na naše lepšie zorientovanie sa v pocitovom prijatí, alebo neprijatí školského priestoru respondentom, lebo jedným z možných stresorov môže byť aj zlá a nesystematická príprava na vyučovanie, čomu zodpovedala dvanásta a trinásta otázka v dotazníku. Štrnásta otázka dotazníka bola zameraná na vnímanie a uvedomenie stresorov respondentom, resp. v čom ich vidí on. 


Z odovzdaných 160 kusov, sa nám vrátilo 112 vyplnených dotazníkov. Prieskum bol realizovaný v mesiaci február/2012. Vzhľadom na malý počet respondentov výsledky sú vyjadrené v absolútnych číslach v tabuľkách a v grafoch.


Tabuľka 1 Prehľad súboru podľa veku respondentov
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Graf 1 Prehľad súboru podľa veku respondentov – otázka č. 1


Tabuľka 2 Výberový súbor podľa typu triedy – otázka č. 2
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Graf 2 Výberový súbor podľa typu triedy– otázka č. 2


Tabuľka 3 Výberový súbor podľa pohlavia – otázka č. 3
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Graf 3 Výberový súbor podľa pohlavia – otázka č. 3


Výsledky prieskumu stresových situácií


Druhá časť dotazníka, ktorú tvorili štvrtá až šiesta otázka, bola zameraná na rodinné zázemie respondentov a prípadné stresory pochádzajúce z tohto prostredia. Skúmaná skupina bola rozdelená na dve podskupiny, na skupinu „A“ respondentov s výučbou cudzieho jazyka a skupinu ,,B“ respondentov s riadnym vyučovaním. Preto sú aj nasledujúce odpovede  respondentov znázorňované samostatne pre tieto dve skupiny


Na 4. otázku: ,,Aká atmosféra, a aký prístup prevláda v Tvojej rodine, v ktorej žiješ?“ odpovedali respondenti, že priateľskú atmosféru v rodine pociťuje v skupine ,,A“ 8 respondentov a skupine ,,B“ len 4 respondenti. Väčšina respondentov v ,,A“ skupine, označila svoju rodinu, ako rodinu, kde sú rodičia autoritou a ich rozhodnutia sú na prvom mieste. Takto odpovedalo až 38 respondentov z ,,A“ skupiny. Prekvapujúce boli odpovede na rodinu z despotickou výchovou, kde za ,,A“ skupinu odpovedalo 15 respondentov a za ,,B“ skupinu až 21 respondentov. Zarážajúcimi sa javia odpovede na ponižujúcu výchovu, kde kladne za skupinu ,,A“ 1 a ,,B“ 9, celkovo 10 respondentov zareagovalo kladne. Viď. tabuľka č. 4 a graf č. 4.


Tabuľka 4  Atmosféra v rodine
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Graf 4 Atmosféra v rodine – otázka č. 4


Na 5. otázku: „Čo si myslíš, ako dôležitý je pre Tvojich rodičov Tvoj prospech v škole?“, sme zaznamenali až 41 odpovedí u respondentov v ,,A“ skupine v znení že známky, ktoré v škole dostávajú sú pre rodičov dôležité. V celkovom počte bodov sa najviac vyváženou javila odpoveď, kde sú rodičia potešení z dobrých známok, ale žiaci nemusia mať samé jednotky. 


Za skupinu „A“ tu kladne odpovedalo 16 a za skupinu „B“ 21 respondentov. Prekvapujúcou bola odpoveď respondentov zo skupiny „B“, kde až 15 respondentov uvádza, že majú pocit, že rodičov nezaujíma ich prospech v škole. Odpovede respondentov sú uvedené v tabuľke č.5 a grafe č. 5. 


Tabuľka 5 Dôležitosť dobrého prospechu pre rodičov


		Čo si myslíš, ako dôležitý je pre Tvojich rodičov Tvoj prospech v škole?
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Graf 5 Dôležitosť dobrého prospechu pre rodičov


Otázka č.6 reprezentovala poslednú otázku z okruhu rodinného prostredia: ,,S akým pocitom oznamuješ rodičom, že si v škole dostal horšiu známku?“ 


Až 36 respondentov skupiny ,,A“, že sa boja rodičom doma oznámiť zlú známku, zatiaľ čo v skupine ,,B“ reagovalo najviac respondentov, až 34 na odpoveď, že oznamujú rodičom doma zlú známku, bez väčších problémov. U oboch skupín ,,A“ 9, ,,B“ 6, sú na základe odpovede, že rodičom o zlej známke nepovedia, jasné prítomné obavy z takejto komunikácie.


Tabuľka 6 Pocity spojené so zlou známkou
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Graf 6 Pocity spojené so zlou známkou


Tretiu časť dotazníka, tvorila otázka č. 7, zameraná na psychosomatické príznaky prítomnosti stresu. Krížikom v rámčeku mali respondenti označiť tie problémy (odpovedí mohlo byť aj viac), s ktorými sa už stretli, alebo ktoré dlhodobejšie prežívajú v poslednom období. Z nasledujúcej tabuľky č. 7 a grafu č. 7 vyplýva, že respondenti fyzicky pociťujú psychosomatické problémy, ktoré môžu byť klasifikované ako dôsledok dlhodobého, pretrvávajúceho stresového stavu. Získané informácie však tiež môžu svedčiť o subjektívnom prežívaní problémov pubertálneho obdobia.


Zarážajúcou sa javí odpoveď respondentov k prežívaniu osamelosti a opustenia, kde 26 ,,A“ a 29 ,,B“ respondentov zo 112, uvádza prítomnosť pocitov osamelosti a opustenia. U respondentov sa tiež objavujú pocity únavy a zmeny nálad. Tieto pocity uvádza v skupine ,,A“ 9 a v skupine ,,B“ 3 respondenti.


Tabuľka 7 Psychosomatické problémy


		Krížikom vyznač tie problémy, s ktorými si sa už stretol, a ktoré dlhodobejšie prežívaš.

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		ťažko zaspávam/ často sa budím počas spánku

		4

		2

		6



		počas dňa sa cítim unavený/-á a bez nálady

		9

		3

		12



		po obede je mi zle a ťažko na žalúdku

		7

		4

		11



		často ma bolí hlava/búši mi srdce/potím sa

		5

		6

		11



		často sa cítim sám/sama a opustene

		26

		19

		45



		SPOLU

		51

		34

		85
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Graf 7 Psychosomatické problémy


Štvrtú časť dotazníka tvorili otázky zamerané na zorientovanie sa v pocitovom prijatí, resp. neprijatí školského priestoru respondentmi.


Na otázku č. 8 ,,Chodíš do školy rád/rada?“ súhlasne a teda áno, odpovedalo len 24 respondentov, čo pre skupinu ,,A“ predstavuje 14 a skupinu ,,B“ 10 respondentov. Odpoveď ,,nie“ označilo až 24 respondentov skupiny ,,A“ a 31 skupiny ,,B“.


Odpovede respondentov na otázku č. 8 uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafe č. 8.


Tabuľka 8 Chodím do školy rád (nerád)


		Chodíš do školy rád/rada?

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		áno

		14

		10

		24



		nie

		24

		31

		55



		niekedy áno a niekedy nie

		22

		9

		31



		SPOLU

		62

		50

		112
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Graf 8 Chodím do školy rád


Otázka č. 9 bola tiaž zameraná na pocitovú orientáciu a prijatie, či neprijatie školy respondentmi. Zo 112 respondentov odpovedalo na otázku ako sa cítia v škole až 37 ,,A“ a 34 ,,B“ respondentov kladne, a teda, že školu vnímajú ako priestor, kde sa im nič zlé nemôže stať. 4 respondentov skupiny ,,A“ a 3 skupiny ,,B“ uvádzajú, že v priestoroch školy mávajú pocity neistoty a nepokoja.


Tabuľka 9 Ako sa cítim v škole – otázka č. 9


		V škole sa cítim...

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		isto, lebo viem, že sa nemôže stať nič zlé

		37

		34

		71



		neisto, lebo viem, že sa môže stať niečo zlé

		4

		3

		7



		tak ako hocikde inde

		21

		13

		34



		SPOLU

		62

		50

		112
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Graf 9 Ako sa cítim v škole


Na otázku ,,Čo nemáš rád/rada v škole?“ zareagovalo najviac respondentov na odpoveď, že v škole nemajú radi skúšanie, čo bolo z celkového počtu 112 až 109 respondentov – za skupinu ,,A“ 59, za skupinu ,,B“ 50. Až 37 ,,A“, 31 ,,B“ , celkom 68 respondentov uviedlo, že sa im nepáči farebná kompozícia triedy.


Podrobné odpovede respondentov na otázku č. 10 uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafe č. 10


Tabuľka 10 Čo nemám rád v škole


		Čo nemám rád v škole ...

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		okrem učenia sa v škole nič nedeje

		11

		29

		40



		učíme sa tu veľa nepotrebných vecí

		6

		21

		27



		učitelia majú zlý vzťah k žiakom

		12

		32

		44



		nemám rád, že sa stále všetko známkuje

		31

		43

		74



		v škole nemám dobrých kamarátov

		15

		14

		29



		nemám rád skúšanie

		59

		50

		109



		nepáči sa mi vzhľad a farba mojej triedy

		37

		31

		68



		nepáči sa mi celé prostredie školy

		24

		30

		54



		je tu zlé prostredie, cítim sa tu nepríjemne

		11

		29

		40



		SPOLU

		206

		279

		485
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Graf 10 Čo nemám rád v škole


V kontrolnej otázke č. 11: ,,Čo máš rád/rada v škole?“ Respondenti mali opäť možnosť reagovať na viac odpovedí, spomedzi ktorých bola až 73 respondentmi označená odpoveď, že v školskom prostredí najviac dominuje potreba priateľstva. 63 respondenti uvádza, že sa v školskom prostredí cítia neohrozene a bezpečne, čo korešponduje s odpoveďami na otázku č. 9 nášho dotazníka. 


Tabuľka 11 Čo mám rád v škole


		Čo mám rád/rada v škole ...

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		učíme sa tu veľa zaujímavých vecí

		46

		18

		64



		v škole mám veľa dobrých priateľov

		33

		40

		73



		učitelia majú k žiakom pekný vzťah

		15

		9

		24



		v škole vládne dobrá atmosféra

		17

		2

		19



		ani neviem prečo, ale rád chodím do školy

		11

		4

		15



		mám tu pocit istoty a bezpečia

		34

		29

		63



		moja trieda sa mi vzhľadovo páči 

		16

		11

		27



		páči sa mi celé prostredie školy

		21

		41

		62



		SPOLU

		193

		154

		347
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Graf 11 Čo mám rád v škole


Jednou z možných príčin stresových situácií môže byť aj zlá a nesystematická príprava na vyučovanie. Prostredníctvom otázky č. 12: ,,Ako by si hodnotil/-la Tvoju domácu prípravu na nasledujúci školský deň?“ sme zistili, že až 23 respondentov má ,,slabšiu“ domácu prípravu na nasledujúci deň, 13 respondentov uvádza, že ich príprava na vyučovanie je takmer minimálna a 5 respondentov skupiny ,,B“ uvádza, že ich príprava na vyučovanie je takmer nulová. Výsledky sú v tabuľke a v grafe č.12.


Tabuľka 12 Príprava na vyučovanie


		Ako by si hodnotil/-la Tvoju domácu prípravu na vyučovanie?

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		pri učení nového učiva si obyčajne zopakujem aj to staré

		6

		1

		7



		učím sa to, čo potrebujem na ďalší deň - nič neopakujem

		41

		23

		64



		učím sa len tie predmety, o ktorých si myslím, že ich budem potrebovať na ďalší deň 

		12

		11

		23



		nepotrebujem sa učiť, veľa vecí si pamätám 

		3

		10

		13



		učím sa veľmi málo /skoro vôbec sa neučím

		0

		5

		5



		SPOLU

		62

		50

		112
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Graf 12 Príprava na vyučovanie


V otázke č. 13 ,,Ako by si charakterizoval/-la celkové zvládanie Tvojich školských povinností“ uviedlo 34 respondentov skupiny ,,A“ a 25 „B“, že školské povinnosti zvládajú bez väčších problémov. 21 „A“ a 22 „B“ uvádza, že ak aj nejaké problémy majú, vedia si s nimi poradiť. Odpovede respondentov 13 otázky sú uvedené v tabuľke č. 13 a grafe č. 13. 


Tabuľka 13 Školské povinnosti


		Ako by si charakterizoval/-la celkové zvládanie Tvojich školských povinností?

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		školské povinnosti zvládam bez problémov

		34

		25

		59



		ak sa aj nejaký problém objaví, nakoniec ho zvládnem 

		21

		22

		43



		mám problém zvládať to, čo od nás škola a učitelia požadujú

		5

		2

		7



		nezvládam to, občas mám pocit, že toho už viac neunesiem

		2

		1

		3



		SPOLU

		62

		50

		112
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Graf 13 Školské povinnosti


Otázka č. 14 ,,Zažívaš často pocit strachu a mávaš takéto pocity aj v škole?“. Táto posledná otázka bola zameraná na vnímanie respondentov, na to či si uvedomujú potenciálne stresory, resp. v čom ich vidia. Odpovede respondentov 14 otázky sú uvedené v tabuľke č. 14 a grafe č. 14.


Tabuľka 14 Pocit strachu


		Zažívaš často pocit strachu a mávaš takéto pocity aj v škole? Ak áno, pri čom:

		“A“

		,,B“

		SPOLU



		nemám rád ráno a príchod do školy

		16

		11

		27



		bojím sa zlých známok

		52

		38

		90



		bojím sa na niektoré predmety, ktoré nemám rád/rada

		48

		31

		79



		Keď viem, že sa bude v škole skúšať, bojím sa

		39

		21

		60



		bojím sa písomky

		51

		19

		70



		bojím sa svojho učiteľa

		9

		9

		18



		bojím sa, keď nerozumiem, čo odo mňa učiteľ chce

		15

		5

		20



		bojím sa, keď je učiteľ nahnevaný, keď kričí

		21

		17

		38



		SPOLU

		251

		151

		402
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Graf 14 Pocit strachu


Záver 


Hlavná úloha našej práce sa v prieskume potvrdila. Prostredie rodiny má jednoznačný vplyv na vznik záťaže a stresových situácií u žiakov druhého stupňa Základnej školy.


Prostredníctvom názorov našej výberovej vzorky sme získali reálny a objektívny obraz vnímania respondentov na stresové situácie v tomto prostredí, pre ktoré je príznačné psychické zaťaženie. Predmetom nášho prieskumu bolo poukázať na túto nepriaznivú situáciu, ktorá z perspektívy dlhodobejšieho pôsobenia reálne vytvára u jednotlivca také psychosomatické zmeny, ktoré môžu byť v rozpore s jeho ďalším zdravým vývojom. V rámci nášho prieskumu nás zaujímalo, ako vníma výberová skupina danú problematiku, a ako sa s ňou vyrovnáva. Prieskum dokázal, že sa v školskom prostredí stresové situácie vyskytujú, a že sa s nimi naši respondenti vo väčšej, či menšej miere stretávajú. Žiaci poznajú negatíva vychádzajúce zo školského prostredia a až u 109 respondentov vzbudzuje obavy skúšanie a u 74 respondentov známkovanie. Prekvapujúcimi sa však v rámci tohto prieskumu javili reakcie a odpovede respondentov, že sa často cítia sami a opustene. Až 45 respondentov našej skúmanej skupiny označilo túto odpoveď, čo môže znamenať istý varovný signál a prítomnosť problémov pochádzajúcich z pocitov nedostatočnej lásky, nepochopenia, nedocenenia. Priamo to potvrdilo výsledky nášho pilotného prieskumu vykonaného v roku 2011, zameraného konkrétne na problematiku osamelosti (Kuberová, Negatívny vplyv osamelosti na plnohodnotný život detí, Levoča, 2011).

Z uvedených zistení vyplýva, že život, správanie a prežívanie jedinca nie je možné vnímať v jednotlivých úsekoch života, ale len ako celok. Rodinné zázemie respondentov a jeho kvalita je prioritou pri spúšťaní stresových situácií. Až 54 zo 112 respondentov v odpovediach uviedlo, že v ich rodinách prevláda autoritatívny prístup. Zarážajúcimi sa javili odpovede 36 respondentov na despotický a až 10 respondentmi na ponižujúci prístup, čo môže v tomto prípade predstavovať výrazný zdroj stresovej situácie. Uvedené zistenia nasvedčujú tomu, že citlivosť vnímania detí na ich rodinné prostredie je vysoká a možno nie vždy naplnená ich vlastnými predstavami.  Rovnako bolo zistené, že celkovo 47 zo 112 respondentov pociťuje zvýšený tlak zo strany rodičov na ich dobrý prospech, pričom za skupinu „A“ na túto odpoveď zareagovalo až 41 respondentov. Celkovo 37 respondentov odpovedalo, že nemusia domov nosiť samé jednotky, pričom za ,,A“ skupinu bolo 16 a za „B“ skupinu 21 takýchto odpovedí. Ďalšou rozhodujúcou otázkou pri posúdení pocitov strachu, kde pri porovnaní odpovedí skupiny „A“ a „B“, sme dospeli k záveru, že na skupinu ,,A“ sú kladené zvýšené požiadavky na výkon zo strany rodičov, pedagógov, čo môže tiež znamenať, že zvýšené požiadavky sa rovnajú väčším pocitom napätia, strachu a stresu.  Prehnaná snaha jednotlivca, rodičov o dobrý prospech spojený s nezdravou rodinnou atmosférou, zvlášť autoritatívnou, až despotickou, kde v pozícii rodič – dieťa sú disharmonické vzťahy, sťažené až nemožné možnosti prejavenia vlastnej osobnosti, čo považujeme za veľmi zlý ukazovateľ pre zdravý vývoj, zdravú sebakoncepciu dieťaťa. Dieťaťu rovnako ubližuje to, ak sa o jeho prospech rodičia nezaujímajú, alebo zaujímajú len máločo rovnako u detí spôsobuje pocity napätia a častejšie prežívanie stresových situácií. Preventívne môže pôsobiť postupná a systematická príprava na vyučovanie, ktorú dieťa nadobúda predovšetkým v rodine. Domáce úlohy a príprava na vyučovanie patria ku každodenným povinnostiam žiakov. Nesprávne návyky, sklon k povrchnosti a lajdáctvu, môžu v súvislosti so školskými povinnosťami predstavovať neprekonateľný problém a s ním súvisiace nepriaznivé a stresujúce situácie. Väčšina respondentov sa s problémami dokáže vyrovnať, čo vypovedá o schopnosti respondentov korigovať a minimalizovať napätie vychádzajúce z nahromadených a odložených školských povinností. 


Za zdroje stresových situácií môžeme považovať rôzne činitele a skutočnosti, ktoré ako potvrdzuje náš prieskum môžu mať základ v rodine, v prístupoch pedagógov, 
v celkovom pôsobení školy na pohodu, či nepohodu žiaka, no predovšetkým môžu súvisieť so zodpovednosťou a psychickou rovnováhou jednotlivca zvládať záťažové životné situácie. Možnosti v rámci vytvárania prijateľnej školskej atmosféry sú obrovské, v čom sa plne stotožňujeme s názormi M. Mayerovej (1997), ktorá vo svojej knihe Stres, motivace a výkonnost, bližšie rozoberá príčiny vzniku stresových situácii na pracovisku. Tie sa javia v kontexte školského prostredia takmer totožné, pretože aj v tomto priestore, v ktorom vyrastá budúca mládež a možno práve tu viac, ako kdekoľvek inde, dochádza k prvým vážnejším konfliktom a ich riešeniam. Práve v tomto prostredí kde sa dotvára hodnotová orientácia, životné postoje dieťaťa je potrebné správne vedenie. Deti sa v škole učia novému typu komunikácie v rámci rôznych interpersonálnych vzťahoch a tu tiež dochádza k uvedomovaniu si seba samého vlastnej role. R. Havlík a J. Koťa (2002) vo svojej knihe Sociologie výchovy a školy uvádzajú, že vo výchove dieťaťa je potrebná láska, porozumenie a ochrana. Práve dostatočnosť týchto citov v rodinách chýba. Všetci sa niekam ponáhľame, všetci sme v strese a dokonca týmito pocitmi infikujeme aj naše deti a akoby to nestačilo, nemáme na nich dostatok času. Smerodajným v živote nášho dieťaťa sa nám javia len jeho výsledky, nepýtame sa ho ako to všetko zvláda. Meniť metodické postupy vo vyučovaní, skrášľovať a skvalitňovať školské priestory, zlepšovať komunikačný kanál medzi žiakom a učiteľom sa javia omnoho jednoduchšie, ako hľadanie možností ako naučiť rodičov, aby viac ľúbili svoje deti, aby mali pre ne viac pochopenia a času. 
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Súhrn


Nozokomálne infekcie vznikajú počas alebo tesne po ukončení hospitalizácie. komplikujú a predražujú liečebný process, stávajú sa priameňom sklamania, nedôvery a niekedy aj žiadostí o odškodnenie. Napriek tomu aj najlepšie nemocnice udávajú ich výskyt  v  5-8 % všetkých hospitalizácií a plne vyhnúť sa im nedá. Etické aspekty nie sú v popredí, málo sa o nich diskutuje. Nešpecifické infekcia spravidla kopírujú epidemiologickú situáciu, pokým špecifické, najmň gramnegatívne bývajú následkom chirurgrických výkonov. Cesta ako predchádzať nozokomiálnym nákazám a zároveň dodržiavať etické pravidlá spočíva v používaní jednorazového materiálu, rúšok, dodržiavaní hygienických pravidiel.  


Kľúčové slová: Nozokomiálne infekcie. Etické princípy. 


Summary

Nosocomial infections are defined like diseases coming to being during the stay in the hospital or next days after the hospital stay of patient. They complicate and overcharge therapeutic process as well as they are the origin of disappointment, discredit or even  compensation application.  Even the top hospitals have 5-8 % incicdence of these infections, but this theme is only poor and rarely discussed. Non specific diseases copy the epidemiological situation. The specific infections, especially gramnegative  are generally following the surgical efforts . These are good preventable, if people follow the the rules – using disposable material, washing their hands , use sanitary  Instruments. Every physician, every nurse is to keep the ethic principles. Keeping them , that is the way how to prevent nosocomial complications.


Key words: Nosocomial infections. Ethic principles.

Úvod


Nemocnica a nemocničné prostredie by mali byť miestom, kde sa človek, pacient, so svojich ťažkostí vystrábi a stane sa z neho opäť zdravý jedinec. Väčšina z nás je rada, keď nemocnicu vidí len z okna autobusu, alebo z chodníka, v horšom prípade pri návšteve chorého človeka. Ochorenie, príchod do zdravotníckeho zariadenia, hospitalizácia, nie v jednom z nás skrývajú strach, očakávanie, ťaženie. Bojíme sa čo lekár zistí, ako bude prebiehať liečba, či príde rad  aj na chirurgický zákrok.


Máloktorí pacienti však tušia, že niektoré oddelenia na pacienta číhajú s ešte ďalším ,,prekvapením.“ Nemocnicu a zdravotnícke oddelenia považujeme za ochranu a preto sa nám tu nemôže nič stať. To však nie je pravda. Okrem problémov so zlyhaním ľudského faktora, neadekvátneho poskytnutia pomoci, neplnenia si úloh štátu (postoj politikov k lekárom a následné štrajky, na ktoré dopláca pacient a jeho blízka rodina), existuje nástraha samotných priestorov nemocnice. Tak ako sledujeme reklamy na čistiace prostriedky, kde baktérie dominujú umývadlám a WC misám, tak aj v nemocničnom prostredí sa nachádzajú baktérie, vírusy, ktoré si môžeme z pobytu v nemocnici priniesť domov. Kým v reklame prichádza neuveriteľne silný, extra účinný a k tomu ešte aj skvelo voňajúci hrdina, v reálnom živote nastávajú pre pacienta krušné chvíle. Vyliečenie z choroby A, ale získanie choroby B a možno aj C, je pre niektorých pacientov nepochopiteľné a zdravotníctvo štátu sa pre nich stáva niečím, čomu nevedia prísť na meno. Sklamanie, pochybnosti, žaloby. Ak by sa pacient však trochu vzdelával, zistil by čo sú nozokomiálne nákazy  a vedel by, že boj proti takejto forme nakazenia nie je vôbec ľahký a nemocnice sú slabým súperom baktérií a vírusov, ktoré sa vedia ukryť a následne nájsť svoju ,,obeť“ kdekoľvek.


V našom príspevku, chceme bližšie priblížiť, čo to vôbec sú nozokomiálne nákazy, laickým spôsobom ich podať a ozrejmiť. Priblížiť ako ich chápať aj z etického hľadiska a ako proti nim účinne bojovať.


Pokroky v medicíne sú sprevádzané aj celým radom nežiaducich komplikácií. Dôležité miesto a stále rastúci význam v tejto skupine ochorení majú nozokomiálne nákazy (NN). Problematike NN vo vyspelých krajinách venuje súčasná medicína čoraz väčšiu pozornosť. Okrem mnohých medicínskych aspektov sú to hlavne dôvody ekonomické, ktoré nútia hľadať účinnejšie metódy prevencie a profylaxie týchto ochorení. Dodatočné finančné náklady súvisia predovšetkým s predĺžením doby hospitalizácie, drahou antiinfekčnou terapiou, predĺžením práceneschopnosti a v neposlednom rade tiež nákladmi na "odškodné" za ujmu na zdraví (SPRÁVNA NEMOCNIČNÁ PRAX: Sterilizácia parou a zaistenie sterility. Association for Advancements of study medical Instrumentation ANSI/AAMI ST 46-1993, 1994 Americká štátna norma). 


Etickým aspektom nozokomilánych nákaz sa nevenuje takmer žiadna pozornosť.

Základným predpokladom pre potláčanie výskytu NN je ich presná evidencia a analýza. 


Položme si otázky:


· ako prebieha evidencia NN?


· evidujú sa naozaj všetky NN?


· zisťuje sa dôsledne po ich príčinách?


· diagnostické, liečebné a ošetrovateľské výkony prebiehajú v súlade so štandardným postupom, ochraňujúcim pacienta?


· prebiehajú tak aj bez prítomnosti kontroly?


· ako sa postupuje keď sa v tomto smere pochybí?


· prizná sa vina na strane zdravotníckeho zariadenia, na strane zdravotníckych pracovníkov?


· na druhej strane pacient, ktorý bol prijatý na hospitalizáciu prizná pri prijme že mal chrípku, angínu, že bol v kontakte s tým a tým...? /zavlečené NN- diferencovať čo je ale veľmi ťažké, ťažko dokazovateľné.../


· v SR nemáme sestru verejného zdravia, ktorá je v USA a jej úlohou je prevencia NN v konkrétnom zdravotníckom zariadení, vyhľadávanie zdrojov, vektorov nákazy, starostlivosť o rizikových pacientov a iné!!!


Zdá sa, že splnenie tejto základnej požiadavky vyžaduje v našich zdravotníckych zariadeniach uplatnenie novej metodiky. Podľa vzoru fungujúcich modelov (napr. National Nosocomial Infections Surveillance System v nemocniciach USA) je zrejmé, že predpokladom pre zlepšenie záchytnosti NN je jednotnosť definícií, diagnostických kritérií ako aj aktívna metodika surveillance. Hoci je nemocnica miestom, kde by pacienta mali vyliečiť, nezriedka sa stávajú aj prípady, že práve v takomto zariadení pacient získa aj ďalšie, iné ochorenie, nakazí sa nozokomiálnou nákazou (GARNER, 1996).

Takže položme si ďalej otázku: ako je to z etickým princípom v biomedicíne non- maleficiencie v tomto prípade? Odpoveď je na širokú diskusiu.


Nemocničné infekcie sú navyše zákerné v tom, že baktérie sú v tomto prostredí často rezistentné, odolné voči bežne používaným antibiotikám. Zohľadňuje sa tento aspekt pri ATB  th. u pacienta?


Nemocničná nákaza, odborne nozokomiálna nákaza (gr. nosokomeion = nemocnica, nosos = choroba) je prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo v súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za nemocničnú nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa s ohľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia. 


Ako je s priznaním NN? A ako je to s nápravou a prevenciou NN?


Vzniku takýchto infekcií v zdravotníckych zariadeniach napomáha najmä to, že organizmus pacienta je oslabený chorobou, úrazom či liečbou, navyše tzv. invazívne výkony narušujú celistvosť kože a slizníc, čo mikróbom uľahčuje vstup do tela.


Zohľadňuje sa, postupuje sa prirodzenou cestou v zmysle dodržania princípu beneficiencie v tomto ohľade? Vždy? 


Nemocničným infekciám sa nedá, prirodzene, úplne vyhnúť, pretože ani nemocnica nie je sterilná bublina. Špičkové zdravotnícke zariadenia hlásia výskyt takýchto infekcií minimálne u 5–8 % hospitalizovaných pacientov.

Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť za nozokomiálnu považovaná len vtedy, keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. Na vzniku týchto infekcií sa podieľa prítomnosť určitých mikroorganizmov v nemocničnom prostredí, oslabenie organizmu chorobou a diagnostické a liečebné zásahy do organizmu (napr. operácia). Najčastejšími vyvolávateľmi sú baktérie Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aures.


Za nozokomiálnu nákazu sa považuje aj infekcia, ktorá sa vzhľadom na svoj inkubačný čas prejaví až po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia do domácej starostlivosti, alebo po jeho  preložení do iného zdravotníckeho zariadenia. 


Naopak medzi nozokomiálne nákazy sa nezaraďujú infekcie, ktoré sa manifestujú až v zdravotníckom zariadení, do ktorého bol pacient s infekciou prijatý v priebehu inkubačnej doby. Takéto infekcie sa označujú ako infekcie  mimonemocničné.


Medzi nozokomiálne nákazy sa nezaraďujú ani infekcie zdravotníckeho personálu, ktoré vznikajú pri výkone ich povolania. Považujú sa za profesionálne nákazy zdravotníckeho personálu. Je to voči zdravotníckym pracovníkom etické? Je to v poriadku? Veď spätne sa oni stávajú zdrojom potenciálnej NN pre pacienta, okolie v ZZ a v domácnosti...


Príčiny vzniku NN


Na vzniku nozokomiálnych nákaz  sa zúčastňuje celý komplex faktorov objektívneho i subjektívneho charakteru:


· nedostatok nemocničných postelí a nedostatočné hygienické vybavenie zdravotníckych zriadení,


· niektoré povahové vlastnosti zdravotníckych pracovníkov i pacientov (nedisciplinovanosť, nezodpovednosť, pohodlnosť, povrchnosť), z ktorých môžu vyplývať hygienické a prevádzkové nedostatky, bezprostredne súvisiace so vznikom nozokomiálnych  nákaz  (MELICHERČÍKOVÁ, 1994),


· nedostatočná ošetrovacia technika,


· riziko zanesenia infekcie zvyšujú už spomínané infúzie, transfúzie, katetrizácia, endoskopia, endotracheálna anestézia, dialýza a pod.,


· relatívne vysoká vnímavosť pacientov,


· vzhľadom na používanie antibiotík sa často podceňujú základy asepsy, sterility a dezinfekcie,


· problematické sú aj možnosti a spôsoby dezinfekcie i chemickej sterilizácie moderných diagnostických a terapeutických prístrojov (STANDARDNÍ METODIKA „Biologické indikátory pro kontrolu účinnosti sterilizačních  přístroju“. Praha: AHEM, příloha č.2/1994).


Povedali sme si príčiny NN. Postupujeme vždy tak, aby sme ich čo najmaximálnejšie eliminovali?


Rozdelenie nozokomiálnych nákaz:


Nozokomiálne nákazy z hľadiska epidemiológie, prevencie i terapie rozdeľujeme na nákazy:


Nešpecifické nozokomiálne nákazy postihujú kolektívy vnímavých jedincov. Výskyt týchto infekcií v zdravotníckom zariadení spravidla odráža epidemiologickú situáciu v spádovej oblasti zdravotníckeho zariadenia, alebo je obrazom hygienickej úrovne v danom zdravotníckom zariadení. Ich liečba väčšinou nie je problematická, pretože ich etiologickým pôvodcom sú spravidla mikrobiálne kmene citlivé na antibiotiká.


Špecifické nozokomiálne nákazy vznikajú ako dôsledok diagnostických a terapeutických výkonov u hospitalizovaného pacienta, šíria sa najčastejšie inokuláciou alebo implantáciou infekčného pôvodcu, menej často respiračnou alebo alimentárnou cestou, s atypickým spôsobom. Tieto infekcie majú špecifickú epidemiológiu, prevenciu a liečbu. Ich výskyt ovplyvňuje úroveň sterilizácie  a dezinfekcie, úroveň dodržiavania proti epidemického režimu a úroveň prevádzky zariadenia (materiálne a personálne vybavenie s jeho odbornosťou).


Exogénne nozokomiálne nákazy vznikajú zanesením pôvodcu do organizmu vnímavého jedinca z vonkajšieho prostredia.


Endogénne nozokomiálne nákazy vyvoláva vlastný infekčný agens zavlečený pri inštrumentálnych výkonoch z kolonizovaného miesta do iného systému, do rany, do krvi, do seróznych dutín alebo vzniká manifestáciou infekcie po celkovom oslabení organizmu liečebným, profylaktickým alebo iným zásahom (JANOUT, 1998).


Zásadné nedostatky v hygienickom režime a selekčný tlak antibiotík podporujú šírenie multirezistentých kmeňov, ktoré môžu za určitých podmienok na danom oddelení dlhodobo prevládať.


Najvyšší výskyt nozokomiálnych nákaz na Slovensku bol zistený na oddeleniach anesteziológie a jednotky intenzívnej medicíny (Šrámová, 1995).  


Nebolo by potom, na základe tohto zistenia správne, rozumné a potrebné zamestnať viacej sanitárov? Týka sa to manažérskej etiky a ekonomiky a etiky!!! Šetríme na správnych miestach? 


Najčastejšie sa vyskytujúce mikroorganizmy izolované v príčinnej súvislosti s nozkomiálnymi nákazami na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny boli tieto mikroorganizmy: 


· Gramnegatívne (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, E.coli, Enterobacter species, Citrobacter species).


· Grampozitívne (Enterococcus species, Staphylococcus aureus, Staphylococcus koag.negatívny a Staphylococcus epidermidis), (GREENWOOD, SLACK, PEUTHERER, et al. 1999).


Prenos pôvodcu


Prenos nákazy sa rozumie prenos infekčného agens zo zdroja nákazy na vnímavého hostiteľa. Bránou vstupu infekčného agens môže byť porušená koža, sliznice respiračného a tráviaceho traktu, spojovky a urogenitálny trakt. Prenos infekčného agens zo zdroja na vnímavého jedinca je priamy alebo nepriamy.


Priamy prenos – dochádza k nemu kontaktom (dotyk, bozk, sexuálny styk, kontakt prostredníctvom rúk  zdravotníckeho personálu, kvapôčkovou infekciou pri smrkaní, kašľaní, hovorení, alebo aj alimentárnou cestou). Dodržiavajú lekári umývanie rúk pri vizite od pacienta k pacientovi?!!! Sú v práci, v službe lekári, sestry a iní s nádchou?


Nepriamy prenos – charakteristická je neprítomnosť zdroja nákazy pri prenose infekčného agens na vnímavý organizmus. Možnosť tohto prenosu záleží od schopnosti mikroorganizmu prežiť dostatočne dlhú dobu mimo tela hostiteľa  a na existencii vhodného prostriedku, v ktorom dôjde k pomnoženiu etiologického agens a s jeho pomocou je prenesený pôvodca nákazy na vnímavého jedinca.


Nepriamy prenos je sprostredkovaný:


· kontaminovanými predmetmi a diagnostickými liečebnými pomôckami,


· kontaminovanými biologickými produktmi a liekmi,


· kontaminovaným vzduchom, buď vo forme kvapiek, alebo prachových častíc,


· kontaminovanou potravou,


· biologickými vektormi ako sú muchy, komáre, mravce.


Ako predchádzať vzniku nozokomiálnych nákaz?


Prevenciou vzniku nemocničných infekcií je používanie jednorazových pomôcok, bariérovej ošetrovacej techniky, dôsledná dezinfekcia rúk, nástrojov, pomôcok a plôch, upratovanie, sterilizácia, odborná manipulácia s biologickým odpadom, nemocničnou bielizňou, stravou a podobne.. 60–80 % nemocničných infekcií sa však prenesie kontaminovanými rukami zdravotníkov (MELICHERČÍKOVÁ, 1998).


Hoci je pravda, že často nemá na výber, ale aj pacient by si mal všímať, za akých hygienických podmienok ho zdravotnícky pracovník (sestra, lekár) ošetruje. 


Základné pravidlá predchádzania vzniku nozokomiálnych nákaz


· vyšetrovať a liečiť pacienta (bežný kontakt s pacientom) môžu zdravotníci až po umytí rúk,


· pred každým zdravotníckym výkonom si zdravotník musí ruky dezinfikovať dezinfekčným prípravkom,


· na utieranie rúk musí zdravotník používať jednorazové (papierové) uteráky,


· nechty musí mať ostrihané na primeranú dĺžku a používať bezfarebný lak, nenosiť umelé nechty,


· ruky musí mať bez prsteňov, náramkov, hodiniek a iných šperkov,


· pri odbere krvi a iného biologického materiálu musí mať jednorazové rukavice (GOLDMANN, LARSON,1992),


· pre každého pacienta musí vyčleniť vlastné pomôcky na osobnú hygienu, vlastný fonendoskop, teplomer, misu a iné pomôcky, alebo ich po každom použití starostlivo dezinfikovať (HARTMANOVÁ, 1996).


Dodržujú sa tieto pravidlá v klinickej praxi? Ako sestry a lekárky pristupujú ohľadne nechtov, náramkov, šperkov a podobne? Tolerujú sa tieto nedostatky, vrátane gélových nechtov, ktoré sú apriori neprípustné????


Je umožnené pacientom vyjadriť sa k tomu, resp. k postupom, s ktorými pacient nesúhlasí- teda: ako je to s princípom autonómie i v tejto oblasti?


Hlavné zásady prevencie nozokomiálnych nákaz


· včasné stanovenie správnej diagnózy,


· rešpektovanie epidemiologickej anamnézy pacienta,


· izolácia pacientov ako predpokladaných prameňov pôvodcov nákazy i tzv. protektívna izolácia pacientov so zvýšenou vnímavosťou,


· sanitárny filter v zdravotníckych zariadeniach,


· hygienické zabezpečenie prevádzkového režimu,


· epidemiologický prevádzkový režim (najmä imunizácia personálu, sterilizačné a dezinfekčné postupy, používanie ochranných odevov a pomôcok, izolačné postupy),


· dodržiavanie zásad profylaxie a liečby ATB podľa epidemiologického stavu pracoviska (KONCEPCIA CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE A DEKONTAMINÁCIE. Vestník MZSR, Ča. 6-7, 1995).


V zdravotníckych zariadeniach sa zriaďujú komisie pre sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz na čele s riaditeľom. Členmi sú primári oddelení, okresný hygienik a hlavná sestra. Komisia preveruje účinnosť preventívnych a represívnych opatrení a zabezpečuje školenie zdravotníckych pracovníkov (ODBORNÉ USMERNENIE MZSR NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ZADRAVIA PRACOVNÍKOV V  ZDRAVOTNÍCTVE A JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VYHLASOVANÍ RIZIKOVÝCH PRÁC). Aká je úroveň týchto školení? Riešia sa na nich praktické problémy, etické a právne problémy NN. Majú možnosť poradenstva s epidemiológom, hygienikom a podobne, funguje po kontrole i spätná väzba – čo robia správne a čo nie???

Záver


Boj s takouto formou ochorenia, keď sa ideme liečiť, ale prinesieme si ďalšiu chorobu nám pripadá ako boj s veternými mlynmi. Pritom základ správnej liečby a prevencie spočíva v hygiene. Tak ako učíme malé deti umývať si ruky, nedávať všetko do úst, všetko pred jedením umyť, tak aj v zdravotníckych zariadeniach by mali byť zaužívané postupy, ako predísť ďalším chorobám. Nie je to však jednoduché. Zhon, nedostatočné vybavenie, stres, flákanie druhých, či silný protivník vo forme baktérie, na ktorú nevie zareagovať ani liek, sú faktormi, ktoré nás NN asi tak skoro nezbavia. Neustály pohyb pacientov, personálu, príchod nových z nového prostredia, všetko pôsobí kladne na existenciu NN.


Boj s NN začína v každom z nás. Závisí od našej profesionálnej cti a čestnosti ako budeme pristupovať k tomuto problému. Mali by sme byť sami sebe vzorom a tiež pre druhých.
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Abstrakt


Úvod: Posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti tvorí súčasť komplexného sesterského posúdenia zdravotného stavu pacienta. Cieľ: Cieľom práce bolo posúdiť kognitívne funkcie u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Materiál a metodika: Súbor tvorilo 50 respondentov (33 žien a 17 mužov) s vekovým priemerom žien 73,39 roka a mužov 74,2 roka. Prieskum bol realizovaný u pacientov v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS – ATIZ) v Poproči. Zber údajov prebiehal v období január až február 2008. V rámci realizácie zberu údajov bol použitý Folsteinov test MMSE (Mini mental state examination). Výsledky boli vyhodnotené jednorozmernou deskriptívnou štatistikou. Výsledky: V domácom prostredí sme identifikovali kognitívnu poruchu ľahkého stupňa u 17 respondentov, v domove dôchodcov u 6 respondentov. Poruchu stredne ťažkého stupňa sme zaznamenali u 6 respondentov v domácom prostredí a u 13 respondentov umiestnených v domove dôchodcov. Ťažkú kognitívnu poruchu sme identifikovali u jedného respondenta v domácom prostredí a u 4 respondentov v domove dôchodcov. Dvaja respondenti v domácom prostredí a jeden respondent v domove dôchodcov boli bez poruchy. Záver: Zmeny v kognitívnych funkciách posudzované pomocou nástroja MMSE sú výraznejšie u seniorov umiestnených v domove dôchodcov v porovnaní so seniormi bývajúcimi v domácom prostredí. S ohľadom na súčasný celosvetový trend starnutia populácie je dôležité venovať pozornosť problematike kognitívnych funkcií v starobe, a to vzhľadom na skutočnosť, že vekom je podmienený pokles kognitívnych funkcií. Zmeny v kognitívnych funkciách seniora ovplyvňujú jeho funkčný stav a prejavujú sa v zníženej sebestačnosti v oblasti základných sebaobslužných a inštrumentálnych činnostiach. 


Kľúčové slová: Pacient. Kognitívne funkcie. Posudzovanie. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. MMSE.

Abstract


Introduction: Assessment of cognitive functions among patients in nursing home care is part of a complex assessment of patient's health by a nurse. Aim: The aim of this study was to assess cognitive functions among patients in nursing home care. Material and methodology: The group consisted of 50 respondents (33 women and 17 men) of an average age 73.39 women and 74.2 men. The survey was performed among patients in home care agency (ADOS - ATIZ) in Poproč. The data were collected in the period from January to February 2008. Within the implementation of data collection the Folstein test MMSE (Mini Mental State Examination) was used. Results were evaluated by one-dimensional descriptive statistics. Results: Among patients in home care we have identified mild cognitive dysfunction in 17 respondents, among patients in a retirement home in 6 respondents. Moderate cognitive dysfunction was observed in 6 respondents in home care and in 13 respondents in a retirement home. Severe cognitive dysfunction was identified in one respondent in home care and in 4 respondents in retirement home. Two respondents in home care, and one respondent in a retirement home were without disorder. Conclusion: Changes in cognitive functions assessed by using the MMSE methodology are more significant among the seniors in a retirement home, compared with seniors in home care. Given the current global trend of population ageing, it is important to pay attention to the cognitive function in higher age, given the fact that higher age means the decrease in cognitive functions. Changes in cognitive functions of seniors affect their physical condition and show a reduced self-sufficiency in basic and instrumental activities of daily living.


Key words: Patient. Cognitive functions. Assessment. Home nursing care. MMSE.

Úvod


Starnutie je proces individuálne variabilný, čo je jednou z príčin heterogenity seniorskej populácie (Kalvach, 1999, s. 71). Celosvetovo sa zaznamenáva starnutie populácie, a to nielen vo vyspelých, ale aj v rozvojových krajinách. Jeden zo znakov starnutia populácie je nárast percentuálneho podielu obyvateľstva na celkovej populácii (Hegyi, Krajčík, 2010, s. 29). Súčasný demografický trend spojený so starnutím  populácie prispieva k rozvoju domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Najčastejšími príjemcami domácej starostlivosti sú pacienti vo veku 65 rokov a viac (Parks, 2003, s. 14), pričom so zvyšovaním veku populácie sa ťažisko starostlivosti o chorých presúva z akútnych ochorení na chronické. 


Proces starnutia vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám jednotlivca, ktoré sa prejavujú aj v kognitívnej oblasti. Starnutie je fyziologicky spojené s poklesom výkonu kognitívnych funkcií (Vágnerová, 2000), medzi ktoré patria myslenie, intelekt a pamäť. Od týchto funkcií nie je možné oddeliť vnímanie a pozornosť. Medzi špecifické kognitívne funkcie patrí aj schopnosť vnímať priestorové usporiadanie, orientovať sa v priestore a schopnosť plánovať a vykonávať viacstupňové úkony (Kolibáš, 2010, s. 186). Vyšetrenia psychických funkcii slúžia na odhalenie častých psychopatológií v starobe, predovšetkým kognitívnych porúch (demencie) alebo porúch afektu (depresie), na zhodnotenie psychosociálnej pohody a životnej spokojnosti (Derňárová a kol., 2009, s. 28). 


Posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti je významnou súčasťou komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta v domácom prostredí. Je zamerané na získanie informácií potrebných na detekciu kognitívnych porúch u pacienta s následným stanovením plánu ošetrovateľskej starostlivosti spočívajúceho v dodržiavaní naplánovaných ošetrovateľských intervencii. Zároveň posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti zlepšuje efektivitu starostlivosti. Správne realizované posúdenie je ukazovateľom efektivity ošetrovateľských intervencií. 

Ku komplexnejšiemu posudzovaniu kognitívnych funkcii slúžia meracie nástroje, ktoré pomáhajú sestrám objektivizovať údaje o poruchách kognitívnych funkcií u pacienta a ktoré ako uvádza Tomagová (2009a, s. 72) spĺňajú kritériá na reliabilný, validný, senzitívny a spoľahlivý nástroj aplikovateľný v ošetrovateľskej klinickej praxi. Jedným z najčastejšie používaných testov na posúdenie kognitívnych funkcii  je Folsteinov test kognitívnych funkcií Mini Mental State Examination (MMSE), ktorý bol vypracovaný M. F. Folsteinom et al. v roku 1975 ako validný nástroj pre použitie v klinickej praxi určený na orientačnú diagnostiku demencie (Tomagová, 2009a, s. 70). 


Posudzovanie kognitívnych funkcii by malo byť jedným z rutinne sledovaných parametrov u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom práce bolo posúdiť kognitívne funkcie u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti s využitím testu kognitívnych funkcií Mini Mental State Examination.


Súbor, metodika


Prieskum bol realizovaný u pacientov v domácom prostredí a u pacientov domova dôchodcov v Poproči, ktorí sú v starostlivosti Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS – ATIZ) v Poproči, okres Košice – okolie. Zber údajov prebiehal v období január až február 2008. Prieskum bol realizovaný osobným kontaktom. Návratnosť dotazníkov bola 100 %.


Vzorku tvorilo 50 respondentov (pacientov), z domova dôchodcov bolo 24 respondentov a z domáceho prostredia bolo 26 respondentov. Z celkového počtu respondentov bolo 17 mužov a 33 žien. Priemerný vek respondentov bol u mužov 74,2 roka a u žien 73,39 roka. Respondenti boli informovaní s vykonaním prieskumu a súhlasili s účasťou na prieskume. Zároveň boli informovaní, že účasť je dobrovoľná.

Pre zber informácií bol použitý Folsteinov test Mini mental state examination, ktorý pozostáva z 30 položiek týkajúcich sa jednotlivých kognitívnych funkcii: orientácia, zapamätanie si, vybavenie si, pozornosť a počítanie, reč – plynulosť, porozumenie reči, schopnosť opakovať. Výhodou nástroja je časová nenáročnosť a ľahká administrácia. Konštruktová validita nástroja bola potvrdená. Prednosťou MMSE je vysoká reliabilita (od 0,83 – do 0,99), vysoká senzitivita (0,87) a vysoká špecificita (0,82) (Tomagová, 2009a, s. 70). 


Záver dotazníka je vlastnej konštrukcie. Je doplnený položkami, ktoré sa týkajú veku, pohlavia, spolužitia v domácnosti, subjektívnych zdravotných ťažkostí, pomoci pri riešení zdravotných problémov a spokojnosť s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti.


Výsledky


Na štatistické spracovanie bol použitý program Microsoft Office Excel 2003. Vzhľadom k menšiemu počtu respondentov sú výsledky odpovedí spracované  v absolútnych číslach v grafoch. Podľa počtu získaných bodov sme respondentov zaradili do stupňov kognitívnych porúch: ťažká kognitívna porucha 0 – 10 bodov; stredne ťažká kognitívna porucha 11 – 20 bodov; ľahká kognitívna porucha 21 – 23 bodov alebo neprítomná kognitívna porucha 24 – 30 bodov (Tomagová, 2009b, s. 313).






Graf 1 MMSE – posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domácom prostredí


V domácom prostredí sme zistili kognitívnu poruchu ľahkého stupňa u 17 respondentov, poruchu stredne ťažkého stupňa u 6 respondentov, ťažkú kognitívnu poruchu u 1 respondenta a 2 respondenti boli bez poruchy.






Graf 2 MMSE – posudzovanie kognitívnych funkcii u pacientov v domove dôchodcov


U pacientov v domove dôchodcov sme zistili kognitívnu poruchu ľahkého stupňa u 6 respondentov, poruchu stredne ťažkého stupňa u 13 respondentov, ťažkú kognitívnu poruchu u 4 respondenta a 1 respondent bol bez poruchy.


Interpretácia


Kognitívne funkcie umožňujú výber a spracovanie informácií tak, aby sa jednotlivec prispôsobil svojmu prostrediu a dokázal v ňom existovať. V období staroby dochádza v dôsledku involučných zmien v jednotlivých telesných systémoch k involúcii poznávacích funkcií. Najčastejšie býva narušená vštiepivosť pamäti, mierne slabne krátkodobá pamäť, oslabuje sa novopamäť, môže byť narušená výbavnosť, predovšetkým jej presnosť, znižuje sa pozornosť (Tomagová, 2008, s. 136). Taktiež dochádza k poruche myslenia, orientácie, poznávania, schopnosti učiť sa a iné. Tieto poruchy sa môžu vyskytovať ako globálna kognitívna porucha, kedy je postihnutých súčasne viac funkcií, alebo sa vyskytuje izolovane. Sú najčastejšími príznakmi demencií a u Alzheimerovej demencií sa vyskytujú ako jeden z prvých príznakov (Holmerová a kol., 2007, s. 17). Ondriášová (2005, s. 93) uvádza, že demencia patrí medzi najzávažnejšiu kognitívnu poruchu, ktorá je charakterizovaná poklesom až stratou intelektových schopností v dôsledku organického postihnutia mozgu. Obvykle ide o nezvratný, progredujúci stav, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje pracovné a sociálne funkcie seniora. Postupne dochádza k poruchám rozličných psychických funkcií. 


Mierne zhoršenie kognitívnych schopností alebo zhoršenie kognitívnych schopností nie demenciou je približne dvakrát častejšie ako demencia, ale deficity nie sú až také závažné, že by ovplyvňovali denné aktivity (Bayer, 2010, s. 466).


V našom súbore sme identifikovali ťažký kognitívny deficit prostredníctvom MMSE (0 – 10 bodov) u 1 respondenta v domácom prostredí a 4 respondentov v domove dôchodcov. Normu v kognitívnej oblasti (24 – 30 bodov) sme zaznamenali u 2 respondentov v domácom prostredí a 1 respondenta v domove dôchodcov. Z výsledkov prieskumu realizovaného u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti vyplynulo, že zmeny v kognitívnych funkciách posudzované pomocou nástroja MMSE sú výraznejšie u seniorov umiestnených v domove dôchodcov v porovnaní so seniormi bývajúcimi v domácom prostredí (graf č. 1, graf č. 2). Rovnaké výsledky zaznamenala vo svojej štúdií Tomagová (2009b, s. 314), ktorá realizovala štúdiu u 200 respondentov v domácom prostredí a domove dôchodcov. V štúdii autorov Bartošoviča a kol. (2006, s. 14) výsledky Folsteinovho testu na detekciu kognitívnych porúch ukazujú, že 39 z 56 seniorov v domácom prostredí malo ťažkú a stredne ťažkú kognitívnu poruchu. Horšie výsledky zaznamenali ženy a veková kategória 85 ročných a starších.


Výsledné skóre môže byť ovplyvniteľné faktormi zo strany posudzovaného seniora, ako je vek, úroveň intelektu, vzdelanie, pozornosť, senzorické poškodenie, poškodenie motoriky (napr. pri Parkinsonovej chorobe), depresia, symptómy telesných ochorení spôsobujúce únavu (Tomagova 2009a). Získaná porucha kognitívnych schopností môže byť ovplyvnená stavom pacienta pred vznikom ochorenia, jeho schopnosťami, vzdelaním, vyjadrovaním, kultúrou, senzorickými poruchami a motiváciou (Bayer, 2010, s. 466). 


V štúdii, ktorú realizoval Vinkers et al. (2004, s. 881) sa zúčastnilo 500 seniorov vo veku 85 rokov a starších. S použitím MMSE škály merali kognitívne funkcie respondentov s východiskovým MMSE skóre ≥ 24 bodov. Merania opakovali po dobu 5 rokov každý rok. Zistili, že porucha kognitívnych funkcií súvisela s depresívnymi príznakmi u seniorov. Konštatujú, že poruchy kognitívnych funkcií môžu byť pre seniorov stresujúce a to spôsobuje nárast depresívnych príznakov. Štúdia, ktorú uskutočnili Wilson, et al. (2004, s. 126 – 129) bola tiež zameraná na zisťovanie vzťahu medzi depresiou a poklesom kognitívnych funkcií u seniorov. Zaznamenali, že depresia má vplyv na kognitívne funkcie seniora. U 4392 respondentov merali úroveň kognitívnych funkcií a hodnotili symptómy depresie. Počas 5,3 rokov u seniorov merania opakovali, v dvojročných intervaloch. S každým symptómom depresie sa bodové hodnotenie kognitívnych funkcií znížilo v priemere o 5 %. Predpokladá sa, že depresia môže byť reakciou na poruchu kognitívnych funkcií. 


Zmeny v kognitívnych funkciách u pacientov ošetrovaných v domácom prostredí ovplyvňujú úroveň sebestačnosti. Zvyšuje sa závislosť pacienta pri vykonávaní nielen inštrumentálnych činností, ale aj pri vykonávaní aktivít denného života. Je preto potrebné orientovať sa na zvyšujúci výskyt porúch kognitívnych funkcií v populácii seniorov a ich predchádzaniu. Do starostlivosti o pacienta zapojiť aj rodinu a poskytnúť rodine informácie o varovných signáloch porúch kognitívnych funkcií. 


Záver

Poruchy kognitívnych funkcií sú najčastejšími psychiatrickými poruchami v starobe, ktorých výskyt sa neustále zvyšuje. Patria medzi závažné zdravotné, ale aj sociálne problémy u pacientov nielen v ústavnej, ale aj v domácej starostlivosti.


Cieľom štúdie bolo posúdiť kognitívne funkcie u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výskyt kognitívnych porúch hodnotených Folsteinovým testom je v skúmanom súbore častý, pričom najčastejšie sa vyskytujú poruchy ľahkého a stredne ťažkého stupňa, čo môže viesť k zhoršeniu vývoja, zníženiu sebestačnosti a následnému zníženiu kvality života pacientov. Výskyt kognitívnych porúch veľmi často súvisí s poruchou funkčnej schopnosti rôzneho stupňa, čo si vyžaduje pomoc a odkázanosť na inú osobu. Výsledky prieskumu svedčia hovorí o náročnosti opatrovania nielen pre rodinných príslušníkov, ale aj pre ošetrujúci personál. 


Použitie meracieho nástroja akým je Folsteinov test kognitívnych funkcií Mini Mental State Examination pri posudzovaní kognitívnych funkcií má význam pre objektívne stanovenie ošetrovateľskej diagnózy a následne správnych ošetrovateľských intervencií u pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
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Abstrakt 



Maladaptácia znamená nedostatočnú alebo zlú prispôsobivosť organizmu na situáciu. Vyznačuje sa mnohými maladaptačnými prejavmi ako je strach, úzkosť, depresia, komplex menejcennosti, pocit viny a pod. U chirurgicky chorých sa veľmi často vyskytujú rôznorodé maladaptačné prejavy súvisiace nielen so samotným ochorením jedinca, ale i s dôsledkami ochorenia a terapeutických, a to najmä operačných postupov. Sestry sa stretávajú so špecifickými skupinami jedincov, maladaptačné prejavy ktorých môžu viac či menej ovplyvňovať ich výkon a zvyšovať už i tak značnú psychickú i fyzickú záťaž, ktorú predstavuje starostlivosť o chirurgicky chorých.  


Kľúčové slová: Maladaptácia. Maladaptačné prejavy. Chirurgicky chorý. Sestra.


Abstract 



A maladaptation means a bad adaptibility of the organism to some situations. Some symptomps are typical for maladaptation, for example a fear, anxiety, depression, inferiority complex, etc. Some symptomps of maladaptation are connected not only to patient´s illness but these symptomps are connected to some consequences of the illness and therapy too. Nurses meet with specific groups of people having different symptomps of maladaptation. These symptomps  affect nurse´s work more and less and they increase mental and physical burden connected to the care about surgically ill patients.


Key words: Maladaptation. Symptoms of maladaptation. Surgically ill patient. Nurse. 



Maladaptácia znamená nedostatočnú alebo zlú prispôsobivosť organizmu na situáciu. Maladaptácia sa vyznačuje prevahou pasívnych foriem adaptácie - nechuťou k činnosti, neadekvátnymi spôsobmi myslenia, neochotou vidieť nové možnosti, zníženým stupňom osobnej zrelosti a pod. a neraz vedie jedinca k tomu, že tento má nielen fyzické, ale i psychické a najmä emocionálne problémy, medzi ktorými dominuje úzkosť, strach, komplex menejcennosti, depresia, agresivita či pocit viny. 



Choroba spojená s hospitalizáciou a chirurgickým výkonom ešte znásobuje požiadavky na adaptáciu jedinca. Prečo u chirurgicky chorých dochádza často k poruchám adaptačných mechanizmov a k snahám kompenzovať vzniknutú situáciu viac či menej vhodným spôsobom?  



Je potrebné si uvedomiť, že u chirurgicky chorých choroba nezriedka prichádza nečakane a zasahuje všetky zložky osobnosti pacienta. Chirurgický výkon neraz výrazne ovplyvňuje kvalitu života a u rôznorodo chorých jedincov je zdrojom mnohých maladaptačných prejavov (Kubicová, 2005). 



Tieto maladaptačné prejavy viac či menej zasahujú i do prežívania a konania sestier, ktoré sú dennodenne konfrontované s utrpením chirurgicky chorých spôsobeným nielen samotným ochorením, ale s ním aj často spojeným perioperačným obdobím.



Najmä urgentný chirurgický zákrok alebo komplikácie po prvotnom chirurgickom zákroku, resp. reoperácia môžu viesť k zmenám v správaní chorého v zmysle maladaptačných prejavov, ku kumulácii psychického napätia a k nahromadeniu negatívnych emócií. K narušeniu procesu adaptácie v neposlednom rade prispieva i často neosobné správanie zdravotníckych pracovníkov, neadekvátne informovanie chorých  a neochota riešiť problémy pacientov (Nemčeková, 2000). 



Všetky tieto faktory zvyšujú náročnosť práce sestry na chirurgických pracoviskách a pre niektoré z nich predstavujú enormnú psychickú záťaž znásobenú i tým, že sestra musí rýchle a rozhodne konať a zvládať situáciu. Tieto skutočnosti sa ešte viac prejavujú u sestier pracujúcich na chirurgických jednotkách intenzívnej starostlivosti, kde monitorovanie a ošetrovateľská starostlivosť o vážne a neraz i terminálne chirurgicky chorých kladie na sestry nielen fyzické, ale i psychické nároky a do značnej miery mnohé z nich traumatizuje.


Chirurgická intervencia neraz výrazne ovplyvňuje kvalitu života a u rôznorodo chorých jedincov je zdrojom mnohých, vyššie uvedených maladaptačných prejavov, ktoré sú tým výraznejšie, čím je ochorenie vážnejšie. 



Bolesť je do veľkej miery prirodzeným a sprievodným javom chirurgicky riešených problémov. Často je i prvým symptómom, vďaka ktorému pacienti navštívia lekára, resp. sa dostavia na urgentný príjem. 


Na chirurgických pracoviskách nie je núdza o dôvody, pre ktoré pacient pociťuje bolesť. Najtypickejším z nich je operačný zákrok. Avšak i mnohé diagnostické a terapeutické postupy, napríklad endoskopické vyšetrenia spôsobujú tento nepríjemný zážitok. Tiež ošetrovanie popálených plôch, preväzy rán, rehabilitácia po úraze sú spojené s bolesťou väčšej či menšej intenzity a vyčerpávajú chorého.



Ošetrovanie algického pacienta kladie značné nároky i na sestru. Avšak, keď si táto uvedomí, že bolesť je jedným z najmarkantnejších problémov chorých po operačnom zákroku a jej zvládanie je vysoko individuálne, aj jej prístup ku starostlivosti o pacientov trpiacich bolesťou je empatickejší a viac osobný.


Okrem pooperačnej bolesti psychiku sestier do značnej miery ovplyvňuje úplný či čiastočný deficit sebaopatery pacientov, ich obmedzená pohyblivosť a neraz i bariéry súvisiace s komunikáciou s pacientom.



Typickými predstaviteľmi maladaptačných prejavov u chirurgicky chorých sú úzkosť a strach, pretože závažné ochorenia a chirurgické zákroky sú takmer vždy späté so strachom a úzkosťou. 


Úzkosť je nepríjemný duševný emocionálny stav spojený s nejasnou predtuchou ohrozenia, ktorú človek nie je schopný presne určiť () Pre úzkosť sú charakteristické obavy z vlastnej bezmocnosti a straty identity vlastnej osobnosti. Úzkosť je normálnou životnou požiadavkou umožňujúcou prežitie kritických situácií. Škodlivou je jej nízka alebo vysoká hladina. Vysoká hladina úzkosti znižuje toleranciu bolesti a naopak, bolesť je často sprevádzaná úzkosťou (Nemčeková, 2000). 


Strach sa vzťahuje na špecifický objekt, resp. nebezpečenstvo z neho vyplývajúce. V súvislosti s chirurgicky chorými je typický strach z operačného zákroku, najmä radikálneho a jeho komplikácií, strach vyplývajúci z očakávania výsledku histologického vyšetrenia, zlej prognózy ochorenia, z náročných diagnostických a terapeutických postupov. U transplantovaných pacientov sa vyskytuje strach z rejekcie orgánu a u pacientov poznačených stigmou po radikálnych zákrokoch je to nezriedka i strach z opätovného zaradenia sa do spoločnosti a strach z narušenia partnerských vzťahov. U niektorých jedincov sa vyskytuje tzv. anticipačný strach, ktorý je typický pre pacientov po operačnom zákroku, a to hlavne vtedy, ak operácia nebola úspešná a pacient sa obáva komplikácií (Zacharová, 2007).



Zvyšovanie intenzity úzkosti a strachu je neraz podmienené neochotou a nevľúdnosťou personálu, nedostatočnou informovanosťou pacientov  a vyhýbavými odpoveďami personálu na otázky pacientov. Zároveň tieto maladaptačné prejavy môžu v niektorých sestrách evokovať nervozitu a neochotu neustále vysvetľovať a odpovedať pacientovi na otázky prameniace z jeho obavného postoja.


Ak sestry nevenujú dostatočnú pozornosť primeranému zvládaniu nadmerného strachu pacienta v predoperačnom období, môžu sa v pooperačnom období vyskytnúť u chorých rôzne komplikácie a psychické problémy (Morovicsová, 2009). 



Depresia je nielen špecifické psychiatrické ochorenie, ale je i výrazným maladaptačným prejavom ovplyvňujúcim tak somatickú, ako i psychickú stránku osobnosti pacienta. Okrem výrazných somatických prejavov, akými sú poruchy spánku, tráviace ťažkosti, nevýkonnosť, únava, bolesti hlavy, sa depresia prejavuje i výraznými psychickými ťažkosťami majúcimi podobu smútku, plačlivosti, depresívnej nálady, dokonca suicidálnych myšlienok, ktoré zhoršujú obdobie rekonvalescencie najmä vtedy, ak je pooperačný priebeh spojený s komplikáciami. 



K ťažkej depresii môže dôjsť u pacientov, u ktorých bol realizovaný len paliatívny operačný zákrok zabezpečujúci skvalitnenie zostávajúceho obdobia života, resp. u pacientov, u ktorých nebolo možné realizovať operačný zákrok z dôvodu značne pokročilého stupňa choroby.



Ošetrovateľská starostlivosť o depresívnych pacientov je veľmi náročná. Beznádej, strata zmyslu a radosti zo života na niektoré sestry pôsobí frustrujúco a uvedené správanie pacientov nezriedka predstavuje prekážku k tomu, aby sestra pacientovi poskytla adekvátnu emočnú podporu.



Komplex menejcennosti súvisí s neadekvátnym hodnotením seba samého. Má veľmi silný emocionálny základ. Ovplyvňuje pracovné i rodinné vzťahy jedinca, starostlivosť o domácnosť, vzťahy s priateľmi (mnohí postihnutí sa hanbia vyjsť z domu) a v neposlednom rade aj intímne vzťahy. U pacientov po amputáciách končatín, s viditeľnými jazvami po úrazoch, s popálenými nezakrytými časťami tela a u pacientov, u ktorých najmä v dôsledku onkologického ochorenia došlo k radikálnemu chirurgickému zákroku (chirurgické odstránenie prsníka, vytvorenie stómie) patrí komplex menejcennosti k najčastejším a veľmi intenzívnym maladaptačným prejavom. 


Ani pre sestry, ako profesionálne aktérky ošetrovateľskej starostlivosti, nie je mnohokrát jednoduché nedať najavo prekvapenie, úľak či dokonca až odpor k pacientovi hendikepovanému vyššie uvedenými stigmami. Sestra by však za každých okolností mala rešpektovať dôstojnosť chirurgicky chorého. Ak by sa u sestry prejavovali značné problémy so zvládaním týchto situácií, niekedy je vhodné kontaktovať sa so psychológom či uvažovať o zmene pracoviska na takú ošetrovaciu jednotku, kde sa pacienti s vyššie uvedenými problémami vyskytujú len sporadicky, resp. vôbec.



Agresivita je prirodzenou súčasťou správania sa človeka, ak sa tento cíti ohrozený. Mnohí jedinci si prostredníctvom agresívneho správania uzurpujú moc, zvyšujú svoje sebavedomie a sebaúctu. Pre agresivitu sú typické viac či menej výrazné hostilné postoje a subjektívne pocity vyčerpania. Pozitívum tohto maladaptačného prejavu je v tom, že jedinec, ktorý sa hnevá má viac telesných rezerv, ako sa pôvodne myslelo (Verešová, 2007).


I keď agresivita pacienta môže vyprovokovať napätie a hnev zo strany ošetrujúceho personálu, sestry by si mali byť vedomé toho, že pacienti agresívnym správaním neraz zakrývajú svoju bezmocnosť, čím dané správanie využívajú ako obranný mechanizmus. Nakumulované napätie sa veľmi často vyskytuje u imobilných pacientov, u pacientov trpiacich bolesťou, pacientov, u ktorých v dôsledku ochorenia a chirurgického zákroku došlo k výraznej redukcii sociálnych kontaktov a ku subjektívne vnímanému zníženiu kvality života. 



Pocit viny je čokoľvek, čo človeka trápi a čo mu spôsobuje výčitky svedomia. Vyskytuje sa u neistých, zakomplexovaných ľudí a u jedincov s nadmerne nízkou mierou sebahodnotenia, pričom najčastejšie je dôsledkom rôzneho druhu prehreškov. Hlavná príčina pocitu viny tkvie v tom, že jedinec zapríčinil niečo, čo malo fatálne dôsledky. 



S pacientmi trpiacimi týmto maladaptačným prejavom sa najčastejšie stretávame na traumatologickom oddelení. Sú to vinníci, ktorí spôsobili autohavárie, resp. iné nešťastia. Niektorí pacienti trpia pocitom viny i z toho dôvodu, že podcenili varovné príznaky, v dôsledku čoho sa ich ochorenie skomplikovalo a vyžiadalo si radikálny chirurgický zákrok.



Ako už bolo spomínané, maladaptačné prejavy sú spojené so záťažou, ktorú predstavujú chirurgické ochorenia a náročné spôsoby ich terapie, ale v prípade, keď sú tieto prejavy príliš výrazné, pôsobia obmedzujúco a majú negatívny dosah i na proces vyrovnávania sa pacienta s chorobou a priebeh samotnej rekonvalescencie. 


Existujú viaceré možnosti, ako kompenzovať maladaptačné prejavy u chirurgicky chorých.


1. Oboznámiť pacienta s diagnostickými a terapeutickými prejavmi.


2. Nájsť si pre pacienta čas na rozhovor, ktorým deklarujeme záujem o pacienta.


3. Nezabúdať na individuálny prístup k pacientovi. 


4. Odporučiť pacientovi kontakt s pacientmi rovnakého osudu, ktorí úspešne prekonali problém. 


5. Oboznámiť pacienta s klubmi a organizáciami združujúcimi pacientov s obdobnými problémami (kluby stomikov, klub Venuša a pod.). 


6. Odporučiť pacientovi možnosť riešenia problému vhodnými kompenzačnými pomôckami.


7. Odporučiť pacientovi konzultovať problém s odborníkmi, v prípade pretrvávania problémov kontaktovať sa so psychológom, resp. psychiatrom. 



S problémovými situáciami a s pôsobením maladaptačných prejavov zo strany pacientov sa každá sestra vyrovnáva rôzne. Je potrebné pamätať i na skutočnosť, že dlhodobé pôsobenie záťažových situácií, medzi ktoré patrí i zvládanie a eliminácia maladaptačných prejavov chorých, môže vyvolať vznik syndrómu vyhorenia. Aby sestry pracujúce na chirurgii predišli daným javom, je potrebné dodržiavať základné pravidlá psychohygieny a pracovnú záťaž kompenzovať takým druhom relaxačnej aktivity, ktorá v nich evokuje radosť zo života a z možnosti pomáhať druhým. 



Poznanie maladaptačných prejavov a ich eliminácia je veľmi dôležité pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale najmä pre sestry, ktoré sú najčastejšie v bezprostrednom kontakte s pacientom. Poznaním maladaptačných prejavov a ich vplyvu na psychiku chirurgicky chorého dochádza ku zmierňovaniu utrpenia pacienta zo strany sestier. 


Daná skutočnosť zároveň motivuje sestry i k tomu, aby napriek tomu, že sú dennodenne vystavené pôsobeniu maladaptačných prejavov, dbali na svoje psychické zdravie a vedeli sa vysporiadať s mnohými stresovými situáciami, ktoré starostlivosť o chirurgicky chorých so sebou prináša.
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Abstrakt


Výskyt chronických komplikácií cukrovky je po rokoch trvania očakávaný a neodvratný. Ich výskyt a intenzitu môže ovplyvniť sám pacient, dodržiavaním zásad terapie. Článok mapuje zásady terapie ktorých dodržiavanie robí pacientom najväčšie problémy. Na výsledkoch existujúcich prieskumov poukazuje autorka na závislosť výskytu chronických komplikácií diabetu, od dodržiavania všetkých zásad terapie.


Kľúčové slová: Diabetes. Terapia. Chronické komplikácie. Diéta.

Abstract


The prevalence of chronic complications of diabetes, after years is expected and inevitable. Their presence and intensity can affect the patient himself, respecting the principles of therapy. The article investigates the principles of therapy, which makes patient compliance biggest problems. The partial results of existing research, the author highlights the dependence of chronic complications of diabetes, adherence to all principles of therapy.

Key words: Diabetes. Treatment. Chronic complications. Diet.

Úvod


DM je choroba látkovej premeny, ktorej najvýraznejším prejavom je hyperglykémia. Ide o chronické ochorenie, ktoré vedie k ireverzibilným  zmenám cievnej steny a spojiva, a k rozvoju dlhodobých cievnych komplikácií.


Chronické komplikácie sú zastúpené diabetickou nefropatiou, retinopatiou a neuropatiou. V literatúre sa často používa názov “diabetická triopatia“ (Galajda-Šutarík, 2008). Rozvíjajúce sa chronické komplikácie postupne znižujú kvalitu života pacienta s diabetom. V prevencii ich vzniku je požiadavka čo najlepšej kompenzácie diabetu (s ohľadom na daného konkrétneho jedinca), čo znamená priblížiť sa v liečbe DM čo najviac fyziologickému stavu normoglykémie. Všeobecne však platí, že čím dlhšie u pacienta diabetes trvá, tým je väčšie riziko vzniku chronických komplikácií. Po 20-tich rokoch trvania diabetu má chronické komplikácie viac ako 40 % diabetikov (Galajda, 2008, Rybka, 2006).


Dodržiavanie zásad terapie


Akékoľvek chronické ochorenie je pre postihnutého vážnym životným hendikepom. DM 1. typu je prototypom chronického ochorenia. Diagnóza DM prináša pacientovi celý rad nových situácií: častejšie návštevy lekára, zmenu spôsobu života, nutnosť edukácie, strach z nebezpečných akútnych a chronických komplikácií, možnosť existenčných problémov.  Diabetik sa často musí vzdať svojich obľúbených jedál, zbaviť sa pohodlnosti a zvýšiť fyzickú aktivitu. Všetky tieto zmeny v životospráve sú celoživotné (Michálek, 2008, Rybka, 2006).


Dodržiavanie všetkých odporúčaní a liečebných opatrení je preto pre diabetika veľmi náročné. Očakávame od neho, že bude dodržiavať presne predpísanú diétu, obmedzí alebo aj celkom vynechá celý rad obľúbených jedál, bude jesť v pravidelných intervaloch, radikálne obmedzí konzumácie alkoholu, nebude fajčiť, nebude ponocovať a ráno nebude dospávať, bude pravidelne cvičiť, kontrolovať si váhu, bude si  niekoľkokrát denne pichať inzulín a bude si pravidelne kontrolovať hladinu krvného cukru v krvi a moči (Rybka-Adamíková, 2006). Zvládnuť tieto nároky môže len dostatočne motivovaný a dobre edukovaný pacient, ktorý chápe podstatu svojho ochorenia, význam jednotlivých liečebných opatrení a sám sa na nich aktívne podieľa (Martinka, 2008).


Aj keď je diabetik dobre edukovaný, nevyhne sa situáciám, kedy niektoré liečebné opatrenia vedome, alebo nevedome porušuje. 


Najčastejšími porušeniami  zásad terapie sú:


· zlyhanie pacienta pri dodržiavaní diabetickej diéty,


· nedodržiavanie odporúčaných dávok inzulínu,


· fajčenie a pitie alkoholických nápojov,


· nedostatočná fyzická aktivita,


· nesprávne realizovaný selfmonitoring,


Zlyhanie pacienta pri dodržiavaní diabetickej diéty


V krátkom prieskume realizovanom na vzorke 82 respondentov s dg. Diabetes mellitus 1. typu, na diabetologickej ambulancii v Lučenci bolo zistené, že napriek tomu, že 72 % opýtaných má strach z chronických komplikácií diabetu, len 31 % z nich deklarovalo dodržiavanie všetkých zásad terapie za každých okolností. 


Najčastejšie porušovanou zásadou terapie diabetu je porušovanie diétnych opatrení. Potvrdzuje to 51 % odpovedí respondentov (Kupcová, 2012). Jednou z príčin je často nedostatočná edukácia pacienta o diabetickej diéte. Diétnym odporúčaniam musí pacient rozumieť a diétu je treba prispôsobiť tak, aby ju bolo možné v praxi dodržiavať. Na diabetologických ambulanciách pracujú diétne sestry len výnimočne. Prácu diétnej sestry nahrádza diabetologická sestra. Je veľmi potrebné, aby na začiatku – pri prvej edukácii o diéte – sestra  zistila doterajšie návyky pacienta pri stravovaní a odporučila zmeny, ktoré vyžaduje diabetická diéta. Následne je potrebné pacienta pravidelne reedukovať a upevňovať tak správne zásady stravovania. Najčastejšou príčinou vysokých hodnôt glykémie je však úmyselné, opakované porušovanie diétneho stravovania pacientom. V dnešnej dobe sa stáva veľmi závažným problémom aj zlá finančná situácia diabetikov, ktorá im  neumožňuje  dodržiavať diétu tak, ako by chceli a mali odporúčané (diabetik si nekupuje to, čo by si mal z hľadiska diabetickej diéty kúpiť, ale  to na čo má – lacné tučné mäsá, salámy, málo zeleniny a ovocia a pod.).


Nedodržiavanie odporúčaných dávok inzulínu



Tridsaťdva percent respondentov uvádzaného prieskumu uviedlo, že si aplikuje inzulín podľa ordinácie lekára, ale stane sa, že nedodržia presne ordináciu. Päť respondentov uviedlo, že odporúčania lekára vôbec nedodržiava a inzulín si aplikuje podľa toho ako sa cítia, čo predstavuje 6 % z celkového počtu respondentov (Kupcová, 2012). Skupina pacientov, ktorí si aplikujú inzulín podľa toho ako sa cítia, hazardujú so svojím zdravím aj životom. Pocity pacienta nemusia odrážať objektívny stav glykémie a nepresné a nepravidelné dávkovanie inzulínu vedie k častému rozkolísaniu hladiny glykémie a rýchlejšiemu nástupu chronických komplikácií u týchto pacientov. 


Diabetická retinopatia


V prípade, že pacient nedodržuje zásady terapie  cukrovky a glykémia nie je pod kontrolou, hyperglykémia postupne vedie k poškodeniu vnútornej štruktúry ciev. Objavia sa prvé príznaky diabetickej retinopatie. Diabetické zmeny na očnom pozadí sú časté už v priebehu niekoľkých rokov po vypuknutí ochorenia diabetu. Podľa štatistík sa diabetická retinopatia (DR) u diabetikov rozvinie do 10. rokov v 75 % prípadov a je najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelých krajinách u ľudí v aktívnom veku. Každých 90 minút oslepne na svete jeden diabetik (Sosna - Švancarová, 2011). U diabetika je riziko oslepnutia 10 – 20 krát väčšie než u nediabetika (Vozár, 1998).


V prevencii vzniku chronických komplikácií diabetu, teda aj diabetickej retinopatie, je vrcholne dôležitá kontrola hladiny krvného cukru. V manažmente liečby diabetika ide o to, aby nedošlo k závažnému poškodeniu zraku. Normálne je hladina glykovaného hemoglobínu do 5 %. V prípade cukrovky sa jeho percentuálny podiel zvyšuje, zvlášť ak vysoká hladina krvnej glukózy pretrváva dlhšiu dobu, teda za podmienok hyperglykémie. Hladina krvného cukru by však nemala prekročiť 10 mmol/l aj postprandiálne by podľa súčasných kritérií glykovaný hemoglobín  nemal byť vyšší, ako 7 % (Máliš, 2011). Glykovaný hemoglobín odráža dlhodobú kontrolu diabetu (až za obdobie posledných 60 dní). Vlastnosťou glykovaného Hb je, že jeho väzba kyslíka je omnoho silnejšia, ako u obyčajného hemoglobínu, teda odovzdávanie kyslíka naviazaného na glykovaný hemoglobín je omnoho nižšie. Existuje teda ďalší faktor, ktorý prispieva k nedostatku kyslíka v sietnici (Máliš, 2011).


V retrospektívnej štúdii realizovanej v r. 2012 v diabetologickej ambulancii v Detve bolo komparáciou výsledkov hodnôt glykémií a glykovaného hemoglobínu dvoch skupín pacientov zistené, že priemerné hodnoty obidvoch skúmaných parametrov sú v skupine pacientov s príznakmi DR (skupina „B“), dlhodobo vyššie, ako v skupine pacientov bez DR (skupina „A“). Medián glykémie v skupine „A“ bol 7,2; v skupine „B“ - 10,7. Medián  HbA1c, bol v skupine „A“-5,8 v skupine „B“-8,1. Rozdiely v prospech „disciplinovanej“ skupiny boli  zaznamenané aj pri chemickom vyšetrení moču na glykozúriu. V skupine „A“ pacientov bol pri všetkých vyšetreniach moč negatívny, kým v „B“ skupine pacientov s DR bol v priemere 60 mmol/l. 


Výpočtom korelačnej závislosti vzniku retinopatie  v závislosti od hladiny cukru v krvi bola dokázaná nízka závislosť vzniku diabetickej retinopatie od jednorazového vyšetrenia glykémie (0,009). Vysoká závislosť bola dokázaná v korelačnom vzťahu výskytu DR a hladiny glykovaného hemoglobínu (0,15), až 85 %-ný predpoklad vzniku DR (Šichtová, 2012).


Zo štúdie DCCT (DCCT/NGSP-Determination of reference intervals of HbA1C), vyplýva, že DR sa vyvinie aj u 10 % veľmi dobre kompenzovaných diabetikov, avšak u zle kompenzovaných diabetikov sa diabetická retinopatia rozvinie v 60 % prípadov (Sosna, 2011).


Edukácia ako nástroj prevencie chronických komplikácií DM


Prostriedkom na zlepšenie disciplíny pacientov v dodržiavaní terapie je dôsledná edukácia tímom zdravotníckych pracovníkov diabetologickej ambulancie. Edukovaný diabetik si je vedomý potreby každodennej kontroly, pozná spôsoby ako môže ovplyvniť hodnoty glykémie správnou diétou a pravidelným pohybom.  Naučí sa správne reagovať na zmeny, ktoré vzniknú v jeho životnom štýle a dokáže predísť vzniku chronických komplikácií diabetu. 


U DM 1. typu je edukácia základom úspešnej liečby a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Je zameraná hlavne na selfmonitoring, úpravu dávok inzulínu s cieľom dosiahnutia ideálnej kompenzácie diabetu a tým aj prevencie chronických komplikácií. Diabetik 1. typu tak preberá väčší podiel zodpovednosti za svoj zdravotný stav a stáva sa partnerom lekára pri liečbe (Jirkovská, 2010, Rybka, 2006). 


Pacient musí mať dôveru k zdravotníckemu tímu. Rozhovor  by nemal byť vedený len  o hodnotách glykémie, bilancii sacharidov, hladín cholesterolu, či dávkach inzulínu, ale mal by byť motiváciou a podporou pacienta  viesť plnohodnotný život. 


Tematické okruhy pre diabetikov liečených inzulínom 


· samostatná kontrola diabetu, hodnotenie kompenzácie DM, vedenie vlastných   záznamov, pomôcky pre samostatnú kontrolu (glukometre, selfmonitoring glykémii) 


· inzulínová liečba – podstata DM 1. typu, mechanizmus pôsobenia inzulínu, druhy inzulínu, taktika inzulínovej liečby, pomôcky k inzulínovej liečbe (pumpy, inzulínové perá)


· akútne komplikácie DM –  hyperglykémia,  hypoglykémia –  príčiny, príznaky, liečba a možnosti ich prevencie


· liečba DM diétou – individuálny prístup, obsah sacharidov v diéte a energetický príjem, zásady diéty pri DM  


· význam fyzickej aktivity v liečbe DM


· úprava liečebného režimu podľa glykémie, diéty, fyzickej aktivity alebo za zvláštnych situácií – ochorenie, cestovanie a pod.


· chronické komplikácie DM ich prevencia a liečba (diabetická retinopatia, nefropatia, neuropatia)


· starostlivosť o nohy – vhodná obuv, pedikúra, hygiena nôh, denná kontrola nôh, prevencia a liečba diabetickej nohy


· diabetická makroangiopatia – prevencia, liečba (rizikové faktory aterosklerózy, kontrola hypertenzia, dyslipidémia, vplyv fajčenia)


· psychologické problémy diabetikov, ich vplyv na kompenzáciu DM. Sexuálne problémy diabetikov. Sociálne problémy diabetikov


· novinky v diagnostike a liečbe DM (Jirkovská, 2010, Martinka, 2006)


Záver


Cukrovka je jedno z najzávažnejších chronických ochorení, ktoré v dôsledku akútnych alebo chronických komplikácií významne zhoršuje kvalitu života pacientov a znamená nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodinu značnú psychickú záťaž. Na vzniku chronických komplikácií DM 1. typu sa  podieľajú jednak genetické faktory, dĺžka trvania ochorenia, ale hlavne zlá kompenzácia DM 1. typu. Z hľadiska prevencie a liečby chronických komplikácií DM 1. typu je preto veľmi dôležité dodržiavanie všetkých liečebných opatrení. 


Vývoj ochorenia a jeho prognóza  napriek najlepšej a najdrahšej liečbe závisí predovšetkým na vlastnom prístupe každého pacienta k chorobe, ochote akceptovať a dodržiavať diétne a režimové opatrenia, ktoré sú pre úspech liečby nevyhnutné. Diabetik sa  stáva aktívnym a konštruktívnym spolutvorcom liečby. Je mnoho diabetikov, ktorí aj vďaka takémuto postoju k svojmu ochoreniu prežívajú kvalitný a plnohodnotný život bez závažných komplikácií. 
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Summary


Introduction


The ageing of the world's population is an inevitable and irreversible process which heralds an unprecedented, wide and deep system transformation in all vital areas of social life. According to international experts’ prognoses the process of ageing will bring an increase, in the next 10-20 years, of people aged 60 and over to 1-1.5 bil. in the world (6.2-7.3 mil. in Poland).


Material and method

The research is part of the international Leonardo da Vinci "Active old age" project which is a joint venture of scientists, health care workers, teachers and nursing societies from Finland, Holland, Poland and Hungary. As part of the research carried out in Poland data from randomly selected regions from the researched sample will be presented in this work. The research was carried out between 2010 and 2011 on a randomly selected group of people aged 50-59. The only criterion was the age of the person researched. 157 people were analysed in total. A questionnaire was developed so that it corresponds the one standing as part of the international project.


Summary and conclusions


Based on the research carried out the following conclusions may be drawn:


1. Peoples’ expectations concerning old age are for the most part directed towards the family. It is expected of the family, partner, children, relatives to take responsibility for care and aid, including financial support in the old age phase.


2. The state is not sufficient provision for old age. Polish seniors trust their families most and would most like to spend their elderly years with their families.


3. In the researched' opinion care provided by the state is inadequate. Future pensioners do not associate their futures with support from the state.


4. The researched accept the passing of time and are aware of the health's deterioration with ageing and the consequential dependence from various forms of care.


5. The Polish care and aid system needs to be reorganised regarding the needs of elderly people, who do not see a dignified existence for themselves in the current state's institutional care system.


1. Introduction


The ageing of the world's population is an inevitable and irreversible process which heralds an unprecedented, wide and deep system transformation in all vital areas of social life. According to international experts’ prognoses the process of ageing will bring an increase, in the next 10-20 years, of people aged 60 and over to 1-1.5 bil. in the world (6.2-7.3 mil. in Poland).


The problem of old age is affecting Europe, where at the turn of the 21st century over 60 mil., that is 20 % of the 320 mil. of European Union's population is comprised of people aged 60 and over, of which 20 mil. Is population aged over 75, that is reaching the doorstep of venerable age. An ever lower natural growth in Europe and the USA in conjunction with a high natural growth in Africa, Asia and Latin America leads to uncontrolled migration movements, as well as cultural and economic transformations[1].


According to United Nations data, the demographic aging of the population - until recently a problem of wealthy, developed countries - is beginning to also become a problem in poor countries. At worldwide scale people aged 60 and over comprise a 20 % of the whole population. In the year 2000 there were 600 mil. people aged over 60, and in the year 2050 there will be 2 bil. ofthem. That is when, for the first time in the history of mankind, the number of elderly people (over age 60) will equal the number of children (from birth to age 14). The World at the beginning of the new, 21st century, is aging rapidly, which is caused on one hand by a decrease in natural growth in many countries, and on the other hand by an increase in average lifespan - in the middle of the 20th century the average lifespan was 44 years, whereas in the middle of the 21st century it will reach 77 years. Every month on Earth a million people reach the age of 60, of which over half (55 %) is comprised of women, whereas in the group of people aged 80 and over women comprise 65 % [3]. Likewise polish demographic prognoses indicate a process of the polish society's demographic aging progressing from 1967 - the number of aging and elderly people will still rise and their contribution to the population will grow. Poland's population Prognosis prepared by GUS (2000) indicates that in the year 2020 there will be about 9.5 mil. people aged 60 and over, which will comprise a 24 %, and in the year 2030 their number will probably exceed 10 mil. (about 27 %). This requires reflection on social policies towards people of third and fourth age [2].




Figure 1 Poland's population number according to UN prognoses


Source: Calculations based on World Population Prospect, The 2002 Revision, Department of Economics and Social Affairs, United Nations [5].




Figure 2 Population age pyramid (state on 30.06.2007)


Source: GUS: Demographic Surveys Division. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku. Material for press conference held on 30th January 2008 [1].

The debate of 8 wealthiest countries in the World on the 22nd of June 1997 in Denver was a significant fact in discussions regarding a change in orientation of social policies towards seniors, when it was acknowledged that the stereotypical perception of the elderly as dependent, non self-reliant people should be abandoned and it was debated:


· how to promote healthy ageing, taking into consideration and establishing the seniors' due conditions and right of choice;


· on ways to eliminate barriers for seniors' participation in the labour market, i.a. by introducing a flexible labour time and part-time employment.


Active, positive ageing requires a favourable social and institutional environment, the ability to create a potential for prosperous old age throughout the whole life, a capital and family, local society as well as wider communities' adjustment to demographic changes, especially those caused by inversion of the family pyramid - more grandparents than grandchildren [4,6,7].


The goal of the research was to determine the social expectations towards Old Age of people of pre-retirement age and define prognoses regarding the state's policies considering the ageing society.

2. Material and method


The research is part of the international Leonardo da Vinci "Active old age" project which is a joint venture of scientists, health care workers, teachers and nursing societies from Finland, Holland, Poland and Hungary. As part of the research carried out in Poland data from randomly selected regions from the researched sample will be presented in this work. The research was carried out between 2010 and 2011 on a randomly selected group of people aged 50-59. The only criterion was the age of the person researched. 157 people were analysed in total. A questionnaire was developed so that it corresponds the one standing as part of the international project.


3. Research results

The researched’ family and social-existence state of affairs.


 
The greater part of the researched were people aged 54-55 (27%) and those in the 56-57 years of age scope (25 %), that is the group of almost pre-retirement age. Their attitude towards senility is therefore more personal than that of young people, who do not think about old age. It can also be assumed that their expectations towards old age are very precise and to the point. Amongst the whole of the researched, 48 people were men 
(30,57 %) and 109 women (69,43 %) in 2011 year. In regional analyses the gender criterion was not taken into account. The place of residence of the enquired was established in the research. A firm majority of the people live in the city, of which 45,22 % are residents of a city with population over 100 thou., 33,76% are people living in a city under 100 thou. inhabitants, only 21,02% of the whole of the researched is comprised of rural inhabitants (figure 3).
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Figure 3 Residence place of the researched

It was sought in the research to ascertain whether the place of residence has an influence on the level of awareness concerning old age. It turned out that a majority of people live with their closest family. Solitary people are only a small part (20 %), these persons cannot have higher expectations towards family further and closer, who currently (moment of examination) have left them to themselves. Neither do we know whether that solitude is a necessity or a result of voluntary choice (figure 4).
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Figure 4 The researched' manner of residence


Amongst the whole of the researched, 91 people (57 %) live in a locale that is their property, 66 people (42.04%) stated that the locale they occupied did not belong to them. 86 people (54.78%) want to spend their retirement in their current place of residence, whereas 71 of the researched (45.22%) decided that they will not stay in the currently occupied locale after theyretire. It can be thus guessed that the ownership of the occupied locale does not have meaning in relation to retirement plans of the researched people.


The number of offspring the researched had was also determined in the study. It turns out that only 12% amongst the whole do not have children, thus they cannot count in the future on support from their closest kin. The firm majority of the researched have children and tie their hopes for old age with them. However having offspring is not a guarantee and maybe at old age one will be forced to live by themselves, on their own. Figure 5 shows detailed data.
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Figure 5 The number of children of the researched


The level of awareness concerning old age probably depends on the level of education. If we assume a principle that the higher the education the higher the awareness then we will obtain a directly proportional relationship and on this basis one can determine an approximate level of awareness of the researched group of people concerning various aspects of old age, the number of possessed information about this period of life as well as the role and duties of the state regarding the elderly.From an analysis of the data it appears that most of the researched (50 %) have secondary education, almost 27 % are ones with higher education, whereas 23 % of the researched has basic education. The level of education is directly proportional to the number of people living in the city (i.e. more often city inhabitants possess higher education).


The profession status was taken into account in the carried out inquiry. It turned out that the firm majority are people professionally active, unemployed comprise a mere 13% of the whole of the researched. Table 1 presents detailed data.


Table 1 The researched’ occupational state of affairs

		

		Number of taking part in the questionnaire



		

		n

		%



		Permanent employment

		93

		59,24



		Running a business

		19

		12,10



		Retired

		25

		15,92



		Unemployed

		20

		12,74



		Total

		157

		100





Expected form of aid and support in the old age phase


Health makes the basis and the condition for a comprehensive human development and fulfills a few important functions, both from the point of view of an individual as well as a society.


The undergone research showed that a firm majority - 99 people (63,06 %) rate their health state as good or very good. This is a number comparable to the number of people professionally active. 48 people (30,57 %) have defined their health state as not very good. It was noticed that people who feel well and rate their health state positively are still professionally active.


The researched were also enquired about their economic status. It turned out that amongst the whole of the researched 40,13 % consider their own economic status as not very good and 18,47 % as bad, because they have insufficient funds for living expenses. On the other hand 41,40 % of the researched stated that their economic situation is not bad, as they can save up money and have sufficient funds for all expenses. Upon deeper analysis it turned out however that most of the researched (59,60 %) reported that they have financial difficulties. The above situation proves that not for all of the researched work goes in pair with economic satisfaction (amongst 61 of the researched 41 % did not complain about lack of money). There is also a significant part of retired and unemployed people among the ones meeting financial difficulties. The researched have a diverse view on retirement. Most of the researched hope to contact their children after they retire, as many as 41,40 % would wish to meet them every day. This may result from the fact of living together (45,86 % of the whole of the researched live with their closest family). Figure 6 presents detail data concerning the opinion of the researched on contact with their family after going on retirement.
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Figure 6 Relations with their family during retirement in the researched’ opinion


In Poland, a strong attachment to the family can be observed among elderly people. In the opinion of the researched, care over the elderly should result from those contacts and hope of their frequency. It turns out that 52,23 % of the whole of the researched expect help and support from their family during retirement, it is significant however that 28,66 % count on help from the state's system of social assistance, 19.11% take into consideration the work of volunteers and the philanthropy sphere. The distribution of data is like this probably because people who have a family and live with their family expect help from their family. They also tie their retirement future with it, whereas people that did not have the closest relatives at moment of research stated that they do not count on help from relatives and friends.


In the analyzed data what brings itself to attention is the fact that in case of sickness a significant percentage of the researched (44,59 %) count on help from their family, however up to 35,67 % would turn to social help, whereas 19,11 % to volunteers. Figure 7 presents detail data.
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Figure 7 Expectations towards long term aid and care in the old age phase


Over half of the researched (55,41 %) is counting on help and support from their children. They most likely link their retirement with living together with their children. One should remember that for the majority of people children are their refuge and support at old age and it is with them that the researched identify their old age, interpreting it as "peaceful old age". It turned out that 37 % of the researched who have children do not count on their help in the future. It is a significant percentage, considering that only 138 people amongst the researched had children. Summarizing, 63 % of the researched may expect help and support from their closest kin. This is not satisfactory however, more so that in the polish mentality it is the children who still constitute the help and support in old age, although - as revealed – a significant number of people cannot count on help from their closest kin. Figures 8-9 present detail data.
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Figure 8 Expectations towards help from children in the old age phase
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Figure 9 Expectations towards good care in the old age phase in the researched’ opinion


Most people believe that they will receive sufficient care after going on retirement, unfortunately a lot less among them provide similar help and support to other elderly people at present. Merely 39,49 % of the researched admitted that they are engaged in voluntary help, as many as 60,51 % said that they had nothing and will have nothing to do with the public work field. However 65 % of the researched think that in the future they will have to care for someone from the family, who will be older than them, at the same time being aware that at some point in time they themselves will require help in everyday life. It is significant that the researched know very little on the subject of the care and support for family members, who take care of their relatives system and in a firm majority believe that the mentioned system is inadequate. At the same time they also said that if they were to find themselves in a situation that requires long term care, they would wish to move to a locale fitted for taking care of such a person. It is significant that 50 % amongst the whole of the researched declared such expectations; 41,40 % of the researched would like to live by themselves and only 10,19 % of the researched would expect support from the care system, including residence in a social support home, in a nursing-care institution, hospice. As one can see, a firm majority of the researched would prefer to stay in their environment, preferably under the care of their family.


Statements concerning the views on care supervision over the elderly complement the above analyses. They confirm that it is the children who should supervise such care (table 2).


Table 2 Caring for an elderly person in the researched' opinion

		The care's supervision

		Number of taking the questionnaire



		

		n

		%



		by themselves

		30

		19,11



		partner

		25

		15,92



		children

		46

		29,30



		other relatives

		3

		1,92



		local authorities

		6

		3,83



		neighbours

		13

		8,28



		friends

		5

		3,18



		grandchildren

		5

		3,18



		private sector

		5

		3,18



		volunteers

		14

		8,92



		parish care

		5

		3,18



		Total

		157

		100





It was inquired in the research about the qualifications that people who professionally take care over the elderly should have. The results acquired indicate that professional qualifications of the carer (19,75 %) and time for conversation with the person under care (18,47 %) were deemed most important. The distribution of data shows (table 4) that in the old age period the researched expect the presence of qualified carers, who are able to assess their health state and help in getting consultations with experts, to whom they could convey their concerns, anxieties, fears, as well as needs and expectations. As it is, the fact that old people wish to be heard finds its confirmation. In their statements, the researched attach importance to the carer's kind manners and his/her respect for the person under care.


Tabela 3 The researched’ expectations towards the qualifications of an elderly persons carer

		The care's supervision

		Number of taking the questionnaire



		

		n

		%



		trade education

		16

		10,19



		pleasant behaviour

		16

		10,19



		experience

		31

		19,75



		time for chatting

		29

		18,47



		ability to consult experts

		26

		16,56



		respect for the person in care and their opinion

		26

		16,56



		fixed carer (the same)

		13

		8,28



		Total

		157

		100





Social expectations towards the state in its social policies planning

As mentioned earlier, demographic changes have a long term character, thus there is a necessity for properly adapting the system of social protection so as to prepare for the processes taking place. So that the social insurance and health protection systems could still fulfill their functions, it is essential to take actions from the social and medical prevention field.


The assessment of the polish help and support for the elderly system does not translate unto the expectations regarding one's own old age. Amongst the researched 
45,2 % feel that help and care over the elderly should be financed from the patients funds as well as from public funds at the same time. A minor group claims (19,11 %) that the patients themselves should pay for such services, 35,6 % of the whole of the researched count on public funding (figure 10).
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Figure 10 Sources of elderly people care funding in Poland in the researched’ opinion


In the context of remarks concerning care over the elderly, the statements of the researched who would not decide to pay higher taxes in order to reform the situation (66 %) are puzzling. It appears thus, that almost every researched would like the services offered to him to have ever higher quality but only every third person would be willing to pay for it.


At last the researched were asked to suggest the most important elements that should be considered when creating a system of care over the elderly. Regarded as most important were issues such as: diseases, variety of health services, health care availability, system of support for the elderly. As partly important, but not most important: functional abilities, prevention of mental diseases, participation of the elderly in social life. As wholly unimportant: the feeling of being old.


4. Summary and conclusions

Based on the research carried out the following conclusions may be drawn:


1. Peoples’ expectations concerning old age are for the most part directed towards the family. It is expected of the family, partner, children, relatives to take responsibility for care and aid, including financial support in the old age phase. 


The family binds family members with intimate feeling and relationship, with mutual assistance and cooperation. Emotional support and mutual assurance within the family bring its member togetherness and help overcome obstacles and conflicts they may encounter outside but also inside the family. The family plays an irreplaceable role in development and reproduction of life [8].


2. The state is not sufficient provision for old age. Polish seniors trust their families most and would most like to spend their elderly years with their families.


3. In the researched' opinion care provided by the state is inadequate. Future pensioners do not associate their futures with support from the state.


4. The researched accept the passing of time and are aware of the health's deterioration with ageing and the consequential dependence from various forms of care.


5. The Polish care and aid system needs to be reorganised regarding the needs of elderly people, who do not see a dignified existence for themselves in the current state's institutional care system. 


The aging includes not only an individual dimension associated with solving the health-care, psychological and social problems of an individual person but also a social dimension associated with solving social and economical consequences [9]. 

An effective model of geriatric care should meet the following criteria: continuity, complexity and availability. This requires strengthening of environmental care. Such attitude will in consequence lower care costs, guarantee quality of services, increase sense of security and improve the quality of Poland’s polpulation’ life.
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Abstrakt


Farmakologická liečba patrí medzi najčastejšie spôsoby liečby u pacientov vyššej vekovej kategórie. Pri jej realizácii je nevyhnutná spolupráca členov interdisciplinárneho tímu medzi ktorých patria: lekár, sestra, pacient, farmaceut a rodinný príslušník. Práve úlohám sestry pri farmakoterapii seniorov je venovaný príspevok. V úvode stručne charakterizujeme osobitosti farmakologickej liečby a úlohy jednotlivých členov tímu. Jadro príspevku je zamerané na prezentovanie výsledkov terénneho výskumu, ktorý bol súčasťou projektu KEGA. Cieľom výskumu bolo zistiť konkrétne informácie o realizácii farmakoterapie vo vyššom veku. V príspevku tak prezentujeme závery zistení z terénu a najčastejšie problémy farmakoterapie u seniorov v domácom prostredí, v ústavných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, ako aj možnosti sestry pri ich eliminácii.


Kľúčové slová: Farmakoterapia seniora. Úlohy sestry. Problémy farmakoterapie. Projekt KEGA.

Abstract 


Pharmacotherapy treatment belongs to the most frequently possibilities of treatment by patients in category - higher age. Member’s cooperation of interdisciplinary team is very important by her realization, where belong: doctor, patient, sister, pharmacist and family members. This contribution is concentrated on sisters roles in pharmacotherapy treatment. In the introduction we are shortly characterizing a specialty of pharmacotherapy treatment and tasks of individual member’s team. Hearth of contribution is concerning on presentation of research’s result, which was part of KEGA project.Target of this research was finding out all information about pharmacotherapy realization in higher age. In contribution we are presenting conclusion which we found out and the most frequently problems in pharmacotherapy by seniors at home, sanatoriums and in social service institutions and as well as a nurses possibility by their elimination.


Key words: Seniors pharmacotherapy. Nurses task. Problems of pharmacotherapy. Project KEGA.

Úvod


Farmakoterapia popri iných liečebných metódach (rádioterapia, rehabilitácia, liečebná výživa, psychoterapia a i.) je dôležitá a zodpovedná súčasť komplexnej liečby chorého človeka. Vo vyššom veku, kedy stúpa počet chronických ochorení má tento spôsob liečby ešte výraznejšie uplatnenie. Svedčia o tom aj výsledky mnohých výskumov... napr. v prácach (Dúbravu, 2006, Topinkovej, 2005, Fialovej, 2009) až 90 % seniorov užíva pravidelne aspoň jeden liek. Geriatrická farmakoterapia však oproti liečbe v nižšom veku je sprevádzaná oveľa väčším počtom problémov, ktoré súvisia so samotných procesom starnutia, genetickými faktormi, polymorbiditou, ale aj zhoršenou compliance seniora pri polyfarmácii a nedostatočnou spoluprácou zdravotníckych pracovníkov (Touthy, Jett, 2010). Aby liečba prebehla čo možno najbezpečnejšie je nevyhnutné poznať aktuálne problémy farmakoterapie u konkrétneho seniora a zlepšiť kvalitu spolupráce. Racionálna a bezpečná farmakoterapia nie je možná bez zapojenia interdisciplinárneho tímu, ktorý tvorí lekár, sestra, pacient, farmaceut, rodinný príslušník, resp. opatrovateľ a v niektorých prípadoch aj sociálny pracovník. Práve spomínaná sestra prichádza so seniorom a jeho rodinou do kontaktu najčastejšie, má svoje významné uplatnenie pri farmakoterapii na všetkých úsekoch starostlivosti o seniorov.


V príspevku sa preto zameriavame na úlohy sestry pri realizácii farmakoterapie seniorov a ponúkame i aktuálne zistenia z terénu ako táto realizácia prebieha v praxi. 


Farmakoterapia vo vyššom veku


Farmakologická liečba je najčastejší spôsob liečby vo vyššom veku. Seniori taktiež tvoria najpočetnejšiu skupinu populácie, ktorá pravidelne užíva ordinovanú farmakoterapiu a kupuje si voľno predajné lieky (Topinková, 2005). Počet pravidelne užívaných liekov sa pohybuje v rozmedzí 3-8 lieku (Dúbrava, 2006). Hegyi (2005) udáva, že ľudia vo veku 60 a viac rokov spotrebovali v roku 1998 32,29 % celkových nákladov na lieky. Počet liekov, ktoré užívajú starší ľudia sa stále zvyšuje a priamo úmerne narastá aj výskyt nežiaducich účinkov na liečbu.


Farmakoterapia v staršom veku má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z morfologických a funkčných zvláštností typických pre starnúci organizmus (Hegyi, Krajčík, 2010). „Starší ľudia sú zároveň najohrozenejšou skupinou z hľadiska farmakoterapie. Sú viac vulnerabilní, klesá ich compliance, zužuje sa terapeutické okno, stúpa interindividuálna variabilita účinku a zvyšuje sa riziko liekových interakcií“(Krajčík, Bartošovič, Mikuš, 2010, s.11). Riziko farmakoterapie u seniorov závisí od spolupôsobenia viacerých činiteľov, farmakologickej a nefarmakologickej povahy. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že farmakoterapia v seniu je jednou z najzložitejších kapitol geriatrie, geriatrického ošetrovateľstva a ostatných odborov zaoberajúcich sa starostlivosťou o starších ľudí.


Problémy farmakologickej liečby vo vyššom veku


V domácnosti seniora, v ústavnom zariadení a v zariadeniach sociálnych služieb sa pri realizácii farmakologickej liečby vyskytujú tri okruhy problémov (Dúbrava,2006).

1. Problémy týkajúce sa pacienta (nedostatočná spolupráca pri liečbe, samo medikácia liečiv, neinformovanie zdravotníckych pracovníkov o užívaní liekov, zlý zdravotný a psychický stav, ktorý znemožňuje užívanie liekov, chyby pri užívaní liekov, úprava dávkovania, zámerné neužívanie liekov...(Hegyi, 2005).


2. Problémy týkajúce sa predpisujúceho lekára a zdravotníckych pracovníkov (nespolupráca pri realizácii farmakologickej liečby, nedodržiavanie zásad racionálnej farmakoterapie, podcenenie pacienta, nedostatočná inštruktáž pacienta, hlavne u krehkých seniorov, nedostatočná spolupráca s rodinou pacienta alebo s opatrovateľom, nevhodná preskripcia- nadužívanie liekov, podužívanie liekov, nevhodné predpisovanie liekov) (Fialová, 2009, Dúbrava, 2006).


3. Problémy týkajúce sa samotných liečiv (nežiaduce účinky liečiva/liečiv- anorexia, psychický útlm, inkontinencia, hypomobilita...,riziko mortality u krehkých seniorov (Marek, 2010), skresľovanie klinického obrazu chorôb (Topinková, 2005),zmeny farmakokinetiky, farmakodynamiky, interakcie liečiv).


Často sa stretávame aj s etickými problémami, ktoré priamo úmerne súvisia s vekom a postihnutím seniora. Najčastejšie sa týkajú dodržiavania základných etických princípov.


Problémy sa odlišujú aj od miesta poskytovanej starostlivosti- domácnosť seniora, ambulancia praktického lekára alebo špecialistu, ústavné zariadenie, ZSS.

Realizácia farmakologickej liečby


Farmakoterapia v geriatrii je účinná, ak je vykonávaná tímovo, do terapie je zapojený multidisciplinárny tím, ktorý najčastejšie tvoria: lekár → sestra → lekárnici → rodinní príslušníci/opatrovateľ → pacient (Malíková, 2006).


Úlohy sestry pri farmakoterapii seniorov


Sestra je dôležitým členom tímu, pretože je najčastejšie v kontakte so seniorom, či už je to v domácej liečbe, v ústavnom zariadení alebo zariadeniach sociálnych služieb.


 Medzi najčastejšie úlohy sestry pri realizácii racionálnej farmakoterapie patria:


· spolupráca s jednotlivými členmi multidisciplinárneho tímu,


· posúdenie zdravotného, psychického a sociálneho stavu seniora, so zameraním na okolnosti, ktoré by ohrozovali farmakoterapiu,


· sledovanie možných vedľajších a nežiaducich účinkov liekov, 

· realizácia rozhovoru so seniorom a rodinnými príslušníkmi zameraného na podávanie liekov,


· sledovanie medikácie so zameraním na neodporúčané lieky v starobe, ako sedatíva, hypnotiká, antidepresíva, antihypertenzíva, antidiabetiká, analgetiká, nesteroidné antireumatiká,


· aplikácia jednotlivých foriem liekov, najčastejšie ide o krátkodobú aplikáciu i.m, s,c., i.v. liekov a infúznych roztokov, ako aj lokálnu aplikáciu mastí, aplikáciu kvapiek do oka, ucha, nosa,


· realizácia edukácie pacienta a rodinných príslušníkov.


Farmakoteria seniorov v klinickej ošetrovateľskej praxi 


Ako sa realizuje farmakoterapia seniorov, ktoré problémy prevládajú v klinickej praxi, ako sa sestry zapájajú do farmakologickej liečby seniora, sme zisťovali terénnym výskumom. Výskum bol zároveň aj súčasťou projektu KEGA č. 017KU-4/2011 Farmakoterapia seniora z pohľadu ošetrovateľstva. Zamerali sme sa na zariadenia poskytujúce starostlivosť pacientom vyššieho veku ako aj na domácu starostlivosť.


Problémy výskumu

Pred realizáciou výskumu sme definovali nasledujúce výskumné otázky/problémy:


1. Aká je reálna účasť sestry na farmakoterapii seniorov?

2. Čo predstavuje najväčší problém pre realizáciu racionálnej farmakoterapie seniorov v klinickej praxi?


3. Odlišujú sa problémy farmakoterapie podľa miesta poskytovania starostlivosti seniorom?

Ciele výskumu

1. Zistiť ako realizujú farmakologickú liečbu seniora sestry ADOS, v ústavných zariadeniach a ZSS.


2. Zistiť, aké problémy sprevádzajú farmakoterapiu seniora v domácom prostredí, ambulantnej starostlivosti a v ústavných zariadeniach.


3. Porovnať, ktorý z okruhov problémov prevláda v zdravotníckych a v sociálnych zariadeniach.

Výskumná metóda

Metódou výskumu bol dotazník, ktorý obsahoval 23 položiek, 17 položiek bolo zameraných na farmakoterapiu seniora a 6 položiek na charakteristiku respondentov. Doplňujúcou metódou bol rozhovor s vedúcimi sestrami a manažérkou ADOS v regióne okresu Ružomberok.


Výskumná vzorka


Výskumnú vzorku tvorili sestry. Predpokladom pre ich zaradenie bola práca so seniorom. Celkovo sa zapojilo 261 sestier. Na základe spracovaných výsledkov môžeme charakterizovať vek respondentiek- priemerný vek  bol 45 rokov, dĺžku praxe- v priemere 20 rokov (pričom najmenej bolo 1 rok a najviac 37), pracovisko (Tab. 1) a lokalitu pracoviska. 


Tabuľka 1 Pracovisko respondentov


		Pracovisko

		Počet n

		Percento %



		ADOS

		39

		15



		Oddelenie/klinika

		117

		45



		ZSS

		105

		40





Lokalita pracoviska: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Námestovo, Dolný Kubín, Topoľčany, Trnava, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Turčianske Teplice...


Realizácia výskumu


Terénny výskumu sme uskutočnili v mesiacoch marec 2011 až august 2012. Do júna 2012 sme spracovali výsledky dotazníkov, v priebehu letných mesiacov sme realizovali tematické rozhovory rozhovor s vedúcimi sestrami a manažérkou ADOS v regióne okresu Ružomberok. Výsledky boli kvantitatívne a kvalitatívne spracované.

Výsledky výskumu


V príspevku ponúkame niektoré výsledky terénneho výskumu, vybrali sme tie, ktoré najviac zodpovedajú definovaným výskumným problémom a cieľom.


Položka 1: Ako sa zapájate do farmakologickej liečby seniora?


Najčastejšia frekvencia odpovedí:  „pripravujem a podávam lieky, edukujem pacienta“. 


Položka 2: Aké liekové formy podávate najčastejšie seniorom?17F


Tabuľka 2 Liekové formy


		Lieková forma

		Počet n



		Per os

		196



		S.c., i.m., i.v.-

		196



		Kvapky

		35



		Lokálne masti

		261



		Všetky možnosti

		117





Položka 3: S akými problémami sa stretávate pri realizovaní farmakologickej liečby seniorov?

Sestry odpovedali na alternatívy:


a) s nespoluprácou pacienta


b) samoordináciou liekov


c) pacient má problémy s manipuláciou pri užívaní lieku


d) pacient má zdravotné ťažkosti


e) pacient nemá dostatok financií na kúpu alebo doplatenie za liečivo


f) iné

Najčastejšie sestry označili  alternatívu c (146 sestier, 56 %), potom a,  e. Sestry v ústavných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb doplnili v možnosti iné, pacient má problémy s užitím lieku (veľa liekov, veľkosť dražé). Pri spracovaní výsledkov boli rozdiely v odpovediach sestier pracujúcich v ústavných zariadeniach a v ADOS. Sestry ADOS uvádzali problémy s manipuláciou (vyberanie liečiva, manipulácia s liekovkou) a nedostatok financií pacienta až potom jeho nespoluprácu.

Položka 4 Zapájate do farmakologickej liečby aj rodinných príslušníkov?


Do farmakologickej liečby zapájajú sestry rodinných príslušníkov, hlavne v domácom prostredí, ak je to možné v ústavných zariadeniach. V zariadeniach sociálnych služieb len zriedka, pre nízku frekvenciu návštev. 


Položka 8 V čom vidíte hlavné nedostatky pri realizovaní farmakologickej liečby seniora?

Ako hlavné nedostatky uvádzajú sestry:

1. veľké množstvo liekov


2. nespolupráca pacienta


3. nedostatok financií na lieky, vysoké sumy za lieky


4. nedostatok informácii o liečbe


5. závislosť seniora na inej osobe


Ďalej to boli odpovede: nedostatočná spolupráca odborníkov, nedostatok času na pacienta, problémy s aplikáciou lieku, nedostatočná spolupráca s rodinou...

Položka 9 Ktoré vedomosti sú podľa Vás pre sestru nevyhnutné, ak má realizovať racionálnu farmakoterapiu u seniora?


Položka 9 bola otvorená a sestry najčastejšie odpovedali, že by mali mať vedomosti o: 
1. hlavných a vedľajších účinkoch liekov, 2. jednotlivých indikačných skupinách, 3. zásadách farmakoterapie v starobe, 4. o edukácii seniorov, 5. z humanitných vied, ktoré sú dôležité pri starostlivosti o seniorov. 20 sestier (8 %) na otázku neodpovedalo.


Položka 11 O čom informujete lekára pri farmakoterapii seniora?


Pri vyhodnotení otvorenej položky sme zistili, že najčastejšie informujú sestry o: 
1. nežiaducich účinkoch liekov, 2. schopnosti užívania liekoch, problémoch s užitím lieku, 
3. nespolupráci, resp. sťaženej spolupráci s pacientom, 4. alergických prejavoch na liek. Poradie a číselné vyhodnotenie odpovedí podáva Tabuľka 3.


Tabuľka 3 Obsah informácie lekár- sestra


		Obsah informácie 

		Počet n

		Percento %



		Nežiaduce účinky liekov

		114

		43



		Problémy s užitím lieku

		83

		32



		Non compliance

		29

		11



		Alergia na liek

		15

		6



		Bez odpovede

		20

		8





Diskusia


Ako už bolo v úvode príspevku spomínané farmakologická liečba predstavuje významnú výzvu geriatrie 21 storočia a patrí medzi prioritné oblasti výskumu v geriatrii. Farmakoterapia v starobe nie je účelná ani bezpečná, je sprevádzaná veľkým množstvom problémov (Marek, 2010). Na eliminácii problémov sa môže vo významnej miere podieľať sestra a to hlavne v domácom prostredí a zariadeniach sociálnych služieb. Aká je reálna účasť sestry sme zisťovali terénnym výskumom, kde sme  zároveň hľadali odpovede na definované problémy.


Problém 1 Aká je reálna účasť sestry na farmakoterapii seniorov? Starší človek výraznejšie ako v iných vekových kategóriách potrebuje pomoc pri užívaní liekov. Úlohou sestry je preto nielen podať, resp. aplikovať rôzne liekové formy podľa ordinácie lekára, ale aj odsledovať užitie lieku, jeho účinok (žiaduci, nežiaduci), edukovať seniora v prípade problémov (Litomerický, 1993).  Výskumom sme zistili, že sestry sa aktívne zapájajú do farmakoterapie seniorov. V ústavných zariadeniach aplikujú všetky liekové formy, informujú pacienta o lieku. V ADOS najčastejšie aplikujú s.c, i.m., i.v formy liečiv a masti. Realizujú edukáciu pacienta, nevyužívajú písomné materiály,ale demonštrujú spôsob liečby rodinným príslušníkom. Kontrolujú uskladnenie liekov a spôsob užívania, prípadne u liekov per os, odporúčajú kontrolu alebo podávať lieky rodinným príslušníkom.

Problém 2  Čo predstavuje najväčší problém pre realizáciu racionálnej farmakoterapie seniorov v klinickej praxi? Farmakoterapia v starobe predstavuje závažný a doteraz nedostatočne zvládnutý problém klinickej praxe (Marek, 2010). Problém nepredstavuje len samotné liečivo alebo kombinácia liečiv, ale aj pacient- senior a zdravotnícki pracovníci (lekár, lekár špecialista, sestra) (Dúbrava, 2006, Bartošovič, 2009, Fialová, 2008). Ich výskyt sa líši aj podľa miesta poskytovanej starostlivosti (Krajčík a kol. 2008). Medzi najrizikovejšie prostredie je domácnosť seniora, kde sa kumulujú všetky okruhy problémov (Wawrúch, 2008). Sestry z praxe určili za najprioritnejšie tieto problémy: seniori majú predpisované veľké množstvá liekov, často bez kontroly účelnosti ich užitia a vhodnosti dávky. S počtom liekov sa zvyšujú aj výdavky na liečbu, hlavne u ambulantných pacientov a pacientov ADOS, priamo úmerne sa zhoršuje spolupráca pacienta a kvalita života spôsobená nežiaducimi účinkami liečiv.

Problém 3 Odlišujú sa problémy farmakoterapie podľa miesta poskytovania starostlivosti seniorom? V odbornej literatúre bolo za najrizikovejšie miesto poskytovania označené prostredie domácnosti (Dúbrava, 2006, Wawrúch, 2008, Frankfort a kol. 2006...).  Napr. Perlík  (1999, s.81) uvádza... „medikamentózna liečba v domácom prostredí je obvykle spojená so zvýšeným nebezpečím“. Seniori často užívajú lieky nevhodné lieky (voľno predajné, od známych), nedodržiavajú dávkovaciu schému alebo si upravujú dávkovanie a počty liekov podľa ekonomickej situácie (Zrubáková, Magerčiaková, 2009).


V našom terénnom výskume sme zistili, že najčastejším problémom vo všetkých zariadeniach a v domácom prostredí bol veľký počet liekov a s tým súvisiaca zhoršená spolupráca pacienta, ktorú si priznali aj samotní seniori v predchádzajúcom terénnom výskume (Zrubáková, 2009). V ADOS a ZSS uvádzali aj veľa financií za lieky, sťaženú spoluprácu s príbuznými (hlavne ZSS) a nedostatočná koordinácia spolupráce niektorých členov tímu zapojených do liečebného procesu.

Záver


Farmakologická liečba vo vyššom veku sa nezaobíde bez aktívnej účasti sestry. O čom svedčia výsledky nášho výskumu, ale aj predchádzajúce vedecké aktivity a dostupné publikácie. Najväčšie uplatnenie pri realizácii farmakoterapie majú sestry ADOS, ktoré lieky nielen aplikujú, ale aj aktívne edukujú seniorov/rodinných príslušníkov a často zmierňujú problémy, ktoré súvisia so seniorom resp. jeho mikroprostredím (non compliance, nesolventnosť, chudoba) a samotným liečivom. Ďalším miestom sú zariadenia sociálnych služieb, kde sestry realizujú rovnaké intervencie, ale chýba spolupráca s rodinnými príslušníkmi. Aby činnosť sestier pri realizácii farmakoterapie bola čo najefektívnejšia, je nevyhnutná vzájomná  akceptácia a primeraná spolupráca medzi členmi tímu. Len tím, ktorý má primerané vedomosti, praktické a komunikačné zručnosti môže eliminovať negatívne dôsledky geriatrickej farmakológie.
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Fyzioterapia po plastike predného skríženého väzu kolena
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Abstrakt


Práca prezentuje problematiku poškodenia predného skríženého väzu kolena. V práci hľadáme ideálny postup liečby pre čo najefektívnejší výsledok, opisujeme mechanizmus vzniku poškodenia, jeho klinický obraz, diagnostiku, liečebný postup, operačnú techniku a rehabilitáciu. Venujeme sa rehabilitačným postupom v rôznych fázach liečby, od vzniku úrazu až po plnohodnotné znovuzaradenie pacienta do bežného života a jeho športových aktivít vykonávaných pred vznikom úrazu. Túto tému sme vybrali preto, že pracujeme s pacientmi po úrazoch s týmto následným operačným riešením a venujeme sa aktívnym športovcom. Predpokladali sme, že u pacientov, ktorí absolvovali aj predoperačnú rehabilitáciu, bude ľahší a rýchlejší priebeh pooperačnej rehabilitácie, čo sa nám pri konečnom porovnaní výsledkov aj potvrdilo.


Kľúčové slová: Predný skrížený väz kolena. Plastika. Rehabilitácia. Liečebná telesná výchova. Tréning.


Abstract


The thesis addresses the issue of the anterior cruciate ligament knee injury. In the paper we are looking for an ideal treatment for the most efficient result, describing the mechanism of rupture, its clinical picture, diagnosis, treatment programmes, surgical procedure, and rehabilitation. We are tackling rehabilitation methods in various stages of treatment, from initial injury to full recovery and reintegration of the patient in life and sports activities before the injury. Our subject choice is based on our work with the ACL injury patients with following reconstructive surgery and the active athletes in particular. We assumed that the post-operative rehabilitation in the patients who underwent a pre-operative rehabilitation would be easier and faster and the final comparison of results confirmed our assumptions.


Key words: Anterior cruciate ligament. Reconstructive surgery. Rehabilitation. Therapeutic physical education. Training.


Úvod


Kolenný kĺb je najčastejšie poškodeným kĺbom celého ľudského tela. Je zdanlivo jednoduchý ale zároveň zložitý. Pri jeho poruchách dochádza k značnému obmedzeniu v lokomócii, ktorá je súčasťou nášho každodenného života a bežných denných aktivít. Poškodenia predného skríženého väzu sa vyskytujú najčastejšie u športujúcej populácie, či už vrcholovo alebo rekreačne, no výnimkou nie sú ani úrazy rôzneho iného pôvodu. Nakoľko sa pravidelne stretávame s klientmi po operácii tohto charakteru, rozhodli sme sa bližšie venovať tejto problematike so snahou nájsť najoptimálnejší rehabilitačný postup ako aj celkový postup liečby a kombináciu rôznych prostriedkov fyzioterapie pre čo najefektívnejšiu terapiu, jej ľahký priebeh a včasné znovuzaradenie do bežného života a športovej aktivity. 


Vznik, výskyt a mechanizmus vzniku lézie LCA


Hlavnou funkciou skrížených väzov kolena je zaisťovať vzájomné rotácie predkolenia a stehna a zabraňovať patologickým posunom ventrálne alebo dorzálne v tých polohách, ktoré nemôžu zaisťovať väzy postranné. Tie sú vo flexii a prípadne i rotácii kolena z väčšej časti uvoľnené. Vzájomné rotácie nemôžu byť zaisťované ani svalstvom stehenným. Skrížené väzy bránia vzájomnému posunu femuru a tibie, vo flexii a extenzii zaisťujú ich vzájomné spojenie pri rotáciách (Typovský, 1972).


Patologické posuny môže spôsobiť len veľká sila, ktorá pôsobí na natiahnuté alebo ohnuté predkolenie a to buď zo strany ventrálnej alebo dorzálnej ale i váha tela pri fixovanej alebo opretej nohe svojou zotrvačnosťou. Častejšie sa uplatňuje mechanizmus druhý, ktorý vedie ku vzniku niekoľkých poranení mäkkého kolena súčasne, čo vysvetľuje, prečo sú izolované poranenia skrížených väzov pomerne vzácne a niekedy je o ich možnosti dokonca pochybované. Naproti tomu sa pripúšťa možnosť samostatného poranenia zadného skríženého väzu (Typovský, 1972). 


Najväčší počet poranení skrížených väzov, hlavne predného, vzniká združene s poranením meniskov, hlavne vnútorného, a to nie po prvom úraze, ktorý spôsobil poranenia menisku ale spravidla až pri ďalšej recidíve. Menší počet už vzniká súčasne s poranením postranných väzov alebo pri subluxácii kolena (Typovský, 1972).


Poranenia skrížených väzov sú vždy spôsobené excesívnym násilím v anterioposteriórnom smere. Násilie neúmerne tlačí tibiu ventrálne vo flexii a spôsobuje ruptúru ligamentum cruciatum anterius. Predný skrížený väz je zodpovedný tiež za vedenie pohybu v rotácii medzi tibiou a femurom, preto jeho poškodenie môže byť vyvolané anterolaterálnou  rotáciou tibie (Vojtaššák, 2006). 


Jeden za najbežnejších spôsobov poranenia LCA je priamy náraz do kolena, čo sa stáva najmä vo futbale alebo pri páde na lyžiach. Pri takých to úrazoch dochádza k abnormálnej polohe a rotácii kolenného kĺbu, následkom čoho sa poškodí jedno alebo viaceré väzivá v kolene. Avšak, vo väčšine prípadov dochádza k poškodeniu väzu bez kontaktu kolena s iným predmetom. Takéto bezkontaktné úrazy vznikajú po dopade, doskoku na vystretú končatinu alebo pri náhlej zmene smeru. Najčastejšie pri basketbale, futbale a volejbale. Ďalšie príčiny sú:


· zdvíhanie sa z podrepu plnou silou extenzorov a rýchlosťou 


· kombinácia flexie a vonkajšej rotácie (napr. po doskočení na nerovný povrch alebo pri náraze)


· kombinácia flexie a vnútornej rotácie


· hyperextenzia  kolenného kĺbu (napr. pri silnom výkope lopty vo futbale)


(www.frogknee.blogspot.com/2009/04).


Liečenie


Ak ide súčasne o poranenie skríženého väzu a iné poranenia mäkkého kolena, tak je spravidla treba ošetriť aj parciálnu ruptúru operačne. Výkon prevádzame najlepšie z Payerovho esovitého rezu, z ktorého kĺbovú dutinu a škody v nej vzniknuté najlepšie ohliadneme. Obvykle následne upevníme odtrhnutý väz pruhom fascia lata alebo pevnými stehmi, ktoré prevliekame napred vytvorenými kanálikmi v príslušných kondyloch femuru alebo tibie. Je tiež možné rozhodnúť sa pre primárnu plastiku skríženého väzu. Po operácii je nutná imobilizácia vo fixácii kolena v plnej extenzii, ktorá je pre hojenie výhodnejšia než niekdy odporúčaná ľahká semiflexia (Typovský, 1972).


Veľká časť čerstvých poranení skrížených väzov ostáva nerozpoznaná a prechádza do chronických stavov spôsobujúcich zranenému nepríjemné problémy. Je však možné sa pokúsiť o ich riešenie niektorými z rady navrhovaných operácií, ktoré však nie vždy zaručujú istý výsledok. Preto je skôr odporúčané konzervatívne riešenie zamerané na intenzívnu rehabilitáciu najmä štvorhlavého stehenného svalu (Watson-Jones). V praxi je však aj tak treba častejšie rozhodnúť sa pre operáciu, pretože klinický nález býva spravidla tak veľký, že sa operácia javí nevyhnutnou alebo preto, že sa nedarí obnoviť stabilizačnú funkciu stehenného svalstva a problémy sa stále zhoršujú. Za týchto okolností niektorú z možností plastiky skríženého väzu. Najčastejšie je odporúčaný spôsob podľa Hey-Grovesa buď v pôvodnej forme alebo v niektorých modifikáciách, ktoré používajú k rekonštrukcii predného skríženého väzu 2 cm široký a 15 cm dlhý pruh fascia lata, ktorá sa odoberie zo stehna poranenej končatiny a jeho stopka ostáva nad laterálnym kondylom femuru. Tento pruh sa prevlečie kanálikom cez laterálny kondyl femuru, mediálnu interkondylárnu eminenciu do hlavice tibie, kde sa pod napätím ukotví.


Veľmi dobé výsledky sú popisované po operácii podľa Jonesa: pruh vyrezaný z ligamentum patellae proprium, nesúce na proximálnom konci kostnú lamelu z patelly a majúci stopku dorzálne, sa prevlieka mediálnym hrbolom tibie a laterálnym hrbolom femuru cez mediálnu interkondylárnu eminenciu. Uvádza sa, že táto operácia je takmer bez recidív. I tzv. extraartikulárna plastika má uspokojivé výsledky, v princípe dynamickej kompenzácie stratenej funkcie predného skríženého väzu v zmysle kontroly vzájomnej rotácie predkolenia a stehna (Hauser, Helfet). Používajú sa k nej šľachy okolitých svalov, časti ligamentum patelae a pod. Skúsenosti z veľkého počtu operácii skrížených väzov ukazujú, že výsledky sú asi v 80% priaznivé a obnovia ich funkciu, často však za cenu čiastočného zmenšenia flekčnej pohyblivosti kolena (Typovský, 1972).


Pre rozvláknenie väzu v mieste roztrhnutia je technicky náročné kvalitné vykonanie sutúry skríženého väzu, preto sa od vykonania sutúry upustilo. Taktiež preto, že nasledovala až 6 týždňová imobilizácia. My sme však mali so sutúrou predného skríženého väzu dobré skúsenosti. Okamžitá rekonštrukcia skríženého väzu – plastika, sa nepovažuje za prospešnú. Vhodné na rekonštrukciu sú abrupcie LCA s kostnými úponmi. Neskoršia rekonštrukcia umelými vláknami bola používaná v minulosti. Má svoje indikácie aj dnes ale zväčša je indikovaná pre starších ľudí, kde nie sú také veľké nároky. Dnes sú dva hlavné metódy rekonštrukcie skríženého väzu. Po precíznom navŕtaní tunelu pre ukotvenie transplantátu väzu transplantujeme štep z ligamentum patelae (B-T-B štep) alebo z viacerých vrstiev hamstringov (šľachy m. semitendinosus a m. gracilis). Sú viaceré metódy na ukotvenie štepu: titanové skrutky, vstrebateľné skrutky alebo vstrebateľné, transverzálne, zavádzajúce sa závlačky. Dobré výsledky sú s použitím silných štepov. Dôležité je rešpektovať presne anatomický femorálny odstup a tibiálny úpon skríženého väzu. Včasná pooperačná rehabilitácia je dôležitá preto aby sme eliminovali trofické poruchy. aby sme zabránili zlepeniam, bezprostredne po operácii koleno mobilizujeme na motorovej dlahe. V deň operácie začíname s cvičením m. quadriceps a ischiokrurálneho svalstva. Odsávacie drény odstránime po 48 hodinách. Od tretieho dňa môžeme rozširovať rozsah pohybu 0°-30°-60° na motorickej dlahe. Takto rozširujeme liečebné cvičenie do 6 týždňov po operácii, kedy považujeme transplantát za prihojený. Od 6. až 7. dňa môže pacient čiastočne zaťažovať  po hranicu bolesti. Úplné zaťažovanie je až po 6 týždňoch, športovanie je možné po 10-12 týždňoch. Nasleduje funkčná remodelácia až do 12 mesiacov. Pri extraartikulárnych plastikách, napr. Slocum Larsen event. Nicholas, sa snažíme nahradiť funkciu poškodeného predného skríženého väzu transpozíciou kĺbových štruktúr a svalovými úponmi. Tieto operácie majú za následok recidivujúcu instabilitu (Vojtaššák, 2006).


Vlastný rehabilitačný program


Rehabilitačný program rozdeľujeme do 5 fáz. Celý program začína predoperačnou fázou. Druhá fáza začína v čase vlastnej rekonštrukcie a skončí do 14 dní po rekonštrukcii. Tretia fáza prebieha tretí, štvrtý a piaty týždeň po rekonštrukcii. Štvrtá fáza je obdobie do ôsmeho týždňa po rekonštrukcii. Finálna piata fáza nadväzuje na predchádzajúcu a je ukončená plným funkčným návratom do (prevažne) športových aktivít. Sme si vedomí, že toto časové členenie a hrubo orientačný priebeh celého rehabilitačného procesu je závislé na:


· type operácie


· technickému prevedeniu operačného výkonu


· technickému zázemiu, ktorým operatér disponuje


· motivácii pacienta


· hojivých schopnostiach organizmu pacienta


· predchádzajúcim pohybovým skúsenostiam pacienta


· stupni intramuskulárnej koordinácie pacienta


· sociálnych faktoroch


· osobnosti terapeuta, jeho znalostiach a odborných schopnostiach


Cieľ práce


Predpokladáme, že menej ako polovica pacientov absolvuje predoperačnú rehabilitáciu.


Predpokladáme, že pri absolvovaní predoperačnej rehabilitácie pooperačné bolesti pretrvávajú kratšie a sú menej intenzívne.


Predpokladáme, že u pacientov, ktorí absolvujú predoperačnú rehabilitáciu je priebeh pooperačnej rehabilitácie ľahší a rýchlejší. 


Predpokladáme, že rehabilitácia do plného zaťaženia (návratu do tréningového procesu) trvá priemerne 9 týždňov. 


Metodika práce a metódy skúmania


Ako metódu skúmania našej práce sme v zvolili kazuistiku, kde sme zaradili 5 pacientov, pričom jeden zo skúmaných pacientov bol operovaný na rovnakú diagnózu dvakrát, prvý krát na ľavom kolene a s odstupom necelých troch rokov na pravom kolene. Pacienti boli vyberaní z individuálnej rehabilitačnej praxe a z pracoviska UNsP Milosrdní bratia s.r.o. v Bratislave, v rozmedzí rokov 2006 – 2010. K dispozícii nám bola kompletná dokumentácia každého pacienta od vzniku úrazu, diagnostiky, predoperačnej liečby, samotnej operácie, pooperačnej starostlivosti a priebehu celej rehabilitácie až do obdobia návratu do plnej záťaže a športovej aktivity. Ako podkladový materiál sme použili chorobopisy, lekárske správy, ošetrovateľské správy, rehabilitačné záznamy a v prípade športovcov sme konzultovali aj klubových lekárov a trénerov. Na spracovanie záznamov informácií, jednotlivých meraní, samotného priebehu rehabilitácie, štúdií a ich porovnanie sme použili prehľadné tabuľky.


Výsledky práce


Do kazuistiky sme zaradili vzorku štyroch pacientov, dvoch ženského a dvoch mužského pohlavia. Jeden z pacientov bol pritom zaradený dvakrát, pre absolvovanú operáciu rovnakého typu na oboch kolenách s odstupom necelých troch rokov. Všetci pacienti sú aktívni závodní športovci, obe ženy volejbalistky, jeden muž futbalista a jeden basketbalista, toho času vo veku od 17 do 25 rokov. Ani jeden z pacientov neabsolvoval pooperačnú terapiu na motodlahe vzhľadom na zákroky jednodňovej, maximálne dvojdňovej chirurgie. U prvého pacienta (Húšťava F. 1983), bola operácia vykonaná 22 dní po úraze, bez predoperačnej rehabilitácie. Rehabilitovať začal 33 dní od operačného dňa, t.j. 55 dní od dňa úrazu. Pri vstupnom vyšetrení (mesiac po operácii) ešte nebol schopný plnej extenzie ľavého kolena. Plnú flexiu kolena sa nám podarilo obnoviť v krátkom časovom úseku, t.j. 41 dní od začiatku rehabilitácie a v rozsahu pohybu (125°) nad naše očakávania. 55 dní od začiatku rehabilitácie, t.j. 88 dní od operácie a 110 dní od dňa úrazu sme dosiahli maximálny rozsah pohybu aj svalovú silu celej dolnej končatiny, stabilitu a pacient sa mohol plnohodnotne zaradiť do pôvodnej športovej aktivity a záťaže. Pri druhom úraze, pravého kolena vyššie menovaného pacienta, došlo k bloku, ktorý sa nepodarilo odstrániť na CP v lokálnej anestéze, preto bola 2 dni po úraze vykonaná artroskopia, pri ktorej bola vykonaná repozícia a diagnostikovaná kombinovaná lézia predného skríženého väzu a mediálneho menisku, pričom v prvom prípade bola popísaná izolovaná lézia predného skríženého väzu ľavého kolena bez poškodenia ostatných mäkkých štruktúr kolena. Dátum operácie bol stanovený 40 dní od úrazu, pričom pacient neabsolvoval žiadnu predoperačnú rehabilitáciu. Pooperačnú rehabilitáciu začal 29 dní po operácii, t.j. 69 dní od úrazu. Pri vstupnom vyšetrení značne viazla extenzia aj flexia kolena, celkový rozsah pohybu bol len 30° a výrazne bola oslabená aj svalová sila svalov oblasti bedrového kĺbu. Plnú extenziu sa nám podarilo dosiahnuť až po 4 týždňoch od začiatku rehabilitácie, plnú flexiu po 42 dňoch, čo je rovnaký časový úsek ako pri prvej operácii. Po 56 dňoch od začiatku absolvovania rehabilitácie bol pacient schopný maximálneho možného rozsahu pohybu, svalovej sily na st. č. 5, koleno bolo stabilné, pacient nepociťoval bolesti a mohol sa plnohodnotne zaradiť naspäť do intenzívneho tréningového procesu. Podstatným rozdielom ale je, že pri prvej operácii (ľavé koleno), bol dosiahnutý maximálny rozsah pohybu 125°, pričom pri druhej operácii (pravé koleno), bol maximálny rozsah pohybu dosiahnutý 110°. Išlo o operáciu rovnakého typu, rozdiel bol v rozsahu poškodenia a v druhom prípade samotnej plastike predchádzala aj artroskopia. 


U prvej spomínanej pacientky (Macúchová A. 1989) bola vykonaná operácia s podstatne väčším časovým časovým odstupom od úrazu, t.j. 5 mesiacov. Po 2 a pol mesiaci od úrazu začala absolvovať ambulantnú rehabilitáciu v trvaní 4 týždňov, pokračovala individuálne doma až do termínu operácie. Pooperačnú rehabilitáciu začala absolvovať 18 dní od dňa operácie, t.j. takmer 6 mesiacov od vzniku úrazu. Pacientka bola pred operáciou fyzicky dobre pripravená, pri vstupnom vyšetrení bola schopná plnej aktívnej extenzie a flexie v rozsahu až 90°, s vcelku vysokou svalovou silou, čo nebolo namerané pri žiadnom inom pacientovi. Rovnako ako jediný pacient mala časový odstup úrazu od operácie výrazne väčší ako jeden a pol mesiaca. Rehabilitácia do návratu k plnej záťaži trvala 49 dní, čo je len minimálny (zanedbateľný) časový rozdiel oproti prvým dvom popisovaným prípadom. 


Celkový priebeh bol však ľahší a podľa subjektívnych pocitov aj menej bolestivý oproti ostatným pacientom. U ďalšej pacientky (Rákošová M., 1990) bola operácia vykonaná 32 dní od dňa úrazu bez absolvovania predoperačnej rehabilitácie. Pooperačnú rehabilitáciu začala absolvovať 20 dní po operácii, t.j. 52 dní od vzniku poškodenia. Pri vstupnom vyšetrení mierne viazla extenzia kolena, celkový rozsah pohybu v kolene bol 30°, čo je porovnateľné so vstupným vyšetrením v druhom prípade prvého pacienta (Húšťava F.). Výrazne bola oslabená svalová sila svalstva bedrového kĺbu. Rehabilitácia do plnej možnej záťaže trvala 12 týždňov, t.j. 84 dní od operácie, čo je značne dlhšia doba v porovnaní s ostatnými pacientmi (cca. 50 dní), so subjektívne bolestivým priebehom.  U posledného vybraného pacienta (Pavlovič M., 1985) bola operácia vykonaná 35 dní od dňa úrazu bez absolvovania predoperačnej rehabilitácie. Pooperačná rehabilitácia bola zahájená 20 dní od operácie, t.j. 55 dní od vzniku poškodenia. Pri vstupnom meraní bol schopný plnej extenzie kolena. Rehabilitácia trvala celkovo 52 dní, čo je v porovnaní s ostatnými pacientmi rovnaká dĺžka. Priebeh bol bez komplikácii, ľahký, subjektívne málo bolestivý. Pri celkovom porovnaní vzorky pacientov sme nenašli rozdiel medzi pohlaviami. Všetci sú aktívni športovci, pred vznikom úrazu boli v dobrom fyzickom stave, z čoho vychádzame aj pri rehabilitácii. Všetci zároveň absolvovali rovnakú operáciu rovnakou operačnou technikou. Priebeh samotnej rehabilitácie bol bez komplikácií, spolupráca veľmi dobrá. U pacientky, ktorá ako jediná zo vzorky pacientov absolvovala predoperačnú rehabilitáciu bol výrazne ľahší priebeh, aj keď časovo trvala rovnako dlho ako u pacientov, ktorí predoperačnú rehabilitáciu neabsolvovali. U jednej pacientky sme zaznamenali výrazne dlhší a bolestivejší priebeh pooperačnej rehabilitácie ako u ostatných, pričom časové úseky, rozsah poškodenia aj liečba boli rovnaké. V troch prípadoch sme zaznamenali konečný rozsah pohybu kolena do flexie 110°, v jednom prípade 120° a v jednom až 125°. Plná extenzia aj svalová sila bola dosiahnutá u všetkých pacientov. V dvoch prípadoch bola okrem lézie LCA diagnostikovaná aj lézia mediálneho menisku, v jednom prípade lézia LCM a v dvoch prípadoch bola popísaná izolovaná ruptúra LCA. Za úspešný výsledok našej práce považujeme plnohodnotné zaradenie všetkých pacientov do tréningového procesu príslušných športov, ktoré naďalej vykonávajú, dosiahnutie stability, psychickej istoty a elimináciu bolesti.  


Diskusia


Podľa Typovského sa izolovaná lézia predného skríženého väzu vyskytuje veľmi ojedinele, dokonca je pochybované o možnosti jej vzniku, najčastejšie je kombinovaná s léziou mediálneho menisku, v menšom počte je spojená s poškodením kolaterálneho väzu.


V našej vzorke piatich pacientov sme mali dvoch s popísanou lekárskou diagnostikou izolovanej lézie, dvoch s popisom kombinovanej lézie LCA s meniskom a jedného s kombináciou lézie LCA a LCM, z čoho nám štatisticky vychádza, že u 2/5 pacientov bola zistená izolovaná lézia, čo je relatívne dosť vysoké číslo, aj keď musíme brať do úvahy, že naša vzorka pacientov nie je vzhľadom na ich malý počet štatisticky veľmi významná.  Podľa Vojtaššáka vznikajú všetky lézie tohto typu násilným spôsobom, čo sa v našom prípade čiastočne potvrdilo, nakoľko sa 3 úrazy stali pri kontakte športovca so spoluhráčom alebo protihráčom, v 2 prípadoch však bol mechanizmus vzniku doskok na nerovný terén. Podľa Vojtaššáka je rovnako úplné zaťažovanie možné až po 6 týždňoch, športovanie po 10-12 týždňoch. My sme začali pracovať s váhovou a silovou záťažou u všetkých pacientov medzi 6. až 8. týždňom od začiatku rehabilitácie (nie od dňa operácie), t.j. 8.-10. týždeň od dátumu operácie. Športovú tréningovú aktivitu sme začali do rehabilitácie zaraďovať okolo 10. týždňa od začiatku rehabilitácie, t.j. cca. 12 týždňov od operácie. S týmto postupom sme sa zhodli, vidíme ho z hľadiska praxe u športovcov ako ideálny. Predpokladáme však zároveň, že u rekreačných športovcov a nešportujúcej populácie bude táto doba predĺžená pre horší východzí fyzický stav a pripravenosť pacienta. Podľa Kolářa začína rehabilitačný program predoperačnou prípravou. V našej vzorke pacientov bola jediná pacientka, ktorá absolvovala predoperačnú rehabilitáciu, s pôvodným zámerom lekára predísť operácii, pre progres poškodenia ju však neskôr absolvovala. Ostatní predoperačnú rehabilitáciu neabsolvovali, iba im bolo lekárom doporučené cvičiť (bez bližšej odbornej inštruktáže). Pri výsledku ktorý sme zaznamenali v jej prípade ako aj v prípade druhej operácie prvého uvedeného pacienta (Húšťava), ktorý mal po absolvovaní rehabilitácie po prvej operácii dostatočné vedomosti na zvládnutie základnej individuálnej pohybovej aktivity, je preukázaný veľký efekt v uľahčení pooperačnej rehabilitácie čo sa týka vstupných meraní (rozsahu pohybu, svalovej sily a objemu svalovej hmoty), bolestivosti, pohybových návykov a vedomostí. Preto si myslíme, že by bolo vhodné každého pacienta pred absolvovaním operácie vhodne fyzicky pripraviť a to buď absolvovaním ambulantnej rehabilitácie alebo kvalitnou odbornou  inštruktážou fyzioterapeutom. Podľa Kolářa rovnako1.fáza pooperačnej rehabilitácie prebieha prvé 2 týždne po operácii. Z našej praxe však máme skúsenosť, že pacienti sú na rehabilitáciu posielaní až po uplynutí 2 týždňov od operácie, t.j. po extrakcii sutury, čo si myslíme, že je z jednej strany čas pre pacienta na zotavenie z narkózy a adaptáciu na daný zmenený stav dobré, na druhú stranu by však pri odchode z nemocnice mali byť dobre inštruovaní  o pohybových návykoch, možnostiach, základnom individuálnom cvičení, starostlivosti o končatinu a mali by vedieť dobre zvládať chôdzu o barliach. V postupe pri ostatných fázach s ním súhlasíme, aj sú v našej praxi aplikované približne rovnako, aj keď v niektorých bodoch s ním nesúhlasíme. Pri ukončení 1.fázy, t.j. ukončený 2.týždeň udáva podmienku rozsahu pohybu do flexie 90°, čo dosiahli iba dvaja pacienti z našej vzorky, už vyššie spomenutí a to pacientka, ktorá absolvovala predoperačnú rehabilitáciu a prvý pacient v poradí po druhej operácii. V polovici 2. fázy, t.j. 3.-5.týždeň udáva podmienku plnú extenziu kolena, čo v našom prípade bolo úspešne dosiahnuté u všetkých pacientov. V 3. fáze, t.j. 6.-8. týždeň udáva ukončenie ambulantnej rehabilitácie, čo je v našom prípade prechodné obdobie ukončovania liečebnej telesnej výchovy a prechodu k športovému tréningu. Ako konečnú fázu uvádza ukončený 8. týždeň rehabilitácie od dňa operácie (v našom prípade 10.týždeň), kedy pacienta uvádzame do tréningovej fázy plnej záťaže, čo súhlasí s našimi výsledkami v horeuvedenej vzorke pacientov. Rovnako však pripomíname, že v našej vzorke pacientov ide iba o športovcov, čo v prípade rekreačných športovcov a nešportovcov predpokladáme, že bude rozdielne. Taktiež musíme pripomenúť, že naša vzorka pacientov je na štatistické porovnanie malá. Kolář zároveň spomína, že je dôležitá vzájomná spolupráca lekára, fyzioterapeuta a pacienta, čo z našej osobnej skúsenosti málokedy v praxi funguje. V našom prípade bola spolupráca s vybranými pacientmi výborná, nakoľko išlo o športovcov, ktorí sú zvyknutí dodržiavať určitú disciplínu. V ostatných prípadoch je to však podstatne zložitejšie, preto, ako tvrdí aj Kolář, je veľmi dôležité pacienta správne motivovať. Rovnako ako komunikácia lekára s fyzioterapeutom je v dnešnej dobe obmedzená vo väčšine prípadov na administratívu (lekárske správy), čo si myslíme, že je značný deficit nášho zdravotníckeho systému. Taktiež máme poznatok a osobnú skúsenosť z praxe, že len zriedkavo fyzioterapeut v prípade pacientov športovcov vzájomne komunikuje s klubovým lekárom alebo trénerom.


Záver


Predpokladali sme, že menej ako polovica pacientov absolvuje predoperačnú rehabilitáciu, čo sa nám aj potvrdilo. Zo vzorky piatich pacientov absolvoval predoperačnú rehabilitáciu iba jeden, t.j. štatisticky 1/5 pacientov absolvovalo predoperačnú rehabilitáciu.


Predpokladali sme, že pri absolvovaní predoperačnej rehabilitácie pooperačné bolesti pretrvávajú kratšie a sú menej intenzívne, čo sa nám taktiež potvrdilo, aj keď objektívne to potvrdiť nemôžeme žiadnym fyzikálnym meraním, no podľa subjektívnych pocitov pacientky, ktorá predoperačnú rehabilitáciu absolvovala a pacienta, ktorý absolvoval predoperačne individuálne cvičenie, boli tieto údaje značne rozdielne oproti ostatným.


Predpokladali sme, že u pacientov, ktorí absolvujú predoperačnú rehabilitáciu je priebeh pooperačnej rehabilitácie ľahší a rýchlejší, čo sa nám potvrdilo na základe vstupných, a priebežných kontrolných meraní počas rehabilitácie, kde boli namerané lepšie hodnoty oproti iným v časovej závislosti, t.j.v rovnakej pooperačnej dobe boli výsledky u týchto pacientov lepšie. 


Predpokladali sme, že rehabilitácia do plného zaťaženia (návratu do tréningového procesu) trvá priemerne 9 týždňov, čo sa nám nepotvrdilo, nakoľko v štyroch prípadoch trvala rehabilitácia 49-52 dní, t.j. 7-8 týždňov. Iba v jednom prípade trvala rehabilitácia 12 týždňov. Z toho vyplýva, že štyria pacienti absolvovali rehabilitáciu časovo nad naše očakávania v pozitívnom zmysle a jeden v negatívnom. Treba však pripomenúť, že 


vo všetkých prípadoch išlo o pacientov závodných športovcov, pri ktorých je predpoklad rýchlejšieho a ľahšieho priebehu celej rehabilitácie, čo v praxi nemusí byť zhodné s nešportujúcimi pacientmi.


Týmto vyhodnotením hypotéz sme prišli k záveru, že náš postup pri rehabilitácii pacientov je správny, nakoľko sa nám podaril u všetkých úspešný návrat do plnohodnotnej športovej aktivity a navyše v časovom úseku kratšom ako boli naše očakávania. Chceli by sme postup opísaný v tejto našej práci odporučiť ostatným kolegom z odboru fyzioterapie a rovnako aj ako informačný materiál  pre lekárov stretávajúcich sa s pacientmi s týmto typom operácie. Dúfame, že to pomôže skvalitniť našu spoločnú prácu.
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Abstrakt

Člověk, za posledních 200 roků, dosáhl významných úspěchů při formulování a naplňování obecné infrastruktury civilizačního rozvoje. Posledních 50 let do poznání biologických procesů vstupují poznatky nanotechnologií, podporované úspěchy v popisech buněčných dějů živých organismů metodami informačních technologií, nových poznatků biologie a genetiky, podporované zákony fyzikálními a zejména chemickými. Objasňujeme choroby, manifestujeme způsoby léčby, prodlužujeme život jednotlivců, vytváří se nezbytné předpoklady postupného nutného prodloužení aktivního podílu práce obyvatel vyššího věku. K tomu se, zatím nekontrolovatelně, zvyšuje počet obyvatel na zemi a z pohledu celosvětového vývoje a zabezpečení příslušné kulturní úrovně je nutné vytvořit příslušná opatření. Jsou uvedena základní hlediska tohoto vývoje lidstva a pokus o základní formulace opatření, která by měla být v daných časově místních úpravách, formách a celosvětově přijatých legislativách posuzována a přijata. Druhá část příspěvku ukazuje na první opatření z hlediska úprav požadavků studijních programů nelékařského zaměření postupně diskutovaná a korigované na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni s aplikačním odborným zaměřením absolventů pro období let 2020 až 2050.


Klíčové slova: Lidstvo. Nové technologie. Civilizace. Prodloužení života. Zdravotnická kultura. Zdravotnické školství.


Abstract


Man, for the past 200 years, has achieved significant success in formulating and implementing the general infrastructure of civilization development. In the last 50 years, new knowledge has come into understanding biological processes. It is the knowledge of nanotechnology supported by successes in the descriptions of cellular processes in living organisms using methods of information technology. Secondly, it is new knowledge in biology and genetics based on physical and, in particular, chemical laws. They help clarify diseases, suggest  treatments, lengthen lives of individuals, thus creating the necessary prerequisites for gradual extension of active labor's share of elderly population. As the world's population is increasing uncontrollably, it is necessary, from the perspective of global development and appropriate cultural level, to take relevant measures. Basic aspects of the development of mankind are known; the first suggestions for measures to take have been formulated; it is now time to adjust them to particular places, time periods, relevant forms and local legislations, and then to assess and adopt them. The second part of my paper shows the first steps of relevant adaptations of non-medical courses curricula which are currently gradually discussed and modified at the Faculty of Health Care Studies of the University of West Bohemia in Pilsen. They are courses with applied professional orientation of graduates for the period from 2020 to 2050.


Key words: Mankind. New technology. Civilization. Extend of life. Health care culture. Health care educational system.


Výchozí situace


Člověk je součástí vesmíru a vnikl biologickými procesy, výběrem biologických jedinců a utvořil se s velkou mozkovou kapacitou, vysokou průměrnou inteligencí ve srovnání s ostatními biologickými druhy na Zemi. Bylo to jistě proto, že naše planeta shodou přírodních dějů při vzniku Sluneční soustavy se geometricky dostala do polohy, kde její průměrná teplota je mezi čtyřmi terestrickými planetami kolem 15ºC. Dalším důležitým faktorem byla existence vody v období přijatelné teploty a postupné narůstání množství kyslíku na povrchu Země v nevázané, volné formě.




Graf  1


Člověk objevil a postupně stále objevuje nové a nové vlastnosti přírody, které aplikuje do svého způsobu života ať již v pozitivním nebo negativním smyslu.


Následkem toho se stal oheň běžnou součástí civilizační aplikace v životě lidí, spolu s celou řadou technických faktorů se zvýšila životní pohoda člověka, jeho životní struktura se začala rychle měnit, ubylo středověkých hromadných nemocí, objevily se nové, ale růst obyvatelstva za posledních 400 roků dosáhl až nebezpečných hodnot časového mezirůstu a zejména po roce 1900 enormně a nekontrolovaně roste (Graf č. 1).


Příkladem je následující tabulka, kde poslední období je zaznamenáno [1] a provedena opatrná prognóza očekávaného vývoje nárůstu obyvatel na Zemi. Na tabulce je také pozoruhodné, že se politické skupiny, lídři ekonomiky, nepozastavují nad přibývajícími počty obyvatel Země, což je nelogické z hlediska dalšího vývoje struktury a organizace lidstva.


Tabulka:


1000 AC

odhadovaný počet obyvatel


800 milionů


1804 AC

zhruba stanovený počet obyvatel

1,0 miliarda


1927 AC

spočteno
zdvojeno za 123 roků

2,0 miliardy


1960 AC

spočteno
změna za 33 roků

3,0 miliardy


1977 AC

spočteno
změna za 14 roků

4,0 miliardy


1987 AC

spočteno
změna za 13 roků

5,0 miliard


1999 AC

spočteno
změna za 12 roků

6,0 miliard


2011 AC

spočteno
změna za 12 roků

7,0 miliard


Predikce:


2050 AC

odhadováno
změna za 40 roků

10,0 miliard


2100 AC

odhadováno
změna za 50 roků

až 14 -16,0 miliard


Rozvoj obyvatelstva na Zemi je bezesporu spojen s oblastní mentalitou a předsudky lidí zejména v rozvojových oblastech světa. Lidé v těchto oblastech nemají vypěstované dostatečné povědomí o vývoji a struktuře dnešního ekonomizovaného světa. Na druhé straně ve vyspělých částech světa lidé intenzivním studiem, hromaděním a vyhodnocováním zkušeností vlastností přírody, dosáhli pozoruhodné výsledky (kosmický prostor, mikrostruktura látek, makromolekulární biologie, nanotechnologie). Tím postupně zvyšují a vylepšují hodnoty v kvantitě a kvalitě civilizačních faktorů. Odhaduje se, že tyto hodnoty za posledních 200 roků dosahují v subjektivní interpretaci [2] hodnoty až 100.000krát.


Je jisté, že oblasti světa dneska stále ještě zanedbané se ve srovnání s vyspělými oblastmi budou za velkých humánních a hospodářských problémů postupně přizpůsobovat vyspělé úrovni a lze dneska předurčit pásmo příštích 100 roků tomuto vývoji.


S růstem počtu obyvatelstva a jejich nárůstu požadavků na kvalitu životní úrovně, zejména ve smyslu konzumních požadavků (energie, stravování, ubytování, doprava, včetně intenzivně požadované zdravotní péče) celkové nároky enormně vzrostou [1,2] (Graf č. 2).
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Jak tedy a kam dál


Tak jak se v současné době a zcela logicky vyvíjí struktura světa, je téměř nezpochybnitelné, že další světový vývoj rozhodnou silné a integrované země. Důležitým a předchozí historii lidstva mnohokráte potvrzeným aspektem je lokální uskupení lidí, se svými právními představami a koncepcemi jejich politických představitelů.


Světová politika poznala konečně sílu velkých integrovaných celků zemí, národností, kultur s jejich lokálním civilizačním bohatstvím. Vytváří se skulinka pohledu do budoucnosti, že celková a zajistitelná bezpečnost obyvatelstva na Zemi bude dána celosvětovým, společným, demokratickým řízením světa v těch zásadních existenčních a politických oblastech.


Jedním ze zásadných existenčních faktorů lidí je bezesporu jejich snaha po udržení si dobrého zdraví spolu s tendencemi postupného prodlužování věku.


Z tohoto pohledu koncepci rozvoje Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni právě zaměřujeme směrem do budoucnosti. Může se to na první pohled jevit jako předčasné, ale podle zkušeností z jiných odvětví [2] tomu tak není. Zejména proto, že strukturální změny v širším pojetí řízení společnosti jsou zdlouhavé a vyžadují celou řadu doprovodných studií, vyhraněnosti představ a celospolečenského souhlasu.


V tomto smyslu se snažíme postupně současnou strukturu obsahu výukového potenciálu zaměřit na rok 2030 s přihlédnutím ke všem modernizačním a inovačním faktorům vědecké, pedagogické a technologické podpory ve zdraví.


Cesta do budoucnosti


Základní podmínkou je vybudovat a vypracovat v celospolečenském konsensu pro příští dekádu konečně koncepci vzdělávání ve zdravotnictví se zaměřením na důležitá odborná a ekonomická hlediska a dále vycházet z požadavků našich evropských nemocnic a zdravotnických zařízení, z jejich potřeb na kvantitu a kvalitu, v našem případě nelékařských zdravotnických profesí.


První vysokoškolská úroveň, tedy bakalářské obory, musí být orientovány na zdravotnickou praxi s nutným, 50 % prostorem pro praktickou výchovu a náplně těchto požadavků výhradně orientovat na základní potřeby praxe.


Bakalářské obory musí být výhradě orientovány na základní potřeby zdravotnické praxe a požadavky zdravotnických zařízení. To souvisí s další důležitou kvalitativní koncepční nutností garantování jednotlivých výukových oborů odborníky, specialisty a habilitovanými učiteli. V podmínkách České republiky se požaduje, aby garanty i ve zdravotnických nelékařských oborech byli odborníci s plným pracovním úvazkem na dané univerzitě. Situace je však taková, že například v ošetřovatelských oborech je absolutní nedostatek těchto odborníků, a tak se zákonný požadavek naplňuje složitě, neúplně, a to může být na úkor původního zaměření.


Žijeme v Evropě, ve společnosti zemí v historické oblasti světa. Prolínají se zde v profilu 27 stávajících politických a územních celků různé úrovně ekonomické, ale také kulturní a sociální, jejichž zdravotnické zabezpečení obyvatelstva není na stejné úrovni. Proto Evropská unie vytváří postupně celoevropské legislativní rámce, ve kterých se objevují také požadavky na orientaci zdravotnické spolupráce na všech potřebných úrovních včetně vývojových činností a výměny studentů a učitelů.


Průměrný věk obyvatelstva na Zemi stále roste. Produkční věk, z pohledu hospodářského a legislativního se postupně přesouvá k 70 letům věku. Nezávisle na existenčních opatřeních výkonné moci, člověk je biologický jedinec, a tak seniorské choroby, zdraví, je dáno zcela jinými faktory. Je nezpochybnitelné, že při nárůstu věku se projevuje řada nemocí až po závažné patologické stavy, které jsou často současnou úrovní medicíny významně, s dobrými výsledky potlačovány až vyléčeny.


I to přirozeně přispívá k prodlužování života jednotlivců. Chorobám stáří čelí současná věda, její stupeň poznání s možnostmi aplikace do zdravotnické praxe. Tak jsou diagnostické a terapeutické postupy stále více zkvalitňovány právě vstupem nových metod biologických, fyzikálních, chemických a technických výsledků, vše pro potřeby zdravotnické praxe.


Současné společenství se musí zaměřit na regulaci, korekci, postupně stále rostoucího počtu obyvatel na Zemi. To je úkol velice těžký, postupný, složitý, ale musí být řešen a úspěšně dořešen na celosvětové úrovni. Také spotřeba a předchozí produkce potravin bude nutné regulovat směrem k šetrnějšímu systému hospodaření. To nehovoříme o energetických potřebách lidí a tisíce dalších existujících, přebývajících nebo nedostatkových aspektů. Bude nutné ztlumit mocenské vlivy a vytvořit efektivní a skutečnou ochranu ekosystému. Scházet se na celosvětové úrovni nestačí, je nutné jednat a dojednat skutečná celosvětová opatření ve prospěch všeho lidstva [3].


Z toho všeho vyplývá nutný, trvalý a koordinovaný důraz na udržení zachování lidstva.


Z těchto a dalších prognostických záměrů, odhadů a skutečností se snaží Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, samozřejmě, s přihlédnutím k platné legislativě, vycházet při úpravách a zavádění nových studijních programů nebo úpravách stávajících, aby připravovala vysokoškolsky vzdělané odborníky co nejblíže budoucím potřebám nelékařské zdravotnické praxe.


Co je Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni?


Je jednou z několika dalších programově obdobných nebo příbuzných fakult v České republice, která je zaměřena na vysokoškolskou výchovu absolventů nelékařských zdravotnických oborů.


Řídí se platnou legislativou ČR v kompetencích úředního dozoru MZČR a MŠMT ČR.


Je osmou a nejmladší fakultou Západočeské univerzity v Plzni.


Ve svazku Západočeské univerzity v Plzni je od akademického roku 2008/2009.


Úzce spolupracuje s Univerzitou Karlovou v Praze - Lékařskou fakultou v Plzni, s Fakultní nemocnicí v Plzni, se soukromými nemocnicemi Mulačova nemocnice, s.r.o. a Městská nemocnice Plzeň, PRIVAMED a.s. v Plzni a Rakovníku, s nemocnicemi v gesci Krajského úřadu v Plzni (Klatovy, Stod, Domažlice, Rokycany), jakož i s lázeňskými provozy a dalšími zdravotnickými zařízeními.


Zaměstnává necelých 50 akademických a technicko-hospodářských pracovníků, spolupracuje s téměř 220 externími odborníky.


Na Fakultě zdravotnických studií studuje kolem 900 posluchačů.


Ročně fakulta vyřazuje kolem 300 absolventů.


Míra nezaměstnanosti absolventů trvale leží pod 2 %


Pro tento akad. rok 2012/2013 se ke studiu přihlásilo přes 1700 zájemců, z toho bylo přijato 306 studentů.
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Prečo potrebujeme odhad glomerulárnej filtrácie?
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Abstrakt


Chronické ochorenie obličiek (CKD) je celosvetovým problémom verejného zdravia s nepriaznivými výsledkami zlyhania obličiek, kardiovaskulárnymi ochoreniami a predčasnej smrti. National Kidney Foundation cez Kidney Disease Quality Outcome Initiative (K/DOQI) odporúča stanovovať odhad glomerulárnej filtrácie (eGFR) pre definíciu, klasifikáciu a skríning  CKD. Chronické ochorenie obličiek je definované ako poškodenie obličiek alebo ak glomerulárna filtrácia (GF) je menšia ako 1 ml/s/1,73m² a trvajúca 3 a viac mesiacov. Glomerulárna filtrácia je základným funkčným vyšetrením obličiek. Meranie GF vychádza zo základného princípu očisťovacej funkcie obličiek. V súčasnosti sa na stanovenie GF využívajú metódy priame a výpočtové, ktoré používajú hodnoty sérového kreatinínu a ďalších faktorov (vek, hmotnosť, urea, albumín, pohlavie, rasa).


Kľúčové slová: CKD. Kreatinín. Glomerulárna filtrácia. Cystatín C.

Abstract

Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem, with adverse effects of kidney failure, cardiovascular disease and premature death. National Kidney Foundation Kidney Disease through Outcome Quality Initiative (K / DOQI) recommended in estimated glomerular filtration rate (eGFR) for the definition and classification of CKD screening. Chronic kidney disease is defined as kidney damage or glomerular filtration rate (GFR) is less than 1 ml/s/1, 73m ² and lasting 3 or more months. Glomerular filtration rate is a functional examination of the kidneys. Measuring GFR based on the fundamental principle of purgatory impairment. Currently, the determination of GFR is based upon a direct method and method of calculation, using serum creatinine and other factors (age, weight, urea, albumin, gender, race).

Key words: CKD. Creatinine. Glomerular filtration rate. Cystatin C.

Úvod


GF je jeden z najdôležitejších parametrov pre zhodnotenie renálnej funkcie, podľa GF sa posudzuje stupeň závažnosti poškodenia obličiek. Glomerulárna filtrácia je proces, ktorý sa odohráva na glomerulárnej membráne obličiek, kde dochádza k ultrafiltrácii plazmy, na ktorej sa podieľajú dva základné faktory a to mikroporézna štruktúra glomerulárnej bazálnej membrány a elektrostatická bariéra. GFR (z ang. stupeň glomerulárnej filtrácie) je definovaný ako objem plazmy, ktorý môže byť kompletne prečistený jednotlivými časťami obličiek za jednotku času. Ak sa látka len filtruje clearence sa rovná GF. Za metódy „zlatého  štandardu“ pre odhad GF sa používa clearence exogénnych látok  ako je inulín, iohexol, 51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA alebo 125I-iotalamat, tieto techniky vyžadujú špecializovaný personál, sú časovo, technicky a finančne náročné, preto nie sú vhodné na bežný monitoring a používajú sa len pre špeciálne diagnostické pracoviská [1,7,10]. V klinickej praxi sa používajú pre odhad GF endogénne látky ako sú urea a kreatinin, najčastejšie sa používa sérový kreatinin, ktorý napriek svojej špecifickosti, vykazuje nedostatočnú citlivosť najmä v počiatočných fázach poškodenia funkcie obličiek.


Metódy na hodnotenie glomerulárnej filtrácie (GF)


1. clearence exogénnych látok (inulín, iohexol, 51Cr-EDTA, 99mTc-DTPA alebo 125I-iotalamat)



Tieto metódy nie sú vhodné pre rutinnú diagnostiku, sú finančne náročné, vyžadujú špeciálne narábanie so vzorkou a je tam možná expozícia radiáciou.


2. stanovenie endogénnych látok (urea, kreatinín)


Kreatinín  nevykazuje dostatočnú citlivosť najmä v počiatočných poškodeniach obličiek, ovplyvňuje ho celý rad nerenálnych  faktorov (svalová hmota, vek, pohlavie, rasa, príjem mäsitej stravy) a aj analytické meranie (Jaffé reakcia, prítomnosť Jaffé pozitívnych chromogénov).


3. clearence endogénneho kreatinínu

Je meraný priamou metódou, ktorý sa vypočíta podľa vzorca:


CKr= UKr* V / SKr



UKr 
koncentrácia kreatinínu v moči v μmol/l




V
objem moča vytvorený za sledovanú časovú jednotku v ml/s




SKr
koncentrácia kreatinínu v sére v μmol/l


Vzhľadom k čiastočnému vylučovaniu kreatinínu tubulárnou sekréciou sa GF touto metódou nadhodnocuje.


Pri stanovení CKr je nutný presný zber moču, čo je veľký problém v bežnej praxi a je zdrojom chýb.


Napriek problémom pri presnom zbere moču, klasické stanovenie CKr s 24 hod. zberom moču, je nenahraditeľné u:


· pacientov s malnutríciou, u vegetariánov a veľmi obéznych pacientov


· pred začatím dialyzačnej liečby


· po amputáciach a strate svalovej hmoty (pri parézach, chronických svalových ochoreniach)


· pri požiadavkách na monitorovanie nutričného stavu


4. výpočtové metódy


Cieľom všetkých výpočtových metód odhadu glomerulárnej filtrácie (eGF) je vyšetrenie bez zberu moču, lebo presný zber moču predstavuje najväčší zdroj chýb.


Na podnet nefrológov v rámci činnosti NKDEP USA  (National Kidney Disease Education Program) sa doporučuje stanovovať eGF pri diagnostike CKD (chronické ochorenie obličiek), pretože koncentrácia sérového kreatinínu sama o sebe je nedostatočná a porucha obličiek môže byť aj pri normálnej alebo hraničnej koncentrácii sérového kreatinínu [16].


Na stanovenie GF sa v klinickej praxi používajú výpočtové metódy, ktoré používajú hodnoty sérového kreatinínu. Jednou z možností je odhad clearence kreatinínu Ckr podľa Cockcrofta a Gaulta [12]:


Ckr = (140 – vek ) x váha/48,9x S kr x 0,85  (pre ženy)
[ml/s.1,73m-2]


váha 
- telesná hmotnosť v kg


vek
- roky


S kr
- koncentrácia kreatinínu v sére v μmol/l


Tento postup sa už dnes považuje za obsolentný  a nahrádza sa kalkuláciou GF podľa vzorca MDRD (Modificationof Diet in Renal Disease) [15, 16] , ktorý bol použitý vo veľkej multicentrickej štúdii, ktorá sledovala vplyv príjmu bielkovín na rýchlosť progresie CKD [14]:


eGF(ml.s-1.1,73 m2) = 175 x (Skr/88,4)-1,154 x vek-0,203 x (0,742 pre ženy)


eGF 
- upravené na povrch tela


Skr
- koncentrácia kreatinínu v sére v μmol/l


Doporučenie pracovnej skupiny NKDEP pre zlepšenie kvality merania sérového kreatinínu klinickým laboratóriám [15,16]:


· výsledky sérového kreatinínu zaokrúhľovať na najbližšie celé čísla


· k posúdeniu stavu obličkových funkcií zásadne používať odhad glomerulárnej filtrácie (eGF)


· k výpočtu eGF dávať prednosť vzťahu MDRD


· výsledky eGF nad 1,5 ml/s/1,73 m2 sa nedoporučujú vyčíslovať, ale vyjadrovať formou príslušnej nerovnosti ≥ 1,5 ml/s/1,73 m2, vzhľadom k nepresnosti rovnice v tejto oblasti


·  hodnoty 1,0 až 1,5 ml/s/1,73 m2 je nutné individuálne hodnotiť vo vzťahu ku klinickému obrazu


Hodnoty GF pri zmene funkcie obličiek udáva (tab. 1), kde sú uvedené základné definície chronického poškodenia obličiek a jeho štádia [10].


Tabuľka 1 Stupne chronického poškodenia obličiek podľa doporučenia National Kidney Foundattion (K/DOQI) z roku 2002  [13,14].


		Štádium

		Opis

		GF/ml/s/1,73 m2



		1

		Obličkové poškodenie s normálnou alebo zvýšenou GF

		≥ 1,5



		2

		Obličkové poškodenie s mierne zníženou GF

		1,0-1,49



		3

		Stredné zníženie GF

		0,5-0,99



		4

		Závažné zníženie GF

		0,25-0,49



		5

		Zlyhanie obličiek

		< 0,25 resp. dialýza





Doporučuje sa, aby oddelenia klinickej biochémie pri stanovení kreatinínu v sére vypočítali eGF podľa MDRD, ale len u stabilizovaných pacientoch, u nestabilizovaných pacientov poskytuje nesprávne hodnoty a preto sa tento výpočet nedoporučuje [10].


Výsledky  eGF podľa MDRD sú bližšie skutočným hodnotám GF. U vypočítaných hodnôt je normálna eGF ≥ 1,5 ml/s/1,73 m2  a táto hodnota sa má uvádzať aj ako horná hranica normálu (vzhľadom k nepresnosti rovnice v tejto oblasti). Hodnota eGF podľa MDRD nižšia ako 1,0 ml/s/1,73 m2  je považovaná za patologickú hodnotu. Od 40-tich rokov života eGF klesá približne o 0,17 ml/ s/1,73 m2  za dekádu. Odhad eGF podľa vzorca MDRD sa nedoporučuje používať u detí a gravidných. U detí do 18 rokov sa odhad GF vypočíta podľa Schwartza[10]. 


Cystatin C ako renálny marker


Cystatin C je 122-amino kyselina, je to  neglykozylovaný 13 kD základný proteín. Patrí do super rodiny inhibítorov cystatin proteázy a je syntetizovaný všetkými jadrovými bunkami tela. Syntetizovaný je v konštantnom pomere, neovplyvňujú ho nádorové ani zápalové procesy. Cystatin C inhibuje cystatin proteinázy a zohráva úlohu v intracelulárnom katabolizme peptidov a proteinov[8,1,2,9]. Vyskytuje sa v plazme (0,5-1,2 mg/l) a v likvore (3-14 mg/l), v moči sa za fyziologických podmienok vyskytuje len v stopovom množstva (bežne pod 0,3 mg/l) do moču sa dostáva pri poruche tubulárnych buniek vo väčšom množstve [8]. Cystatin C je voľne filtrovaný glomerulom a je kompletne reabsorbovaný a katabolizovaný bunkami tubulov. Pre tieto vlastnosti je cystatin C vhodný indikátor pre odhad GF. V porovnaní s kreatinínom má niekoľko jedinečných vlastností, najdôležitejšia je konštantná produkcia, ktorá je nezávislá od svalovej hmoty, pohlavia a veku a neprítomnosti renálnej sekrécie alebo resorbcie naspäť do krvného riečišťa. Cystatin C je skorý marker mierneho renálneho poškodenia, môže detekovať ľahký až stredný pokles GF, ktorý nie je evidentný pri vyšetreniach založených na meraní kreatinínu. Glomerulárna filtrácia na úrovni >1 ml/s/1,73 m2 je lepšie vypočítaná z cystatinu C ako z kreatinínu.


V predikcii AKI (akútne poškodenie obličiek) cystatín C prekonáva tradičné biomarkery. U pacientov s rozvíjajúcim sa AKI vzostup sérového cystatínu C je o 1-2 dni skôr ako vzostup sérového kreatinínu.


Pre výpočet GF z koncentrácie  cystatinu C v sére sa používa rovnica podľa Grubba[10]:


GF =1,4115. Scyst-1,680 . F [ ml. s-1. 1,73 m-2]


Scyst – koncentrácia  cystatinu C v sére v mg/l


F-koeficient  (deti do 14 rokov  F=1,384,  muži F=1, ženy F=0,984)


referenčný interval pre cystatín C : 0,80-1,20 mg/l


Tento výpočet je vhodné používať pre pacientov s GF > 0,3 ml/s. Výpočet GF pomocou koncentrácie cystatinu C v sére nie je možné použiť pri podávaní glukokortikoidov (zvyšujú koncentráciu cystatinu C v závislosti od dávky), u pacientov s nekompenzovanou  hypertyreózou (zvýšenie cystatinu C), hypotyreózou (zníženie cystatinu C), u pacientov s progresiou melanómu, lymfoproliferattívnych ochorení a kolorektálneho karcinómu (zvýšenie cystatinu C) [10].


Záver


Indikácie stanovenia GF z hodnôt cystatinu C:


· deti mladšie ako 4 roky


· ľudia nad 60 rokov


· pacienti s DM


· hypertonici


· pacienti po transplantáciách obličky


· kriticky chorí pacienti


· pacienti s malígnymi nádormi


Cystatin C je skorý marker mierneho renálneho poškodenia, ktorý nie je evidentný pri vyšetreniach založených na meraní sérového kreatinínu, čím je zabezpečená lepšia prognóza a starostlivosť o pacienta. 


Zoznam skratiek


AKI

- acute kidney injury (akútne poškodenie obličiek)


CKD

- chronic kidney disease (chronické ochorenie obličiek)


eGF

- estimated glomerular filtration (odhad glomerulárnej filtrácie)


GF

- glomerulárna filtrácia


K/DOQI
- Kidney Disease Outcome Quality Initiative Guidelines


MDRD

- Modification of Diet in Renal Disease


NKDEP
- National Kidney Disease Education Program 
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Abstrakt

Cílem příspěvku je zjistit a porovnat úroveň vědomostí studentů vybraných středních škol v Opavě při poskytování první pomoci. Zjištění znalostí je zaměřeno na poskytnutí kardiopulmonální resuscitace. V průzkumu jsme se zaměřily na studenty s různým odborným zaměřením – studenty střední zdravotnické školy, střední průmyslové školy stavební, střední zemědělské školy a gymnázia. Při zpracování výsledků a analýze dat jsme zjistily, že rozdíly ve znalostech mezi studenty jsou jen minimální. 


Klíčová slova: První pomoc. Středoškolští studenti. Resuscitace. 


Abstrakt


The objective of the present article is to establish and compare knowledge levels on first aid provision among students attending selected secondary schools in Opava. In the knowledge inquiry, emphasis was placed on cardiopulmonary resuscitation. Students from multiple lines of study have been involved in the survey, including a secondary nursing school, secondary civil engineering vocational school, secondary agricultural school and grammar school. The results based on data analysis indicate that differences in first aid knowledge among the student groups are negligible.

Key words: First aid. High schol. Resuscitation.

Úvod

Poskytnutí první pomoci  člověku v tísni je považováno za samozřejmou morální povinnost svědků a to jak při výskytu jednotlivých případů tak i při hromadném výskytu. V ČR ukládají nad rámec etiky povinnost poskytnout první pomoc občanovi v nouzi také právní předpisy. Stále se setkáváme se situacemi, kdy pomoc bývá poskytnuta telefonickým oznámením na ZZS a poté následuje vyčkávání na příjezd výjezdové skupiny. Bez poskytnutí proveditelných výkonů první pomoci postiženému. Statistiky uvádějí, že na místě úrazu je poskytována první pomoc ve 22-23 % případů (Pokorný, J. s. 1, 2010).


Cíl práce: 


1. Zjistit úroveň vědomostí u studentů při zástavě dýchání.


2. Zjistit úroveň vědomostí studentů při kardiopulmonální resuscitaci.


Metodika: průzkumná práce byla realizována u studentů středních škol s různým odborným zaměřením – studenti střední zdravotnické školy (SZŠ), střední průmyslové školy stavební (SPŠ), střední zemědělské školy a gymnázia. Průzkum byl realizován v měsíci květnu a červnu 2012. Byli osloveni studenti třetích ročníků. Všichni osloveni respondenti byli ochotni vyplnit dotazník. 


Statistické zpracování: Získaná data byla ukládána do databáze vytvořené v programu Microsoft Excel. Hodnoty jsou uvedeny v absolutní a relativní četnosti.


Výsledky a diskuze: Průměrný věk respondentů byl 18-19 let. Osloveno bylo 253 studentů, kteří vyplnili dotazník. Největší zastoupení bylo u studentů gymnázia 76 a střední průmyslové školy 81. 


V další části textu předkládáme výsledky odpovědí studentů.   


1. Zvolte správný postup při poskytování PP:


Zvolit správný postup při poskytování PP ví 82,7 % (67) studentů SPŠ, studenti SZŠ vědí jak poskytnout PP v 89,6 % (43) a ze zemědělské školy odpovědělo správně 87,5 % (42) studentů. Zcela bezchybně odpověděli studenti gymnázia a to 100 % (76). 


2. Jaké jsou příznaky poruch vědomí při analýze této otázky jsme zjistily, že 73 (90 %) studentů SPŠ, 48 (100 %) studentů SZŠ, 41 (85,4 %) zemědělská škola a 71 (95,4 %) studentů gymnázia vědí jaké jsou příznaky poruchy vědomí.


3. Jaké jsou příznaky zástavy dýchání?


U této položky se studenti vyjádřili následovně: SPŠ 74 (91 %), SZŠ 46 (95,8 %), zemědělská škola 43 (89,6 %) a gymnázium 74 (97,3 %) umí popsat příznaky zástavy dýchání.


4. Jaké jsou příznaky zástavy krevního oběhu?


Špatně odpověděli studenti  SPŠ 74 (91,2 %) a SZŠ 47 (97,9 %). Správně odpověděli studenti  zemědělské školy 37 (77,1 %) a gymnázia 74 (97,3 %) 


5. Jaký výkon provádíme k uvolnění DC?


Tabuľka 1


		

		SPŠ

		SPŠ

		SZŠ

		SZŠ

		Zeměděl.

		Zeměděl.

		Gymn.

		Gymnn.



		odpovědi

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ



		a)

		67

		82%

		38

		79,2%

		35

		72,9%

		64

		84,4%



		b)

		12

		14%

		7

		14,6%

		7

		14,6%

		6

		7,8



		c)

		2

		4%

		3

		6,2%

		6

		12,5%

		6

		7,8



		d)

		2

		

		

		

		

		

		

		





Osloveni respondenti odpověděli správně  SPŠ 67 (82,0 %), SZŠ 38 (79,2 %), zemědělská škola 35 (72,9 %) a gymnázium 64 (84,4 %)


6. Na kterých místech vyhmatáme puls:


Tabuľka 2


		

		SPŠ

		SPŠ

		SZŠ

		SZŠ

		Zeměděl.

		Zeměděl.

		Gymn.

		Gymnn.



		odpovědi

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ



		a)

		66

		81,5%

		34

		70,8%

		41

		85,4%

		62

		81,6%



		b)

		11

		13,5%

		5

		10,5%

		5

		10,0%

		11

		14,6



		c)

		2

		2,5%

		1

		2,1%

		2

		4,6%

		0

		0



		d)

		2

		2,5

		8

		16,6%

		

		

		3

		3,0





Na krku SPŠ 66 (81,5 %), SZŠ 34 (70,8 %), zemědělská škola 41 (85,4 %) a gymnázium 62 (81,6 %)


7. Jak správně provádíme masáž u dospělého?


Tabuľka 3


SPŠ 63 (77,8 %), SZŠ 44 (97,8 %), zemědělská škola 44 (91,7 %) a gymnázium 68 (85,5 %)


8. Jaká je správná tepová frekvence při srdeční masáži u dospělého?


Tabuľka 4


		

		SPŠ

		SPŠ

		SZŠ

		SZŠ

		Zeměděl.

		Zeměděl.

		Gymn.

		Gymnn.



		odpovědi

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ



		a)

		8

		9,8%

		6

		12,6%

		5

		10,4%

		2

		3,5%



		b)

		40

		49,4%

		20

		41,6,6%

		18

		37,5%

		14

		16,5%



		c)

		26

		32,2%

		19

		34,6%

		21

		43,8%

		54

		71%



		d)

		7

		8,6,%

		3

		6,3%

		4

		8,3%

		5

		6,5%





SPŠ 90 tepů 40 (49,4 %), SZŠ 20 (41,6 %). Správně odpověděli studenti zemědělské školy 21 (43,8 %) a gymnázia 54 (71 %)


9. Jaký je správný poměr umělého dýchání a srdeční masáže u dospělého


Tabuľka 5


		

		SPŠ

		SPŠ

		SZŠ

		SZŠ

		Zeměděl.

		Zeměděl.

		Gymn.

		Gymnn.



		odpovědi

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ

		AČ

		RČ



		a)

		20

		24,7%

		

		

		6

		12,5%

		12

		15,6%



		b)

		27

		33,4%

		3

		6,3%

		11

		23,0%

		9

		12,0%



		c)

		34

		41,9%

		45

		93,7%

		28

		56,3%

		54

		71,0%



		d)

		

		

		

		

		5

		6,3%

		1

		1,4%





Správně odpověděli SPŠ 34 (41,9 %), SZŠ 45 (93,7 %), zemědělská škola 28 (56,3 %) a gymnázium 54 (71 %)


Diskuze

Na základě zjištěných informací jsme zjistily, že informovanost studentů všech škol je poměrně na stejné úrovni. Očekávaly jsme, že studentky SZŠ budou přesněji reagovat na položené otázky a jejich odpovědi budou správné na rozdíl od studentů dalších škol? Překvapilo nás, že studenti nepoznají zástavu krevního oběhu, poněkud zarážející je neznalost u studentek středních škol. Naopak studenti zemědělské školy a gymnázia odpověděli správně. Taktéž nás překvapila odpověď na otázku jaký je správný poměr umělého dýchání a srdeční masáže. Neznalost jsme zjistily v otázce „Na, kterých místech vyhmatáváme puls“. Dle nových doporučení pro resuscitaci se nedoporučuje vyhmatávání pulsu u laické veřejnosti (nízká úspěšnost vyhmatání a hodnocení). Na tuto otázku uměli odpovědět studenti zemědělské školy a částečně z gymnázia. Poněkud je zarážející neznalost u studentek SZŠ, kdy naopak u zdravotníků platí zkusit tep vyhmatat na velkých tepnách.  Na otázku jaký je správný poměr umělého dýchání a srdeční masáže u dospělého jedince správně odpověděly studentky SZŠ v 93,7 %. Studenti zbývajících škol ve správných odpovědích měli značné rezervy. Je vidět, že je stále problémem zapamatovat si nové guidelines pro resuscitaci.


Neodkladná resuscitace prodělala v posledních letech poměrně bouřlivý vývoj. Změnily se doporučené postupy tzv. resuscitační guidelines. Nové resuscitační postupy jsou v platnosti od roku 2010. Cílem nových doporučení pro resuscitaci je ji zjednodušit a zefektivnit. Ukazuje se, že nové resuscitační postupy se zcela nevžily do podvědomí laické veřejnosti.


Závěr

Z analýzy předkládaných výsledků je zřejmé, že studenti, kteří se našeho průzkumu zúčastnili, postupy KPR ovládají ve větší míře, ale v některých případech podle postupů, které byly parafrázovány v minulosti a ne podle doporučení z roku 2010. Pokládáme za důležité laickou veřejnost motivovat k absolvování kurzů první pomoci. Neodkladné resuscitaci není věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila a to nejen u zdravotníků, ale i u laické veřejnosti. Cílem by mělo být zavedení předmětu první pomoc do vzdělávacích osnov anebo realizovat kurz první pomoci. Na výuce tohoto předmětu by se měli podílet profesionálové, kteří jsou pravidelně v oblasti novinek  v resuscitaci proškolování. Správný praktický nácvik a znalost jednoduchých úkonů může vést mnohdy k záchraně lidského života.
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Souhrn 



V tomto příspěvku podáváme informace o terapeutické komunitě jako způsobu organizace léčebné instituce nebo oddělení, kdy je cíleně podporována účast pacientů na řízení zařízení, na plánování aktivit a na léčbě. Terapeutické komunity pro lidi závislé na návykových látkách začaly vznikat po druhé světové válce v USA. Ke specifickým rysům terapeutické komunity pro závislé patří vnitřní diferenciace a je kladen větší důraz na důsledné dodržování jasných pravidel. Klienti, kteří jsou v komunitě déle a osvědčili se, mají větší odpovědnost a získávají výhody. Terapeutické komunity patří k účinným formám léčby drogových závislostí. Efektivnost léčby často koreluje s délkou léčby. Průkopníkem terapeutických komunit pro pacienty závislé na alkoholu v České republice je Jaroslav Skála. Podle něj je důležitý důsledný režim, který je založený na požadavcích vystavujících pacienty výraznému stresu. Na oddělení je stanoven přesný denní, týdenní i dlouhodobý režim. Důležité je klienta přesvědčit o nutnosti naprosté a trvalé abstinence. Terapeutický proces má posilovat konstruktivní složky osobnosti klienta.


Klíčová slova: Komunita. Klient. Závislost. Léčba. Návykové látky.


Summary


In this article is provided information about the therapeutic community as a way of organizing the medical institution or department where is specifically encouraged the participation of patient in the management of facility, planning activities and treatment. Therapeutic communities for people addicted on addictive substances began to emerge after World War II in the United States. The specific features of the therapeutic community for addicts include internal differentiation and greater emphasis on strict adherence to clear rules. Clients who are in the community longer and proved to have more responsibility gain benefits. Therapeutic communities are effective forms of treatment for drug addiction. The effectiveness of treatment often correlates with the length of treatment. The pioneer of therapeutic communities for alcohol-dependent patients in the Czech Republic is Jaroslav Skala. According to him, it is important to have the consistent scheme which is based on the requirements of patients exposed to significant stress. The department has established an accurate day, week and long-term regime. It is important to convince the client of the need of complete and permanent abstinence. The therapeutic process is to strengthen the constructive components of client’s personality.


Key words: Community. Client. Addiction. Treatment. Addictive substances.

Úvod

Terapeutická komunita (dále jen TK) je jedním článkem v systému léčby a rehabilitace drogově závislích. Jedná se o rezidencní dlouhodobý program, který je vetšinou umístnen v prostředí mimo město, kde společne žije skupina lidí, kteří se chtějí zbavit svojí závislosti.TK sehrává zásadní roli při změne životního stylu klientů a obnově jejich sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí po dokoncení léčby (HARTL, 2004).

TK pro drogově závislé jsou v České republice relativně novým fenoménem, začátky se datují zhruba před dvaceti lety. Vývoj TK v České republice je považován za svébytný díky vlivu situace komunistického Československa, víceméne uzavřeného západnímu světu a jeho myšlenkovým proudům. Český model pak považuje za zdařenou syntézu demokratické a hierarchické tradice, která pružne reaguje a nechá se inspirovat různorodými zdroji. Počátky TK jsou u nás spojeny se jménem Jaroslava Skály a jeho specializovaným lůžkovým oddělením pro alkoholiky v Praze pod jménem Apolinář. Skála zde začal uplatnovat zásady terapeutické komunity spojené s behaviorálními přístupy, zdůraznoval odpovědnost pacientů za léčbu, ale také odpovědnost kolektivní. Do léčby zahrnuje pravidelná shromáždení komunity, skupinovou a rodinnou terapii. Apolinářský model se sice hlásí k demokratické tradici TK, avšak má některé rysy hierarchických komunit, kdy zde hraje důležitou roli režim. Dalším předchůdcem dnešních TK pro drogově závislé byly TK zaměřené na léčbu neurotiků v Lobci, spojené se jmény manželu Knoblochových. Knobloch vycházel z komunitních principu Maxwella Jonese, které aplikoval na léčbu s neurotiky Vycházel z psychodynamické perspektivy a svůj lobecský model charakterizoval jako „léčebný kolektiv, v nemž probíhá kolektivní psychoterapie.“


Velký vliv na pozdější vývoj TK v ČR měl vznik výcviku "SUR" (Skála, Urban, Rubeš), který se zaměřoval na vzdelávání budoucích psychoterapeutů v sebezkušenostním skupinovém výcviku. Tento výcvik měl mnohé komunitní prvky používané později v charakteristických TK. Klasické TK pro drogově závislé jak je známe dnes vznikaly až po revoluci po roce 1989, jelikož po otevření hranic se západem došlo k masivnímu rozvoji konzumace tvrdých ilegálních drog. Jako první založilo TK pro drogově závislé pražské sdružení SANANIM roku 1990 v Nemcicích v Jižních Čechách. Jejich model se hlásí jednak k tradici hierarchických TK z USA, ale také k tradici české. Podle tohto modelu se dále inspirovaly další TK pro drogově závislé. V současné době se v ČR nachází mezi 15 až 20 zařízení tohto typu, z nichž vetšina vzájemně spolupracuje v rámci sekce TK.


Závislost


Při definici závislosti vycházíme z jedné z nejpoužívanějších klasifikací, a to Mezinárodní klasifikace nemocí, kde je závislost definována jako „Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménu, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.“


Závislost se delí na fyzickou a psychickou. Fyzická závislost nutí uživatele dodržovat určitý interval mezi jednotlivými užitími drogy, aby se nedostavil odvykací stav (abstinenční příznaky). Psychická závislost je mnohem hůře ovlivnitelná, její zvládnutí vyžaduje zásadní změnu myšlení, vztahu, prostředí a životního stylu (HARTL, 2004). Překonání psychické závislosti může trvat několik měsícu či let a bývá důvodem recidiv i po několikaletém abstinování. Závislost je v dnešní době vnímána nékterými odborníky drogových závislostí jako naučené chování. Toto naučené chování je ovlivněno více složkami, a to individuální biologickou a psychologickou výbavou jednotlivce a jeho sociálním prostředím. Výslednice působení těchto složek bývá u každého jedince rozdílná. Z tohto přístupu vychází i dnešní pojetí léčby v TK, kdy se jedinci v rámci sociálního učení učí novým vzorcům chování.


Droga


Při definování drogy vycházím z definice Nešpora a Provazníkové (1999), kteří za drogu považují jakou koliv prírodní či syntetickou látku, která mení po vpravení do lidského organismu jednu nebo více psychických či telesných funkcí. K tomu Hartl (2004) a Minařík


(2007) dodávají dva její znaky, a to psychotropní efekt (ovlivnení nálady, vnímání a prožívání reality, povzbuzení či tlumení somatopsychických funkcí) a schopnost vyvolat na sobě závislost pri opakovaném užívání.


Dělení drog


Dělení drog se liší podle hlediska, které použijeme. Můžeme drogy rozdělit jednak na legální a nelegální. Další odlišení se vztahuje k míře rizika, kterou užívání drog způsobuje, kdy můžeme rozdělit drogy na měkké (zde patrí predevším kanabinoidy) a tvrdé drogy. Rozdělení, které uvádí více autorů se týká hlediska typu působení a chemického složení drogy. Zde máme 3 skupiny, a to tlumivé látky (vyvolávají útlum nervového systému), stimulancia (zvyšují duševní i telesnou aktivitu) a halucinogeny či psychodelika (vyvolávají změnu vnímání reality).


Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí rozdělení psychoaktivních látek, které způsobují duševní poruchy a poruchy chování, a to na alkohol, opioidy (napr. heroin), kanabinoidy, sedativa nebo hypnotika, kokain, jiná stimulancia (napr. pervitin), halucinogeny, tabák a organická rozpouštedla (MINAŘÍK, 2007).


Stimulacní drogy (Stimulancia)


Stimulancia jsou látky chemické struktury stimulacne působící na centrální nervový systém. Tím vyvolávají telesné i duševní povzbuzení. Jejich hlavním účinkem je pocit euforie spojený se zlepšením nálady, potlačením únavy a pocitu hladu, celkovým zrychlením psychických procesu spolu s větší predstavivostí, zvýšenou schopností vcítit se do pocitu druhých a uvolněním psychických zábran. Při intoxikaci se uživatel cítí plný energie a je schopný vysokého výkonu, po odeznění intoxikace dochází k útlumu a vyčerpání.


Užíváním těchto látek pak vzniká závislosti, pričemž stimulancia nevyvolávají závislost fyzickou, ale jen psychickou, která se vyznačuje především cravingem (toužení po látce). Při dlouhodobém užívání se mění psychický stav jedince a často vede k rozvinutí toxické psychózy. Ta však může vypuknout i po jednorázově vysoké dávce. Toxická psychóza se projevuje znaky paranoi a paranoidními halucinacemi. Mezi nejvýznamnější zástupce patří kokain, amfetaminy, pervitin jako zástupce metamfetaminu. Někdy je do této skupiny zařazována MDMA (extáze) a legální drogy jako káva a čaj. Pervitin je často popisován jako tradiční „ceská“ droga. Získává se pomocí chemického procesu z běžne dostupných látek, které obsahují některé léky proti nachlazení, obsahující efedrin Některé prameny uvádí, že se jedná o nejrozšírenejší drogu v České republice. Čistý pervitin má podobu bílého prášku, bez zápachu, horké chuti, na černém trhu bývá zabarven do žluta či do fialova. Užívá se prevažně nitrožilne a šnupáním, jeho hlavní příznaky intoxikace končí kolem 8-24 hodin po užití. Jeho krátkodobé a dlouhodobé účinky odpovídají účinkům stimulancií, popsaných výše.


Terapeutická komunita


TK je definována ve dvojím slova smyslu, a to buď v širším pojetí jako teoretická koncepce či systém, anebo v užším pojetí jako léčebná metoda. První pojetí je charakterizováno jako systém organizace léčebného oddelení, ve kterém se podporuje všestranně otevřená komunikace a spoluúčast všech členů komunity, včetne klientů, na rozhodování. Významnou složkou této formy organizace jsou každodenní schůzky klientů a personálu, pri nichž dochází k výmene informací, projednávání problémů ve vzájemných vztazích a schůzek personálu, na nichž se usiluje o pochopení interpersonálních procesů v zarízení a objasnení reakcí členů terapeutického týmu vúči klientum i vúči sobě navzájem (KALINA, 2008).

Druhým pojetím je psychoterapeutická metoda, pri níž se využívají modelové situace malé společenské skupiny k projekci a korekci maladaptivních interpersonálních stereotypů prožívání a chování. Pri společném soužití, kdy jsou zajišteny různorodé činnosti a diferencované role, poskytují vzájemné interakce a konflikty materiál, na nemž se klienti učí poznávat svůj podíl na vytváření, udržování a opakování svých životních problému a konfliktů. Současne si při tom mohou osvojovat nové, diferencovanejší a prizpůsobivější formy chování a jejich společenský dopad.


Charakteristiky TK


Cílem léčby v TK není jen odstranění závislosti na drogách a sebedestruktivního chování, ale naučit se pozitivnímu životnímu stylu, zvládání stresu a konfliktů konstruktivními způsoby a změnit i vnímání sebe samotného na pozitivní. Aby tato změna byla možná, musí k tomu existovat adekvátní podmínky (KALINA, 2008). TK se považuje za místo naděje a víry v to, že se můžeme vědome změnit, že skupina může tuto změnu výrazně urychlit, že to můžeme udělat pouze převzetím odpovědnosti za vlastní život a své okolí, a že nám k tomu může pomoci stabilizující a ukotvující struktura komunity. 


Jako základní principy TK popisují někteří autori následující:


· aktivní podíl klientů na léčení (společne se zodpovedností za řízení komunity a léčbu v ní), 

· vzájemnou komunikaci na všech úrovních,

· zvýšenou míru rovnoprávnosti v rozhododování (s určitými mezemi a pravomocemi terapeutického týmu),

· pospolitost spočívající v podpoře vztahu a interakci mezi členy komunity,

· sociální učení.


Někdy jsou uváděna specifika TK pro drogově závislé ve větší míře hierarchické struktury, která se projevuje různými právy a povinnostmi pro klienty na základě jejich fáze léčby či jednotlivých funkcí. Důležitým prvkem TK je režim, a to z důvodu jeho upevnůjící a stabilizující funkce. Do režimu zahrnují pravidla TK, která se týkají časového rozvrhu dne a týdne, povinností klienta a požadavků na jeho chování, dále jakým způsobem se toto chování hodnotí, udělování sankcí za prestupky nebo naopak výhod za jeho dodržování. Kardinální pravidla, která klienti musí dodržovat, jsou zákaz drog, alkoholu a manipulace s nimi, zákaz násilného chování a zákaz navazování sexuálních vztahů v rámci komunity. Někdy se přidává pravidlo závazků podŕízení s rozhodnutí komunity. Časová struktura týdne by měla být rozdelena rovnoměřne na jednotlivé aktivity, spánek a volný čas. Hodnocení klienta probíhá na komunitních setkáních na kterém se podílí terapeuti i klienti. Sankce či ocenení mají formu bud zmeny pozice v hierarchii v komunite anebo plnení speciálních úkolu (elaboráty a písemné práce). Pokud dochází k závažnému porušení kardinálního pravidla, jde o sankci nejvyšší – odchod z komunity.

Terapie v TK se dá rozdelit na 4 oblasti a to pomocí jednotlivých prvků léčby, které tyto


oblasti pokrývají. Jedná se o:


· prvky zaměřené na vývoj osobnosti a emoce,


· prvky zaměřené na chování,


· prvky zaměřené na vzdelání, etiku a spiritualitu,


· prvky zaměřené na dovednost prežít a být profesne zajišten.


Z tohto rozdělení vychází konkrétní program TK, kdy se uplatnuje vedle sebe terapie 
a výchova, které jsou neoddelitelnými součástmi léčby.


Konkrétní aktivity programu v TK


Centrální místo v programu TK hrají každodenní schůze komunity. Tyto schůze bývají bud organizační povahy, na těch se rozdělují konkrétní úkoly klientům, předávají se funkce spojené s chodem komunity, řeší se aktuální problémy v komunite a přijímají se rozhodnutí. Druhým typem schůzí jsou interakční schůze, týkající se vztahu a interakce mezi klienty navzájem či mezi klienty a personálem.


Skupinové terapie sehrávají důležitou roli v programu TK, používají jako základní materiál vše, co se odehrává v živote komunity. Dle jejich zameření se rozdělují na biografické (zpracování životopisu klientů), tematické (zaměřené na určité téma) a interakční (zabývající se vztahy mezi klienty komunity.) Dále se dá využít používání genderových skupin, které se zabývají specifickými tématy mužů a žen (oddělene pro muže a ženy), skupin hodnotících, kdy je klient hodnocen ostatními, a skupin nácvikových, zaměřených na osobní rozvoj sociálních dovedností. Skupiny se konají vetšinou každý den s tím, že existuje týdenní rozvrh zaměření skupin (každý den se konají jiné typy skupin).


Jako speciální typy skupinových setkání je používání verbálních i neverbálních technik, jako je arteterapie, psychodrama, různé práce s tělem (častá bývá relaxace či psychogymnastika) a další (ADAMEČEK, RICHTEROVÁ-TEMÍNOVÁ, KALINA, 2003).


Individuální terapie v TK spočívá ve vedení a podpoře jednotlivých klientů jim přideleným terapeutem (garantem). Garant hodnotí stav klienta a plnení léčebného plánu a dále ho podporuje v prinášení individuálních témat na skupinová sezení. Individuální terapie probíhá většinou jednou za týden podle individuální domluvy klienta a terapeuta.


Rodinná terapie v TK spočívá ve spolupráci se členy rodiny a partnery klienta, a to predevším pri jejich návštevách komunity. Jedná se bud o terapii s rodinou, která se zabývá rodinnými problémy konkrétní rodiny klienta, nebo o skupiny s blízkými, kde se mohou setkávat rodiny více klientů současne (NEŠPOR, PROVAZNÍKOVÁ, 1999).


Pracovní terapie zaujímá speciální místo v rámci fungování TK. Je považována za prostor k projevení a korekci postoju a vztahů, týkajících se práce a pracovního kolektivu. V komunite její členové obstarávají veškerou činnost k zajištení jejího chodu a údržby, jako domácí práce (vaření, úklid), pečování o zahradu či zvírata. Tímto způsobem si klienti osvojují pracovní návyky a dovednosti a je jim umožněna jejich větší míra zapojení, rozdelení různých pracovních rolí a odpovědnosti v rámci hierarchie.


Vzdelávání v komunite se týká témat prevence relapsu (návrat k užívání návykových látek), filozofie principu TK a různých praktických dovedností. Může probíhat v podobe přednášek, semináru nebo nácviku, které jsou vedeny terapeuty či jinými odborníky nebo samotnými klienty.


Důležitou roli ve volnčasové i sportovní aktiviě je společné trávení volného času. Působí jako stmelující prvek komunity a je zdrojem pozitivních zážitků, zábavy, uvolnění a euforie času jako alternativu pro jejich bývalý životní styl.


Fáze léčby


Léčba v TK je strukturována do jednotlivých fází, v českých TK mívá nejčastěji 4 fáze, a to fázi „nultou“, první, druhou a třetí.


Nultá fáze probíhá většinou 2-4 týdny a slouží k dokončování vstupní procedury, sestavuje se léčebný plán, klient se rozhoduje, zda v léčbě chce pokračovat.


Pvní fáze trvá obvykle 3 měsíce, slouží k zabehnutí se klienta do fungování komunity, kdy se začíná orientovat v jejích pravidlech a vztazích. Má prostor pro odnaučení se destruktivnímu chování, učí se sebevyjádření, otevřenosti a orientaci ve skupinovém prostředí, je izolován od vnějšího světa a učí se životu bez návykových látek.


Druhá fáze tvorí nejdelší úsek v léčbě v TK (cca 50 %), trvá přibližne 3-6 měsíců.


Klient přijímá a uplatnuje hodnoty komunity, dostává funkce v samosprávě, pracuje na svém vývoji řešení problémů a konfrontuje vztahy k ostatním členům komunity. Navazuje více kontaktů s vnějším světem, začíná se pracovat s jeho rodinou.


Třetí fáze trvá většinou 2-3 měsíce, slouží jako fáze odlučování se s komunitou a příprava na život mimo TK. Klientům přibývá kontaktů s vnějším světem, bývají uvolnováni ve dne z programů, mohou docházet do zaměstnání, shánet si ubytování a zajištovat doléčování.


Klienti TK


Obecne jsou klienti TK charakterizování jako osoby závislé na návykových látkách ve středním až těžkém stupni závislosti, často s kriminální anamnézou a těžším psychosociálním, případne somatickým poškozením, nejčastěji ve věku 18-35 let. Pacienti mnohdy mívají problémy v oblasti psychologické (napr. nezralost, nízké sebehodnocení), sociální (napr. špatné rodinné zázemí, trestná činnost), případně somatické (napr. výskyt hepatitidy B/C). Kontraindikováni pro léčbu v TK jsou mentálně retardovaní klienti, neschopní porozumět pojetí programu, poté klienti psychiatrickými problémy. V současné době se však vyvíjejí modifikované TK pro specifickou klientelu s integrovanou léčbou, kde se mohou nacházet klienti s tzv. duální diagnózou (souběh poruchy způsobené návykovou látkou a jiné diagnózy, nejčastěji psychiatrické) (KOOYMAN, 1992).


Sociální pracovník a jeho místo v terapeutickém týmu


Sociálnímu pracovníku v TK se přisuzuje specifická pozice, jelikož se zabývá interakcemi mezi jedincem a sociálním prostředím. Pomoc sociálního pracovníka se zaměřuje na dosahování rovnováhy mezi očekáváním sociálního prostřědí a schopností lidí toto očekávání zvládat. Sociální pracovník v TK má za úkol usnadnovat klientům přístup k síti různých institucí, pomáhat klientům v řešení problémů z oblastí sociálne a pracovně právní, trestní, občanské či rodinné. V tomto smyslu zastává funkcii kontaktu s vnějším sociálním prostředím, může se uplatnit u rodinné terapie či poslední fáze léčby, kdy klienti těchto kontaktu mají více (KALINA, 2008). Sociální pracovníky je možné začlenit i do terapeutického týmu. V posledním desetiletí bývá tým TK většinou multidisciplinární, tedy pracovníci jsou různého typu vzdělání, které bývá doplnováno výcviky z oblastí skupinové či individuální psychoterapie, rodinné terapie, arteterapie a jiných neverbálních metod.


Faktory ovlivňující léčbu v TK - pomáhající faktory v léčbě


Léčba v TK je charakterizována jako zvláštní forma intenzivní skupinové psychoterapie. Proto se dá předpokládat, že se zde budou projevovat účinné faktory skupinové psychoterapie.


Účinné faktory skupinové psychoterapie se vzájemne prolínají, proto o nich pojednáváme společne. Nejdřívě rozebíráme skupinovou soudržnost, jenž je faktorem vyskytujícím se u psychodynamických teorií. K těm náleží také faktory sebeexplorace, sebeprojevení a katarze, jež souvisí s odkrýváním vnitřního světa klientů v bezpečném prostředí skupiny a jeho následným zpracováváním (NEŠPOR, PROVAZNÍKOVÁ, 1999). Poté se věnujeme  interpersonálnímu učení, které je vhodné k rozpoznávání maladaptivních vzorců chování pomocí zpětné vazby od ostatních a učení se nových vzorců chování. Nakonec popisujeme dodávání naděje, jenž hraje významnou roli z pohledu humanistických teorií a vztahuje se k hledání smyslu života.


Skupinová soudržnost (skupinová koheze)


Léčba v TK je převážne skupinového charakteru, je založena na vztazích, a to jak mezi klienty samotnými tak i mezi klienty a terapeuty. Proto je důležité, aby zde byla vytvorena skupinová koheze. V kontrastu s ní zde funguje také skupinová tenze, tedy určité napětí v rámci skupiny, díky různorodosti názoru a potřebe respektovat druhé. Je důležité, aby koheze a tenze byly v dynamické rovnováze.


Dodržení skupinové soudržnosti pro skupinovou terapii s terapeutickým vztahem je nezbytné pro fungování dalších skupinových terapeutických faktorů. Soudržnost se definuje jako výslednice všech sil působících na klienty tak, že ve skupine setrvávají. Význam skupinové soudržnosti tkví v podpoře emocionálního sdílení vlastního vnitřního světa a následného přijetí ostatními. Působí zde faktor emoční podpory, kdy skupina vytváří prostředí bezpečí pro její členy pomocí zájmu a prrijetí, címž pomáhá k jejich otevření se skupine (KALINA, 2003c). Emoční podpora je součástí sociální opory, kterou klienti mohou vnímat v rámci skupiny v zátěžových situacích a má pozitivní vliv na psychické či fyzické zdraví. Velmi důležitá je účinnost samotného skupinového zážitku, který napomáhá zvyšování sebeúcty.


Sebeexplorace a sebeprojevení


V TK je podněcováno otevrřné sebeprojevení i tech nejskrytějších myšlenek, zážitků a přání. S tím souvisí aktivní zkoumání sebe samého neboli sebeexplorace. Dochází k vedomému 


sebepoznávání klientů. Člen skupiny na sebe bere riziko pri projěvení chování, citů a motivů ze skryté a tajné oblasti, často spojených s pocity viny a studu. Proto je důležité, aby k němu docházelo v prostredí podpory a porozumění ze strany skupiny (v rámci skupinové soudržnosti), jinak to pro jedince může být traumatizující.


Katarze (odreagování)


Faktor katarze spočívá v otevřeném projevení potlačených negativních emocí, spojených s traumatizujícími zážitky z minulosti klientů /NEŠPOR, PROVAZNÍKOVÁ, 1999/. Dochází ke znovuprožití těchto událostí v důvěrné a podpůrné atmosféře skupiny, po cemž často přichází pocit úlevy a vypořádání se s potlačenou tenzí. Je neoddelitelně spojena se skupinovou soudržností, kdy podpůrné vztahy ve skupine podporují projevení emocí.


Interpersonální učení


V TK existuje široký prostor pro učení se v rámci vztahu, jelikož klienti jsou v neustálém sociálním kontaktu. Vytváří se zde sociální mikrosvět, kdy jedinci jednají s ostatními členy skupiny jako s lidmi mimo skupinu, začnou se tedy projevovat jejich způsoby maladaptivního chování, které se pak využívají jako materiál při práci se skupinou. K tomu, aby klient mohl pracovat na změne chování, mu slouží zpětná vazba od ostatních. Pomocí ní může jedinec dosáhnout náhledu, tedy objevení nových skutečností o sobě, o svém chování, vědomých i nevědomých motivacích. Tím může pochopit souvislosti mezi vlastní psychikou, mezilidskými vztahy a maladaptivním chováním. Součástí interpersonálního učení je i korektivní emoční zkušenost (KALINA, 2003a). Je charakterizována jako silně emoční prožití situace či vztahu z minulosti (může být i traumatizujícím zážitkem) v novéma vhodnějším postředí podporující skupiny, kdy vzniká možnost pro korektivní emoční zkušenost.


Dodávání naděje


Dodávání naděje je součástí celého procesu léčby v TK, která se snaží povzbuzovat klienty k víře v možnost změny sebe sama a jejich života. Je zde vyzdvižena důležitost dodávání naděje zejména v úvodní fázi. Posilování naděje slouží k posilování motivace a k dodávání energie pri překonávání překážek na ceste k cíli. Naději je velmi nutná k tomu, aby klient zůstal v terapii, ocenůje však i byt jen víru ve způsob a účinnost léčby. Naději vnímají klienti i rámci pozorování zlepšování jiných členu, současných klientů či těch, kteří léčbu dokončili (bývalí členové – klienti komunity).


Faktory komplikující léčbu


Klientům mohou léčbu komplikovat faktory, vycházející bud z jejich osobních charakteristik, ze vztahu k ostatním anebo z povahy léčby. Shrnujeme je do 4 nejčastejších oblastí problému léčbě:


· problémy související s drogami a s léčbou,


· problémy sebepojetí,


· problémy související se vztahy,


· problémy v sociálních schopnostech (MINAŘÍK, 2007).


Relaps a craving (opětovné užití drogy po abstinenci a bažení)


Relaps a craving souvisí s přetrvávajícími znaky psychické závislosti na pervitinu, jenž se může projevovat u klientů v průbehu léčby, predevším v začátecních fázích (může se také projevit v závěrečných fázích léčby.) Craving je popisován jako běžná komplikace abstinence. Je rovněž popisováno, že craving je „hybnou silou“ celého procesu relapsu a vyskytuje se u 100 % relapsu. Někteří autori mluví o nedostatečně uvědomovaném cravingu, který může spouštět relaps. Příčinou je nízká schopnost sebeuvědomení si vlastní psychiky, tela a emocí, jenž odráží to, co klient obecne postrádá. Jako důvod je uvádena nadměrná únava a nevyváženost životního stylu. Dalším důvodem špatného vnímání cravingu bývají nerealistické nároky na sebe a tendence si myšlenky související s cravingem zakazovat a nepřipouštet. S těmito tématy se v TK pracuje v rámci skupin prevence relapsu pomocí technik zvládání cravingu a relapsu. Relaps je spíše než jednorázovou událostí procesem, který začíná až několik týdnu před samotným užitím návykové látky. Jeho základnou je celková nerovnováha životního stylu (signálem může být výskyt cravingu), z níž vyplývají vysoce rizikové situace ohrožující sebekontrolu pacienta.


Tyto situace se rozdělují do 3 obecných skupin:


· negativní emoční stavy (většinou intrapersonální), jako frustrace, vztek, úzkost, deprese či nuda (HARTL, 2004),


· interpersonální konflikty, jako negativní konfliktní vztahy s partnery, přáteli či členy rodiny, konfrontace v zamestnání či v jiných sociálních situacích,


· sociální tlak, který můuže být jak přímý (setkání s drogovým známým, který nabídne


· drogu) anebo nepřímý (výskyt v blízkosti osob užívajících drogy) (DVOŘÁČEK, 2003).


Předčasné ukončení léčby


Předčasné ukoncení léčby je v TK častým jevem, průmerne vypadává České republice 35% klientů,(ve svete až 80 %) a to především v prvním období léčby (během prvních tří měsícu). Většina předčasných ukončení je svévolného charakteru, kdy se klienti rozhodnou odejít sami. Jako hlavní důvody předčasného ukončení léčby se uvádí 3 okruhy problémů:


· problémy s drogami jako relaps, craving, svádení ostatních klientů nebo ostatními klienty, pochybnost o smyslu a schopnosti dosáhnout života bez drog,


· vztahové problémy, mezi které patrí vztahy v komunite (s ostatními klienty, s terapeuty, s partnerem či vlastním dítetem) i mimo ni (s partnerem a rodinou),


· celkový postoj k léčbě jako pesimismus, dlouhodobá váhavost či nerozhodnost.


Vypadnutí z léčby se muže projevit i jako problém celé TK, kdy k němu dochází díky působení antiterapeutických norem v rámci tvoření mocenských podskupin či díky působení


jiných skupinových procesu (KALINA, 2003b). Také nastavení léčebného programu může být pro některé problémovější klienty neschudné, kdy nejsou tyto nároky schopni zvládat bez potrebné podpory Zde se tedy ukazuje jako důležitý individuální přístup ke klientům a vytváření bezpěčného a podpůrného prostředí v TK.


Závěř


Cílem nášho příspěvku bylo popsat faktory ovlivnující klienty závislé na návykových látkách pri léčbě v terapeutické komunite. Klientům v léčbě v TK nejvíce pomáhá skupina, která jim poskytuje emoční podporu, a to především v rámci skupinové terapie. Vedle toho jim pomáhá i individuální podpora od jejich garanta v rámci individuální terapie. Podpora od skupiny, tak i od terapeutů pomáhá klientům při rešení krizových situací a vlastních problémů, často spojených s traumaty z minulosti. Dále klientům v léčbě pomáhá bezpečné a strukturované prostředí TK, které jim poskytuje zázemí, bezpčcí a stabilitu /DVOŘÁČEK, 2003/. Toto prostredí klientům umožnuje zkoušet si nové věci, role a chování v bezpěčí. Dodává jim naději a šanci na nový život bez návykových látek, což se ukazuje jako motivace pro jejich setrvání v léčbě i pro další abstinenci. Důležité je především také znovunavázání kontaktu s rodinou v rámci rodinné terapie. Klientům léčbu komplikuje rád TK a v rámci nej jeho pravidla. Mnohdy pro ně bývá težké si na rád zvyknout, dodržovat ho a léčbu ukončují. Dalším komplikujícím faktorem se může jevit velká psychická a fyzická zátěž, která je na klienty vyvíjena v rámci léčby a která jim může způsobovat negativní emoční stavy, jenž byli dřívě zvyklí řešit užitím návykové látky. Zátěž je vnímána jako komplikace, zároven je však důležité si tuto zátěž vyzkoušet právě v bezpečném prostředí TK (KRATOCHVÍL, 1979). Velmi důležité je podporovat v léčbě a zjištovat co jim léčbu komplikuje a co jim vadí. Problematika závislosti na návykových látkách je velice obšírná a nedá se v našem příspěvku celá obsáhnout. Považujeme ji pouze za mírné nastínení tohto problému, který se dá chápat jako problém celosvětový a je nutno věnovat mu poyornost a yabývat se jim i nadále.
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Súhrn


Autorky sa zaoberajú problematikou a postavením komunikácie  pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti klientom z odlišných kultúr. Bližšie popisujú dôležitosť komunikácie v transkultúrnom ošetrovateľstve. Ako vyplýva zo záverov medzinárodných štúdií, komunikačné problémy medzi zdravotníkmi a klientmi pochádzajúcimi z odlišných kultúr sú najčastejším problémom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto klientom.


Kľúčové slová: Komunikácia. Kultúra. Migranti. Interkultúrne odlišnosti. Komunikačné bariéry. Komunikačná etiketa. Starostlivosť.


Abstract 

The paper is described the impact of the communication between clients from different cultures backgrounds in the health care system. Authors are focused on the importance of the communication in transcultural nursing. According international studies results, communication difficulties are a major obstacle between health care providers and their clients, coming from different culture backgrounds. 


Key words: Communication. Culture. Migrants. Intercultural differences. Barriers in communication. Communication etiquette. Care.


Úvod


Keď sa po prvý krát stretneme s človekom z inej kultúry, máme tendenciu prehliadať to, čo s ním máme zhodné a zamerať sa na to, čím sme od neho odlišní. Napriek tomu máme všetci DNA z 98 % rovnakú, sme si teda viac podobní než odlišní, i keď možno pochádzame z rôznych kultúr. Jazyk, reč a komunikácia sú najvýraznejšími a najčastejšími odlišnosťami medzi kultúrami. „Komunikácia a kultúra sú navzájom úzko prepojené. Komunikácia je prostriedkom, ktorým sa kultúra šíri a zároveň uchováva pre ďalšie generácie. Kultúra ovplyvňuje to, ako sú naše verbálne i neverbálne prejavy dotované“ (Giger, 2013). Problematikou ošetrovania klientov z odlišnej kultúry, vrátane komunikácie, sa zaoberá transkultúrne ošetrovateľstvo. Ako uvádza zakladateľka odboru Madeleine Leiningerová „transkultúrne ošetrovateľstvo je praktický a teoretický odbor orientovaný na zhodné a rozdielne prvky v starostlivosti o klientov z odlišných kultúr“ (Leininger, McFarland, 2006).


Metodika


Príspevok bol spracovaný na základe analýzy aktuálnej domácej a zahraničnej knižnej literatúry. Do príspevku bol použitý výber štúdií publikovaných v impaktovaných recenzovaných periodikách v databáze EBCSO a Web of Knowledge. Užší výber bol realizovaný na základe kľúčových slov: transcultural nursing, communication, migrants, language barriers, health care, cross-cultural care.


Komunikácia je základný spoločenský proces, ktorý môžeme charakterizovať ako odovzdávanie významov medzi ľuďmi. Komunikáciou vo všeobecnosti rozumieme spôsob, ktorým ľudia nadväzujú vzájomný kontakt, oznamujú si svoje myšlienky, citové zážitky, postoje. „V interkulturálnej komunikácií existujú dve vrstvy: jedna súvisí priamo s jazykom, ktorým sa komunikuje, druhá je spojená s konvenciami a rituálmi, ktoré sprevádzajú sociálny styk. Táto druhá vrstva - neverbálna komunikácia - býva tiež označovaná ako komunikačná etiketa. K problémom dochádza vtedy, keď účastníci interkulturálnej komunikácie ovládajú príslušný jazyk ale nepoznajú, resp. poznajú, ale nerešpektujú pravidlá komunikačnej etikety svojich partnerov“ (Průcha, 2001). K rozporu v interkulturálnej komunikácii môže dochádzať aj vtedy, ak žije vedľa seba v jednej krajine množstvo rôznych kultúr (napr.: USA). Napriek tomu, že môžu používať ten istý jazyk, kultúra stále ovplyvňuje ich neverbálnu komunikáciu. Napríklad u juhozápadných amerických indiánov je pokladané  za prejav neúcty priamy pohľad do očí hovoriaceho. Ak chodí dieťa z tejto kultúry do školy, kde má anglickú učiteľku môže sa pri konverzácií s ňou vyhýbať priamemu pohľadu do očí. Učiteľka neznalá kultúrnej podmienenosti môže práve toto pokladať za prejav neúcty, pokus o klamanie alebo nečestnosť. Podobnú skúsenosť pri ošetrovaní mala zakladateľka transkultúrneho ošetrovateľstva Madeleine Leiningerová, ktorá si už v 50-tých rokoch minulého storočia všímala kultúrne podmienené rozdiely v správaní sa detí, ktoré boli z odlišných kultúrnych pozadí (Košková, Eliášová, 2006). „M. Leiningerová nazvala svoju teóriu Teóriou kultúrne diverzifikovanej (rôznorodej) a univerzálnej (zhodnej) starostlivosti. Myslí tým poznanie, pochopenie a využívanie spoločných a rozdielnych znakov rôznych kultúr pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ (Špirudová a kol, 2006). „Transkultúrny prístup v ošetrovateľskej, rovnako  ako v zdravotníckej praxi, kladie dôraz na poznávanie hodnôt, presvedčení a zvyklostí jednotlivcov alebo skupín z odlišného kultúrneho prostredia“  (Mastiliaková a kol. 2003). Na základe tohto poznania môžeme poskytnúť klientom z inej kultúry starostlivosť, ktorá nie je v rozpore s ich kultúrnymi zvyklosťami. Takejto starostlivosti hovoříme, že je kultúrne zhodná, kultúrne prispôsobená  alebo kultúrne senzitívna.


Neoddeliteľnú súčasť transkultúrneho prístupu v zdravotnej starostlivosti tvorí komunikácia. Ako uvádza Tuohy et al. (2008) „komunikačná bariéra je popisovaná ako vôbec najčastejší problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti klientom z odlišných kultur“. Schopnosť efektívnej komunikácie s klientom, ktorý pochádza z odlišnej kultúry nazývajú niektorí autori kultúrno – lingvistickou kompetenciou. (Berlin et al, 2010; Jirwe, Gerrish, et al., 2008; Muňoz, Luckmann 2005). 


Britská autorka Irena Papadopoulos, ktorá sa zaoberá výučbou kultúrnych kompetencií u zdravotníckych pracovníkov, identifikovala dva základné elementy transkultúrnych komunikačných kompetencií: 


1. kultúrno-komunikatívnu kompetenciu – požaduje od zdravotníckeho pracovníka, aby sa učil pochopiť kultúrne podmienené hodnoty, vzorce správania a pravidlá sociálnej interakcie v danej kultúre. To znamená rozvoj špecifických vedomostí a ich používanie pri náhľade na určitú kultúru, následné čerpanie z týchto vedomostí a vedenie seba samého k pochopeniu klienta z inej kultúry. Ide o osobnú schopnosť.


2. interkultúrna komunikácia – je všeobecná schopnosť rozoznať potreby v komunikácii naprieč kultúrnymi hranicami. Táto schopnosť nám umožňuje zostať v kontakte s naším vlastným pocitom autenticity, pritom chápať obavy z dvojjazyčnosti a rozoznať potenciálne a skutočné potreby vedúce k efektívnej komunikácii. (Papadopoulos, Helman, Purnell, 2006)


Rozdiely v interkultúrnej komunikácii sú podľa Průchy (2001) dané „jednak samotnou lingvistickou rôznorodosťou ľudstva, teda odlišnosťou jazykov, ktoré používajú národy a etnika, ďalej rituálmi a konvenciami spojenými s užívaním týchto jazykov v sociálnom styku a konotáciami, čiže sprievodnými významami, ktoré sú odovzdávané prostredníctvom jednotlivých jazykov“. V multikultúrnej praxi sa často stretávame s ťažkosťami subjektívneho i objektívneho charakteru pri vnímaní informácií - tieto prekážky nazývame komunikačnými bariérami (Horňáková, Sušinková, 2007).


Ako uvádzajú popredné americké autorky v oblasti transkultúrneho ošetrovateľstva Giger a Davidhiraz (2004), „komunikácia má v ošetrovateľstve svoje dôležité miesto a jej výučba je súčasťou kurikúl. Napriek tomu je komunikácia často príčinou bariéry medzi sestrou a klientom, predovšetkým vtedy, keď sú obaja z rôznych kultúr. Ak klient a sestra nerozprávajú rovnakým jazykom alebo ich komunikačné schémy sú odlišné, vtedy môžu mať obidvaja – klient aj sestra pocit odsúdenia a bezmocnosti“. 


Z medzinárodnej švédsko – britskej štúdie zameranej na skúsenosti študentov s komunikáciou v multikultúrnom zdravotníckom prostredí vyplýva, že pri ošetrovaní klientov, s ktorými nezdieľame spoločný jazyk sa starostlivosť o ne stáva mechanická a neosobná. Personál je viac vystavený riziku poškodenia pacienta z dôvodu komunikačnej bariéry (Jirwe, Gerrish, Emami, 2010). 


Švajčiarska autorka Dagmar Domenig (2004) z centra pre migráciu a zdravie v Berne sa zaoberá problematikou dopadu migrantov na švajčiarsky zdravotný systém. Švajčiarsko je známe ako krajina s vysokou úrovňou zdravotnej starostlivosti, ktorá dbá na uplatňovanie pokynov Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti starostlivosti o migrantov. Migrantom je poskytovaná rovnaká zdravotná starostlivosť ako domácej populácii, dokonca niektoré nemocnice dostávajú označenie „migrants friendly hospital“. Napriek všetkým týmto snahám švajčiarskeho zdravotného systému, majú migranti v porovnaní s domácou populáciou horšiu zdravotnú starostlivosť. Ako uvádza autorka, dôvodom je komunikačná bariéra. Následkom nej sú migranti horšie informovaní napríklad o následnej starostlivosti po operáciách  a invazívnych výkonoch. V dôsledku zlej jazykovej vybavenosti migranti často nerozumejú diagnóze, nepochopia požiadavky na dodržovanie liečebného režimu a užívanie liekov. Zlá komunikácia s personálom v dôsledku neznalosti jazyka často vedie k tomu, že sú migranti personálom označovaní ako nevďační a horšie spolupracujúci než domáce obyvateľstvo (Domenig, 2004).


Problémy v komunikácii s klientmi z odlišných kultúr môžeme z pohľadu zdravotnej starostlivosti rozdeliť do troch skupín: 


· Komunikačné problémy v akútnej starostlivosti, kde je dokonalá anamnéza základom úspešného urgentného zásahu a kde komunikačné bariéry najviac ohrozujú zdravie i život pacienta. 


· Komunikačné problémy v plánovanej zdravotnej starostlivosti, kde je potrebné, aby klient dostatočne chápal diagnózu a požiadavky na liečebný či preventívny režim.


· Komunikačné problémy v ambulantnej sfére, predovšetkým tam, kde prichádzajú cudzinci na jednorazové ošetrenie.


Každá z týchto skupín vyžaduje osobitý prístup k riešeniu preklenutia komunikačnej bariéry. Zvláštnou kapitolou v komunikácii je používanie tretej osoby -  tlmočníka.


Záver


„Transkulturálna komunikácia v zdravotníckej praxi je organizovaný schematizovaný systém správania sa, ktorý umožňuje a riadi interakciu medzi sestrou a pacientom. Ide o výmenu správ a tvorbu ich významov. Keďže tento dej – odovzdávanie správ a tvorba ich významov sa deje súčasne, komunikácia a kultúra sú vzájomne spojené. V efektívnej transkultúrnej komunikácií ide o vzájomné pochopenie významov spojených s odovzdávanou správou. Bariéry v komunikácií zahrnujú rozdiely v jazyku, svetonázore a hodnotách“. (Andrews, Boyle, 2008).  Závery medzinárodných štúdií poukazujú na fakt, že komunikačná bariéra je popisovaná ako vôbec najčastejší problém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti klientom z odlišných kultúr. (Tuohy et al., 2008). Problémy v komunikácií a správnom porozumení podanej informácie vedú často k  nedostatku vedomostí o dodržovaní liečebného režimu, čo je najčastejší dôvodom výrazne horšej kvality zdravotnej starostlivosti u migrantov v porovnaní s domácim obyvateľstvom (Jirwe et al., 2010, Domenig, 2004). Na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môžu komunikačné problémy viesť k obavám z pochybenia, pocitu neuspokojenia, vnímania klienta ako nevďačného alebo nespolupracujúceho. Ak zdravotnícky personál a klient nedokážu preklenúť komunikačnú bariéru, stáva sa starostlivosť o klienta mechanická a neosobná (El-Amouri, O´Neil, 2011; Berlin, 2010; Domenig, 2004)
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Súhrn


Tuberkulóza je najstarším infekčným „zabijákom“ ľudstva a aj dnes je takou závažnou hrozbou pre zdravie, že Svetová zdravotnícka organizácia ju prirovnáva k časovanej bombe. Svetová pandémia HIV pozitivity, narkománia, migrácia obyvateľstva a stále zlá sociálno-ekonomická situácia a veľakrát aj nevhodná liečba spôsobili novú vlnu nárastu tuberkulózy. Vážnym celosvetovým problémom sú klasické ale aj novovznikajúce rizikové skupiny chorých na tuberkulózu, ktoré výrazne ovplyvňujú epidemiologickú situáciu tuberkulózy. V Slovenskej republike je zatiaľ tuberkulóza ako najzávažnejšie infekčné ochorenie pod kontrolou, ako to dokazuje aj súčasná epidemiologická situácia. Napriek tomu treba na toto závažné ochorenie myslieť a venovať mu zvýšenú pozornosť.


Kľúčové slová: Tuberkulóza. Epidemiologická situácia. Historický vývoj. Formy tuberkulózy.


Summary


Tuberculosis is an infectious killer of humanity's oldest and today is such a serious threat to health. The World Health Organization compares it to the time bomb. World pandemic of HIV positive, drug addiction, migration and population remains poor socio-economic situation and the often inadequate treatment caused a new wave of growth tuberculosis. The classic and emerging risk groups for TB patients, which significantly affect the epidemiological situation of tuberculosis, are a serious global problem. The tuberculosis as the most serious infectious disease is control in The Slovak Republic, as it evidenced by the current epidemiological situation. Nevertheless, we should to think and pay attention to this a serious illness.


Key words: Tuberculosis. Epidemiological situation. Historical development. Forms of tuberculosis.

„Nemôžem s určitosťou povedať, že zomrel len na jednu chorobu, 


lebo tu boli mnohé, ktoré sa dohodli a spojili svoje sily, aby privodili jeho koniec.


Mal vodnatý opuch, mal suchoty, prepchával sa, mal dnu, a ako niektorí hovoria 


v črevách mu šarapatil syfilis. Avšak kapitánom všetkých týchto poslov smrti, 


ktorí mu vyšli v ústrety, aby si ho vzali, boli suchoty- a tie ho doviedli do hrobu.“


 John Bunyan (1628- 1688 ) Život a smrť pána Badmana (1680)


Úvod


Tuberkulóza nazývaná aj suchoty, je choroba známa už od praveku. Potvrdzuje to aj v Heidelbergu objavený relatívne nový nález acidorezistetných a alkoholrezistentných bacilov v úbytkoch ľudských skeletov z roku 5000 pred Kristom, na ktorých bolo vidieť zrútenie 4. torakálneho stavca a jeho splynutie s 5. stavcom.


Podobný nález zistili aj v egyptských múmiách pochádzajúcich z obdobia 3500 rokov pred n. l.(Dobson, 2009). Pri pojednávaní o vývoji a pokrokoch proti tuberkulóze treba spomenúť priekopníkov v boji proti tejto zákernej chorobe, ktorí sa zaslúžili o súčasný stav vedomostí o tejto infekčnej chorobe o jej pôvodcovi, včasnej diagnostike a liečbe.


Tuberkulóza (TBC) je chronická bakteriálna infekcia, ktorá trápi ľudstvo pravdepodobne od dávnoveku. Môže ju prenášať človek (baktéria Mycobactrium tuberculosis) aj hovädzí dobytok (baktéria Mycobacterium bovis) a dokáže napadnúť takmer každé tkanivo alebo orgán tela.


Identifikovanie mnohých minulých foriem tuberkulózy môže byť mätúce. Široká rozmanitosť názvov – skrofulóza, suchoty, chradnutie, cintorínsky kašeľ a biela smrť – odzrkadľuje nespočetné symptómy tejto premenlivej a smrteľnej choroby.


Najbežnejšou formou je pľúcna tuberkulóza, ktorá postihuje pľúca a prenáša sa z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou.


Táto forma TBC sa stala jednou z najväčších pohrôm priemyselne vyspelých miest v 19.a začiatkom 20. storočia.


Napriek vzniku účinnej liečby v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa v poslednom čase objavilo alarmujúce znovuzrodenie tuberkulózy, vrátane jej formy rezistnej na lieky.


V roku 1993 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila všeobecný núdzový stav ohrozenia tuberkulózou.


Nemecký spisovateľ Thomas Mann vydal v roku 1924 román  „Čarovný vrch“. Dielo rozpráva o živote a smrti v sanatóriu pre tuberkulotikov vo švajčiarskych Alpách na začiatku 20. storočia.


„Najvyššie položené sanatórium je Schatzalp - odtiaľto ho nemôžete vidieť. V zime musia zvážať ich telá dole na bobových saniach, lebo cesty sú zaviate.“Ich telá? Ááá, rozumiem. Predstav si!“ povedal Hans Castrop. A odrazu vybuchol do smiechu ,zúrivého nepotlačiteľného smiechu, ktorý otriasal celým jeho telom, a tak znetvoril jeho tvár, ktorá bola stuhnutá mrazivým vetrom, až sa zdalo, že ho to muselo bolieť.


Castrop zistil, že tuberkulóza nie je na smiech. To nie je smiech, ktorý zmení výraz tváre tých, ktorí trpia konečným štádiom tuberkulózy, ale zúrivý, krvavý kašeľ, dýchavičnosť, bolesť, nočné potenie, pomalé zákerne chradnutie a chátranie trýzneného organizmu.

Castrop, ktorého ochabujúce zdravie prinútilo zostať v sanatóriu sedem rokov, pochopí, že: „človek musí prežiť hlbokú skúsenosť s chorobou a smrťou, aby dospel k vyrovnanému duševnému stavu a zdraviu.“


Chronologický pohľad na históriu tuberkulózy


· 2700 rokov pred n. l. - prvý možný opis tuberkulózy (staroveké egyptské kresby zobrazujú postavy s hrbom na chrbte, čo bola typická deformácia chorých na spinálnu tuberkulózu; jazvy na pľúcach múmii prezrádzajú existenciu jej pľúcnej formy);


· 5. storočie pred n. l. - grécki lekári opisujú chorobu „chradnutie“, čo bola pravdepodobne tuberkulóza; neskôr ju spomínajú aj Rimania. Gréci ju pripisovali „zlému ovzdušiu“ a Rimania odporúčali kúpanie v ľudskom moči, pitie krvi slonov alebo jedenie pečených vlkov;


· 1660 -1685 n. l. - Anglický kráľ Karol II „kladie svoju ruku“ na takmer 100 000 svojich poddaných, ktorí trpia na skrofulózu (forma TBC lymfatických uzlín), čo je známe ako „ zlo kráľa“ /Dobson, 2009/;


· r. 1689 - tuberkulózne lézie, opísané ako tuberkuly, sa začínajú pozorovať pod mikroskopom;


· r. 1816 - vynález fonendoskopu, umožňuje lekárom počúvať zvuky hrudníka;


· 30. roky 19. storočia - prvé použitie slova „tuberkulóza“, ktoré pomaly nahrádza staršie názvy „suchoty“ a  „chradnutie“;


· r. 1882 - Robert Koch izoluje a objavuje bacil spôsobujúci TBC. „V budúcnosti človek už nebude musieť v boji proti tejto strašnej pliage ľudskej rasy zápasiť s niečím neznámym, ale so skutočným parazitom“ Robert Koch (1843 -1910);


· r. 1884 - Edward Trudeau (1848- 1915) zakladá známe sanatórium Adirondack Cottage na brehoch jazera Saranac v štáte New York;


· r. 1895 - Wilhem Röntgen (1845-1923) objavuje röntgenové lúče, ktoré lekárom umožňujú zistiť TBC pomocou snímkovania;


· r. 1921 - je vyvinutá BCG vakcína proti tuberkulóze;


· r. 1944 - objavenie Streptomycínu, prvého účinného antibiotika proti tuberkulóze;


· 50. roky 20. storočia - írsky lekár John Crofton vyvíja „edinburskú metódu“, ktorá kombinuje tri lieky na liečbu TBC,  dosahuje vynikajúce výsledky (Dobson, 2009);


· 80. roky 20. storočia - v západnej časti sveta je TBC na ústupe;


· 90. roky 20. storočia - TBC sa opäť objavuje ako vážny problém verejného zdravia a spolu s HIV/AIDS a kmeňmi TBC rezistentnými na mnohé lieky;


· r. 1993 - Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vyhlasuje všeobecný núdzový stav ohrozenia tuberkulózou;


· r. 2006 - SZO vyhlasuje nový program „Stop TBC“.


Formy a pomenovania tuberkulózy v minulosti


U väčšiny ľudí sa objavuje prirodzená odolnosť proti TBC, iba u jedného z desiatich infikovaných sa vyvinie aktívna forma tuberkulózy. Pľúcna tuberkulóza, ktorá postupne ničí pľúca, je najbežnejšia forma TBC, u človeka sa objavujú aktívne príznaky ako:  vykašliavanie krvi, nočné potenie, chradnutie a celková telesná vyčerpanosť.


V stredoveku choroba známa ako „skroflúza“ možno bola žľazovou formou TBC. Slovo „skrofulóza“ je zdrobnenina latinského slova scrofa s významom „chovná prasnica“ – je to narážka na opuchnutý vzhľad človeka, ktorý ma zdurené lymfatické uzliny na krku a zjavenie pripomína „malé prasa“. Táto forma TBC bola známa aj ako „zlo kráľa“.


Kráľovský dotyk 


Po stáročia anglický králi a kráľovné vyhlasovali, že majú schopnosť vyliečiť chorých na skrofulózu alebo „zlo kráľa“ svojím dotykom. Verili, že táto moc bola udelená Bohom len pravým kráľovským následníkom a ceremónie zahrňujúce kráľovský dotyk sa používali na legitímne uvedenie oprávnených dedičov na trón. Tento zvyk zanikol v Anglicku v 18. storočí, no vo Francúzsku pokračoval až do roku 1825. 


„Zlo kráľa“ a skrofulóza patrili k mnohým pomenovaniam, ktoré sa používali na opísanie rôznych foriem tuberkulózy. Lekári celé stáročia názvom suchoty označovali pľúcnu tuberkulózu a obľúbeným ekvivalentom bol názov „chradnutie“. Lupus vulgaris bolo pomenovanie tuberkulózy kože, ktorá spôsobuje odporné zohyzdenie najmä na tvári. Pottova choroba, choroba chrbtice, bola pomenovaná po Percivalovi Pottovi (1714 - 1788) a tuberkulóza kôry nadobličkových žliaz dostala pomenovanie Addisonova choroba po anglickom lekárovi Thomasovi Addisonovi (1793 - 1860). Široká škála názvov používaných v stredoveku a na začiatku moderných čias komplikuje možnosť dopracovať sa k záveru, aký dopad na ľudstvo mala táto choroba (SCOTT, 1994). 


Pomenovanie a identifikovanie choroby


Britský lekár Richard Morton (1637- 1698) vo svojej monografii Ftiziológia  prvýkrát použil výraz „tuberkul“ z latinského slova tuberculum – hrčka, na označenie drobných uzlíkov zapáleného tkaniva, ktoré objavil v pľúcach pacientov, ktorí zomreli na suchoty. V roku 1816 francúzsky lekár René Théophile Hyacinthe Laennec (1781 – 1826), ktorý pravdepodobne zomrel sám na tuberkulózu, vynašiel zariadenie- fonendoskop, ktoré umožňovalo diagnostikovať toto ochorenie u živých pacientov. Pomocou neho lekári mohli počúvať zosilnené  zvuky pri dýchaní, zvuk krvi prúdiacej v srdci a stav pľúc pri vyčerpaní. 


Do tridsiatych rokov 19. storočia sa výraz „tuberkulóza“ v lekárskom slovníku nepoužíval. Pojem zaviedol až profesor medicíny v Zürichu Johann Lukas Schoenlein (1793- 1864). V roku 1882 významný nemecký bakteriológ Robert Koch izoloval a objavil bacil TBC – Mycobacterium tuberculosis. Koch svojím objavom nakoniec stanovil, že ľudská forma tuberkulózy  je schopná napádať rôzne orgány a tkanivá - bola nákazlivá bakteriálna infekcia prenášaná vzduchom, ktorá sa šírila kašľom, kýchaním a pľuvaním zvyčajne po dlhom a blízkom kontakte s infikovanou osobou (NIKLÍČEK, MANOVÁ, 1981).


Biela smrť


V 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia sa tuberkulóza – najmä jej  pľúcna forma zabila pravdepodobne až milióny ľudí. Označovali ju ako bielu smrť alebo biely mor- názov súvisel s charakteristickou bledosťou jej obetí.


Tuberkulóza spolu s armádou ďalších masových chorôb doslova hubila jednu generáciu za druhou. Priemerná dĺžka života pracujúcej triedy bola v niektorých priemyselných mestách niečo nad 30 rokov a tuberkulóza sa zaradila na popredné miesta rebríčka príčin smrti v polovici 19. storočia (NIKLÍČEK, MANOVÁ, 1981).


Začiatkom  20. storočia TBC zabila viac ľudí na celom svete než akákoľvek iná infekcia. Predstava hľadania „zdravého vzduchu“- či už v kúpeľoch, pri mori alebo na horách – prispela k nárastu vzniku ozdravných sanatórií. Do tridsiatych rokov 20. storočia bolo v Británii 420 sanatórií s 30 000 lôžkami v hornatom alebo vidieckom prostredí, ktoré ponúkali „osviežujúci a čerstvý vzduch“ pre chorľavé pľúca. V USA sa zakladanie sanatórií vrátane svetoznámeho sanatória Adirondack Cottage na brehoch jazera Saranac v štáte New York odštartovalo na začiatku 20. storočia.


Kampane na podporu verejného zdravia pokračovali poúčaním ľudí, ako sa vyhnúť nakazeniu alebo šíreniu tuberkulózy. Jeden jasný príkaz znel „neodpľuvať“ a na mnohých verejných miestach boli rozmiestené pľuvadla, aby sa obmedzilo šírenie bacilov prenášaných vzduchom.


V meste New York sa odpľutie trestalo ako priestupok a v roku 1916 takmer 200 amerických miest malo platné predpisy proti odpľúvaniu na verejnosti.


V roku 1895 Wilhelm Röntgen (1845 - 1923), profesor fyziky na univerzite v Wurzburgu v Bavorsku, objavil röntgen, čo lekárom umožnilo získať jasnejší obraz pľúc chorých na tuberkulózu (RIPPA, 1956). 


Vakcína a tri lieky


Koch bol presvedčený, že vynašiel glycerínové sérum na liečbu tuberkulózy pod názvom „tuberkulín“. Istý čas ho tajil a v roku 1890 oznámil, že vyriešil problém liečby TBC. Ukázalo sa ale, že radosť bola predčasná.


Vývoj sa napokon podaril v roku 1921 dvom francúzskym vedcom Albertovi Calmettovi (1863- 1933) a Camillovi Guérinovi (1872- 1961) – vakcína dostala názov BCG (Bacille Calmette – Guérin). Túto vakcínu, jeden z významných medicínskych vedeckých objavov na začiatku 20. storočia, v mnohých krajinách široko používali po druhej svetovej vojne, ale v USA obľúbenosť nenašla. 


V polovici 40. rokov 20. storočia, sa začalo používať prvé antibiotikum účinné proti TBC - Streptomycín. Selman Waksman (1888 - 1973), Američan, narodený na Ukrajine, objavil vhodnú kultúru plesne, ktorá rástla v hrdlách sliepok chovaných na prehnojených poliach.


Kyselina paraaminosalicylová (PAS) a Izoniazid, dva ďalšie antituberkulotické lieky, sa neskôr kombinovali so Streptomycínom. Cieľ: prevencia rezistencie na akýkoľvek jednotlivý liek. Táto terapia tromi liekmi, ktorý vyvinul sir John Crofton a jeho tím v Edinburgu v päťdesiatych rokoch 20. storočia, sa stala známou ako Edinburgská metóda. Úspech v liečbe TBC bol obdivuhodný. V nasledujúcich desaťročiach zachránila milióny životov na celom svete. Dôležitými faktormi v povojnovej ére boli aj pasterizácia mlieka a udržanie chovu hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy. Opatrenia znížili počet prípadov bovinnej tuberkulózy.


V polovici 20. storočia  prevládal obrovský optimizmus, že s vakcínou proti TBC a silnými antibiotikami bude táto choroba eliminovaná a do šesťdesiatych rokov 20. storočia mnoho sanatórií prestalo plniť  svoju pôvodnú funkciu. V nasledujúcich desaťročiach výskyt nových prípadov tuberkulózy dramaticky klesol až na takú úroveň, že v 80. rokoch 20. storočia sa TBC prestala považovať za chorobu ohrozujúcu verejné zdravie v západnej časti sveta.


Pokles výskytu TBC


Historici spätne hodnotili zmeny v úmrtnosti na TBC v období jedného a pol storočia, uvedomili si, že aj napriek obrovskému počtu obetí, ktorý si TBC vyžiadala až do obratu v liečbe v 20. storočí, klesajúci trend úmrtnosti na TBC sa začal dávno predtým, než sa objavili tieto „zázračné tabletky“, dokonca skôr než Koch objavil pôvodcu TBC, tri štvrtiny tohto poklesu nastali pred zavedením BCG vakcíny a antibiotík do liečby TBC.


Príčiny tejto zmeny zmiatli historikov a kládli si otázku, že ak vakcína a terapeutický liek nehrali žiadnu úlohu v počiatočnom štádiu poklesu TBC, čo iné mohlo pomôcť? Niektorí sa domnievajú, že najdôležitejším faktorom bola kvalitnejšia strava, iní poukazujú na rozsiahle opatrenia a zlepšenia verejného zdravia vrátane izolácie a starostlivosti o chorých v nemocniciach a sanatóriách súčasne so snahou predchádzať šíreniu infekcie a poskytovať podporné opatrenia zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých pacientov (DOBSON, 2009). Sociálne a ekonomické zlepšenia, lepšie bývanie a pracovné podmienky pre chudobných, sú ďalšie faktory, ktoré pravdepodobne prispeli k tomuto klesajúcemu trendu. Možné je aj to, že v priebehu 19. a 20. storočia pravdepodobne existoval pokles schopnosti mikroorganizmov vyvolávať nákazu TBC (NIKLÍČEK, MANOVÁ, 1981).


Tuberkulóza je mnohotvárne ochorenie s rôznymi prejavmi a jej pravdepodobné, že niektoré kombinácie týchto faktorov sú zodpovedné za pokles výskytu, trend, ktorý sa neskôr ešte urýchlil širokým zavedením snímkovania, vakcinácie a antibiotickej liečby.


Choroba, ktorá nikdy nezanikla


V chudobných krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky sa TBC v 20. storočí stávala čoraz závažnejším problémom a na celom svete sa v poslednom období prejavilo jej hrozivé oživenie. Ukázalo sa, že táto choroba nikdy nezanikla.


Prišla ďalšia obrovská epidemiologická tragédia, aby sa TBC opäť vrátila na program medzinárodného zdravia – HIV /AIDS. V polovici 80. rokov v USA sa vyskytli prípady TBC v centrálnych častiach miest medzi bezdomovcami, narkomanmi a väzňami, ale aj medzi prisťahovalcami. Vo východnej Európe v bývalom Sovietskom zväze po páde komunizmu počet prípadov TBC prudko narastal. Súvis bol so spoločenskými a ekonomickými zmenami, vojnami a etnickými konfliktami. Vo veľkých západoeurópskych mestách, ako napr. v Londýne, začal počet prípadov TBC narastať medzi prisťahovalcami a utečencami. Bola to však epidémia AIDS, spojená s objavením sa multirezistentných kmeňov TBC, ktorá toto ochorenie opäť katapultovala do svetla reflektorov.


Kombináciu HIV/AIDS a mulitrezistentných kmeňov TBC predstavuje vražednú kombináciu dvoch chorôb, ktorá ešte viac zvyšuje úmrtnosť, lebo každá z nich urýchľuje postup tej druhej.


U dospelých s latentnou formou infekcie TBC, ktorí sú zároveň infikovaný vírusom HIV, sa riziko vzniku klinických symptómov TBC zvyšuje z približne 10 na 50 percent. V niektorých častiach subsaharskej Afriky je asi 10 – 15 percent dospelých infikovaných vírusom HIV a TBC súčasne, počet prípadov TBC za rok vzrástol od 80. rokov 20. storočia desaťnásobne.


Štatistky šokovali medzinárodné zdravotnícke organizácie a tak v roku 1993 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila všeobecný núdzový stav ohrozenia tuberkulózou.


V polovici deväťdesiatych rokov bol uvedený do života program „Stop tuberkulóze“ a metóda priamej kontroly užívania antituberkulotík (známa ako DOTS) sa stala uznávanou stratégiou na kontrolu TBC. Napriek tomu, že metóda DOTS bola v niektorých častiach sveta úspešná, najnovšie údaje o TBC vzbudzujú veľké obavy. TBC je v súčasnosti jedným z najväčších samostatných infekčných zabijakov na svete.


Na ceste v boji proti tuberkulóze


Optimistické prognózy, ktoré vznikli v 80. rokoch 20. storočia na základe kontinuálneho aj keď pomalého poklesu výskytu tuberkulózy, že do tretieho tisícročia vstúpime bez tohto ochorenia, sú dnes jednoznačne utópiou. Svetová pandémia AIDS, narkománia, migrácia obyvateľstva i stále zlá sociálno-ekonomická situácia a nezriedka i neadekvátna terapia spôsobili novú vlnu nárastu tuberkulózy (DOBSON, 2009). 


V roku 2010 bolo hlásených 8,8 milióna nových prípadov tuberkulózy, z toho bolo 6% v európskom regióne. Každú hodinu v Európe ochorie 50 ľudí a 8 zomrie na tuberkulózu. Celkovo bolo v európskom regióne WHO hlásených 309 818 nových prípadov tuberkulózy (Solovič, 2011).


Dnešná Európska únia vypracovala nový plán boja proti tuberkulóze. Tak, ako sa zmenili okolnosti a aspekty možných rizík, čo súvisí predovšetkým s rozšírením bezhraničného priestoru a pohybom obyvateľstva, je potrebné poskytovať efektívnejšiu ochranu pred možnou nákazou a uviesť do života nové prístupy v boji proti TBC /HOMOLKA, VOTAVA, 2003/. Z  možných budúcich ohrození sú multirezistentné kmene TBC. Sú odolné voči dvom najefektívnejším antituberkolutikám - isoniazidu a rifampicinu, a  predstavujú veľkú výzvu do budúcnosti. Multirezistentná tuberkulóza a X-liekovo rezistentná tuberkulóza (v súčasnosti prakticky neliečiteľná forma) sú ohrozením pre európsky región.  Ročne vzniká viac ako 70 000 prípadov multirezistentnej tuberkulózy, z toho je 95 % vo východoeurópskom regióne. Podobne rozdielna je aj úroveň infikovania TBC a HIV v jednotlivých regiónoch EÚ. Tretina zo 40 miliónov HIV infikovaných osôb vo svete je v súčasnosti zároveň infikovaná tuberkulózou. U HIV infikovaných osôb je 50- násobne vyššie riziko infikovať sa TBC ako u zdravej populácie, bez adekvátnej liečby zomiera na tuberkulózu až 90 % HIV infikovaných v priebehu niekoľkých mesiacov. Najviac TBC pacientov infikovaných zároveň vírusom HIV je v Portugalsku - 14 %, ale signifikantný nárast bol zaznamenaný aj vo Veľkej Británii z dôvodu prisťahovalectva a v Estónsku z dôvodu zvýšenia HIV infekcie u užívateľov drog. Vo veľkomestách: Londýn, Paríž, Miláno a Barcelona zaznamenali v posledných rokoch výrazný nárast tohto ochorenia najmä s prílivom migrantov z krajín s vysokým výskytom TBC. Barcelona a Miláno mali výskyt TBC v rozpätí 20 až 25 prípadov na 100 000 obyvateľov a Paríž s Londýnom 35 až 45 prípadov na 100 000 obyvateľov (Solovič a kol., 2012). 


Významnou rizikovou skupinou pre tuberkulózu sú väzni. Väznice vo viacerých krajinách európskeho regiónu SZO nevyhovujú základným hygienickým požiadavkám, sú preplnené bez možnosti ventilácie. Výskyt tuberkulózy je tu 30- násobne vyšší ako u civilnej populácie. Heslom Svetového dňa tuberkulózy na rok 2011 je „ Na ceste v boji proti tuberkulóze“  Tohtoročná kampaň, tak ako aj minuloročná, sa zameriava na jednotlivcov po celom svete, ktorí dokázali nájsť nové spôsoby boja proti TBC a slúžia ako inšpirácia pre ostatných. 


Situácia na Slovensku


V roku 1951 bola chorobnosť tuberkulózy na Slovensku 299,7 na 100 000 obyvateľov. V roku 2000 klesla na 20 na 100 000 obyvateľov a v roku 2009 po prvý krát pod 10 prípadov na 100 000 obyvateľov.


V roku 2009 sme na Slovensku dokázali ďalej znížiť výskyt tuberkulózy pod 550 prípadov a po prvýkrát sme poklesli vo výskyte tohto závažného ochorenia pod 10 prípadov  na 100 000 obyvateľov a v nasledujúcich rokoch tento klesajúci trend naďalej pokračoval (Solovič, 2011).


V roku 2011 sme mali do Národného registra TBC hlásených 399 prípadov tuberkulózy, čo je 7,34 na 100 000 obyvateľov. Počet novozistených prípadov na 100 000 obyvateľov bol 6,42. V 337 prípadoch išlo o pľúcne formy tuberkulózy, v 62 prípadoch o mimopľúcne formy tuberkulózy. V 50 prípadoch išlo o recidívu tuberkulózy. 


V roku 2011 bolo hlásených 199 bakteriologicky overených prípadov, čo je 47,89 % z celkového počtu registrovaných ochorení. Mikroskopicky pozitívnych prípadov bolo 127 prípadov.


Pri porovnaní vekových skupín možno na Slovensku pozorovať rozdiely medzi výskytom TBC u mužov 251 prípadov a u žien 148 prípadov TBC. U žien je výskyt najmä vo vyššom veku a u mužov vo vekovej kategórii 50 – 59 ročných. V detskej populácii sa tuberkulóza vyskytla v 17 prípadoch.

V roku 2011 zomrelo 5 pacientov na tuberkulózu, 19 prípadov bolo registrovaných ako  úmrtie pacienta s TBC.


Z 399 prípadov bolo pre ťažkosti  zistených 305 prípadov, pri kontrole evidovaných  24 prípadov, v rámci vyšetrenia kontaktov  18, pri preventívnej prehliadke   31 a pri pitve bol zistený 1 prípad.


Z pridružených ochorení sa najčastejšie vyskytovali ochorenia pečene u 62 pacientov, v 24 prípadoch bol pacient liečený na diabetes mellitus, v 3 prípadoch duševné ochorenia, v 24prípadoch koincidencia TBC malígneho ochorenia. V roku 2011 nebol zahlásený ani jeden prípad koinfekcie TBC a HIV infekcie (ŠRÁMKOVÁ, 1989).


Podľa geografického rozloženia v Slovenskej republike najhoršími oblasťami s najvyšším výskytom tohto ochorenia je oblasť východného Slovenska (Prešovský kraj 13,96 na 100 000 obyvateľov) nasleduje Košický kraj s 10,51 na 100 000 obyvateľov. Najnižší  výskyt zaznamenávame v Trnavskom a Nitrianskom. 


Z 399 hlásených prípadov  tbc v roku 2011 išlo o 62 mimopľúcnych foriem tuberkulózy ako hlavné miesto postihnutia, najčastejšie to bolo tuberkulózna pleuritída v 18 prípadoch, TBC chrbtice v 13 prípadoch, močové ústrojenstvo v 3 prípadoch, mimohrudníkové lymfatické uzliny v 14 prípadoch, v 6 prípadoch vnútrohrudníkové lymfatické uzliny, v 4 prípadoch gynekologické formy tuberkulózy, 1 krát čriev a peritonea, v 4 prípadoch išlo o inú lokalizáciu z toho 1 krát išlo o očnú formu tuberkulózy.


V roku 2011 bolo na Slovensku celkovo 6 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií. Analýza výsledkov liečby za rok 2010 nám dokumentuje, že liečba, ktorú dostávajú pacienti je plne indikovaná a správna, nakoľko až 93% úspešnosť liečby u novo zistených mikroskopicky pozitívnych prípadov (Solovič, Švecová, 2012).


Po komunikácii s  PhDr. Janou Švecovou z Národného registra pacientov s tuberkulózou, ktoré sídli v Národnom  ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch ponúkam analýzu údajov hlásených do NRT. Počet prípadov ochorenia TBC ako aj vývoj chorobnosti na TBC v rokoch 1960 – 2011 sú znázornené prostredníctvom grafov 1 a 2. Je tu aj spomenutý vývoj chorobnosti TBC na Slovensku podľa krajov v rokoch 2004 – 2011 (graf 3). Analýza  v grafe 4 ponúka aj počet prípadov pľúcnej a mimopľúcnej formy TBC na Slovensku v rokoch 1988 – 2011. Všetky tieto materiály sú uvedené v prílohe.

Záver


Vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike potvrdzuje, že zatiaľ je tuberkulóza ako najzávažnejšie infekčné ochorenie pod kontrolou. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť klasickým rizikovým skupinám obyvateľstva – asociáli, alkoholici, bezdomovci, staršie vekové skupiny, pretože tuberkulóza je najzávažnejšou sociálnou chorobou. 


Splnenie  cieľov WHO v boji s týmto závažným ochorením však bude vyžadovať nevyhnutnú účasť vlád krajín EÚ na kontrole tuberkulózy, zabezpečiť účinné programy kontroly tuberkulózy, finančné zdroje potrebné pre efektívnu kontrolovanú krátkodobú liečbu všetkých foriem aktívnej tuberkulózy, zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok, vývoj nových potentných a ľahko užívateľných liekov a vývoj účinnejšieho očkovania (HOMOLKA, VOTAVA, 2003).




Graf 1 Počet prípadov TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2011



Graf 2 Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2011 
(počet prípadov na 100 000 obyvateľov).




Graf 3 Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 2004 – 2011 podľa krajov 
(počet prípadov na 100 000 obyvateľov).




Graf 4 Počet prípadov pľúcnej a mimopľúcnej formy TBC na Slovensku 
v rokoch 1988 – 2011
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Abstrakt


Príčin bolestí chrbta môže byť viacero a sú aj pomerne rôznorodé. Chrbát môže bolieť od poranenia a preťaženia svalov, väzov, medzistavcových kĺbov a krížovo-bedrových kĺbov, ale aj v dôsledku tlaku na nervové korene v miechovom kanáli, osteoartrózy, kvôli posunu stavcov, ich zlomeninám či zúženiu miechového kanála. Príčinou bolestí však môžu byť aj deformity chrbtice – napríklad skolióza alebo kyfóza. Ďalšou príčinou býva osteoartróza. Tohto ochorenia pribúda so zvyšujúcim sa vekom. Dôsledkom je opotrebovávanie kĺbov, čo sa prejavuje bolestivosťou. Jednou z možnosti prevencie a liečby bolestí chrbta  je aj cvičenie s elastickým lanom.



Kľúčové slová: Bolesť chrbta. Stabilizácia. Mobilizácia. Cvičenie. Rehabilitácia.  


Abstract


The causes of back pain can be multiple and are also quite diverse. Back may hurt from injury and strain muscles, ligaments, intervertebral joints and cross-hip, but also because of the pressure on the nerve roots in the spinal canal, osteoarthritis, due to the shift of vertebrae fractures or narrowing of the spinal canal. The cause of the pain may be a deformity of the spine - such as scoliosis or kyphosis. Another cause is osteoarthritis. This disease is increasing with increasing age. As a result of the wear of the joints, which results in pain. One of the options for preventing and treating back pain is also training with elastic rope

Key words:  Back pain. Stabilization. Mobilization. Exercise. Rehabilitation.

Úvod 


Najčastejšou príčinou bolesti chrbta je svalová dysbalancia a poruchy pohybových stereotypov, čo znamená nesprávnu pohybovú aktivitu. Existuje veľa spôsobov, ako predchádzať bolestiam chrbta. Cvičenie s elastickým lanom je založené na dlhoročných odborných skúsenostiach. Cvičenie pôvodne vzniklo ako jedna z možností konzervatívnej liečby  pri výhreze medzistavcovej platničky. 


Stabilizácia, mobilizácia systém (SMS)


Základom metódy SMS je spinálna stabilizácia chrbtice, ktorá pohybom ruky aktivizuje šikmé brušné svaly a preťahuje chrbticu smerom nahor, čo kompenzuje sedavý spôsob života, uvoľňuje napätie, relaxuje krk a šiji a upravuje rozsah pohybu v ramennom pletenci, ktorá býva blokovaný nesprávnymi stereotypmi tela. Do každého cviku sa sústreďuje zároveň aj posilňovanie, stabilizácia, preťahovanie, relaxácia, koordináta a nácvik rovnováhy.  Jednotlivé cviky sa prevádzajú pomaly, s malou intenzitou, presne, s dôrazom na detaily, rozsiahlym pohybom paží a dolných končatín v stoji (podľa zdravotných ťažkostí je možné cviky prevádzať aj v sede), naboso a pravidelne. 


SMS je cvičenie:


· posilňovacie – posilňuje oslabené svaly,


· preťahovacie – preťahuje napäté a skrátené svaly,

· mobilizačné – obnovuje kĺbovú pohyblivosť,


· stabilizačné – dáva telu potrebnú pevnosť, zabezpečuje stabilitu v dobe pokoja a hlavne v dobe pohybu – dynamická stabilizácia


· koordinačné – koordinuje vzájomné postavenie pohybových segmentov


· optimalizuje riadenie pohybu – precvičuje pohybové stereotypy ako je chôdza, beh, práca, šport; urýchľuje voľné riadenie pohybu (Smíšek, 2011).


Spinálna stabilizácia je:


1. pretiahnutie tela smerom hore; trakčnú silu vytvárajú šikmé brušné svaly a priečny brušný sval, ktoré sú aktivované pohybom paže a lopatky dozadu a dolu;


2. intenzívne posilnenie šikmých brušných svalov, aktivovaných pohybom paže a lopatky v osovom postavení tela; toto je prirodzená aktivácia brušných svalov; brušná stena sa pohybuje dovnútra a obvod pasu sa zmenšuje;


3. vysoko efektný aktívny strečing; aktívne sa stabilizuje stred tela, zároveň dáva oveľa väčšiu pohyblivosť končatinám;


4. rýchly nástup kontrakcie stabilizačných svalových špirál vo vratkých pozíciách; rýchla stabilizácia v športe je účinnou prevenciou preťaženia chrbtice a zároveň cestou k lepšej pohyblivosti;


5. kondičný tréning a regenerácia vrcholových športovcov;


6. možnosť ako posilniť brušné svaly tam, kde nie je iný spôsob posilňovania;


7. možnosť liečby chorôb chrbtice, kde zlyhali doterajšie možnosti liečby;


8. stabilná chôdza;


9. prevencia vzniku: 


· chabého držania tela,


· skoliotického držania tela,


· ťažkých porúch svalovej balancie,


· chybnej koordinácie chôdze a behu,


· degenerácie chrbtice a veľkých kĺbov v školských laviciach (Smíšek, 2011)


Aplikácia cvičenia SMS  pre skupiny chronických pacientov v oblasti chrbtice:

· chronické bolestivé syndrómy chrbtice,


· syndróm úzkeho chrbticového kanála, 


· zhoršenie pacientov po neúspešných operáciách chrbtice, 


· skolióza.


Bedrový kĺb


· príprava na operáciu bedrového kĺbu, 


· následná starostlivosť po operácii v skorej fáze, 


· následná starostlivosť po operácii v neskorej fáze


Neurorehabilitácia


· Sklerosis multiplex


· Parkinsonova choroba


Reumatické choroby


· Progresívna polyartritída,


· Morbus Bechterev,


· Morbus Sheuermann,


· Osteoporóza (Smíšek, 2011). 


Skolióza 


Skolióza je vždy originálom a terapeut musí reagovať na každý detail zvlášť. Núti každého terapeuta na zamyslenie a k individuálnemu prístupu. Včasný záchyt skoliotického držania je veľmi dôležitý a okamžitá pohybová liečba má veľmi rýchly efekt. Veľká chyba je nechať skoliotickú krivku dekompenzovať. Korzetoterapia bohužiaľ pôsobí veľmi negatívne. Skolióza je choroba, ktorej základom je oslabenie svalových stabilizačných reťazcov. Korzet ich oslabenie ešte zhorší. Navyše v korzete sa fixujú blokády a rastie napätie paravertebrálnych svalov. Po odložení korzetu, chrbtica urýchlene degeneruje. Operácie sú tiež často chybne indikované. Korzetoterapiu a operácie indikujeme len u pacientov, ktorí odmietli pohybovú liečbu alebo tam, kde nemá dostatočný efekt.

Prevencia


Preventívne môžeme cvičiť doma podľa knihy, alebo navštíviť skupinové kurzy, prípadne zabezpečiť si individuálny cvičebný plán podložený prehliadkou lekára, ktorý stanoví diagnózu, vylúči iné príčiny choroby a stanoví hornú hranicu zaťaženia kardiovaskulárneho systému a dĺžku cvičenia (Smíšek, 2012).


Úprava svalovej dysbalancie pomocou cvičenia SMS trvá pri poctivom cvičení približne 3 mesiace. Záleží pritom nielen na intenzite cvičenia, ale aj na správnom prevádzaní jednotlivých cvikov. 
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Záver 

SM systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a o správnu funkciu jeho vnútorných orgánov. SM systém prepája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Lekári, fyzioterapeuti a tréneri sú len odborní poradcovia, ktorí vám pomôžu cvičenie sa správne naučiť. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh.
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Súhrn


Autori približujú pohľad na starostlivosť o chorého s Alzheimerovou chorobou. Zameriavajú sa na hlavné zásady stravovania a výživy, oblasť bezpečnosti v domácnosti. Poukazujú na zmeny nálady a  správania sa postihnutých touto chorobou. Upozorňujú na problémy v  komunikácii a zdôrazňujú dôležité momenty  pri komunikácii s  postihnutým jedincom.


Kľúčové slová: Alzheimerova choroba. Starostlivosť v domácom prostredí.

Summary


Authors look at the care of the patient with Alzheimer's disease. They focus on the main principles of diet and nutrition, safety issues in the home. They point to changes in mood and behavior of affected people by the disease. They suggest attention to the problems in communication and highlight important moments in communication with the affected individual.


Key words: Alzheimer's disease. Care at home.

Úvod

Alzheimerova choroba je deštruktívne ochorenie mozgu prejavujúce sa zabúdaním. Patrí do skupiny ochorení nazývaných demencie. Zbavuje človeka toho najcennejšieho, čo má – schopnosti myslieť, pamätať si, poznať blízkych, prejavovať city. Postupne dochádza k úpadku psychických a telesných funkcii a rozpadu osobnosti, čo prináša utrpenie a emočný stres postihnutému a jeho rodine.


Na čo myslieť pri každodennej starostlivosti o chorého s Alzheimerovou chorobou:


Denný režim


Väčšina pacientov žije v domácom prostredí /doma/ po najdlhšie obdobie svojho ochorenia. Na začiatku sú schopní vykonávať bežné domáce práce, alebo sebaobslužné činnosti. Po určitom čase už potrebujú pomoc. Opatrovatelia často vynechávajú pacienta z bežných povinností. Denný režim je však vhodná aktivácia pre pacienta s uvedeným ochorením.


Dodržiavanie denného režimu predstavuje neustále prispôsobovanie. Je potrebné vychádzať z toho, aké zručnosti a fyzické schopnosti má pacient, čo mu robí radosť.


Dovolíme si priblížiť Vám niekoľko návrhov ako vhodných typov na rôzne druhy aktivít pre uvedených pacientov:


· bežné denné činnosti: spoločné nákupy, varenie, stolovanie, udržiavanie čistoty, upratovanie, umývanie riadu ....,


· fyzické: prechádzky, práce v záhrade ...,


· starostlivosť o vlastnú osobu: samostatné obliekanie, osobná hygiena, účes ...,


· spoločenské činnosti: návštevy príbuzných, chodenie do kostola, návšteva reštaurácie ...,


· intelektuálne činnosti: lúštenie krížoviek, čítanie, spievanie, kreslenie, sledovanie


· televízie, prezeranie si fotografii ...,


· pracovné činnosti: robenie si poznámok, písanie na stroji,


· spoločenské hry: domino, karty, bingo, pexeso a iné,..


· chovanie domácich zvierat: možnosť prihovárať sa im, mať s nimi fyzický kontakt.


Stravovanie a výživa


Pacient nepotrebuje žiadnu špeciálnu diétu. Strava má byť pestrá, dostatočne vyvážená na živiny, bohatá na vlákninu, ľahko stráviteľné bielkoviny, dostatok tekutín.


Uvedieme hlavné zásady, ktoré by sa v tomto ohľade mali dodržiavať:


· podávať jedlá, ktoré pacient pozná, zabezpečiť, aby nedošlo ku konzumácii pokazeného jedla,


· jedlo podávať pravidelne, doba jedla je oporným bodom denného režimu,


· jedlo podávať v pokojnom prostredí, pri prestretom stole, mať dostatok času na jedlo,


· na zmiernenie rozpakov ponúkať len jednu porciu, aby si pacient nemusel vyberať,


· nepoužívať detský podbradník, predložte radšej väčší obrúsok,


· ak má pacient problém jesť príborom, upravte jedlo nakrájaním tak, aby mohol jesť vidličkou, lyžičkou, prstami,


· aby sa predišlo duseniu sa potravou, je vhodné stravu pomlieť, rozmixovať alebo podávať tekutú, neskôr je potrebné pacienta kŕmiť,


· nepodávať horúce jedlo.


Oblasť bezpečnosti v domácnosti


Zhoršenie koordinácie pohybov zvyšuje riziko úrazu. Dôležité je odstrániť zbytočné zdroje nebezpečenstva a tak predchádzať nehodám. Zmeny však treba robiť postupne, aby sa známe prostredie nestalo odrazu pre chorého cudzie (PREISS, KUČEROVÁ, 2006). Úlohou tých, ktorí sa starajú o pacienta s Alzheimerovou dmenciou je zabezpečiť čo najväčšiu úroveň bezpečnosti pre neho po každej stránke:


Kuchyňa


· vymeniť plynový sporák za elektrický, pred spaním vypínať plyn, nepoužívať zápalky, ale iskrový zapaľovač,


· pred spaním vypnúť zo zásuvky všetky malé spotrebiče, zásuvky zabezpečiť chráničmi,


· zamykať všetky ostré nástroje,


· ak pacient fajčí, popolník ukladať na viditeľných miestach a snažiť sa fajčenie pacienta čo najviac obmedziť.


Kúpeľňa, toaleta


· odstrániť z dosahu lieky, chemikálie, čistiace a pracie prostriedky,


· zabezpečiť, aby z vodovodu netiekla príliš horúca voda, pacient v dôsledku poruchy vnímania a pociťovania nemusí cítiť, že sa obaril,


· odstrániť z dverí zámky, pacient by sa mohol zamknúť, ale nevládal by sa odomknúť,


· k toalete a vedľa vane alebo sprchy namontovať madlá, do vane umiestniť protišmykovú podložku.


Podlahy

· odstrániť z bytu koberce, „behúne“, podložky – mohli by spôsobiť zbytočné pády zo zakopnutia o ne,


· podlahy neleštiť, odstrániť dekoračné a iné predmety,


· schody zabezpečiť protišmykovým materiálom, namontovať zábradlie, prvý a posledný schod natrieť inou farbou.


Svetlo


Všetky priestory bytu treba dostatočne osvetliť, pretože u pacientov sa výrazne mení schopnosť vnímania a tiene na podlahe by mohli vnímať ako diery /ALZHEIMEROVA CHOROBA, 2012/. Avšak príliš jasné svetlá môžu oslepovať. Niektorí pacienti sa cítia lepšie, ak svetlo svieti aj v noci.


Zrkadlo


V neskorších štádiách ochorenia niektorí pacienti nepoznajú svoj obraz v zrkadle, preto ich treba odstrániť alebo zakryť. Pohľad do zrkadla ich môže zmiasť a veľmi vystrašiť (PREISS,  KUČEROVÁ, 2006).


Okná a balkón


Pacient sa môže chcieť dostať von aj touto cestou. Dôležité sú z tohto dôvodu skryté zámky (KUČEROVÁ, 2006).


Vstupné dvere


Ak pacient často odchádza z bytu, je vhodné dvere natrieť rovnakou farbou ako je stena. Na vešiaku by nemali visieť kabáty, signalizujú odchod. Dvere by mali byť vždy zamknuté, kľúče odložené na bezpečnom mieste.


Orientácia v byte


Keď má pacient problémy s orientáciou v byte, je vhodné na dvere miestností umiestniť obrázky. Symboly sú pre neho zrozumiteľnejšie, než nápis.


Osobná hygiena a kúpanie

· taktne upozorniť, že je potrebné sa okúpať a ponúknite mu pomoc, umožnite mu, aby mohol čo najviac sebaobslužných činností urobiť sám (JUŘĚNÍKOVÁ, 2010),


· skúsiť urobiť kúpanie príjemným, uvoľňujúcim zážitkom, snažiť sa dodržať jeho zvyklostí – priebehu kúpania a tiež pravidelnosti,


· keď je pacient v rozpakoch, môže pomôcť zakrytie častí jeho tela,


· ak sa pacient bojí sedieť vo vani, umývajte ho po stojačky, sprchovanie môže byť ľahšie, ale pacient môže byť vystrašený, keď sa predtým nezvykol v tejto polohe sprchovať


Obliekanie


Pacient postupne prestane byť schopný sám sa obliekať a vyzliekať preto je veľmi dôležité:


· viesť pacienta k tomu, aby sa sám obliekal a vyzliekal tak dlho ako je to len možné,


· nedávať oblečenie so zložitým zapínaním, topánky, prezuvky kúpiť na suchý zips,


· šatstvo rozložiť v takom poradí, v akom si ho bude obliekať, pomáha to nácviku obliekania,


· ak si chce obliekať stále to isté, treba kúpiť viac kusov toho istého druhu ošatenia,


· obuv má mať protišmykovú podrážku.


Dodržiavenie čistoty


Pacient môže stratiť schopnosť rozpoznať, kedy ísť na toaletu, kde sa nachádza alebo čo tam má robiť. Počas dňa treba sledovať správanie, ktoré môže signalizovať, že pacient hľadá WC napr. viac chodí, hľadá pobyte, obchytkávanie predných častí tela.


Uvedieme niekoľko praktických rád ako zabezpečiť aj túto oblasť starostlivosti o pacienta s uvedeným ochorením:


· dvere na WC treba označiť veľkými písmenami alebo obrázkom,


· dvere nechávať otvorené, aby bolo možné toaletu ľahko nájsť,


· odev sa musí dať ľahko vyzliecť, pri problémoch s vyzliekaním chorého treba sprevádzať a pomáhať mu (KUČEROVÁ, 2006),


· chodievať na toaletu v pravidelných intervaloch, pred spaním treba obmedziť pitie tekutín.


Pri inkontinencii je vhodné používať hygienické pomôcky (vložky, plienky)


Zmeny nálady


U pacientov sa môže meniť nálada bez akéhokoľvek zrejmého dôvodu. Prejavy depresie, pocity úzkosti, vznikajú väčšinou vtedy, keď si uvedomí, že nerozumie tomu, čo sa s nim deje (HEGYI, KRAJČÍK, 2006).


Na čo treba pamätať, čo si treba uvedomiť, s čím treba počítať:


Odmieta pripustiť, že je chorý


· trpezlivo vysvetľovať pacientovi, že ho máte radi, že sa vždy môže na vás obrátiť a spoľahnúť,


· podporovať jeho sebadôveru.


Depresia a depresívna nálada


Depresívny človek býva smutný, sprievodným javom sú pocity beznádeje, viny. Občas sa môže prejaviť aj agresivita.


· pacientovi venujte dostatok pozornosti, zapájajte ho do aktivít, nenechajte ho samého,


· ak pretrvávajú depresie, poraďte sa čím skôr s lekárom (PREISS, KUČEROVÁ, 2006).


Apatia, úzkosť, nekľud

Keď pacient zistí, že nie je schopný vysporiadať sa s požiadavkami okolia, môže zostať apatický.


· zamestnávajre pacienta činnosťami, ktoré zvládne, robia mu radosť a ktoré budete robiť spolu


· rozprávajte sa s ním o jeho obavách, 


· často sa s ním prechádzajte po okolí, v parku, v záhrade a podobne (po vonku).


Zmeny správania


Najčastejšie vznikajú na základe porúch myslenia. Môžu to byť ilúzie, halucinácie, bludy.  Prejavujú sa nepokojom, agresivitou, odchádzaním z bytu, túlaním sa, odmietaním jedla, odmietaním prijímania tekutín a liekov.


Najčastejšie prejavy:


Neodbytnosť, dotieravé sledovanie


Pri prílišnom naviazaní pacienta na opatrovateľa, aj pri jeho krátkom vzdialení sa znervóznejú:


· pacienti sú dezorientovaní, nemajú pojem o čase, treba ich zamestnať na čas keď nebudete s ním doma


· treba ho uistiť, že sa vrátite a kedy, zabezpečiť náhradu, dozor za seba,


· napísať na viac lístkov, kam ste odišli, dať ich na viditeľní miesto, najlepšie vždy na to isté.


Obťažujúce a nemiestne správanie


Oslabenie pamäti a problémy s komunikáciou majú za následok zvláštne reakcie. U niektorých pacientov môže prísť k strate zábran v správaní.


Preto je dôležité:


· informovať prítomných o stave pacienta,


· predchádzať vzniku nepríjemných situácii tým, že sledujete príčiny ich vzniku a snažíte sa im vyhnúť.


Blúdenie


Dezorientácia časová, priestorová či vo vlastnej osobe vedie často k túlaniu alebo blúdeniu pacienta postihnutého týmto ochorením (PIDRMAN, 2007).


Preto je dôležité:


· snažiť sa pacienta „unaviť ” prechádzkami, aktivitami, aby to blúdenie nebolo v dôsledku osamelosti


· zabezpečiť vchodové dvere, informovať susedov a požiadať ich, aby vás v prípade, že uvidia pacienta samého ihneď kontaktovali,


· zabezpečiť, aby mal pacient vždy pri seba lístok s adresou a telefónnym číslom, vhodné sú aj náramky, retiazky na krku a podobne,


· keď sa pacient stratí a nájdete ho, NIKDY mu nedávajte najavo svoj hnev.


Poruchy spánku


Spánok môže byť prevrátený vtedy, ak pacient nie je počas dňa dostatočne aktívny. Dôležité je prispôsobiť režim dňa jeho potrebám a dodržiavať jeho pravidelnosť, zachovávať rituály pred alebo po činnostiach:.


· zabezpečiť dostatok pohybu, nedovoliť mu pospávať v priebehu dňa, večer zabezpečiť pokoj,


· nedávať pred spaním sladké jedlo, nechať svietiť nočné svetlo (KUČEROVÁ, 2006). 


Poruchy poznávania


Pacient nespoznáva osoby okolo seba. Nespoznáva vlastný obraz v zrkadle, svoj byt považuje za cudzie prostredie.


Preto je dôležité:


· neodporúča sa pacientovi vyhovárať jeho predstavy, treba odpútať pozornosť prechádzkou, vhodnou aktivitou,


· pomôcť mu môžeme prezeraním starých fotografii, spomínať na jednotlivých členov rodiny.


Komunikácia s pacientom


Postupujúcou progresiou ochorenia klesá schopnosť pacienta postihnutého Alzheimerovou demenciou komunikovať a prichádza k rôznym nedorozumeniam. V dôsledku ochorenia sa u pacienta mení schopnosť aktívne používať jazyk, rečové vyjadrovanie je ťažšie 


(PIDRMAN, 2007). Mení sa však aj opačný smer komunikácie – schopnosť rozumieť. Je na opatrovateľovi, aby našiel spôsob ako sa vyjadrovať, aby sa mohol s pacientom dorozumieť.


Preto je dôležité:


· pre komunikáciu je treba vytvoriť vhodné podmienky (nehlučné prostredie, vypnúť rozhlas, TV),


· treba zistiť, či vás pacient vníma a ako, osloviť ho jeho menom, zaistiť si jeho pozornosť a získať si jeho dôveru (CAPPONI, NOVÁK, 1992),


· pri rozhovore byť na jeho úrovni - ak sedí, sadnúť si, ak stojí, postaviť sa, ak leží, sadnúť si na posteľ a pozerať sa mu do očí,   


· hovoriť pomaly, zreteľne, používať krátke vety, dôležité veci opakovať, nekričať, 


· podporovať gestami všetko, čo hovoríte,


· vnímať neverbálne prejavy pacienta, vždy ukrývajú nejaký zmysel,


· treba sa zaoberať len aktuálnou situáciou,


· v rozhovore sa treba vyhnúť otázkam, hlavne ak sa týkajú nedávnej minulosti, v dôsledku poruchy pamäti nevie odpovedať a pripomínate mu tak jeho istú neschopnosť a jeho ochorenie.




Obrázok 1 Poster
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Súhrn


Nielen onkologické, ale aj zápalové ochorenia sú významnou kapitolou práce gynekológa a pôrodnej asistentky. Tieto ochorenia, najmä ak sú rekurentné, vedia postihnutej žene veľmi znepríjemňovať život. Niekedy sú len príznakom iného ochorenia, napr. diabetu. Autori popisujú model edukácie ženy, postihnutej zápalovým ochorením pošvy.


Kľúčové slová: Zápal pošvy. Edukácia ženy. 


Summary


Not only oncological but also the inflammatory diseases are an  important part in the gynecological practice. These diseases, especially if are they reccurent, can make woman´s life very unpleasant. They can be only signs of another trouble, for instance diabetes. Authors describe the educational model for women with vaginal inflamatory problem. 


Key words: Vaginal inflammation. Education of women. 


Úvod


Starostlivosť o ženu patrí medzi základné úlohy nášho zdravotníctva. Táto starostlivosť nezahŕňa len hľadanie a využívanie možností, ako ženu čo najefektívnejšie vyliečiť z choroby, ale najmä vytrvalé úsilie premyslene upevňovať zdravie pri plnení jej biologického a spoločenského poslania, ako aj včas a účinne predchádzať chorobám, ktoré ju ohrozujú.


Dôležitým ťažiskom starostlivosti o ženu je oblasť gynekológie. Zaisťuje prevenciu a ochranu zdravia ženy po celú dobu jej života so špeciálnym zameraním na ochorenia pohlavných orgánov (ŠUŠKA, 2003).


Nielen onkologické ochorenia, ale aj zápalové ochorenia pohlavných orgánov u ženy, napr. aj zápal pošvy, sú doménou predovšetkým ambulantnej gynekológie (TRNOVEC, DZÚRIK, 1998). Zápaly postihujú predovšetkým ženy vo fertilnom veku, nie sú však výnimkou ani medzi dievčatami - „pubescentkami“. V tejto vekovej skupine vzhľadom na skorší začiatok pohlavného života - nezriedka aj tesne po 15. narodeninách – pribúdajú (VERDOUXOVÁ, COHEN, NATHANOÁ., TORDJMAN, 1995). Osobitným problémom sú opakované zápaly pošvy, ktoré vedia postihnutej žene veľmi znepríjemňovať život, niekedy až s dopadom na partnerský vzťah. Zabúda sa aj na fakt, že zápal pošvy môže byť príznakom iných, aj vážnejších ochorení - napr. diabetu.  Býva to aj častá komplikácia ATB liečby (DYLEVSKÝ, TROJAN, 1992).


I napriek rozvoju prevencie, diagnostiky a liečby je stále mnoho žien, ktoré nevenujú pozornosť ochoreniam spojených s pohlavnými orgánmi. Ženy majú nedostatok informácií o problematike zápalového ochorenia pošvy (PONŤUCH, BÁRDOŠ, 1972). Práve preto zohráva významnú úlohu v edukácii pôrodná asistentka, ktorej úlohou je priblížiť problematiku zápalového ochorenia pošvy a zdôrazniť nevyhnutnosť prevencie.

Vzdelávanie pacienta je najdôležitejším aspektom ošetrovateľskej praxe a je dôležitou samostatnou funkciou ošetrovateľstva (ZÁVODNÁ, 2005). 


Edukačný proces je súbor činností zameraný na získavanie vedomostí a poznatkov na to, aby sa niekto niečo konkrétne naučil. Poučenie pacientky si vyžaduje dôkladne zvážiť, aké informácie jej treba poskytnúť, akými najvhodnejšími pedagogickými metódami a prostriedkami sa dosiahnu u nej najlepšie výsledky. Edukačný proces je vzájomný vzťah edukátora s edukovaným (JUŘENÍKOVÁ, 2010).

EDUKAČNÝ PROCES U PACIENTKY SO ZÁPALOVÝM OCHORENÍM POŠVY


Posudzovanie


Pri posudzovaní sa zameriavame predovšetkým na získanie dôležitých údajov o pacientke.


Identifikačné údaje:


Meno a priezvisko: A. U



Vek: 34 rokov





Stav: vydatá





Vzdelanie: stredné s maturitou


Pohlavie: ženské




Zamestnanie: asistentka -ekonómka


Spoločensko – ekonomické podmienky: pacientka pracuje 8 rokov ako osobná asistentka a ekonómka v súkromnej firme, manžel je zamestnaný ako hlavný manažér v obchodnom centre Pacientka žije v spoločnej domácnosti s manželom a synom. Rodinné vzťahy sú dobré, 


ekonomická situácia je dobrá. 


Stav vedomia: plné, jasné vedomie


Sebavedomie: primerané


Charakterové vlastnosti: svedomitosť


Typové vlastnosti: temperament


Životný štýl: vyhovujúca práca aj odpočinok


Vlastná definícia zdravia: „myslím si, že som zdravá, len teraz sa u mňa zvýraznili tieto nepríjemné bolesti a svrbenie“.


Abúzy: káva 1-2 denne


Štýl učenia sa: logické


Obmedzenie schopnosti učiť sa: pri strese


Zručnosť: sebaopatera – sebestačnosť



     zmyslové poškodenie – nie



     telesné poškodenie – zápal


Skúsenosť s danou problematikou: nedostatočná


Aktivity počas edukácie: záujem pacientky


Pozornosť: vyhovujúca


Vnímavosť: vyhovujúca


Motivácia: vyhovujúca


Vnímanie terajšieho stavu: Pacientka udáva svrbenie a pálenie v pošve, bolesti pri pohlavnom styku. Prichádza do gynekologickej ambulancie pre hojný výtok a zvýraznenie bolesti.


Očakávanie od edukácie: získanie nových informácií a vedomostí o zápalovom ochorení pošvy


Postoj k učeniu: pozitívny


Pamäť: staropamäť aj novopamäť funkčná, typ: slovno – logická


Poruchy myslenia, reči, správania, komunikácie: nie


Záujmová činnosť: plávanie, cykloturistika, čítanie kníh, práca v záhradke


Aktivity denného života: bežné 


Stravovanie: pravidelné, racionálne


Tekutiny: 1,50-2,0 l denne


Spánok: pravidelný, 8 hodín


Vyprázdňovanie: močenie bez problémov


Stolica – pravidelná 1x denne


Záujmová činnosť: plávanie, cykloturistika, čítanie kníh, práca v záhradke


Somatické údaje:   Hmotnosť: 60 kg

    Výška: 169 cm


Motivácia:


Pacientka sa zaujíma o všetky informácie týkajúce sa ochorenia, ktoré ju postihuje. Má záujem dozvedieť sa o prevencii a možných faktoroch ovplyvňujúcich zápalové ochorenie pohlavných orgánov.


Diagnostika


Po rozhovore s pacientkou a po zhrnutí všetkých informácií od pacientky a zo zdravotnej dokumentácie som stanovila edukačné diagnózy.


Dg.1: Nedostatok vedomostí v súvislosti s anatómiou a fyziológiou pošvy prejavujúci sa zníženou odvahou a schopnosťou klásť otázky.


Dg.2: Nedostatok vedomostí o problematike zápalového ochorenia pošvy v súvislosti s doterajším nezáujmom prejavujúci sa kladením otázok.


Dg.3: 
Nedostatok vedomostí v súvislosti s hygienickou starostlivosťou pri zápalovom ochorení pošvy prejavujúci sa zvýšeným svrbením v oblasti pošvy.


Dg.4. Nedostatok vedomostí o liečbe v súvislosti so zápalovým ochorením pošvy prejavujúci sa nedodržiavaním odporučení lekára a sestry.


Hlavný cieľ edukačného procesu: Pacientka bude preukazovať vedomosti o anatómii a fyziológii pošvy, bude poznať liečbu zápalového ochorenia pošvy, dôležitosť dodržiavania intímnej hygieny. Bude poznať podporné prípravky na intímnu hygienu.


Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia


Dátum edukácie: 20.05.2012


Časové trvanie:    20 minút


Forma edukácie: individuálna


Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie


Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry


Edukačné stretnutia: spolu 4 


Edukačné stretnutie


Dg. 1: Nedostatok vedomostí v súvislosti s anatómiou a fyziológiou pošvy prejavujúci sa zníženou odvahou a schopnosťou klásť otázky.

Tématické zameranie: anatómia a biológia pošvy

Cieľ: pacientka si zvýši vedomosti o anatómii a biológii pošvy

Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia


Dátum a čas edukácie: 26.03.2012 o 13,30hod.


Časové trvanie:    20 minút


Forma edukácie: individuálna


Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie


Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry


Cieľ edukácie pre pacientku:


Kognitívny cieľ: pacientka vie opísať anatómiu a biológiu pošvy


Afektívny cieľ: pacientka chce poznať anatómiu a biológiu pošvy




pacientka vyhľadáva info v letákoch a literatúre


 Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti


Cieľ edukácie pre sestru:


· vysvetliť pacientke anatómiu pošvy


· vysvetliť pacientke fyziológiu pošvy


· poskytnúť pacientke priestor na otázky


Výsledné kritériá:


· pacientka pozná anatómiu pošvy


· pacientka pozná fyziológiu pošvy


Realizácia:


Motivačná fáza: - pacientke sme poskytli informačnú literatúru zameranú na anatómiu a biológiu pošvy. Rozhovorom sme sa snažili upevniť jej záujem o danú problematiku.

Expozičná fáza: - poskytnutie úvodných informácií pomocou obrazového materiálu a odbornej literatúry o anatómii a biológii pošvy

· vysvetliť fyziológiu pošvy


· vysvetliť príčiny narušenia vaginálnej flóry


· vyzdvihnúť význam preventívnych prehliadok


Fixačná fáza: - zopakovanie základných informácii

· diskusia


Overovacia a hodnotiaca fáza: - položenie kontrolných otázok

· získanie spätnej väzby


Edukačné stretnutie


Dg. 2: Nedostatok vedomostí o problematike zápalového ochorenia pošvy v súvislosti s doterajším nezáujmom prejavujúci sa kladením otázok.


Tématické zameranie: Zápalové ochorenia pošvy

Cieľ: Pacientka bude mať dostatok vedomostí o problematike zápalového ochorenia pošvy

Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia


Dátum a čas edukácie: 29.05.2012 o 14,oohod.


Časové trvanie:    20 minút


Forma edukácie: individuálna


Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie


Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry


Cieľ edukácie pre pacientku:


Kognitívny cieľ: pacientka bude poznať problematiku zápalového ochorenia pošvy


Afektívny cieľ: pacientka chce získať informácie o zápalovom ochorení pošvy


Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti


Výsledné kritériá:


· pacientka pozná príčiny vzniku zápalového ochorenia pošvy


· pacientka pozná príznaky zápalového ochornia pošvy


· pacientka pozná diagnostiku zápalového ochorenia pošvy


Motivačná fáza: - príčiny vzniku zápalových ochorení

· rozlíšenie chorobného výtoku od fyziologického


· diagnostika zápalových ochorení


· príznaky zápalových ochorení


Expozičná fáza: - pacientku oboznámiť s problematikou zápalového ochorenia pošvy ochorení pošvy

· pacientke vysvetliť príčiny vzniku zápalového ochorenia pošvy


· pacientke vysvetliť rozdiel medzi fyziologickým výtokom a chorobným


· pacientku oboznámiť o prvých príznakoch zápalového ochorenia pošvy


· pacientku upozorniť na možné komplikácie, ktoré vznikajú pri zanedbaní zápalového ochorenia


Fixačná fáza: - krátke zopakovanie nových informácií

· diskusia


· odpovedať na kladené otázky


Overovacia a hodnotiaca fáza: - položenie kontrolných otázok

pochvala za nadobudnuté vedomosti


Edukačné stretnutie


Dg. 3: 
Nedostatok vedomostí v súvislosti s hygienickou starostlivosťou pri zápalovom ochorení pošvy prejavujúci sa zvýšeným svrbením v oblasti pošvy.


Tématické zameranie: Hygienická starostlivosť pri zápalovom ochorení pošvy

Cieľ: Pacientka bude mať dostatok vedomostí o hygienickej starostlivosti pri zápalovom ochorení pošvy.

Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia


Dátum a čas edukácie: 30.03.2012 o 12,30hod.


Časové trvanie:    20 minút


Forma edukácie: individuálna


Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie


Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry


Cieľ edukácie pre pacientku:

Kognitívny cieľ: pacientka bude poznať zásady správnej hygienickej starostlivosti pri zápalovom ochorení pošvy

Afektívny cieľ: pacientka chce získať čo najviac informácií o zápalovom ochorení pošvy


Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti

Výsledné kritériá:


· pacientka pozná zásady správnej hygienickej starostlivosti pri zápalovom ochorení pošvy


· pacientka pozná prípravky na intímnu hygienu


· pacientka pozná zásady hygieny pri pohlavnom styku


Motivačná fáza: - prípravky na intímnu hygienu

· zásady správnej intímnej hygieny


· hygiena pri pohlavnom styku


Expozičná fáza: - pacientke vysvetliť zásady správnej hygienickej starostlivosti pri zápalovom ochorení pošvy

· poskytnúť informačné materiály o prípravkoch na intímnu hygienu


· upozorniť pacientku na dôležitosť dodržiavania hygieny pri pohlavnom styku


Fixačná fáza: - krátke zopakovanie nových informácií

· diskusia


· odpovedať na kladené otázky


Overovacia a hodnotiaca fáza: - položenie kontrolných otázok

pochvala za nadobudnuté vedomosti


Edukačné stretnutie


Dg.4. Nedostatok vedomostí o liečbe v súvislosti so zápalovým ochorením pošvy prejavujúci sa nedodržiavaním odporučení lekára a sestry.


Tématické zameranie: liečba zápalového ochorenia pošvy

Cieľ: pacientka bude mať dostatok vedomostí o liečbe zápalového ochorenia pošvy

Miesto edukácie: Gynekologická ambulancia


Dátum a čas edukácie: 05.06.2012 o 15,oohod.


Časové trvanie:    20 minút


Forma edukácie: individuálna


Metóda edukácie: prednáška, rozhovor, vysvetľovanie


Pomôcky:  literatúra, informačné letáky, brožúry


Cieľ edukácie pre pacientky:

Kognitívny cieľ: pacientka bude poznať postup liečby pri zápalovom ochorení pošvy


Afektívny cieľ: pacientka bude chcieť získať všetky informácie o liečbe zápalového ochorenia pošvy


Behaviorálny cieľ: pacientka verbálne demonštruje nadobudnuté vedomosti


Výsledné kritériá:


· pacientka pozná spôsoby liečby zápalového ochorenia pošvy


· pacientka pozná dôvod sexuálnej abstinencie pri zápalovom ochorení pošvy


Motivačná fáza: - základné rozdelenie liečby


· dôležitosť podávania antibiotík, antimykotík a probiotík pri liečbe zápalového ochorenia pošvy


· potreba sexuálnej abstinencie počas zápalového ochorenia


· potreba upozorniť lekárov iných odborov na tento problém

Expozičná fáza: - poskytnutie informácií o spôsobe liečby 


· vysvetliť dôležitosť podávania antibiotík, antimykotík a probiotík


· vysvetliť potrebu sexuálnej abstinencie 


· pacientku oboznámiť s liekmi, ktoré možno podávať pri zápalovom ochorení pošvy pomocou informačných materiálov informovať o existencii prípravkov na podpornú liečbu na obnovenie vaginálnej flóry


Fixačná fáza: - zopakovať základné informácie


· odpovedať na otázky


· poskytnúť pacientke informačný materiál o podporných prípravkoch na intímnu hygienu


Overovacia a hodnotiaca fáza: - kontrola nadobudnutých vedomostí


· pochvala za nadobudnuté vedomosti




Obrázok 1 Poster


Záver


Edukačný proces pozostával zo štyroch edukačných stretnutí, ktoré sa realizovali v gynekologickej ambulancii.


Pacientka preukázala veľký záujem o všetky informácie týkajúce sa zápalového ochorenia pošvy.
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Abstrakt

Cieľom príspevku je prezentovanie aktivít Poradne zdravia v Lipt.Mikuláši. Činnost Poradne zdravia je zameraná na individuálnu intervenciu, ktorá bola koncentrovaná na zdravý spôsob života a podľa individuálních potrieb klientov Poradne zdravia na špecifické rizikové faktory chronických ochorení. Súčasťou individuálnej intervencie bolo vyhľadávanie rizikových osôb s biologickými rizikovými faktormi.


Rizikové faktory spôsobu života (nesprávna výživa, nedostatočná pohybová aktivita, stres, drogy-tabakové výrobky a nadmerné užívanie alkoholu) sú známe a preventabilné.


V príspevku sú vyhodnotené zvýšené hodnoty vybratých parametrov u klientov Poradne zdravia za roky 2005-2011 v oblasti biologických rizikových faktorov chronických chorôb: hypertenzia, hyperlipidémia, obezita a fajčenie.


Kľúčové slová: Rizikové faktory. Hyperlipidemia. Obezita. Fajčenie. Hypertenzia chronické choroby. Skríning. Individálna intervencia.

Abstract


Aim is to present activities of the Health Promotion Centres (HPC) in The Public Health in Liptovský Mikuláš. Activities of HPC were concentrated on individual intervention on healthy life style and on specific risk factors of noncommunicable diseases by individual needs of HPC clients. Individual intervention was also aimed to aktive seeking to persóna in risk by levels of biological risk factors. Risk faktor sof NCD (malnutrition, insufficient physical aktivity, stress, drugs - tobago products, reduktion of damages due to alkohol) are well known and preventable.

The report evaluates the elevateds values of representative parameters at the clients who visited the Health promotion Centre during the years 2005 – 2011. The data for reseach were collected from the biological factors of chronic diseases at hypertension, hyperlipidemia, obesity and smoking.


Key words: Risk factors. Hyperlipidemia. Obesity. Smoking. Hypertension. Noncommunicable diseases. Screening. Individual intervention.

Úvod

Jedným zo zameraní Poradní zdravia je poukázať rizikové faktory spôsobu života významne  podmieňujúce vznik a vývoj chronických  ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov SR (8). Pracovníci Poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa podieľajú na zvyšovaní zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu Liptova v oblasti kľúčových determinantov zdravia ako je výživa, fyzická aktivita, tabak a alkohol prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva. Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácii zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam (6). Špecializované poradenstvo je poskytované v troch poradniach: poradňa zdravej výživy, poradňa optimalizácie pohybovej aktivity a odvykania od fajčenia.


V príspevku sú prezentované výsledky sledovania  vybratých biologických rizikových faktorov. Cieľom príspevku je poukázať na výskyt vybratých rizikových faktorov chronických ochorení (hypertenzia, hyperlipidémia, obezita, fajčenie) u klientov Poradne zdravia RÚVZ v Liptovskom Mikuláši za roky 2007 – 2011.


Súbor a metodika: Súbor vyšetrených osôb tvorilo 2 449 klientov, z čoho bolo 1 721 žien (70 %) a 728 mužov (30 %). Najpočetnejšie zastúpenie osôb bolo vo vekovej kategórii 25-54 rokov (68%) vyšetrených, prevažne so stredoškolským vzdelaním (48 %). Metódou náhodného výberu bola určená vzorka dospelej  populácie okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Prieskum rizikových biologických faktorov u dospelej populácie v regióne Liptova bol realizovaný  podľa návodov pre CINDI program (5). Vyšetrenia boli realizované prevažne formou výjazdov na pracoviská  úradov, škôl, hypermarketov a pod.


Výsledky prieskumu ukazujú na výskyt rizikových hodnôt u návštevníkov Poradne zdravia v regióne Liptova:

RIZIKOVÉ FAKTORY – HYPERLIPIDÉMIA, HYPERGLYKÉMIA 


Zvýšené hodnoty  aterogénneho  indexu (CHOL/HDL) boli zistené u 32 % mužov a 20 % žien v regióne Liptova.

Tabuľka 1  Aterogénny index (TCHOL/HDL)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Normálna ≤ 4

		Riziková > 4



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=712)

		485

		68

		227

		32



		Hodnoty


(mmol/l)

		Normálna ≤ 3,5

		Riziková > 3,5



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Ženy (n=1 711)

		1371

		80

		340

		20







Graf  1 Rizikové hodnoty AI (CHOL/HDL) u mužov (> 4) a žien (> 3,5)


Rizikovo nízke  hodnoty HDL cholesterolu u mužov (< 1,4 mmol/l) a žien (< 1,6 mmol/l) boli zistené u 68 % mužov a 51 % žien v súbore klientov Poradne zdravia.


Tabuľka 2 HDL cholesterol


		Hodnoty


(mmol/l)

		Nízka < 1,0

		Blízka optimálnej 1,0-1,4

		Optimálna > 1,4



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=727)

		255

		35

		238

		33

		234

		32



		Hodnoty


(mmol/l)

		Nízka < 1,2

		Blízka optimálnej 1,2-1,6

		Optimálna > 1,6



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Ženy (n=1714)

		445

		26

		423

		25

		846

		49





Rizikové hodnoty aterogénneho indexu 2 (TG/HDL ≥ 1,0) boli namerané u 47 % mužov a u 30 % žien v súbore klientov. Každý tretí návštevník našej Poradne nemal hodnoty AI 2 v norme .


Tabuľka 3  Aterogénny index 2 (TG/HDL)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Kritická ≥ 1,0



		

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=717)

		335

		47



		Ženy (n=1707)

		404

		24



		Spolu (n=2424)

		739

		30







Graf 2 Rizikové hodnoty AI 2 (TG/HDL ≥ 1,0) v súbore klientov


Zvýšené hodnoty triglyceridov  (≥ 2,0 mmol/l) boli zistené u 18 % všetkých návštevníkov Poradne zdravia (25 % u mužov a 15 % u žien).  

Tabuľka 4 Triglyceridy


		Hodnoty


(mmol/l)

		Normálna < 2,0

		Hranične zvýšená 2,0-3,0

		Vysoká > 3,0-5,5



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=717)

		539

		75

		119

		17

		59

		8



		Ženy (n=1707)

		1453

		85

		209

		12

		45

		3



		Spolu (n=2424)

		1992

		82

		328

		14

		104

		4





Hranične zvýšené a rizikové hodnoty glykémie boli namerané u 34% vyšetrených, u mužov v 43 % a u žien  v 30 % . 

Tabuľka 5 Glykémia


		Hodnoty


(mmol/l)

		Norma ≤ 5,59

		Hraničná 5,6-6,09

		Riziková ≥ 6,1



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=727)

		417

		57

		175

		24

		135

		19



		Ženy (n=1714)

		1192

		70

		316

		18

		206

		12



		Spolu (n=2441)

		1609

		66

		491

		20

		341

		14







Graf 3 Rizikové hodnoty glukózy (≥ 5,6 mmol/l) v súbore klientov


RIZIKOVÝ FAKTOR – OBEZITA 


Tukové tkanivo ako endokrinne aktívny orgán tvorí viac ako 50 bioaktívnych sekrečných proteínov tukového tkaniva – adipokínov. Adipokíny ovplyvňujú široké spektrum fyziologických  funkcií: o.i. aj inzulínovú senzitivitu, metabolizmus lipidov, ako aj krvný tlak a zápalové procesy. Pri obezite abdominálneho typu sa objavujú metabolické odchýlky a zvýšené množstvo LDL častíc prispievajúcich  k rozvoju aterosklerózy (14). Odborný postup pre všeobecných praktických lekárov v článku: „Prevencia artériosklerotických kardiovaskulárnych ochorení“ v nižšie uvedenej schéme ukazuje na potrebu aktivít pri zmene životosprávy pri zvýšených hodnotách BMI a existencii špecializovaných poradní (15).




Obrázok 1 Odporúčaný postup pre liečbu obezity (15)


V súbore klientov Poradne zdravia boli zistené rizikové hodnoty WHR (u mužov > 0,9 
a žien > 0,8) u 47 % mužov a 40 % žien. 


Tabuľka 6 Index WHR (pás/boky)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Norma ≤ 0,9

		Riziková > 0,9



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=682)

		360

		53

		322

		47



		Hodnoty


(mmol/l)

		Norma ≤ 0,8

		Riziková > 0,8



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Ženy (n=1643)

		990

		60

		653

		40







Graf 4 Rizikové hodnoty WHR u mužov (> 0,9) a žien (> 0,8)

Rizikový faktor CHO – hypertenzia: Hodnoty sTK ≥140 mmHg boli zistené u 28 % návštevníkov Poradne, z toho u 42 % mužov a 22 % žien.


Tabuľka 7 Systolický krvný tlak


		TK systolický


(mmHg)

		Muži (n=727)

		Ženy (n=1713)

		Spolu (n=2440)



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		< 120

		94

		13

		659

		38,5

		753

		30,9



		120 – 129

		150

		20,6

		374

		21,8

		524

		21,5



		130 – 139

		175

		24

		301

		17,6

		476

		19,5



		140 – 159

		218

		30

		262

		15,3

		480

		19,7



		160 – 179

		63

		8,7

		82

		4,8

		145

		5,9



		≥ 180

		27

		3,7

		35

		2

		62

		2,5







Graf 5 Rizikové hodnoty sTK (nad 140 mmHg) v súbore klientov

Zvýšené hodnoty diastolického tlaku krvi (nad 90 mmHg)  boli namerané 

u 21 % osôb – z toho  30 % u mužov a  17 % u žien. 

Tabuľka 8 Diastolický krvný tlak


		TK diastolický


(mmHg)

		Muži (n=726)

		Ženy (n=1713)

		Spolu (n=2439)



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		< 80

		261

		35,9

		919

		53,7

		1180

		48,4



		80 – 84

		125

		17,2

		288

		16,8

		413

		16,9



		85 – 89

		127

		17,5

		215

		12,55

		342

		14



		90 – 99

		148

		20,4

		215

		12,55

		363

		14,9



		100 – 109

		49

		6,8

		55

		3,2

		104

		4,3



		≥ 110

		16

		2,2

		21

		1,2

		37

		1,5







Graf 6 Rizikové hodnoty dTK (nad 90 mmHg) v súbore klientov


V súbore klientov fajčili viac muži – 21 % ako ženy – 15 %. 



Graf 7 Výskyt fajčenia v súbore klientov


Sumárny graf č.8 ukazuje na celkovo nižší výskyt rizikových faktorov chronických ochorení u žien ako u mužov v Poradni zdravia v regióne Liptova (v percentách). 




Graf 8 Výskyt rizikových faktorov chronických ochorení u klientov Poradne zdravia v regióne Liptova v percentách


Jedným z rizikových faktorov chronických ochorení je psycho-sociálny stres ovplyvňujúci hypertenziu, hyperlipidémiu, diabetes mellitus (9). V 3 etapách stresu sa menia hodnoty rizikových faktorov uvedených rizikových faktorov chronických ochorení:


Poplachová reakcia je charakterizovaná  rýchlym vyplavením katecholamínov z drene nadobličiek. Zvýši sa hladiny glykémie, dochádza k stresovej hypertenzii atď. Súčasne sa zvyšuje sekrécia hormónov kôry nadobličiek.


Adaptačná fáza nastupuje, ak stresory pôsobia dlhšie. Z hormónov kôry nadobličiek sa uplatňuje predovšetkým kortizol. Zaisťuje svojim účinkom prísun energetických substrátov pre metabolické deje (glukoneogenéza, lipolýza, proteolýza). Je možná stresová  hyperfágia.


Fáza vyčerpania nastáva, pokiaľ je stres príliš silný, trvá príliš dlho, vyčerpávajú sa energetické zdroje a sekrécia kortizolu je narušená.


Hormóny  nadobličiek (kortizol, adrenalín, noradrenalín) v stresovej situácii: 

· zvyšujú hladinu celkového cholesterolu. Vznikajúce voľné kyslíkové radikály oxidujú LDL cholesterol,


· klesá HDL cholesterol.


Adrenalín zvyšuje veľmi rýchle hladinu glukózy v krvi mobilizáciou pečeňového glykogénu. Vysoká hladina glukózy v krvi vedie k tvorbe glykovaných LDL, ktoré sú viac oxidovateľné. Produkty glykácie sa podieľajú na tuhnutí aterosklerotických štruktúr. Pri DM hlavne 2 typu je veľmi nápadné zníženie HDL cholesterolu. Noradrenalín zreteľne zvyšuje krvný tlak, vyvoláva lipomobilizáciu. Katecholamíny ovplyvňujú aj hladinu cirkulujúcich triglyceridov viacerými spôsobmi: mobilizujú voľné mastné kyseliny z tukového tkaniva, ktoré následne slúžia ako substrát pre biosyntézu triglyceridov v pečeni, inhibujú uvoľňovanie triglyceridov z pečene, adrenalín aj noradrenalín inhibujú uvoľňovanie tyroxínu vyvolaného tyreotropným hormónom (13).


Chronický stres spôsobuje pokles činnosti imunitného systému:


· pokles IgA ,


· pokles činnosti B-lymfocytov, NK-buniek,


· pokles zastúpenia T-buniek  a iné zmeny.


Chronický stres má nepriaznivý vplyv na zápalovú zložku aterogénneho procesu. Na poškodenom endoteli dochádza k adhézii monocytov, s následným prestupovaním cholesterolu do cievnej steny. Oxidovaný LDL je vychytávaný makrofágmi za vzniku penových buniek. Odolnosť voči stresu naopak  zvyšuje pohyb, ktorý má pozitívny vplyv na lipidový profil. U fyzicky aktívnych  osôb prevláda aktivita parasympatiku nad sympatikom. Zvýšená citlivosť inzulínových receptorov svalových buniek pri pohybe vedie aj  k zmenám lipidového spektra:


· bolo dokázané zvýšenie hladiny HDL – cholesterolu, 


· menej pokles LDL – cholesterolu a pokles TAG. 



Klienti s rizikovo zvýšenými hodnotami sú vyzývaní k ozdraveniu výživových zvyklostí, zvýšeniu fyzickej aktivity  a zanechaniu fajčenia. Čoraz väčšie množstvo  dôkazov o vplyvoch psycho-sociálnych faktorov na vznik chronických ochorení ukazuje, že je potrebné viac pozornosti  venovať zlepšeniu duševnej  zložky zdravia (2). 




Obrázok 2 Poster

Záver


Aj keď sa nejedná o reprezentatívnu vzorku vyšetrených možno konštatovať, že u žien je nižší percentuálny výskyt vyšetrených rizikových hodnôt v oblasti vybratých parametrov: 


· lipidového profilu, 


· glykémie,


· tlaku krvi,


· obezity aj fajčenia. 


Jednou z možných príčin uvedených výsledkov je skutočnosť, že prevažnú väčšinu vyšetrených žien (78 %) tvorili ženy do 54 rokov. Estrogény u žien do menopazy priaznivo ovplyvňujú lipidový profil, glykémiu aj TK. V menopauze už stúpa napr. pomer LDL/HDL (4).


Muži majú výrazne vyššie riziko aterosklerózy ako ženy do menopauzy (11). Na nižší výskyt predčasnej úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia (vo veku 0-64 rokov) u žien 
(24 %) ako u mužov (31 %) ukazuje aj štruktúra príčin úmrtí v SR z roku 2009 (10).
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Souhrn

V tomto příspěvku poskytujeme informace o důležitosti edukace u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Edukace nemocných a příbuzných, event., dalších pečovatelů nemocných s Parkinsonovou chorobou je velice důležitá. Onemocnění silně zasahuje emoční sféru, mezi nemocnými je vysoká prevalence depresivní poruchy, to může být ještě zhoršeno strachem z choroby, nejistotou a pocity opuštění. Zlepšení povědomí o příznacích choroby, zjištění, které potíže s chorobou souvisí a jak se jim můžeme bránit nebo je zmenšit, může zvýšit jistotu pacientů a zlepšit jejich tíživou emoční situaci. Edukací pomůžeme i pečovatelům, protože i oni potřebují informace, jak lépe pečovat o nemocné a navíc jsou ohroženi pocity nejistoty, ale i vyčerpáním, jsou často v riziku vzniku deprese nebo syndromu vyhoření. Při vhodném vedení edukace se dostáváme až na pomezí psychoterapie.


Klíčová slova: Parkinsonova nemoc. Edukace. Sestra. Pacient. Pečovatel.


Summary


In this comtribute, we provide information about the importance of education of patients with Parkinson's disease. Education of patients and their relatives, eventually of those who take care of patients with Parkinson's disease, is very important. Disease strongly affects the emotional sphere, among the sick is high prevalence of depressive disorder and it can be aggravated by the fear of disease, insecurity and feelings of abandonment. Better awareness of disease symptoms, a finding which problems are related to the disease and how they can be prevented or reduced, may increase patients' confidence and improve their deteriorated emotional situation. With educating we can also help to caregivers because they need information on how to better care for the patients and are also threatened by feelings of insecurity, but also by exhaustion and are often at risk of developing of depression or burnout. With appropriate management of education we can come to the borders of psychotherapy.


Key words: Parkinson's disease. Education. Nurse. Patient. Caregiver.

Úvod


Přesná příčina Parkinsonovy nemoci (PN) dosud není známa. Jde o nejčastější neurodegenerativní onemocnění bazálních ganglií. Postižení je tedy způsobeno následným snížením syntézy dopaminu v této oblasti. Postižení je tedy způsobeno presynaptickým postižením – nedostatečnou syntézou dopaminu (ERGER, KALITA, ULČ, 2000). Klinické projevy onemocnění předchází subklinické období nedostatečné syntézy dopaminu (několik let) a rozvoj nastává při poklesu pod 20 % syntézy. Výskyt je 1:1000 u celé populace a u osob nad 60 let se udává až 1 %. Výskyt nových případů za rok je 5-24 na 10000 obyvatel. Onemocnění postihuje obě pohlaví rovnoměrně a typický nástup onemocnění je kolem 60 let.


Podle věku vzniku onemocnění rozlišujeme juvenilní PN (do 21 let), PN s časným začátkem, klasická PN (40-65 let) a PN s pozdním začátkem (nad 65 lek věku). Dalším kritériem je podle převládajících příznaků – tremor dominantní, hypokineticko-rigidní či ekvivalentní typ. Pomocným hodnocením je jasná pozitivní odpověď na terapii L-dopou. Dobrá odpovídavost a pomalý rozvoj jsou prognosticky příznivé faktory a naopak nedostatečná odpověď na terapii bývá spojena s rychlou progresí onemocnění (Borgeat, F. et al.).


Klinický obraz


Mezi základní příznaky se řadí hypokineze (snížení rozsahu pohybů), akineze (poruch startu pohybů) a bradykineze (zpomalený průběh pohybů). Příznaky se zpravidla vyskytují společně, ale mohou být vyjádřeny nestejnou měrou. Dalším základním symptomem je rigidita (patologické zvýšení napětí svalových atomistů a antagonistů). Posturální abnormality typické pro PN jsou hlava a trup v naznačeném předklonu, končetiny v semiflekčním držení. Klasickou triádu uzavírá klidový tremor. Typický je akrální třes ve spánku a při relaxaci mizí. Bradykinéza způsobuje zkrácení a zpomalení kroků, časté jsou propulze (parkinsonik utíká za svým těžištěm), lateropulze a někdy i pády. U pokročilých případů se vyskytují náhlé pohybové blokády (freezing) s velkými obtížemi startu. Nápadná je hypomimie (maskovitý obličej), pomalejší a monotónní mluv (PREISS, KUČEROVÁ, 2006). Mikromagie je poměrně často prvním příznakem choroby. Typické jsou vegetativní obtíže různého charakteru – hypersalivace a hyperhydróza. Častým a úporným problémem je obstipace a ortostatická hypotenze (BERGER, KALITA, ULČ, 2000).


Psychické obtíže


Zahrnují širokou škálu poruch od kognitivní alterace po afektivní poruchy, psychotické projevy s vazbou na léčbu – paranoidně psychotické stavy, deliria a amentní stavy. Závažnou problematiku při rozvoji onemocnění tvoří poruchy chůze až pády. Velká většina pacientů trpí poruchami spánku.


Terapie


Zlatým standardem zůstává levodopa (L-DOPA), agonista D1 a D2 receptorů s poměrně krátkým účinkem. 


Inhibitory dekarboxylázy (cardidopa, benserazid). Zabraňují rozkladu L-dopy na periferii, snižují nutnost podávání vysokých dávek a redukují množství nežádoucích účinků. Atomisté dopaminových receptorů působí přímo na receptory D1-D5. Účinnost je všeobecně nižší než 


L-dopy. Zlepšují hybnost. Léčba se preferuje u mladších pacientů. 


Inhibitory COMT (katechol-O-methyltranferáza) např. entacapon. Proskripce je vyhrazena pro pacienty s pokročilým stupněm onemocnění.


Anticholinergika vyrovnávají nerovnováhu mezi neurotransmitery v bazálních gangliích. Jsou používány ke zmírnění tremoru. Mají velké spektrum nežádoucích účinků.


Amantadin (Viregit K) dobře působí na rigiditu.


Selegilin inhibitor monoaminooxidázy B. Má mírný antiparkinsonský efekt a oddaluje nutnost nasazení L-dopy (ROTH, SEKYROVA, RŮŽIČKA, a kol., 2005).


Neurochirurgická terapie


Je indikována, když selhává farmakologická léčba. Efektivní metodou je hloubková mozková neuromodulační stimulace. Neurostimulátor je implantován do podkoží na hrudníku. Stereotaktická radiochirurgie gama nožem je jednou z alternativních možností lezionální terapie. Neurotransplantace kmenových buněk je slibnou metodou do budoucnosti.


Diagnostika 


Je postavena na klinicky typickém nálezu. Pomocná vyšetření mají význam zejména v diferenciální diagnostice. Nenacházíme specifické změny v nálezech při vyšetření CT, MR (ROTH, SEKYROVA, RŮŽIČKA, 2005). Speciální techniky PET jsou vyhrazeny pro specializovaná centra. Často využíváme v diferenciální diagnostice klinické odpovědi na dopaminergní terapii (L-dopa test).


Edukace


Je kontinuální proces, nestačí jen podávat informace, ale je nutné posilňovat zájem pacienta. Ten nejlépe pozná svou chorobu, když je správně informovaný a sám se aktivně podílí na léčbě a péči o sebe.

Snahou sestry je především udržení maximální soběstačnosti pacienta. Pacienti s PN nejsou schopni se pohybovat stejně rychle jako zdraví příslušníci jeho rodiny. To však neznamená, že není schopen toho či onoho výkonu. Potřebuje jen více času.


Opatrovateli se může zdát výhodnější pacientovi pomoct nebo udělat za něho. Tým však pomáhá pacientovi k pasivitě. Určité stereotypní úkony se zlepšují především tréninkem. Snahou rodiny by mělo být nechat pacienta zvládat běžné aktivity samostatně a přizpůsobit denní režim jeho možnostem. Do edukace by měla být zapojena i rodina (JUŘĚNÍKOVÁ, 2010).


Sestra zaměřuje své edukační aktivity na tyto oblasti:


· oblečení a oblékání


· osobní hygiena a spánek


· příjem jídla


· prostředí bytu


· psaní, čtení, telefonování


· řízení, cestování


· sexuální život


· rehabilitace a pohybové aktivity. 


Fáze posuzování – zaměřili jsme se na zjištění důležitých informací o pacientovi. Motivaci, společensko-ekonomické faktory, styl učení, pohotovost, věk, názory na zdraví a jejich praktikování, vzdělání.


Identifikační údaje:


Pacient J.K., 66 let, Havlíčkuv Brod, ženatý


Nynější onemocnění:


Postupné zhoršování hybnosti, které se zhoršuje asi 2 měsíce, výrazná rigidita, časté pády, při přijetí pacient plačtivý a depresivní


Rodinná anamnéza


Manželka a děti zdrávy, rodiče zemřeli starobou, bez závažných onemocnění.

Osobní anamnéza


Prodělal běžná onemocnění, léčí se na vysoký TK, v roce 2007 potvrzena Parkinsonova nemoc, alergie 0, úrazy 0, operace 0. opakovaná hospitalizace, naposled leden 2008. Pracoval 


jako technik v státní správě, nyní v důchodu.


Sociální anamnéza


Pacient bydlí společně s manželkou v bytovce. Vztahy v rodině jsou dobré, obě děti pomáhají při péči o tatínka.


Spirituální anamnéza


Věřící – římskokatolická víra


Aktivity denního života


Dieta bez omezení, černá káva 1x denně, spánek narušený, probouzí se pro nemožnost pohybu. Rád čte a dívá se na televizi.


Aktuální psychologické údaje


Pacient je orientovaný časem, osobou i prostorem. Brání se kontaktu s okolím. Často na něj doléhá smutek a strach. Řeč je tichá, pomalá, monotónní. V léčbě je ukázněný.


Motivace


Pacient spolu s manželkou mají zájem dozvědět se něco o opatřeních souvisejících s denními aktivitami, informace o rehabilitační léčbě a výživě. Způsob výuky vybrali diskusi a rozhovor.


Informace z ordinace lékaře


Vyšetření: FW, KO, ionty, glykémie, urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy, moč chemicky + sediment


Terapie: Nakom 250mg  4x1tbl.


Mirapexin 0,125mg  2x1tbl


Seropram 20mg  ráno


Pyridoxin 1amp. i.m.


Thiamin 1 amp. i.m.


Diagnostika


Pacient má nedostatek informací o denních aktivitách, výživě a rehabilitaci.


U pacienta jsme si stanovili tyto vzdělávací diagnózy:


Dg: Nedostatek vědomostí o denních aktivitách v souvislosti s Parkinsonovou chorobou.


Dg2: Nedostatek vědomostí v souvislosti s dodržováním správné životosprávy u Parkinsonovy choroby.


Dg3: Nedostatek vědomostí o správné rehabilitaci v souvislosti s Parkinsonovou chorobou.


Plánování, realizace, vyhodnocení


S pacientem jsme si vybrali vhodnou organizační formu, metodický postup, obsah a rozplánovala si učivo do jednotlivých etap.


Organizační forma:


Vybrali jsme si individuální formu. Realizovali jsme zásadu individuálního přístupu a s respektováním osobnosti pacienta (věk, vzdělání, zdravotní stav), edukace se přizpůsobí individuálním potřebám pacienta. To nám umožnilo zpětnou vazbu.

Obsah:


Obsah výuky je daný cílem, zaměřuje se na základní informace o Parkinsonově chorobě, možnostech léčby a rehabilitace a opatřeních souvisejících s denním režimem pacienta. Společně s pacientem rozplánujeme učivo do jednotlivých etap a lekcí.


Při realizaci využíváme zásadu přiměřenosti, trvání, názornosti, uvědomělosti, aktivity, individuálního přístupu (CAPPONI, NOVÁK, 1992). Vybereme si vhodnou místnost, kde nebudeme rušeni, aby se mohl pacient společně s manželkou soustředit na edukaci.


Cíl k sesterské dg1: Pacient bude mít dostatek vědomostí o denních aktivitách souvisejících s denním režimem


Téma: Opatření související s denními aktivitami u pacienta s parkinsonovou  nemocí


· oblečení, oblékání a osobní hygiena


· prostředí bytu


· psaní, čtení, telefonování, řízení, cestování, sexuální život


Metodický postup:


Vybrala jsem metodu přednášení


Didaktické pomůcky:


Použili jsme plakáty a brožurky


Obsah:

První lekce: oblečení, oblékání a osobní hygiena


· zapínání knoflíků - výměna za větší, suchý zip, kroužek na konci zipu, brýle upevněné na šňůrce


· oblečení - přírodní materiál sající pot, trička s dlouhým rukávem, ne široké rukávy a nohavice


· oblékání - vyčkat na fázi účinku léku


· hygiena – elektrický zubní kartáček, pedikúra, boty na protiskluzových podrážkách, pevná obuv


Druhá lekce: prostředí bytu


· odstranění předmětů, které lze shodit (vázy, lampy apod.)


· dostatečně široký prostor bez prahů


· koberce od stěny po stěnu, vysoké a měkké


· úchytky a držáky na stěnách


· ochranné kryty na hrany stolů, skříní


· noční osvětlení


· vhodná křesla, židle (ne měkké a nízké)


· kuchyně – stabilní a přístupné uložení věcí


· elektrické přístroje dávat na bezpečná místa


· manipulace s horkou vodou – čaj, káva do termosky


· plynový sporák zapalovat elektrickým zapalovačem


· WC, koupelny – držáky na obou stěnách


Třetí lekce: telefonování, řízení, cestování, sexuální život


· pero, tužku obalit neklouzavým materiálem (vhodné i pro zvětšení objemu), elektrický psací stroj, PC


· čtenářský pultík na čtení


· telefon se zesilovačem zvuku, tlačítkový


· jízda v autě vhodná s doprovodem


· veřejné dopravní prostředky – cestovat mimo špičku


· cesty do zahraničí – nutné zdravotní pojištění, dostatek léků a jejich seznam, krátká lékařská zpráva včetně diagnózy v anglickém jazyce


· sexuální život – sexu se věnovat v době největší pohyblivosti


Cíl k sesterské dg2: Pacient bude mít dostatek vědomostí o správné životosprávě.


Téma: Správná životospráva:


· příjem jídla, tekutin, léků


· spánek


Metodický postup


Rozhovor


Didaktické pomůcky


Letáky, časopisy


Obsah


První lekce: příjem jídla, tekutin, léků


· menší množství jídla 5x denně (vysoce zbytková strava)


· dostatečný příjem tekutin 1,5 – 2 litry


· léky užívat 45 minut před jídlem (L-DOPU – méně se vstřebává)


· vzpřímená poloha při jídle vzhledem k poruchám polykání


· kašovitá strava, husté polévky


· jíst lžičkou, hluboký talíř, nerozbitné nádobí, protiskluzová podložka na stole


· na ohřev mikrovlnná trouba (PAVLIKOVA, 2005)

· speciální lékovky


Druhá lekce: spánek


· pevná a rovná matrace, lehká přikrývka


· brázdička, madla


· výška postele tak, aby při posazení byly nohy v pravém úhlu s podlahou


Cíl k sesterské dg3: Pacient bude mít dostatek vědomostí o možnostech rehabilitace.


Téma: Význam rehabilitace


· teoretická a praktická část


Metodický postup


Demonstrace


Didaktické pomůcky


Brožurky, videokazeta, radiomagnetofon, na procvičování židlička


Obsah


Teoretická část:


· upozornění pacienta a manželky na důležitost a význam rehabilitace


· doporučení cviků (ranní cvičení, švihová cvičení, celková masáž, dýchací cviky, nácvik chůze, cvičení triků)


Praktická část


Pacientovi jsme názorně ukázali cviky doporučené v teoretické části




Obrázok 1 Poster


Celkové vyhodnocení - závěř


Cíle edukačního procesu pacient splnil. Má dostatek informací o denních aktivitách, o správné životosprávě a o možnostech rehabilitace. Cíle byly dosaženy díky pacientovu aktivnímu přístupu.


Pacient byl po 14 dnech hospitalizace propuštěn do domácího léčení ve zlepšeném stavu.
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Souhrn

Příspěvek se zabývá problematikou etických otázek u kriticky nemocných. Komplikovanější jsou z etického hlediska pacienti, u kterých je i přes maximální snahu o zlepšení stavu zřejmé, že není reálná šance na příznivý výsledek léčby a pokračování v další terapii. Průběh závěru života tj. jeho délka a kvalita, jsou dnes u velké části nemocných významně determinovány lékařskými rozhodnutími o využití nebo nevyužití různých život prodlužujících léčebných postupů. V souvislosti s péčí o těžce nemocné pacienty v závěru života vyvstává eticky relevantní otázka, jaká léčba je pro pacienta v této fázi prospěšná a jaká je naopak marná, zbytečná a pro pacienta pouze zatěžující. Vede se diskuse možnosti přesněji vymezit zbytečnou a marnou léčbu. Rozhodování o strategii a směřování léčby kriticky nemocných na sklonku života je každodenní součástí činnosti pracovišť intenzívní medicíny. Všichni, kdo se nějakým způsobem podílejí na léčbě a péči o nemocného, by měli být vzati do rozhodovacího procesu o přechodu z intenzívní léčby na léčbu paliativní.

Klíčová slova: Pacient. Nemoc. Léčba. Etika. Život prodlužující léčba.


Summary


This article deals with ethical issues of critically ill patients. More complicated are from the point of view of ethics are patients who, despite the maximal efforts to improve their situation, does not have the real chance of a favorable outcome of treatment and of continuing of further therapy. The course of the end of life, it means its length and quality, are now in a large proportion of patients significantly determined by medical decisions about the use or non-use of various life-prolonging treatments. In connection with the care of seriously ill patients in end of their life arises ethically relevant question what treatment is for the patient at this stage beneficial and what treatment is for the patient in the contrary futile, unnecessary and burdensome. There is a discussion to define more precisely unnecessary and futile treatment. Deciding on the strategy and direction of the treatment of critically ill patients at the end of life is a part of everyday activities on intensive care departments. All who are in some way involved in the treatment and care of the patient should be taken in making decisions about the transition from intensive treatment to palliative.

Key words: Patient. Disease. Treatment. Ethics. Life-prolonging treatment.

Úvod


Cílem příspěvku je stručně definovat kritický stav z pohledu intenzivní a urgentní medicíny, Zohlednit etické aspekty z hlediska intenzivní medicíny a to z pohledu- autonomie, benefice a non maleficience. Dále také upozornit na uplatňování některých etických principů v ošetřování kriticky nemocných.


PRÁVA KRITICKY NEMOCNÝCH


· Pacient má právo na ohleduplnou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky (HAŠKOVCOVÁ, 2000) 


· Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli.


· Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo (HAŠKOVCOVÁ, 2000). Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich zúčastní.


· Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 


· V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, šetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčby je věcí důvěrnou a musí být prováděna diskrétně (HAŠKOVCOVÁ, 1998). Přítomnost osob, které nejsou na léčbě zúčastněny musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby sám nevybral. 


· Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případě počítačového zpracování (KUTNOHORSKÁ, 2007).


· Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.


· Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici (GRUMANOVÁ, 2008) Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jakým bude lékař postupovat a jak bude pokračovat v další péči.


· Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického výzkumu, stejně tak terapeutického. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.


· Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.


· Pacient má právo a povinnost znát a řídit se řádem zdravotnické instituce, kde se léčí ( tzv. nemocniční řád ). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.


Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.2.1992. jsou závazná morálně, nikoliv právně. 


KRITICKÝ STAV A INTENZIVNÍ MEDICÍNA


Kritický stav je charakterizován selháním základních životních funkcí a dalších pro život a zdraví významných funkcí. Vyžaduje neodkladnou a intenzivní multiorgánovou a systémovou péči, trvalý dohled a monitorování významných parametrů. Při neúspěšné léčbě končívá kritický stav stavem terminálním a smrtí. Úspěšná léčba naopak umožní obnovu funkcí a návrat do předchozího zdravotního stavu.


Kritický stav může vzniknout náhle z předchozího zdravotního stavu, například při invazivním meningokokovém onemocnění, mnohočetném traumatu nebo akutní otravě. Může značně komplikovat doposud dobře zvládané chronické onemocnění, např. postupující chronické obstrukční plicní nemoci, a projevit se v pooperačním období.


Intenzivní péče je poskytována na lůžkách ARO a JIP. V případech, kdy se rezervy pacienta jen velmi pozvolna zlepšují nebo kdy závislost na jejich podpoře přetrvává, pokračují v další péči pacienta oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Domácí péče bývá vyhrazena jen pro stabilizované pacienty s omezenými základními životními funkcemi na hranici jejich výkonnosti.


Etika se v oblasti kritických stavů úzce váže k filozofii, morálce, medicínskému právu, víře a osobní životní filozofii jedince a k jeho rozhledu a životním zkušenostem. Z velké části je podmíněna geny, výchovou a kulturním zázemím (KŘIVOHLAVÝ, 1995).


Etika se prolíná do informací pacienta a jeho nejbližších. Věnuje se jeho zdravotnímu stavu a perspektivě dalšího průběhu, intenzitě léčby a boji proti bolesti. Je do ní zařazeno rozhodování a spolurozhodování o konci života, následné postintenzivní kvalitě života i o počtu dalších let s přijatelnou kvalitou života.


Etika se rovněž věnuje otázkám dárcovství orgánů a tkání k transplantacím, vyjadřuje se k postupům záchranné medicíny bez informovaného souhlasu pacienta a sleduje definici, význam a diagnostiku smrti mozku jako smrti člověka.


Etika také znesnadňuje zkoušení nových léčiv u pacientů v kritickém stavu, tj. bez jejich souhlasu k zařazení do výzkumných studií a celkově omezuje podmínky výzkumu. Posuzuje vysokou ekonomickou náročnost intenzivní medicíny, oprávněnost nezahájení nebo odnětí intenzivní léčby a racionální hledání zdrojů a finančních úhrad.


Etika intenzivní medicíny má obdobnou náplň, jakou má etika anesteziologie a anestezie. Celková anestezie se svými účinky a projevy totiž velmi blíží uměle navozené smrti mozkového kmene. Je odborným a etickým příkazem, že pacient musí obnovit předchozí vědomí bez neuropatogenních důsledků. Využití moderních anesteziologických možností dává možnost probuzení pacienta v průběhu minut s postupným obnovováním jeho psychokompetence. Vytváří podmínku pro ambulantní výkony s návratem pacienta do jeho domácího prostředí. 


Urgentní medicína zahrnuje diagnostiku a úvodní terapii při náhle vzniklých závažných stavech v terénu a při jejich úvodním vyšetření a ošetření na urgentních příjmech nemocnic. Neodkladná resuscitace a neodkladná péče jsou medicínsky i eticky poskytnuty všem postiženým a to bez rozdílu. Pro jejich směrování do specializovaných center platí soubory indikací, založeny na charakteru postižení, na jeho závažnosti a prognóze v dětském či dospělém věku. Kritéria jsou vypracována odbornými společnostmi a musí splňovat jak odborná, tak etická kritéria a naplňovat důvody pro vynaložení nákladné péče (PTÁČEK,  BARTŮNĚK, 2011).


Medicína katastrof řeší mimořádné události s větším až velkým počtem zdravotně postižených. I za mírových podmínek může záchranná akce a likvidace zdravotních následků převyšovat aktuálně dostupné prostředky pro náležitou péči. Již v terénu se může uplatnit systém třídění – triáž postižených dle závažnosti jejich stavu a akutnosti ošetření. Eticky je triáž však velmi náročná na objektivitu a je stresující při nedostatku ventilátorů, např. při epidemii chřipky. Stejné eticko-medicínské dilema vznikne při nedostatku hemodialyzačních přístrojů při velkém počtu poraněných se syndromem ze stlačení a zhmoždění a s akutním selháním funkce ledvin. Triáž je nutná i při hromadných kritických otravách, jež vyžadují urychlené podání antidot, jejich plná rezerva nemusí být okamžitě k dispozici.


Etický prvek v lékařském posouzení a rozhodnutí se výrazně projevuje zejména u mladých osob, těhotných žen a dětí. Etické zásady a morálka lidské společnosti se projevují ochotou pro ně okamžitě dobrovolně darovat krev, provádět neodkladnou resuscitaci po prodlouženou dobu či založit konto na úhradu nadstandardní rehabilitace nebo elektrický vozík.


Silný etický podtext mají i kritické stavy v terminálním období chronických a nevyléčitelných chorob. Etické požadavky rodiny a ošetřujících zdravotníků se polarizují mezi plnou léčbou a odnětím a vysazením léčby s přechodem na komfortní, paliativní opatření. Na důležitosti nabývá empatická komunikace s pacientem a psychická podpora rodiny. V intenzivní medicíně se zcela běžně užívají dynamické skórovací systémy, podle nichž lze s velkou pravděpodobností – a to i s percentuálním vyjádřením – určit prognózu přežití, popřípadě dlouhodobého nebo trvalého poškození pacienta. Pacientovy však nebývají tyto údaje sdělovány kvantitativně přesně, pokud si je výslovně nevyžádá. Nepříznivé výsledky mohou totiž způsobit psychotrauma, depresi a odmítnutí dalších opatření. I rodina musí být informována šetrně, nejčastěji ve více rozhovorech, čímž získává možnost a čas si vše promyslet a přijmout skutečnost.


Obě strany kladou ve všech situacích největší důraz na péči s vyloučením stresu a bolesti a neprodlužování subjektivního přesvědčení pacienta, že je „pouze na obtíž sám sobě i svému okolí“. Je však možné setkat se i s naprosto opačnými názory a požadavky – od dovolávání se těch nejschopnějších léčitelů až po svěřování se do péče v zahraničí.


Autonomie pacienta


Jedním ze základních požadavků je respekt k autonomii pacienta. Je také výzvou k partnerskému vztahu mezi lékařem a pacientem (HAŠKOVCOVÁ, 1998). Podmínkou však je, že je pacient orientován časoprostorově, o své vlastní osobě a je schopen racionálně pochopit informaci o vztahu a navrhovaném postupu. Při akutních příhodách je partnerský vztah lékaře s pacientem výjimečný, pacient při vědomí dokonce očekává paternalisticky empatické a utišující jednání lékaře (zachránce). Poruchy vědomí, zkratové stresové reakce a nesnesitelné bolesti, to vše znemožňuje dostát partnerské komunikaci. Informace může být sice lékařem hlasitě sdělena, ale reakce na ni a informovaný souhlas nejsou validní. Postup může být dokonce při nebezpečí z prodlení neodkladný. Uvedený průběh se vztahuje na pacienty s mozkolebečními poraněními, na většinu ischemických cévních mozkových příhod, na pacienty pod vlivem alkoholu a drog, s hypoglykemií, s hypoxií, po neodkladné resuscitaci, v septickém šoku, s navozenou analgosedací, s akutní bolestí s VAS (vizuální analogová škála bolesti) větší než 8. Ale také  racionálně vnímajícimu pacientovi je neetické sdělit bez psychologické přípravy vysoce nepříznivou prognózu – psychotrauma by vyvolalo stresovou reakci nebo akutní těžkou depresi a odmítnutí.


Beneficence


Beneficence znamená v kritickém stavu volbu léčby, která má za úkol zachránit život, i když se v ní nemůže podílet invazivita a ofenzivní léčba, pro něž nelze aktuálně získat informované souhlasy. Přínos záchraných léčebných opatření musí vysoce převyšovat možné komplikace, jako je kupříkladu zlomení žeber při nepřímé srdeční masáži.


Non- maleficence


Urgentní a intenzivní medicína musí často volit ofenzivní postupy, zasahující integritu jedince – hrudní drenáž, intraoseální vstup, tracheotomii, hemikraniektomii, omezovací prostředky, rychlé obnažení pacienta při ohrožujícím zevním krvácení. Pokud je to možné, vyžadují získat informovaný souhlas. Ve všech případech musí být splněna prevence a profylaxe možných komplikací. Neodkladná opatření jsou realizována v optimálním terapeutickém okně. Jako příklad lze uvést naléhavé operace při traumatech. K dalším příkladům lze zařadit dvoufázové ošetření při polytraumatu, které předchází zvýšené mortalitě. Využití sonografické navigace při zajišťování nitrožilního vstupu do v.subclavia předchází pneumotoraxu. Při podání epidurální analgezie při kruté bolesti doprovázející pankreatitidu předejde sonografická navigace nechtěné subarachnoidální punkci a jejím velmi nepříznivým následkům.


Spravedlnost

Pro úvodní fázi a optimální terapeutické okno jsou vypracovány jednotné doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci, pro triáž a směrování poraněných do traumacenter. Pro prognostické hodnocení a etapovou epikrízu, tj. pro představu o dalším průběhu a postupu se nejčastěji volí časová odmlka 72 hodin. Do té doby je kromě akutně smrtelných případů spravedlivé počkat v odpovídající terapii. Psychokompetentní pacient je o ní informován a může činit svá rozhodnutí. 


UPLATŇOVÁNÍ  ETICKÝCH PRINCIPŮ V KONTEXTU OŠETŘOVÁNÍ KRITICKY NEMOCNÝCH


Z etického hlediska tato skupina pacientů nepředstavuje ve vztahu k rozsahu poskytované péče žádný problém, pacientům je věnována maximální péče s využitím všech (v dané chvíli a na daném pracovišti) dostupných metod a postupů, které má současná medicína k dispozici. Komplikovanější jsou z etického hlediska ti pacienti, u kterých je i přes maximální snahu o zlepšení stavu zřejmé, že není reálná šance na příznivý výsledek léčby a pokračování v další terapii (použití agresivních metod s vysokým stupněm rizika, které mohou vést k nadměrnému zatížení či prohloubení útrap pacienta) může být považováno ošetřujícím týmem vzhledem k „přesvědčivým“ známkám ireverzibilního stavu za oddálení nevyhnutelné smrti a za neetické z pohledu „jednání ve prospěch a v zájmu“ pacienta či rodiny (GULÁŠOVÁ, 2009). 


Etické zásady léčby kriticky nemocných pacientů:


· Zachování a ochrana života.


· Nedopustit nebo zbavit utrpení a bolesti.


· Nepoškodit somaticky a psychicky. 


· Projevit respekt vůči autonomii (KŘIVOHLAVÝ, 1993).


· Spravedlivé a racionální rozdělování léčebných prostředků.


· Pravdivě a srozumitelně informovat pacienta (pokud je to možné) a rodinu. 


Nové tisíciletí pro intenzivní medicínu znamená racionalizaci, která byla motivovaná ekonomickým tlakem na společnost, frustraci z marného prodlužování utrpení umírajících pacientů a z absence paliativní péče na odděleních intenzivní péče. Evropská komise pro lidská práva stanovila, že pacient má právo o sobě rozhodovat a odmítnout léčbu. Lidské právo na život je chráněné zákonem – zakazuje nehumánní a degradující léčbu, vyžaduje respektování osobního a rodinného života (MUNZAROVÁ, 2005) . 


Podle Rady světové federace Společnosti intenzivní medicíny a kritických stavů má kriticky nemocný právo:


· na specializovanou péči, aby se minimalizovalo riziko smrti a trvalé invalidity,

· být léčen ve specializovaných zařízeních - na pravdivé  informace o svém zdravotním stavu a léčbě,


· na informace dříve, než dá souhlas k navrhované léčbě,


· na důvěrnost informací a možnost navrhovanou léčbu odmítnout,


· na duševní a morální podporu,

· na přítomnost blízkých osob a na důstojné zacházení.

Součástí celkového stanovení diagnostické a léčebné strategie by mělo být i dodržování etických principů léčby kriticky nemocných pacientů s nepříznivou prognózou:

· zachování a ochrana života,

· nedopustit utrpení a zbavit pacienta utrpení a bolesti,

· nepoškodit pacienta somaticky a psychicky – nonmaleficience,

· respektovat autonomii pacienta, jeho právo na rozhodování o sobě,

· spravedlivé, racionální rozdělování ohraničených léčebných prostředků – distributive justice.

Každý pacient v hraniční situaci reaguje v podstatě osobitým způsobem, a proto sestra musí v rámci úsilí o dosahování co nejlepších výsledků péče zaujímat profesionální přístup s uplatňováním kritického způsobu myšlení. Všeobecně je popisováno vícero osobnostní charakteristik kriticky nemocného člověka. Důležité je, aby sestra poznala individuální osobitosti každého kriticky nemocného člověka. Některé z těchto vlastností:

· pružnost – schopnost pacienta vrátit se do stavu, kdy je schopný využívat kompenzační mechanismy na obnovení rovnováhy organismu (MUNZAROVÁ, 2005),

· zranitelnost – přítomnost aktuálních anebo potenciálních stresorů může mít nepříznivý vliv na očekávané výsledky,

· stabilita – schopnost udržovat rovnovážný funkční stav,

· komplexnost – představuje složitost spleti problémů (onemocnění, rodina, terapie),

· využitelnost zdrojů – schopnost využívat podpůrné zdroje při řešení problémů, 6. spoluúčast pacienta/rodiny na péči,

· spoluúčast pacienta/rodiny na rozhodování. 


V souladu s uvedenými charakteristikami nemocného se od sestry očekávají tyto schopnosti:

· kritické myšlení a schopnost řešit problémy,

· schopnost samostatně se rozhodovat 

· systémové myšlení a týmová spolupráce

· individuální přístup k pacientům,

· vysoká odbornost, především dodržování a efektivnost  řízení oš.postupů  a respektování práv kriticky nemocného pacienta,

· klinické hodnocení pacienta tz. posoudit a diagnostikovat problémy pacienta, plánovat ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat jejich účinek po realizaci,

· podpora edukace. Vývoj ošetřovatelství směřuje k poskytování péče založené na faktech a dostupných informacích, ne na předsudcích, preferencích anebo emocích (SVATOŠOVÁ, 1999).




Obrázok 1 Poster


Závěr

Závěrem bychom mohli říci, že v dnešní moderní době, kdy jsou neustále zlepšovány metody a techniky pro záchranu lidského života, a díky těmto metodám přežívá neustále vyšší procento kriticky nemocných, jsou neustále aktuální a dokonce vznikají nové etické problémy a otázky spojené s kritickým stavem pacienta.
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Abstrakt


Současnost v České republice je stále intenzivněji spojována se zásadní novodobou  transformací vysokých škol a vysokoškolských studií. Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě od roku 2010 řeší pod vedením paní doc. PhDr. Dagmar Mastiliakové, Ph.D. projekt zaměřený na transformaci studijního oboru Všeobecná sestra. Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů (déle jen ESF). 


Článek je zaměřen na klíčové komponenty modulárně strukturovaného studijního programu oboru Všeobecná sestra - na cíle, cílové kompetence a hodnocení. Základní informace článku čerpají z přednášek a z diskusí s expertem na oblast zvyšování kvality vysokoškolských studií v Evropě, a panem Andy Gibbsem, který vede semináře pro řešitele projektu a v květnu 2011 na Ústavu ošetřovatelství v Opavě a prezentoval nejaktuálnější výstupy z jednání evropských expertů sdružených v Evropské asociaci pro zvyšování kvality ve vysokém školství (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Dále jsou v článku uvedeny dílčí výstupy práce pedagogů opavského Ústavu ošetřovatelství, které budou tvořit jádro nové modulární struktury bakalářského studijního programu v oboru Všeobecná sestra.

Klíčová slova: Sestra. Vzdělávání. Modulární struktura. Vzdělávací program. Cíle. Kompetence. Hodnocení. Regulovaná profese.

Abstract


Present in the Czech Republic is increasingly associated with the transformation of universities and university studies. Bachelor curriculum for General Nurse will be no exception. Department of Nursing Faculty of Public Policy at the Silesian University in Opava in 2011 addresses the project is funded by the European Structural Funds (ESF), which deals with the transformation of this program. The article addresses key areas of modularly structured study program General Nursing and those are the goals, objectives and competencies assessment.


Keywords: Nurse. Education. A modular structure. Education program. Objectives. Skills – evaluation.

Úvod

Současnost v České republice (dále jen ČR) je stále intenzivněji spojována s transformací vysokých škol a vysokoškolských studií a to zejména v návaznosti na reformní procesy ve vzdělávání, které mají nadnárodní význam (viz zejména: Bologna process, Lisbon Strategy). Mezi členskými zeměmi EU také narůstá potřeba vzájemného uznávání kvalifikací v rámci rozvíjejícího se volného trhu práce. 


Jako východiska pro práci na transformaci bakalářského studijního programu oboru Všeobecná sestra řešitelskému týmu v Opavě slouží jednak mezinárodní standardy a doporučení, která jsou výstupem např. projektu TUNNING Educational Structures in Europe a také výstupy jednání a materiály publikované European Association for Quality Assurance in Higher Education a také transformační návrhy pro vysokoškolské vzdělávání od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (viz MŠMT 2011a, 2011b).

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR ve svém materiálu „Strategický rámec vysokoškolské politiky“, v jeho pracovní verzi ze dne 3. 3. 2011 mimo jiné píše: „MŠMT uvolní v letech 2011 – 2013 vysokým školám pro podporu dalšího rozvoje v oblastech souvisejících se strategickými prioritami další prostředky na:


· inovace studijních programů dle požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, realizaci výuky v cizích jazycích, podporu podnikatelského přístupu, atd.;


· inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií;


· zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů;


· podporu praxí a stáží studentů vysokých škol u budoucích zaměstnavatelů; ….atd…


· reformu studijních programů jednotlivých vysokých škol, zejména s ohledem na:


· rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků,


· podporu profesně zaměřených bakalářských a jednoletých navazujících magisterských studijních programů,


· podporu magisterských studijních programů zaměřených na samostatnou tvůrčí činnost studenta. ...atd.....

· podporu spolupráce vysokých škol s praxí, podpora aplikovaného výzkumu a inovací na vysokých školách” (MŠMT, 2011b, s. 58-59)


V dalším materiálu MŠMT ČR, který je nazván „Pracovním návrhu věcného záměru zákona  o vysokých školách“ ze dne 23.2.2011 (MŠMT, 2011a, 39 s.) se mimo jiné v bodu 48 píše: „Zákon stanoví studijní zátěž předepsanou pro nabytí jednotlivých typů vysokoškolských kvalifikací: - v diplomovém studijním programu 120 kreditů, - v bakalářském studijním programu 180 kreditů; půjde-li o bakalářský studijní program poskytující způsobilost k výkonu regulovaného povolání 240 kreditů.“ (bod 48, s. 24 – 25).



Jako základ pro modulární přestavbu studijního plánu oboru Všeobecná sestra řešitelskému týmu slouží Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky 2, které obsahují Evropskou strategii WHO pro vzdělávání zdravotních sester a porodních asistentek přeloženou z dokumentu EUR/00/5019309/15 vydaného v Kodani v roce 2000 (Nurses and Midwives for Health. A WHO European strategy for nursing and midwifery education. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2000). Podrobné informace k projektu jsou v online podobě dostupné na adrese:


http://www.fvp.slu.cz/uo/projekty/inovace/inovace-studijniho-programu-osetrovatelstvi

Sdělení


Zásadní reorganizace studia všeobecných sester, která se odvíjí od mezinárodních standardů, metodických doporučení a předpokládaných českých legislativních změn ve vysokoškolském vzdělávání, bude spojena s modularizací obsahu studia. Aby bylo možné moduly vytvářet a efektivně naplňovat, je potřebné si nejdříve definovat cíle vzdělávacího procesu, tedy profesní kompetence (resp. poskytované služby), na které potřebujeme absolventa studijního programu připravit a to nejen teoreticky, tj. v rovině kognitivní, ale také v rovině afektivní (ta zahrnuje např. postoje, empatii, taktnost – cit pro kontext situace, pro výběr vhodného času, té nejvhodnější intervence atd.), v rovině behaviorální (zahrnuje zvládání všech potřebných profesních činností a aktivit od dokumentování a posuzování stavu potřeb pacienta přes výkony až po provádění hodnocení, edukování, řízení, podílení se na výzkumu apod.).


Pracovní definice důležitých pojmů:

Výsledky učení jsou definovány např. takto:


· Výsledky učení jsou specifické vyjádření toho, co by studenti měli znát a být schopni dělat jako výsledek učení (Morss a Murray, 2005)


· Výstupy jsou prohlášení o tom, co se očekává, že student bude moci dělat, co se v důsledku vzdělávací aktivity naučil (Jenkins a Unwin, 1996).


· Výstupy jsou explicitní vyjádření toho, co chceme, aby naši studenti poznali, pochopili a co jsou schopni dělat a to v důsledku dokončení našich kurzů. (Univ. New South Wales, Austrálie)


· "Výsledky učení jsou příkazy, které určují, co studenti budou vědět, nebo co budou schopni dělat jako výsledek učební činnosti. Výstupy jsou obvykle vyjádřeny jako vědomostí, dovedností a postoje ". (American Association of Law Libraries).


· Výstupy jsou explicitním popisem toho, co by žák měl vědět, čemu by měl rozumět a co by měl být schopný dělat jako výsledek učení. (Learning and Teaching Institute, Sheffield Hallam University) atd. Výstupy nesmí být jen "seznam přání" toho, co je student schopen dělat po ukončení studia, ale zcela konkrétní činnosti. Výstupy musí být jednoduše a jasně popsány. Výstupy musí být možné objektivně hodnotit.

Výukové záměry a výukové cíle: výukovým záměrem modulu nebo programu je široké obecné prohlášení výukové vize, tj. toho, co učitel chce pokrýt v programu, modulu nebo vzdělávací aktivitě. Příklad výukového záměru: poskytnout studentům – všeobecným sestrám úvod do farmakologie. Výukovým cílem programu nebo modulu je specifické – zcela konkrétní prohlášení výukového záměru, tzn. toho, co je jedním ze specifických oblastí, které učitel hodlá výukou pokrýt. V připravovaných studijních plánech se tyto cíle formulují jako kriteriální (tedy verifikované, dobře hodnotitelné) a obrácené na výstupní kompetence studenta (úroveň kompetence je vyjádřena činným slovesem, které lze pro požadovanou míru kompetence odvozovat za pomocí Bloomovy taxonomie). Příklady výukových cílů pro úvod do farmakologie pro sestry:


1) formulovaný cíl v práci učitele: naučit studenty specifika v dávkování medikamentů pacientům dle věku a zdravotního stavu. Kriteriální cíl obrácený na kompetence studenta: studující po absolvování modulu budou znát a budou umět vysvětlit specifika v dávkování medikamentů pacientům podle věku a zdravotního stavu


2) formulovaný cíl v práci učitele: naučit studenty principům metabolismu farmak v organismu člověka.. Kriteriální cíl obrácený na kompetence studenta: studující budou po absolvování modulu umět vysvětlit principy metabolismu farmak v těle člověka.


3) formulovaný cíl v práci učitele: seznámit studenty s vybranými skupinami medikamentů a jejich významnými reprezentanty: analgetika, antipyretika, antihypertenziva, kortikoidy, diuretika, antibiotika, ...Kriteriální cíl obrácený na kompetence studenta: studující po absolvování modulu  budou znát hlavní, vedlejší a nežádoucí účinky vybraných lékových skupin a jejich reprezentativních zástupců: analgetika, antipyretika, antihypertenziva, kortikoidy, diuretika, antibiotika, ...


4) formulovaný cíl v práci učitele: naučit studenty aplikovat všechny formy léků pacientům všech věkových kategorií. Kriteriální cíl obrácený na kompetence studenta: studující po absolvování modulu budou umět bezpečně aplikovat farmaka pacientům vybraných věkových kategorií enterálně i parenterálně a budou umět identifikovat nejen požadované účinky léku, ale i chyby či nežádoucí reakce u pacienta....


Cíle jsou dvojího druhu – ty, které jsou obráceny na dosahování dílčích kompetencí v rámci jednotlivých modulů (viz výše) a ty, které ukazují potenciálním zaměstnavatelům výstupní kompetence, kterými disponuje absolvent oboru při nástupu do praxe. Př.: Absolvent studia v oboru Všeobecná sestra je kompetentní převzít odpovědnost za plnění medikačních ordinací lékaře u pacientů od věku 7 let, umí aplikovat ordinovanou medikaci enterálně i parenterálně a umí monitorovat účinky aplikovaných medikamentů (hlavní, vedlejší, nežádoucí).


Hodnocení výsledků vzdělávání – je to další významná kategorie v přípravě modulární struktury studia. Představuje hodnocení výsledků studia a výsledků vzdělávání. Jakmile jsou stanoveny moduly, jejich cíle i obsah, musíme formulovat nástroje, kterými bude možné zjišťovat, zda naši studenti dosáhli zamýšlených výsledků studia a vzdělávání. Je třeba si klást tyto otázky: 


· Jak se dozvím, zda moji studenti dosáhli žádané výsledky učení? 


· Jak budu měřit, do jaké míry bylo dosaženo těchto výsledků učení?


Hodnotící techniky se při svém odvozování musí opírat o slovesa, která jsou použita ve formulacích cílů. Tato slovesa v podstatě napovídají, jak má být hodnocení postaveno. Modulární systém studia používá tři kategorie hodnocení: formativní, sumativní a jejich kombinaci – průběžné hodnocení. 

Formativní hodnocení: hodnocení je významné pro samotný proces učení. Poskytuje zpětnou vazbu studentovi i učiteli, informuje je pokroku a umožňuje jim měnit činnosti a aktivity v samotném procesu učení, aby jejich výsledky odpovídaly stanoveným cílům a požadovaným kompetencím. Hodnocení je součástí výuky a učení.  Jasnou zpětnou vazbou pomáhá zvýšit výkon studenta (Black  a Williams, 1998).


Sumativní hodnocení je hodnocení, které shrnuje vzdělávání studentů na konci modulu nebo programu. Jedná se o hodnocení výsledků vzdělávání. Shrnuje úspěch - výsledek. Generuje stupeň nebo značku (např.: bakalář oboru Všeobecná sestra, výsledná klasifikace ve znacích A – F atd.). Obvykle zahrnuje posouzení tradičním vyšetřením (např.: k ukončení modulu - praktické nebo teoretické zkoušky, k ukončení studijního programu - státní závěrečné zkoušky). Pouze vzorek výsledků učení je možno tímto nástrojem hodnotit - nelze hodnotit všechny studijní výsledky.


Průběžné hodnocení  - jedná se o typ hodnocení, který je dosud běžně užíván i v procesu vzdělávání sester. Jedná se o kombinaci sumativního a formativního hodnocení. Obvykle zahrnuje opakovaná sumativní hodnocení. Výsledek je kódován dohodnutými značkami a tyto jsou zaznamenávány (hodnocení  A – F). Hodnocení konstatuje zjištěný stav, ale poskytuje jen malou nebo žádnou zpětnou vazbu, která by učícího navedla na cestu zlepšení a dalšího rozvoje ...


Příklad:  


· definovaný cíl: studující po absolvování modulu budou umět bezpečně aplikovat farmaka pacientům vybraných věkových kategorií enterálně i parenterálně a budou umět identifikovat nejen požadované účinky léku, ale i chyby či nežádoucí reakce u pacienta....


· příklad formativního hodnocení: již v průběhu celého výukového procesu v příslušném modulu budou učitelem zařazovány např. problémové kazuistiky k řešení, studující bude mít prostor demonstrovat svůj pokrok v praktických demonstracích.... Jeho výkon bude učitelem i příp. skupinou analyzován, budou popsány úspěchy a také rezervy, které je třeba odstranit a tím dosáhnout cílových kompetencí. Primární není průběžná klasifikace studenta, ale monitoring jeho pokroků, pomoc mu identifikovat oblasti učiva, které dosud nezvládl tak, jak vyžadují cíle studia a také mu pomoci v rozplánování dalších učebních strategií a aktivit, kterými efektivně dosáhne požadovaných cílů – kompetencí ve sledované oblasti. Toto hodnocení lze provádět jak v rámci např.: seminářů a cvičení, tak také v rámci tutoriálů i individuálních konzultací studujícího s učitelem. V modulárním systému je aktivním a učícím se především student. Učitel je ten, kdo předkládá pole znalostí a dovedností ke zvládnutí potřebné profesní kompetence, je koordinátorem v procesu učení, je ten, kdo diagnostikuje a stanovuje individuální cesty ke zlepšení, ten kdo hodnotí a hlídá dosahování cílových kompetencí.


· příklad sumativního hodnocení: po absolvování modulu a splnění zápočtových povinností (účast ve výuce, plnění zadaných úkolů, řešení kazuistik...) studující absolvuje předepsanou zkoušku. Zkouška může mít část teoretickou – znalostní test a část praktickou – modelové situace k aplikaci ordinovaných medikací u pacientů od 7 let věku cestou enterální i parenterální. Praktická zkouška probíhá ve speciální praktické učebně pro ošetřovatelství.


· příklad průběžného hodnocení: v průběhu výuky modulu vyučující zařadí např. opakovaně znalostní testy, které oznámkuje, dá k řešení kazuistiku, u které stanoví strukturu řešení a následně oznámkuje výtvor studujícího. Všechny známky shromažďuje a z nich např.: ( generuje zápočet (pokud student absolvuje všechny dílčí testy a úkoly bez hodnocení F – takový test či úkol musí opakovat až získá hodnocení A - E) a nebo je využije jako ( podmínku přístupu ke zkoušce (kdo dosáhne v dílčích testech a úkolech výsledný průměr  do 1,6 včetně, je způsobilý přihlásit se ke zkoušce). 


Tabulka 1 Příklady hodnotících kriterií ve vztahu k relevantním výsledkům učení 

		Výsledky učení

		Kriteria hodnocení



		1. Prokázat dobré prezentační dovednosti

2. Identifikovat oblast výzkumu

3. Identifikovat příznaky roztroušené sklerózy u pacientů



		a) vytvořit prezentaci k vrstevníkům s výběrem odpovědí

b) na základě projektu připravte si výzkumný záměr v rozsahu 1000 slov

c) z předložené kazuistiky (u přiděleného pacienta) identifikujte příznaky roztroušené sklerózy na základě celkového ošetřovatelského posouzení. 





Konstruktivní sladěnost 


                             "Výuka je jen katalyzátorem pro vzdělávání." (Biggs, 2005) 


Tabulka 2  Konstruktivní uspořádání procesů výuky a učení se


Studující si budují své studijní aktivity skrze znalost hodnocení. Učitel si buduje své představy o procesu výuky a učení skrze cíle a kompetence, kterých má u studujících dosáhnout. Oba procesy musí být sladěny a k tomu směřuje proces konstruktivního slaďování, což předpokládá smysluplnou práci v oblasti konstruktivního uspořádání. 


Konstruktivní uspořádání je záměrné propojení v rámci cílů a kompetencí, učení se, výuky, pedagogické činnosti a hodnocení. Učební aktivity by měly být organizovány tak, aby studenti byli směřováni k dosažení cílů a cílových kompetencí. Hodnocení musí být navržena tak, aby studenti byli schopni prokázat, že splnili studijní cíle - kompetence.  Proces slaďování odkazuje na to, co dělá učitel v oblasti pomoci podporování vzdělávacích aktivit, aby studující dosáhli výsledků učení. Jeho metody výuky a hodnocení musí být v souladu s definovanými cíli a výstupními kompetencemi. Konstruktivní sladěnost na druhé straně – na straně studujících znamená, že studenti vědí, jakých cílů a kompetencí mají dosáhnout a jak budou jejich výsledky měřeny.  (Morss a Murray, 2005)


Koncipování vizí a cílů vzdělávání v oboru Všeobecná sestra na SLU v Opavě 


Následující pasáže článku ukazují práci s definovanými kategoriemi v reálném procesu transformace studijního kurikula. V úvodu po prostudování aktuální i připravované legislativy, výstupů a doporučení mezinárodních projektů a uskupení řešitelský tým přistoupil k formulování vizí a cílových kompetencí. Výchozí otázky pro práci ve skupinách byly:

1) Jakou nejdůležitější vlastnost by měla mít sestra?


2) Jakou další velmi důležitou vlastnost by měla mít sestra? (A. Gibbs, 2011)


Vyhodnocení odpovědí pedagogů ukázalo na otázku priorit, které vyučující vnímají jako nejdůležitější a nejoceňovanější vlastnosti sester – viz tabulka 3. Práce se účastnili jak odborní vyučující, tak vyučující, kteří primárně vyučují teoretické, i mimooborové disciplíny. 


Tabulka 3 Priority učitelů v oblasti vlastností sester


		Poř.č.

		Výsledek seřazených priorit pracovní skupinou:



		1. 

		Empatie



		2. 

		Spolehlivost



		3. 

		Vysoká odbornost



		4. 

		Moudrost a lidskost



		5. 

		



		6. 

		Pohotovost, průbojnost a sociální cítění



		7. 

		



		8. 

		Nezištnost





Utváření vize budoucí sestry


Navazovalo úsilí skupiny  formulovat vize budoucí sestry. Úkolem bylo formulovat výrok pojímající všechny výše uvedené představy o sestře a zakomponovat je do věty:  


„Naše vize budoucí sestry je ....“ (A. Gibbs, 2011)


Výrok – vize opavské školy: 


Budoucí sestra – absolventka SLU v Opavě – je kompetentní profesionál s rozvinutým sociálním cítěním, vypěstovanou nezdolností a spolehlivostí, který je připraven pečovat o jedince, rodiny i komunity ve zdraví i v nemoci.


Tabulka 4 Obsahy pojmů použitých v definování vize budoucí sestry


		Bližší vysvětlení použitých pojmů v definované vizi:



		Kompetentní profesionál 


v sobě integruje:

		· odborné vzdělání umožňující nést plnou odpovědnost za ošetřovatelskou péči (znalost metod a technologií)


· naplňování profesních rolí sestry


· etiku profese


· oborovou legislativu (národní i mezinárodní)


· zvnitřněnou potřebu celoživotního vzdělávání


· pěstovanou kreativitu a kritické myšlení


· základní dovednosti potřebné pro aktivní participaci ve výzkumu


· připravenost podílet se na výchově budoucích profesionálů v oboru ošetřovatelství


· elementární zkušenost s mezioborovou i intraoborovou kooperací a participací


· péči o sebe sama (zdravý životní styl, osobní úprava ...)



		Rozvinuté sociální cítění 


v sobě integruje:

		· empatie


· lidskost


· nezištnost


· trpělivost


· být oporou, rádcem



		Nezdolnost 


v sobě integruje:

		· průbojnost


· pohotovost


· důslednost


· zaměření na cíle


· zvládání konfliktů





V další fázi práce se pedagogové zamýšleli nad tím, jak definované vlastnosti zakomponovat do výuky, jak je předat studentům. Úkol: zvolte si 2 vlastnosti z těch, které byly navrženy jako nejdůležitější vlastnosti budoucí sestry a rozpracujte, jak je budete učit. (A. Gibbs, 2011) Ukázka rozpracovanosti úkolu viz tabulka č. 5. 


Tabulka 5 Úvahy o vlastnostech sestry a jejich odrazu ve výukových aktivitách a strategiích


		Vlastnost 

		Způsob, jakým ji řízeně budeme učit – kultivovat – rozvíjet u studenta 



		PRŮBOJNOST

		Tzv. „měkká dovednost“ - nelze ji učit jako téma, ale musí prolínat volenými strategiemi a metodami práce se studentem. Např.:



		

		· řešení problémů ve skupinách – klást důraz i na vnitroskupinovou dynamiku,  každý si má vyzkoušet řídit a facilitovat diskusi ve skupině, oponovat i obhajovat své názory, návrhy...  musí se měnit obsazení skupin aby se učili spolupracovat i s těmi, které znají méně a nebo si méně rozumějí ....


· hraní rolí: argumentování pro a proti: „soudce – obhájce“ systematické kritizování „ďáblův advokát“ ...



		

		· systematické vedení studenta k samostatnosti – podílí se na zajišťování studijních záležitostí, neřeší za studenty vše jen škola a učitel ...



		

		· aktivní účast studentů na veřejných prezentacích, obhajobách, konferencích, přednáškách ...



		

		· reflexe – (supervizní setkání skupiny/indiv.setkání) - trénink asertivity, Bálintovské skupiny...



		

		· pěstování peer review tj. vzájemného hodnocení ve skupině = hodnocení rovný rovným = horizontální hodnocení.



		



		LIDSKOST


(tolerance, vstřícnost, empatie, podpora a pomoc = altruismus, ochrana života, respekt k jedinci, tolerance k odlišnosti, naplnění života ve službě pro jiné...)

		Tzv. „měkká dovednost“ - nelze ji učit jako téma, ale musí prolínat volenými strategiemi a metodami práce se studentem. Např.:



		

		· atmosféra školy musí s takovou hodnotou korespondovat 



		

		· cvičení orientovaná na testování projevů nezištnosti, humanity, tolerance ... (uměle vyvolané situace X rozbory reálných situací) 



		

		· účast a participace studentů na různých humanitárních a dobrovolnických aktivitách



		

		· kladení důrazu na citlivé řešení problémů v kontextu situací



		

		· vzory –  osobnosti pedagogů, mentorů, zdravotníků v praxi ..





Při hledání výukových strategií a aktivit, kterými bude možné docílit formování požadovaných vlastností u budoucích sester, vyvstala otázka, jak do vzdělávání integrovat vlastnosti a dovednosti afektivní povahy, tedy dovednosti, postoje a vlastnosti z afektivní oblasti profesních kompetencí. Tato oblast v dosavadním vzdělávání byla a je i ve stávajících kurikulech  proklamována, ale reálně s těmito kategoriemi učitelé pracují spíše intuitivně, nesystematicky. Pozornost je jim věnována v návaznosti na témata výuky (komunikace v ošetřovatelství, etika ošetřovatelské péče, práva pacientů...) a dále již jen dle uvážení učitele. Tabulka 6 rekapituluje vše, co musí být integrováno do moderního vzdělávacího kurikula Všeobecných sester. Tento přehled uvádí také kategorie postoje a užitečné zkušenosti. Ukazuje se, že i afektivní oblast profesních kompetencí je možno definovat                 a do kurikula implementovat daleko efektivněji.

Tabulka 6 Co je třeba zakomponovat do připravovaných modulů 
kurikula pro všeobecné sestry


     


Poměrně široká diskuse probíhala o kategorii „portfolio užitečných zkušeností“ Co to je? Je to vlastně jakási „databáze“ profesních zážitků, osobních prožitků a zaujatých postojů, učiněných rozhodnutí, která by si měl student ze školy odnést. Např.:  


· první setkání s pacientem, který se dusí a má astma. Jak celá situace byla pocitově vnímaná, co bylo důležité, že se kolem pacienta dělo – nedělo... pocity, postoje, aktivity v situaci ohrožení pacienta


· první setkání s umírajícím pacientem v agonii uprostřed pokoje se dvěma dalšími pacienty. Umírajícímu se nikdo nevěnuje, nikdo u jeho lůžka a s ním není. Prožitek situace a její odraz do aktivit všech zúčastněných, co by se muselo dít kolem a s umírajícím, abych studentka (i vyučující) situaci považovala za zvládnutou? Co to pro mě znamená pečovat o umírajícího člověka? Čeho se bojím? Čemu se snažím vyhnout?


Jak s tím pracovat? Jako jedna z možností, která v našich podmínkách dosud není praktikována a do vzdělávacího procesu implementována, je zařazovat pravidelně tzv. REFLEXI (supervizi) - programu, studia, potřeb studenta... - není to jen jakýsi „odpadkový koš“ programu, kde se dají kritizovat nedostatky, zventilovat nespokojenost, frustraci, ale zejména je to prostor právě pro kultivaci postojů a systematickou práci s „portfoliem zkušeností“. (A. Gibbs, 2011)  



Obrázek 1 Poster

Závěr 


Ze zahraničních zdrojů a z výše uvedených definic klíčových pojmů je zřejmé, že veškeré vize, cíle, výstupy vzdělávání i hodnotící nástroje kladou jednoznačně důraz na studenta, na studentovu schopnost něco dělat, na jeho dílčí i výstupní profesní kompetence, na jeho klíčovou pozici i v prokazování výstupů a efektivity učení. Tento odklon od osnování učiva ve studijních programech primárně skrze tematický obsah, skrze aktivity a povinnosti učitele, je naprosto zásadní a v celé současné transformaci pravděpodobně nejnáročnější. Představuje totiž odklon od současného paradigmatu tvorby studijních programů a plánování vzdělávacího procesu na vysokých školách v ČR. Proces vyžaduje zásadní změnu v myšlení pedagogů. Všichni, kteří se budou aktivně podílet na procesu modernizace a transformace kurikul pro sestry, se budou muset vyrovnávat se svými vlastními paradigmaty v sobě i ve svém okolí. Protože víme, jak jsou tyto procesy obtížné, přejeme všem především nezdolnost, kreativitu a dělíme se s těmito kolegy o následující bonmot získaný od našeho učitele A. Gibbse: „GODISNOWHERE“ (česká, méně zajímavá varianta: „Mnoho cest vede do Říma!“)


Poznámka

TUNING jako speciální uskupení zahájilo svoji činnost v roce 2000 jako projekt na propojení politických cílů Boloňského procesu, a později Lisabonské strategie pro vyšší vzdělávací sektor. TUNING přístup byl vyvinut a je určen pro vysoké školy.TUNING se zaměřuje na vzdělávací systémy, nezaměřuje se na vzdělávací struktury, ale důraz klade na obsahy studia.  V důsledku Boloňského procesu vzdělávací systémy ve všech evropských zemích jsou v procesu reformy. Pro vysokoškolské instituce tyto reformy představují skutečná východiska pro další diskuse a transformační práce na srovnatelnosti studijních programů z hlediska struktury, programů, obsahů a metod aktuální výuky. 


Evropská síť pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání byla založena v roce 2000 na podporu evropské spolupráce v oblasti kvality. V listopadu 2004 bylo Valné shromáždění sítě transformováno do Evropské asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA). Myšlenka sdružení pochází z evropského pilotního projektu pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání (1994-95), který poukázal na význam sdílení a rozvíjení zkušeností v oblasti kvality. Následně bylo vydáno doporučení Rady (98/561/ES ze dne 24. září 1998) o evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání a následně bylo toto doporučení implementováno a rozšířeno do podoby Boloňské deklarace  roku 1999. Evropská komise prostřednictvím grantové podpory financuje aktivity ENQA od samého počátku.
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Súhrn


Verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva riadia, usmerňujú a kontrolujú epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu. Prenosné ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí.


Nozokomiálne (v nemocnici získané) infekcie sú významným problémom na celom svete a sú na vzostupe. Väčšine týchto infekcií možno  predísť dodržiavaním relatívne lacných stratégií: dodržiavaním odporúčaných postupov v prevencii infekcií, najmä hygieny rúk a používaním rukavíc, pozornosť venovať správne realizovaným procesom dekontaminácie a čistenia znečistených nástrojov a iných predmetov, následnej sterilizácii alebo vysokoúrovňovej  dezinfekcii a zvýšeniu bezpečnosti v operačných sálach a ďalších vysoko rizikových oblastiach.


Kľúčové slová: Verejné zdravotníctvo. Prevencia. Infekčné choroby. Dekontaminácia.  Hygiena rúk.

Summary


Public health system is a system aimed at the protection, support and development of public health. The regional public health authorities  manage, direct and control the epidemiological vigilance of contagious diseases and the fulfilment of the immunization programme.Contagious disease is a disease caused by a biological factor which is able to cause individual or mass infection, disease or poisoning for people.


Nosocomial (hospital-acquired) infections are a significant problem throughout the world and are increasing. Most of these infections can be prevented with readily available, relatively inexpensive strategies by: adhering to recommended infection prevention practices, especially hand hygiene and wearing gloves;paying attention to well-established processes for decontamination and cleaning of soiled instruments and other items, followed by either sterilization or high-level disinfection; and improving safety in operating rooms and other high-risk areas. 


Key words: Public health. Prevention. Infectious diseases. Decontamination. Hand hygiene.

Úvod


Hygiena predstavuje v sústave predmetov medicínskeho vzdelávania základný lekársky odbor zameraný na prevenciu ochorení a posilňovanie zdravia obyvateľstva. Skúma zákonitosti dynamických vzťahov medzi organizmom a prostredím s cieľom získať podklady na usmerňovanie životných a pracovných podmienok. Ako medicínsky odbor sa zaoberá špecifickou a nešpecifickou prevenciou, vrátane hodnotenia zdravotných rizík. Špecifická primárna prevencia sa zameriava na konkrétne riziká, resp. ochorenia. Nešpecifická primárna prevencia zahrňuje celkové posilňovanie a rozvíjanie zdravia. Predmetom verejného zdravotníctva je ochrana a podpora zdravia ako súhrn činností a opatrení na vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok, prevenciu výskytu a šírenia infekčných, hromadne sa vyskytujúcich a iných významných porúch zdravia (ROVNÝ, 2009).


Epidemiológia


Je medicínsky odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Jej cieľom je prispieť k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia, ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie (ZAHRADNICKÝ,1990). 


Epidemiológia infekčných chorôb


Je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá najmä teoretickými a praktickými problémami ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Cieľom epidemiológie infekčných chorôb je postupné obmedzenie, spomalenie a zastavenie šírenia nákazy. (Ivan Rovný, s.13)


Infekcia čiže nákaza je proces, ktorý začína vniknutím patogénnych (choroboplodných) mikroorganizmov do vnímavého jedinca. V ňom sa mikroorganizmy rozmnožujú a svojimi choroboplodnými vlastnosťami ovplyvňujú a narúšajú normálne funkcie jedinca (makroorganizmu, hostiteľa). V priebehu tohto procesu sa navzájom ovplyvňujú a môžu sa meniť.


Infekciu vyvolávajú pôvodcovia nákazy: patogénne (choroboplodné) a podmienene patogénne mikroorganizmy. Podmienene patogénne mikroorganizmy vyvolávajú ochorenia vtedy, keď je jedinec (makroorganizmus) oslabený, napr. inou chorobou, ožiarením...


Pôvodcovia nákaz sú: baktérie, vírusy, plesne, huby, riketsie, kvasinky, prvoky, parazity. Ochorenia vyvolávajú buď mikroorganizmy ako také alebo ich produkty (napr. toxíny).


Rozoznávame dve základné formy prejavu infekcie:

· Manifestná: zjavná s klinickými príznakmi ochorenia (teplota, bolesť...).


· Inaparentná: bezpríznaková, latentná, skrytá bez zjavných klinických príznakov.


· Typická infekcia: vyznačuje sa všetkými charakteristickými príznakmi konkrétnej infekčnej choroby.


· Atypické ochorenie: chýbajú niektoré typické príznaky ochorenia, naopak niektoré nezvyčajné príznaky sú prítomné. 


Imunita (odolnosť): súbor vrodených a získaných mechanizmov zaisťujúcich obranyschopnosť človeka proti cudzorodým látkam.


Pre účinnú diagnostiku, liečbu a ošetrovateľskú staroslivosť je nevyhnutné poznať 4 základné fázy pri infekčnom ochorení:

· Inkubačný čas: je čas od vniknutia mikroorganizmu do vnímavého jedinca (makroorganizmu) po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia. U rôznych diagnóz je rôzne dlhý – od niekoľkých hodín (enterotoxikózy), do niekoľko rokov (lepra). Je tiež ovplyvnený rôznymi faktormi, napr. veľkosťou infekčnej dávky, virulenciou mikroorganizmu. Spravidla sa uvádza priemerný inkubačný čas.


· Prodromálne príznaky: obdobie, kedy sa objavujú niektoré, nie však typické príznaky pre to, ktoré ohorenie (teplota, únava, kašeľ, nechutenstvo...) sú spoločné pre viacej diagnóz.


· Rozvinuté klinické príznaky: je to obdobie, keď sú prítomné konkrétne typické príznaky pre vlastné konkrétne ochorenie.


· Rekonvalescencia: obdobie po vlastnom ochorení, kedy miznú príznaky ochorenia, jedinec sa cíti takmer zdravý, ale niektoré príznaky ešte pretrvávajú.


Proces šírenia nákazy (epidemický proces) je súvislá reťaz prípadov tej istej infekčnej choroby, ktorá sa šíri v populácii. Pre proces šírenia nákazy sú charakteristické tri základné podmienky:


· prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy,


· uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy (na vnímavého jedinca),


· prítomnosť vnímavého jedinca alebo populácie (vnímavosť na danú infekčnú chorobu).


Zdravotnícki pracovníci – lekári a sestry by mali pri anamnéze a pri pozorovaní pacienta pamätať na túto skutočnosť.


Prameň pôvodcu nákazy: je najčastejšie chorý človek, zviera alebo bacilonosič, v ktorom sa prameň pôvodcu nákazy zdržuje, rozmnožuje a z ktorého sa vylučuje určitým pre dané infekčné ochorenie špecifickým spôsobom (napr. pôvodca brušného týfusu sa vylučuje stolicou a močom, pôvodca pľúcnej tuberkulózy pľúcnym hlienom...)


Bacilonosič: je osoba (niekedy zviera), ktoré nejaví žiadne klinické príznaky ochorenia, ale vylučuje choroboplodné zárodky vo virulentnom stave. Nosičstvo môže byť dočasné (trvá krátky čas) a trvalé, (trvá dlho, niekedy aj doživotne).


Virulencia: je schopnosť pôvodcu nákazy vniknúť do vnímavého jedinca, zachytiť sa v ňom, rozmnožiť sa a následne vyvolať ochorenie.


Prenos nákazy sa uskutočňuje štyrmi mechanizmami prenosu za pomoci faktorov prenosu. Nákaza sa do organizmu dostáva cez určité miesto na tele, tzv. bránou vstupu.


Mechanizmy prenosu (t. j. spôsob, akým sa prenos nákazy uskutoční) môžu byť:


· prehltnutie (napr. salmonelóza, dyzentéria, brušný týfus, hepatitída A, stafylokoková enterotoxikóza, botulizmus...),

· vdýchnutie (napr. chrípka, osýpky, záškrt, čierny kašeľ, tuberkulóza, šarlach, mumps...),

· krvná cesta (vpravenie do krvného obehu alebo tkaniva, injekčným vpichom alebo poštípaním hmyzom, napr. hepatitída B, hepatitída C, AIDS, škvrnitý týfus, malária, Q horúčka, kliešťová encefalitída...), (ZAHRADNICKÝ, 1990)

· dotyk (cez porušené povrchy kože a slizníc, napr. tetanus, stafylokokové nákazy, plynová sneť, tularémia – zajačia choroba).

Faktory prenosu nákazy môžu byť vo veľkom množstve a v rôznych kombináciách, niektoré závažne ovplyvňujú proces šírenia nákazy, sú to napr.: kontaminovaná voda, potraviny, vzduch, predmety bežného používania (zubné kefky, uteráky, hrebene, poháre...).


(SUCHOPÁR, 1996) 


Osobitne je dôležité zisťovať faktory prenosu nákazy v komunite napríklad: pracovné prostredie, škola, zdravotnícke zariadenie, kluby dôchodcov, obyvateľov obcí a podobne. V tomto ohľade komunitné ošetrovateľstvo má nezastupiteľnú úlohu, podobne i ošetrovateľstvo v zdraví pri práci.


Kontaminácia: je druhotné znečistenie priestorov, predmetov alebo potravín mikroorganizmami.


Osobitnú úlohu v prenose nákazy zohrávajú živé organizmy (vektory): článkonožce (hmyz) prenášajú pôvodcu nákazy poštípaním (tzv. biologické vektory, kliešte, komáre) alebo mechanicky (napr. mucha svojim povrchom tela prenáša baktérie, ktoré sa do organizmu dostanú porušeným kožným povrchom, alebo sliznicami).


Sporadický výskyt: jednotlivé prípady ochorení na tú istú diagnózu sa vyskytujú roztrúsene a nie je medzi nimi žiadna súvislosť (ani miestna, ani časová).


Epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti.

Epidemický výskyt: nahromadenie jednotlivých prípadov ochorenia na tú istú diagnózu, medzi ktorými existuje súvislosť.


Epidemiologický dohľad je realizovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR a je to priebežný systematický zber, analýza, interpretácia a šírenie údajov o ochoreniach vrátane epidemiologických štúdií o rizikových faktoroch a spôsoboch vzniku, šírenia a výskytu ochorení v čase a priestore s cieľom prijať príslušné opatrenia.


Rozdelenie infekčných ochorení


Podľa charakteristického mechanizmu prenosu nákazy a podľa prvotnej typickej lokalizácie pôvodcu nákazy v hostiteľskom organizme delíme infekčné ochorenia na:


Črevné nákazy: Pôvodca nákazy sa lokalizuje (usídľuje) v črevnom trakte alebo pozdĺž neho v niektorých orgánoch (napr. v pečeni). Infekcia sa prenáša fekálno-orálne tak, že pôvodcovia črevných nákaz opúšťajú infikovaný organizmus stolicou, dostávajú sa do vonkajšieho prostredia a následne vnikajú do ďalšieho organizmu ústnou dutinou (neumytými rukami, kontaminovanou vodou alebo potravinami). Sem patria napr. rôzne infekčné gastroenteritídy (hnačky so zvracaním), hepatitída A, salmonelózy, brušný týfus. 


Nákazy dýchacích ciest: patria medzi najrozšírenejšie ochorenia. Sú charakteristické lokalizáciou chorobného procesu najmä v dýchacích cestách. Z typických ochorení treba spomenúť napr. nádchu, chrípku, angíny, zápaly priedušiek a pľúc, pľúcnu tuberkulózu, záškrt, čierny kašeľ, niektoré sú spojené s charakteristickou vyrážkou kože (osýpky, ovčie kiahne, šarlach). Mikroorganizmy spôsobujúce tieto nákazy sa nachádzajú v dýchacom trakte vo vlhkom prostredí (hlienoch, sekrétoch), do vonkajšieho prostredia sa vylučujú najmä kvapôčkami sekrétov zo slizníc dýchacích ciest, a to pri vydychovaní, kašli, kýchaní (kvapôčková infekcia). Prenos týchto ochorení sa môže diať i prostredníctvom vdychovania zvíreného, mikroorganizmami kontaminovaného prachu. V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo majú tieto nákazy iba všeobecný význam. Z dôvodu všeobecnej prevencie je však pri prevádzke a upratovaní priestorov týchto zariadení dôležité najmä minimalizovanie prašnosti prostredia upratovaním navlhko s použitím dezinfekčných prostriedkov a dostatočne účinné vetranie vo všetkých miestnostiach. 


Nákazy krvi a krvotvorných orgánov: Pôvodca nákazy je prvotne lokalizovaný v krvi a krvotvorných orgánoch a do organizmu sa dostáva vpichom, poštípaním. Krvou – transfúziou, injekciou alebo aj zle vysterilizovanými pracovnými pomôckami. Najčastejšie ochorenia: 


hepatitída B, C, mor, malária, AIDS.


Nákazy kože a povrchových slizníc: predstavujú širokú skupinu infekcií postihujúcich povrchové časti tela (kožu, nechty, vlasy a vonkajšie sliznice). Majú najväčší význam v podmienkach poskytovania služieb starostlivosti o ľudské telo.


Tieto nákazy sa delia na podskupiny:

Typické povrchové infekcie: chorobným procesom sú postihnuté povrchové časti tela, pričom choroboplodné zárodky sa prostredníctvom rôznych výlučkov alebo čiastočkami kože a jej výrastkov - adnexov (nechty, vlasy, chlpy) dostávajú do vonkajšieho prostredia. Ide hlavne o hubové (mykotické) ochorenia, tzv. dermatomykózy, niektoré hnisavé ochorenia kože, ako aj vírusmi spôsobované bradavice.


Zápaly slizníc očných spojoviek, pier a ústnej dutiny.


Infekcie rán sú podmienené predovšetkým pri narušení celistvosti kože (aj malé ranky). Ide najmä o nákazy vyvolané baktériami spôsobujúcimi hnisanie (najmä streptokoky a stafylokoky), ktoré  sa prejavujú ako mokvajúce a hnisavé rany, vredy, abscesy.


Pohlavné ochorenia: kvapavka, syfilis, AIDS, chlamydiázy, trichomoniáza, prenášajú sa hlavne nechránených pohlavným stykom.


Parazitárne ochorenia: svrab, zavšivenie spôsobujú parazitické článkonožce (SUCHOPÁR,1996).


Úlohy lekára a sestry: pozorovať pacientov a vyvinúť včasné intervencie v zmysle prevencie komplikácií v dôsledku toho – ktorého infekčného ochorenia.


Prenos nákaz kože a povrchových slizníc sa deje priamym alebo nepriamym kontaktom chorého a vnímavého jedinca:


Priamy prenos sa uplatňuje priamym dotykom a pohlavným stykom. 


V nepriamom prenose predmetmi dennej potreby, ako je bielizeň, posteľná bielizeň, uteráky, hrebene, holiace potreby, kefy na vlasy, obuv, ak ich používa viac osôb. Často sa tieto infekcie prenášajú v spoločných umyvárňach (drevené rohože, podlahy – dermatomykózy nôh). Môžu sa preniesť aj nedostatočne vyčistenými a vydezinfikovanými pomôckami v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a takisto nedostatočne vysterilizovanými lekárskymi nástrojmi. 


Nevyhnutné je dodržiavať aseptické zásady zo strany každého zdravotníckeho a nezdravotníckeho pracovníka ktorý prichádza do kontaktu s pacientom.


Miesto, kde sa chorý zdržiava, býva alebo pracuje nazývame ohnisko nákazy. Má svoje miestne a časové ohraničenie. 


Časové ohraničenie určuje odstránenie (izolácia chorého) z ohniska nákazy alebo vyliečenie chorého a k tomu sa priratúva jedno obdobie inkubačného času konkrétnej choroby. 


Miestne, priestorové ohraničenie ohniska nákazy: je dané miestom, kde sa chorý zdržiaval. Do úvahy treba vziať možnosť rýchleho zavlečenia ochorenia aj do vzdialených oblastí (letecká doprava).


Všeobecné zásady boja proti infekčným chorobám


Proces šírenia nákazy má tri základné atribúty:


· prameň pôvodcu nákazy


· uskutočnenie prenosu nákazy


· vnímavosť jedinca alebo populácie (VOLNÁ, et al. 1999)

Všetky spolu navzájom súvisia a v boji proti šíreniu týchto ochorení možno zasiahnuť vo všetkých troch atribútoch, najmä dodržiavaním všetkých protiepidemických opatrení a zásad hygienického režimu v zdravotníckych zariadeniach.


Prameň pôvodcu nákazy: možno izolovať alebo vyliečiť pacienta, prípadne ho vylúčiť z pracovného procesu.


Uskutočnenie prenosu nákazy: prenosu nákazy možno zabrániť dodržiavaním správnych technológii spracovania potravín, sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie.


Vnímavosť populácie možno ovplyvniť: otužovaním, správnym stravovaním, očkovaním. 


Redukcia infekčných ochorení


· Vytvárať predpoklady na zabezpečenie Imunizačného programu v zmysle odporúčania SZO,


· Znižovať výskyt všetkých infekčných ochorení prijímaním opatrení a vykonávaním účinnej surveillance,


· Zlepšiť efektívnosť prevencie vírusovej hepatitídy typu B a ochorení prenášaných sexuálnym stykom s osobitným dôrazom na HIV/AIDS,


· Zabezpečiť opatrenia, vrátane finančných na ochranu územia pred zavlečním epidemiologicky závažných ochorení. (ROVNÝ, I.s.52)


Epidemiológia niektorých akútnych infekcii prenášaných prostredníctvom osobných služieb


Pri poskytovaní osobných služieb je zvýšené riziko dvoch skupín infekčných ochorení. 


Do prvej skupiny patria infekcie prenášané dotykom, napr. rukami, bielizňou, pracovnými pomôckami. Ide o ochorenia kože a kožných výrastkov (adnexov). 


Do druhej skupiny patria infekcie prenášané krvou. 


Vstupnou bránou infekcie je poranená pokožka, ide o závažné, život ohrozujúce choroby, napr. AIDS a infekčný zápal pečene typu B, C.


Mykózy

Kožné hubové ochorenia, ktoré delíme na povrchové – postihnutá je koža, chlpy, vlasy, nechty a na hĺbkové, postihnuté môžu byť vnútorné ústroje. Pri povrchovej forme sa objavujú 


pľuzgieriky, chrasty, odlupovanie zapálenej alebo zrohovatenej kože vlasových cibuliek, čo nakoniec môže končiť preriednutím a vypadávaním vlasov, zhrubnutím nechtov a zmenou ich farby. 


Inkubačný čas ochorenia je 10 - 14 dní. Pôvodcami nákazy sú rôzne druhy húb (plesne, kvasinky). 


Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek alebo zviera, pôda s obsahom zvyškov húb.


Mechanizmus prenosu sa uskutočňuje kontaktom priamo s chorým alebo nepriamo prostredníctvom kontaminovaných predmetov alebo prostredia. 


Faktorom prenosu sú napr. kontaminované ruky, nohy, uteráky, bielizeň, obuv, holičské, pedikérske a kadernícke nástroje.


Prevenciou ochorenia je prísne dodržiavanie zásad osobnej hygieny a hygienicko-protiepidemických opatrení v prevádzkach starostlivosti o ľudské telo; dôkladná mechanická očista a dezinfekcia všetkých pomôcok, nástrojov a pracovných plôch po každom zákazníkovi. Dôkladná dekontaminácia podláh, vaničiek, ležadiel.


Stafylokokové nákazy


Prejavujú sa hnisavým zápalom kože. V prípadoch, keď nákaza prenikne do podkožia alebo svalstva, môže dôjsť až k otrave krvi. Môžu tiež spôsobovať ochorenia očných spojiviek, žíl, tráviaceho traktu.


Inkubačný čas je od niekoľko hodín do 10 dní. 


Pôvodcom nákazy je baktéria Staphylokokus aureus(„zlatý stafylokok“) značne odolný voči vonkajším vplyvom. 


Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič. 


Prenos nákazy sa uskutočňuje buď priamo dotykom s chorým, alebo nepriamo prostredníctvom kontaminovaných predmetov, bielizne. Vstupnou bránou infekcie je poranená koža. Poranenie môže byť zjavné, ale aj nepatrné, len s drobnými odreninami.


Svrab


Prenosná kožná choroba, ktorú vyvoláva roztoč Zákožka svrabová. 


Inkubačný čas ochorenia je 7 – 21 dní. 


Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. 


Prenos nákazy sa uskutočňuje priamym stykom s chorou osobou, použitím šiat a posteľnej bielizne chorého a pod. Samička roztoča sa zavŕta do ľudskej kože, vytvára si v nej chodbičky, kde kladie vajíčka (WENZEL, et al. 1998). Ochorenie sa prejavuje svrbením hlavne v noci a v teple. Pri škriabaní kože sa môžu postihnuté miesta zapáliť a následne hnisať. Vyrážka sa objaví najmä na miestach, kde je koža jemná, napr. medzi prstami, v podpazušnej jamke alebo v slabinách. Svrab sa vyskytuje najmä tam, kde je nízka úroveň osobnej hygieny. 


Vírusová hepatitída typu B a C


Zápal pečene. Ide o závažné prenosné ochorenia, pri ktorých vírus napadne pečeňové bunky a ničí ich. Ochorenie sa prejavuje pozvoľna nechutenstvom, celkovou slabosťou, teplotami, bolesťami v podbrušku a v kĺboch. 


Inkubačný čas je 50 – 180 dní, najčastejšie 70 – 90 dní. 


Pôvodcom nákazy je vírus hepatitídy typu B a C. 


Prameňom nákazy je chorý človek. Vírus je prítomný v krvi infikovanej osoby už v druhej polovici inkubačného času. U časti osôb vedie ochorenie k dlhodobému nosičstvu vírusu, ktoré môže byť bezpríznakové alebo spojené s chronickým postihnutím pečene 


(SUCHOPÁR, 1996).


Nákaza sa prenáša krvou, vstupnou bránou infekcie je poranená koža alebo sliznica. Najčastejšie sa to stáva prostredníctvom nedostatočne vysterilizovaných nástrojov, napr. injekčných striekačiek, ihiel, skalpelov, nástrojov na holenie, ostrých nástrojov používaných v pedikúre a manikúre.


Rezistencia voči antibiotikám a nozokomiálne nákazy


Infekcie v dôsledku baktérií, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám, sa stali obrovským a rastúcim problémom, najmä v nemocniciach. Keďže je ťažké zničiť tieto baktérie, takéto infekcie vedú k dlhšiemu ochoreniu a pobytom v nemocnici a spôsobujú vyššie riziko smrti.


Prevencia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v zdravotníctve:

· Pomôcky, pri používaní ktorých došlo k zakrvácaniu, ktoré sa dostávajú do styku s telesnými tekutinami alebo spôsobujú čo i len nepatrné ranky, sa uprednostňujú sterilné a jednorazové. Opakovane použiteľné pomôcky sa musia účinne dekontaminovať dôkladnou dezinfekciou, mechanickou očistou a následnou sterilizáciou. 


Pri zaobchádzaní so zakrvavenými tampónmi, čistení zakrvavených pomôcok musí personál používať nepriepustné rukavice a účinné dezinfekčné prostriedky (http://www.ruvzlm.sk/oddelenie/hzp/starostlivost-telo.pdf). 


· Použité ihly, čepieľky a iné ostré, biologicky kontaminované jednorazové pomôcky sa odkladajú do uzatvárateľných obalov s pevnými stenami. Na použité injekčné ihly sa nenasadzujú ochranné kryty (nebezpečenstvo poranenia). Použité ihly sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu, musí byť zabezpečená ich likvidácia firmou zaoberajúcou sa zneškodňovaním nebezpečného odpadu, najmenej raz za 6 mesiacov.

AIDS / Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti 


Ochorenie vírusového pôvodu. Na začiatku sa prejavuje zväčšením lymfatických uzlín, stratou hmotnosti, striedavými alebo vysokými teplotami, hnačkami, nevoľnosťou, svrbením. V neskoršom štádiu sa prejavuje opakovanými infekciami rôznymi druhmi mikroorganizmov v dôsledku zlyhávania imunitného systému.


Pôvodcom nákazy je vírus HIV. Vírus je citlivý na vyššie teploty a na dezinfekčné prostriedky. 


Inkubačný čas: 6 mesiacov až 10 rokov i viac (WENZEL, et al. 1998).


Prameňom nákazy je infikovaný človek chorý na AIDS alebo nosič vírusu HIV.


Vírus sa prenáša krvou, semenom a pošvovými výlučkami. Existujú prakticky len tri spôsoby jeho prenosu: sexuálny prenos, prenos ostrými nástrojmi kontaminovanými krvou pozitívnej osoby (ihly, skalpely, nožnice, holiace nástroje) a prenos z matky na dieťa vo vnútri maternice alebo pri pôrode.


Zatiaľ neexistujú nijaké dôkazy o prenose AIDS vodou, potravinami, vzduchom pri kašľaní a kýchaní, bežným stykom s chorým, jedálenskými príbormi, návštevou sauny, kúpaliska, na toaletách a pod.


Preventívne opatrenia v prevádzkach osobných služieb sú rovnaké ako v prevencii vírusovej hepatitídy B. Platí zásada, že ľudskú krv treba považovať za potenciálne infekčnú a tak s ňou i s krvou znečistenými predmetmi zaobchádzať.


Všeobecné preventívne opatrenia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

· održiavanie zásad osobnej hygieny,


· dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických zásad v prevádzkach starostlivosti o ľudské telo,


· dôkladná očista a dezinfekcia všetkých pracovných nástrojov po každom použití,


· nástroje, ktoré porušujú pokožku používať len sterilné,


· dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, tým predchádzať a znižovať riziko vlastného poranenia,


· bezpečne likvidovať jednorazové ihly a krvou znečistené tampóny. 


V zmysle zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  (§ 12), sú


opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení :


a) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,


b) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,


c) odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vody na kúpanie, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,


d) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,


e) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,


f) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,


g) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,


h) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,


i) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, vrátane zákazu požívania potravín, pokrmov a nápojov,


j) zákaz používania vody, ktorá nespĺňa medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie,


k) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,


l) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,


m) zákaz činnosti alebo prevádzky /Vestník MZSR 1995. č.109/1995/.


ECDC

Európske centrum prevencie a boja proti infekčným chorobám (ECDC) bolo založené v roku 2005 na ochranu zdravia občanov Európskej únie pred infekčnými chorobami. Slúži ako informačné, vedomostné a pracovné stredisko podpory a posilňovania všetkých inštitúcií a krajín EÚ v ich práci na skúmaní, prevencii a v boji proti infekčným chorobám.


Do boja proti infekčným chorobám sa zapája množstvo rôznych inštitúcií EÚ a inštitúcií verejného zdravotníctva členských štátov a všetky uplatňujú rôzne spôsoby práce. ECDC prispieva ku koordinácii všetkých týchto jednotlivých inštitúcií, aby sa zisťovanie a reakcie v súvislosti s výskytom infekčných chorôb vykonávali systematickejšie a účinnejšie.




Obrázok 1 Poster


Záver


Minulosť nás naučila, že vytvorenie dobrých systémov verejného zdravia na boj proti infekčným chorobám vyžaduje veľa času a úsilia. Tieto systémy sú citlivé a aby dobre fungovali, musia sa neustále udržiavať a vyvíjať. Minulosť nás tiež naučila, že ak to neurobíme, môžu sa rýchlo vyvinúť veľké epidémie, ktorých kontrola môže byť veľmi ťažká 
a nákladná. Udržiavanie účinných systémov verejného zdravia je preto rozumná investícia do budúcnosti. (ecdc.europa.eu)


Zoznam bibliografických odkazov:

1. ROVNÝ, I. 2009: Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Herba,spol.sro.,2009, s. 13, s. 52.


2. SUCHOPÁR, J. 1996. Remedium Compendium. Praha: PANAX, 1996. 203 s.


3. ŠRÁMOVÁ, M. et al. 1995. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf – Jesenius, 1995. 224 s.


4. Vestník MZSR 1995. č.109/1995 Z.z. O požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z ohľadu ochrany zdravia.


5. VOLNÁ, F. et al. 1999. Dezinfekcia a sterilizácia – teória a prax. Žilina: VRANA, spol.s.r.o., 1999, 188 s., ISBN 80-9668248-0-5

6. WENZEL, R. et al. 1998. A Guide to infection Control in the Hospital. London: B.C. Decker INC Hamilton, 1998, 182 s.


7. ZAHRADNICKÝ, J. 1990. Mikrobiológia a epidemiológia. Martin: Osveta, 1990, 608 s.


8. http://www.ruvzlm.sk/oddelenie/hzp/starostlivost-telo.pdf

9. http://www.ecdc.europa.eu/sk/publications/.../1105_COR_ECDC_Brochure_2011.pdf

10. www.uvzsr.sk

Vybrané aspekty metodologie výzkumu v ošetřovatelství

(Poster)


Ivica Gulášová XE "Gulášová Ivica" 1, Lenka Görnerová XE "Görnerová Lenka" 2, Ján Breza XE "Breza Ján"  ml.3, Jana Švecová XE "Švecová Jana" 4 

1VŠZaSP sv.Alžbety, Bratislava

2Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií


3Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava


4NÚT a RCH, Vyšné Hágy


Souhrn


Příspěvek je zaměřen na metodologii výzkumu v ošetřovatelství. Výzkum je systematické, řízené, empirické a kritické zkoumání hypotetických tvrzení o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy. Ošetřovatelský výzkum je vědecký proces, který potvrzuje, ověřuje nebo zlepšuje existující poznatky a vytváří nové poznatky, které přímo nebo nepřímo ovlivňují ošetřovatelskou praxi. Je naprosto nezbytný pro rozvoj oboru, umožňuje poskytovat ošetřovatelskou péči založenou na důkazech. Sestra může sama zkoumat, může být objektem výzkumu, může se i podílet na klinickém výzkumu (práce s respondenty, odběry materiálu apod.). Důležité je znát metodologii jelikož nám pomáhá definovat problémy v ošetřovatelství a iniciovat jejich řešení. 


Klíčová slova: Výzkum. Ošetřovatelství. Metodologie, téma, sestra.


Summary


This article focuses on research methodology in nursing. Research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical assertions about the expected relationships between natural phenomena. Nursing research is the scientific process that confirms, verifies or improves existing knowledge and creates new knowledge that directly or indirectly affects nursing practice. Research is absolutely essential for the development in this field and allows us to provide nursing care based on evidence. Nurse can conduct its own examination, can be an object of research or can be involved in clinical research (work with respondents, sampling of material, etc.). It is important to know the methodology that helps us to define problems in nursing and to initiate their solutions.

Key words: Research. Nursing. Methodology. Topic. Nurse.

Úvod


Předmětem příspěvku je stručně  a jasně charakterizovat metodologii výzkumu v ošetřovatelství, vymezit a formulovat cíle výzkumu ale také informovat o výběru metod a organizaci výzkumu.


Charakteristika metodologie


Metodologie výzkumu má mnoho cílů. Mezi ně patří:


· Charakterizovat metodologii a výzkumný proces.

· Zdůvodnit postup při výběru výzkumného problému.

· Popsat způsob zpracování přehledu literatury k vybraným problémům.

· Ilustrovat postup utváření designu výzkumu.

· Vysvětlit způsob vymezení cíle a formulování hypotéz.

· Popsat postup při výběru subjektu výzkumných aktivit.

· Objasnit kritéria výběru metod a organizace výzkumu.

· Popsat postupy při sběru, analýze a interpretaci výzkumných údajů.

· Ilustrovat způsoby prezentace výsledků.

Metodologie se zabývá obecnými teoretickými problémy cest a prostředků vědeckého poznání a zákonitostmi vědeckého zkoumání jako tvůrčího procesu. Někteří autoři ji pak definují podrobněji jako systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy a objasňování, plánování, realizace, publikace a využití v praxi. Z toho vyplývá, že metodologie je tvořivý proces výzkumné činnosti, jenž zahrnuje jednotlivé fáze logicky na sebe navazující tak, aby bylo dosaženo objektivních a smysluplných výsledků. Předpokladem výzkumného procesu je tvořivý přístup k jeho jednotlivým fázím, které jsou východiskem pro přípravu, průběh i hodnocení výzkumu (ŽIAKOVÁ, A KOL., 2003). Strukturu projektů ovlivňuje vybraný metodologický přístup řešení výzkumného problému, který může být kvantitativní nebo kvalitativní, případně může být použito obou přístupů.


Výzkumný proces můžeme rámcově rozdělit na tyto fázi koncepční, plánovací, empirickou, analytickou a disemananční. 


Koncepční fáze (neboli fáze představy) se zabývá výběrem objektů výzkumu a jeho začlenění do širšího kontextu.


Plánovací fáze je fází metodologických rozhodnutí o strategii, která se použije při sběru a analýze údajů týkajících se zkoumaného problému.


Empirická fáze je fází, ve které se shromažďují údaje dle stanoveného plánu.


V analytické fázi se organizuje a vytváří smysl údajů a jsou testovány hypotézy.


Závěr celého cyklu tvoří fáze disemananční, ve které jsou výsledky studie odevzdávány jiným a provádí se kroky pro jejich integraci do ošetřovatelské 


Výběr výzkumného tématu


Výzkumné téma stojí na začátku výzkumného procesu. Je oblastí, ve které se bude výzkum uskutečňovat. V jeho rámci se vymezí výzkumný problém, který může být formulovaný jako výrok nebo otázka. Forma otázky má potom výhodu jednoduchosti a přímosti. Otázka vyžaduje odpověď a psychologicky pomáhá zaměřit pozornost na získání těch informací, které jsou pro odpověď potřebné. Výzkumné téma v sobě obsahuje výzkumný problém a několik potencionálních výzkumných otázek. Počet těchto otázek není rozhodující, důležitá je jejich relevance a smysluplnost.


Při vymezování výzkumného problému se musí zvážit:


· dimenze jeho podstaty (Je vybraný problém důležitý?)


· metodologická dimenze (Jde o problém, který je řešitelný?)


· praktická dimenze (Jsou materiální a finanční zdroje dostatečné k jeho realizaci?) 


· etické dimenze (Je možno problém studovat v souladu s pravidly ochrany lidských bytostí?)


Východisky při výběru problému mohou být zkušenosti, teorie či ošetřovatelská literatura.


Informace o problému


Co se informací o problému týče, jejich sběr o problému částečně předchází jeho identifikaci. Může nás upozornit na nevyřešené otázky a nové přístupy. Po vymezení problému je nevyhnutelné zpracování rozsáhlého přehledu literatury.


Hlavním úkolem přehledu literatury a jejího studia je vymezení toho, co je už známé ve spojení se sledovaným problémem a stanovení širokého koncepčního rámce, do kterého se problém zasadí. Studium literatury nám rovněž umožní získat co největší množství poznatků vztahujících se k danému problému a zdůvodnit cíl práce a ulehčit formulaci hypotéz a výběr metod výzkumu (STAROŇOVÁ, 2011).


Výstupem zpracované literatury je teoretický rámec jako část výzkumného projektu, který obsahuje poznatky související s výzkumným problémem, posouzení problému ze širší teoretické nadstavby, možnosti využití zkoumaného problému v teorii, východiska pro operacionalizaci problému a použití metod a rámec pro interpretaci výsledků.


Knihy a časopisy je možno si opatřit ve vědeckých, univerzitních a odborných knihovnách, které zpracovávají na objednávku výběrovou bibliografii se stručnou anotaci pomocí elektronického zpracovávání dat – je možno si zřídit soukromou databázi s elektronickým zpracováním dat.


Velmi užitečné a systematické je zpracování literatury, zvláště pokud je rozsáhlá. Abstraktní zkoumání totiž napomáhá při výběru a diagonální čtení a soustředění na podstatu zase šetřit čas. 


Sestra, která zkoumá nějaký problém, by měla v teoretické části dokázat, že zkoumanou problematiku má nastudovanou a je v ní odbornicí (STAŇKOVÁ, 1998).


Design výzkumu


Rozhodnutí o výzkumném designu ovlivňuje výběr a formulace výzkumného problému a otázek, čas a materiální zdroje pro výzkum a možnosti použití výzkumných metod a výzkumného vzorku.


Na design výzkumu má také podstatný vliv výběr základní metodologické orientace, ať už jde převážně o kvantitativní nebo kvalitativní výzkum či o experimentální, nebo neexperimentální výzkum. Design o kvantitativně orientovaném výzkumu se zpravidla skládá z několika základních prvků a to jsou:


· výzkumné téma, problém a otázky


· výzkumné cíle a hypotézy


· výzkumnýá vzorek a metody, organizace výzkumu, zpracování a interpretace údajů


Design v kvalitativně orientovaném výzkumu představuje v některých krocích poněkud odlišný postup, což ovlivňuje jeho zaměření na jeden nebo několik případů, výběr výzkumných metod a možnosti zpracování výsledků (MIOVSKÝ, 2006). 


Vymezení cíle a formulování hypotézy


Informace o sledovaném problému získané z literatury a jiných zdrojů nám poskytnou poznatky pro formulování cílů a hypotéz.


Cíle výzkumu musí vycházet z problému a specifických otázek, které mají být konkrétní, jasné a přesné a měly by směřovat k řešení zkoumaného problému (Farkašová, et al. 2006).


Hypotéza je předpokládaná odpověď na výzkumnou otázku a tvrzení, předběžný předpoklad nebo vysvětlení vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými, vztahu mezi závislou a nezávislou proměnnou naznačeného ve frázi „více než“, „méně než“, „závisí“, atd. Je formulovaný formou oznamovací věty, jednoduchým, srozumitelným a stručným způsobem, konkrétními a operativními termíny (MEŠKO, KATUŠČÁK, FINDRA, et al. 2005).


Funkcí hypotézy je poskytovat výzkumnému projektu směr a propojit možnosti zájmů pomocí vyjádření formálních vztahů, které se empiricky hodnotí. 


Výzkum v ošetřovatelství bývá zpravidla koncipovaný tak, že se stanoví hlavní problém, který se zpřesňuje v dílčích otázkách. Formulování hypotéz vychází z uvedené proměnné tak, že se formuluje východisková hlavní hypotéza a pracovní hypotézy. Podstatnou vlastností hypotézy je možnost jednoznačněji potvrdit nebo vyvrátit skutečnost.


Pojmy, které se v hypotézách používají, se musí vysvětlit, určit, co přesně znamenají, musí být operacionalizované. Operacionalizace je překladem abstraktního pojmu do něčeho, co je možno pozorovat. Výsledkem je určení pozorovatelných jevů, které se budou pokládat za indikátory přítomnosti nebo nepřítomnosti toho, co označuje teoretický pojem. Pozorovatelné jevy, které se přiřazují ke zkoumanému konceptu, se nazývají operační definice jevu.


Mohli bychom si docela dobře položit otázku, jestli musí každý výzkum obsahovat otázky. I když testování hypotéz tvoří základ empirických zkoumání, existují i výzkumy, ve kterých se hypotézy utvářejí v jejich průběhu, nejsou formulovány na začátku, nebo nemají jednoznačné postavení, například popisný nebo kvalitativní výzkum (STAROŇOVÁ, 2011). Popisný výzkum více usiluje o zobrazení jevů než o jejich vysvětlení a v ošetřovatelství se používá často. Popisné ošetřovatelské studie jsou zaměřeny na sledování postojů, prožívání, spokojenost, schopnost pochopit nemoc a jiné. Popisné studie, kterých cílem je znázornit současný stav v nějaké situaci, řeší zpravidla širší cíle (MEŠKO, KATUŠČÁK, FINDRA, et al. 2005).


Jedním z druhů empirického výzkumu je průzkum, který se vyznačuje tím, že se v něm neověřují hypotézy (KUTNOHORSKÁ, 2009). Místo hypotéz se určují dílčí cíle nebo úkoly. Mohou se například zjišťovat názory sester na jejich postavení ve společnosti a tento cíl se může specifikovat na dílčí cíle.


Výběr souboru


Výběr subjektů výzkumných aktivit předurčuje řešený problém a proměnné formulované v jednotlivých hypotézách. Například pokud sledujeme postoje sester v trojsměnném provozu, vybavení pomůckami na jedno použití a spokojenost pacientů s organizací ošetřovatelské péče, musíme vybrat do vzorku sestry, ošetřovací jednotky i nemocné (STAŇKOVÁ, 1998). Při výběru je důležitý i způsob a velikost vzorku výzkumu, například počet sester, ošetřovacích jednotek a pacientů.


Kritériem při výběru skupin osob a věcí, tedy subjektů výzkumu, může být reálná možnost ověřit proměnné na vybraných subjektech nebo možnost zevšeobecňování výsledků.


Vzorek, který vybereme pro určitou výzkumnou aktivitu, by měl splňovat možnost určitého zevšeobecnění (MEŠKO, KATUŠČÁK, FINDRA, et al. 2005). Nemůžeme zpravidla sledovat například celou populaci sester, všechny ošetřovatelské jednotky a všechny nemocné. Výzkumné studie zahrnují pouze určitou část populace, výběr nebo vzorek, který musí splňovat vymezené charakteristiky.


Soubor všech objektů, kterých se výzkum týká a pro který mají platit výsledky výzkumu, se nazývá základní soubor – populace (BÁRTLOVÁ, 2000). V našich případech tvoří základní soubor všechny sestry, které pracují v trojsměnném provozu, všechny ošetřovací jednotky a všichni hospitalizovaní pacienti. Počet uvedených jednotek je ovšem značný, proto přirozeně nemohou být všechny zahrnuty do výzkumu. Výzkumník z tohoto základního souboru vybírá pro výzkumné účely pouze určitý počet subjektů, tzv. výběrový soubor nebo výzkumný vzorek.


Při získávání výzkumného vzorku můžeme postupovat několika způsoby, a to náhodným výběrem, stratifikovaným výběrem, mechanickým výběrem nebo záměrným výběrem.


Výběr metod výzkumu


Definování proměnných výzkumu vytváří prostor pro výběr metod měření, které budou objektivní, spolehlivé a kontrolovatelné. Ve výzkumu používáme více metod, čímž získáme pohled na řešený problém z několika rovin a aspektů. Například pozorováním zjistíme vnější znaky výzkumu zkoumaného jevu – chování a jednání sester nebo pacientů, podmínky ošetřovatelské péče a podobně.


Struktura metod závisí i na vybraných druzích výzkumu a jeho subjektů. V jednotlivých případech jsou k dispozici:


· kvantitativní metody


· kvalitativní metody


Výběr metod výzkumu je náročný proces, který vyžaduje nejen důkladné ovládání metod a práci s nimi, ale i tvořivost při výběru tak, aby vybrané metody splnily svoji úlohu ve výzkumu – ověřily proměnné stanovené v hypotézách.


Organizace výzkumu


Významné místo ve výzkumném procesu má i organizační zabezpečení výzkumu. Pokud máme vymezený problém, cíle, hypotézy, výzkumný vzorek a metody, přistupujeme k realizaci výzkumu. Před vstupem do terénu vypracujeme organizační rámec pro zvládnutí těchto kroků:


· určení konkrétních míst výzkumu


· vymezení časového prostoru pro výzkum


· pověření spolupracovníků výzkumu (BÁRTLOVÁ, 2000)

· zabezpečení materiálních a finančních podmínek


· získání souhlasu pracovišť, na nichž má být výzkum realizován


Po zabezpečení uvedených kroků vytvoříme podmínky pro samotnou realizaci výzkumu, případně předvýzkumu. Všichni, kteří uskutečňují navrhovanou metodiku v terénu, musí dodržovat určitý kodex výzkumného pracovníka, tedy by měli být objektivní, přesní, důslední a taktní.


Sběr výzkumných údajů, jejích analýza a interpretace


Sběr údajů k výzkumu a jejich příprava a analýza je časově náročná část procesu výzkumu. Shromažďování informací vyžaduje i několik týdnů. Po získání potřebných informací, údajů, dat a dalších poznatků se připraví k rozboru a zpracování. Před tímto krokem je třeba:


· prohlédnout a zkontrolovat výzkumný materiál,

· vyznačit identifikačními čísly odpovědi jednotlivých subjektů,

· kódovat slovní údaje do kategorií nebo číselných forem,

· zařadit výsledky do tabulek a grafů,

· zařadit výsledky podle určitého systému,

· popsat výsledky,

· přenést výzkumné informace a údaje z písemných dokumentů do počítačových souboru.

Materiál musí být zpracován a analyzován určitým systematickým a vhodným způsobem. Zjištěné údaje je potom třeba „oživit“, vyhodnotit, analyzovat a vysvětlit.


Analyzované údaje se musí interpretovat srozumitelným výkladem výsledků, což je jeden z posledních kroků celého výzkumného procesu, který předchází uveřejnění (STAROŇOVÁ,  2011). 


Prezentace výsledků výzkumu


Výzkum však není úplný, pokud se jeho výsledky neuveřejní a nevyužijí v teorii a praxi. Ani nejpřesvědčivější hypotéza či podrobná studie nemá pro ošetřovatelství význam, pokud zůstane neznámá. Výsledky vědeckého výzkumu je proto třeba uveřejňovat ze dvou hlavních důvodů:


· aby se podrobily veřejné oponentuře


· aby mohly být využity v praxi (BÁRTLOVÁ, 2000).


Rozeznáváme hlavní způsoby prezentace – přenesení výsledků výzkumu a publikování výsledků výzkumu.


Závěr


Po shrnutí uvedených informací můžeme konstatovat, že hlavním přínosem znalosti metodologie výzkumu je v motivaci sester, pro vědecko- výzkumnou činnost ale také pro aktivní vyhledávání objektů a subjektů výzkumu. Umožňuje nám také definovat problémy v ošetřovatelství a iniciovat jejich řešení. 
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Oddelenie podpory zdravia


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši


Abstrakt


Cieľ: Cieľom medzinárodného projektu EHES je získať kvalitné a porovnateľné údaje o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe, ktoré budú následne použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotného stavu v závislosti od socio-ekonomických podmienok a veku. Cieľom príspevku je vyhodnotiť vybrané ukazovatele zdravotného stavu u klientov vyšetrených v okrese Liptovský Mikuláš. 


Súbor a metodika: Na území SR bola formou náhodného výberu do skríningu zvolená populácia v celkovom počte 2 520 osôb vo veku 18 – 64 rokov, žijúca v 36-tich okresoch so sídlom RÚVZ. V okrese Liptovský Mikuláš bolo z centrálnej evidencie obyvateľstva oslovených 112 respondentov, z ktorých sa projektu zúčastnilo 55 osôb, t.j. 20 mužov (36 %) a 35 žien (64 %), najmä so stredoškolským vzdelaním s maturitou (56 %), ktorí sú zamestnaní (71 %). Informácie od respondentov boli získavané formou štandardizovaného dotazníka, základných fyzikálnych a klinických vyšetrení a analýz biologických vzoriek.  


Výsledky: V súbore boli lekárom zistené ochorenia u 40 % klientov, najmä hypertenzia 
(24 %) a vysoká hladina cholesterolu v krvi (22 %). Posledné merania tlaku krvi, hladiny celkového cholesterolu a glukózy v krvi boli u respondentov vykonávané v posledných 12-tich mesiacoch, pričom ¼ respondentov oznámil zdravotnícky pracovník zvýšenú hodnotu tlaku krvi a celkového cholesterolu v krvi. Optimálna hodnota systolického tlaku krvi bola zistená u 36 % a diastolického tlaku krvi u 44 % respondentov, najmä v skupine žien. U respondentov bola zistená zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi v 43 %, LDL cholesterolu v 26,5 %, TG v 28 % a glukózy v 33 %. Nízku hladinu HDL cholesterolu malo 
68 % mužov a 62,5 % žien. Rizikovú hodnotu AI malo 63 % mužov a 50 % žien. Fajčenie cigariet (denne a príležitostne) uviedlo 31 % respondentov. V zamestnaní nepociťuje stres 27 %, zatiaľ čo v súkromí ho nepociťuje až 64 % respondentov. Nízku konzumáciu rýb udávajú ¾ respondentov. Konzumáciu zeleniny a celozrnného pečiva 4x týždenne a viac udáva každý tretí respondent, konzumáciu ovocia udáva každý druhý respondent.


Záver: Výsledky projektu v okrese Liptovský Mikuláš nabádajú k potrebe širokého záberu prevencie a vykonávania najmä skríningových vyšetrení v danej populácii, ako aj k zvýšenému úsiliu v oblasti nefarmakologického ovplyvňovania rizikových faktorov vyplývajúcich zo spôsobu života. 


Kľúčové slová: Zdravotná politika. Zdravotné riziká. Preventívne aktivity.


Abstract


Objective: The objective of EHES international project is to gain quality and comparable data concerning health and health risks of adult population in Europe, which will be finally used for health policy planning, preventative activities, health needs depending on socio-economic conditions and age. The aim of this paper is to evaluate selected indicators of health status among clients examined within the district.


Patients and methods: The population of total number 2520 people, aged from 18-64 years, living in 36 districts where RÚVZ is based, was chosen by random choice for screening in the territory of the Slovak Republic. In the district of Liptovský Mikuláš, 112 respondents out of total number in central registration of population were surveyed, in which 55 people took part. In particular, 20 men (36 %) and 35 women (64 %), especially secondary school graduates (56 %), employed (71 %).


The information from respondents was obtained by means of standardised questionnaire, clinical and basic physical examination and analysis of biological samples.


Results: Doctors found disease in 40 % of clients in chosen groups. It was mainly hypertension (24%) and high blood cholesterol (22 %). Recent measurements of blood pressure, total cholesterol and blood glucose were performed in respondents in the last 12 months, while ¼ of respondents were said by medical staff to have increased value of blood pressure and total blood cholesterol levels. Optimal systolic blood pressure value was found in 36% and diastolic blood pressure level in 44 % of respondents, particularly in the group of women. An increased total blood cholesterol level was found in 43 % of respondents, LDL cholesterol in 26,5 %, TG in 28 % and glucose in 33 %. Low levels of HDL cholesterol were found in 68% of men and 62,5 % in women. AI risk indicator level had 63 % of men and 50 % of women. Smoking cigarettes (daily and occasional) was reported by 31 % of respondents. 27 % don’t have any stress at work while 64 % of respondents have no stress even in private life. Low consumption of fish was reported by ¾ of respondents. Every third respondent reported consumption of vegetables and wholemeal bread 4 times a day and more. Consumption of fruit gives every second respondent.


Conclusion: Results of the project in the district of Liptovský Mikuláš show a need to encourage a broad scope of prevention and implementation of screening examination in particular population, as well as increasing effort in the area of non-pharmacological influence of risk factors resulting from lifestyle.


Key words: Health policy. Health risks. Prevention activities.

Úvod


Medzinárodný projekt EHES (European Health Examination Survey – Zisťovanie zdravia Európanov) je aktivitou Európskej únie. Je zameraný na získanie informácií o zdravotnom stave obyvateľstva prostredníctvom vyplnenia dotazníka, jednoduchého fyzikálneho vyšetrenia a odberu krvi. Projekt je koordinovaný z Fínska z referenčného centra založeného v Helsinkách pri National Institute for Health and Welfare. Ďalšími partnermi sú: Centrum nápomocné v otázkach etiky a ochrany osobných údajov založené v Ríme v Instituto Superiore di Sanita a Centrum spracovania štatistických údajov založené v Oslo v inštitúte Statistics Norway (1).  


Zúčastnenými krajinami sú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko (1). 


Krajiny zapojené do pilotnej štúdie sú: Fínsko, Nórsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Anglicko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Malta, Grécko (1). 


Koordinátorom projektu v SR je MUDr. Mária Avdičová, PhD., vedúca Odboru epidemiológie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Celonárodná štúdia v SR prebehla v roku 2011 (1). 


Projekt EHES vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Získané informácie budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socio-ekonomických podmienok a veku. Projekt EHES je zakomponovaný do Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, ktorého realizácia bola schválená Ministerstvom zdravotníctva SR (1). 


Cieľ

Cieľom projektu EHES na Slovensku, ako aj v okrese Liptovský Mikuláš, bolo získať kvalitné a porovnateľné údaje o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie (1). Cieľom tohto príspevku je vyhodnotiť vybrané ukazovatele zdravotného stavu u klientov vyšetrených v okrese Liptovský Mikuláš.


Súbor a metodika 


Cieľová populácia a veľkosť vzorky: do skríningu bola zvolená populácia osôb 18-64 ročných žijúca v okresoch so sídlom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) (36 okresov). V každej vekovej skupine bolo  vybraných 500 respondentov (250 mužov a 250 žien) s výnimkou vekovej skupinou 18-24 ročných. Celkom 2 520 osôb (1). 


Výber vzorky: V každom vybranom okrese boli zvolení do základného súboru obyvatelia  určenej vekovej skupiny, z ktorých sa vyberali  následne respondenti pomocou náhodných čísiel v nasledovnej štruktúre: 18-24 roční 5 mužov a 5 žien, 25-34 a 35-44 roční 8 mužov a 8 žien. Vo vekových skupinách 45-54 a 55-64 ročných 7 mužov a 7 žien. Celkom bolo vybraných v každom okrese 70 respondentov. Spolu vo všetkých okresoch 2 520 respondentov (1).


Charakteristika súboru v okrese Liptovský Mikuláš: z centrálnej evidencie obyvateľstva bolo oslovených 112 respondentov, z ktorých sa projektu zúčastnilo 55 osôb, t.j. 20 mužov (36 %) a 35 žien (64 %), najmä so stredoškolským vzdelaním s maturitou (56 %), ktorí sú zamestnaní (71 %). Metódy získavania údajov: Informácie od respondentov v projekte EHES boli získavané formou štandardizovaného dotazníka, základných fyzikálnych 
a klinických vyšetrení a analýz biologických vzoriek. Z dôvodu zabezpečenia kvality 
a porovnateľnosti údajov sa kládol veľký dôraz na štandardizáciu meraní, dobrú prípravu personálu a spoluprácu s referenčnými centrami (Helsinki, Rím, Oslo) (1). 


Sumarizácia údajov prebiehala prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia 
a analýzy vzoriek krvi. Dotazník obsahoval základné údaje ako je vek, pohlavie, socio-ekonomický stav respondentov, správanie v súvislosti so zdravím a otázky o zdravotnom stave. Čiastočne boli použité otázky z dotazníka EHIS (European Health Interview Survey) 
a pre zachovanie kontinuity a porovnateľnosti aj z dotazníka používaného v štúdiách v rámci CINDI programu (otázky o stravovaní a fyzickej aktivite). Fyzikálne vyšetrenie zahŕňalo vyšetrenie výšky, váhy, obvodu pása a meranie krvného tlaku. Vzorka krvi sa vyšetrovala na celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukózu (1). Vyšetreným klientom v okrese Liptovský Mikuláš bol zaslaný list s uvedením vyšetrených hodnôt a stručným vyhodnotením. Výsledky boli vyhodnotené programom MS Excel.


Výsledky 


Vyhodnotenie odpovedí respondentov vo vybraných otázkach dotazníka:


Otázka: „Boli u Vás lekárom zistené niektoré z nižšie uvedených chorôb?“



V súbore opýtaných klientov (n=55) boli lekárom zistené vybrané ochorenia u 40 % klientov, najmä hypertenzia (24 %) a hypercholesterolémia (22 %). Až 60 % opýtaných klientov nemá zistenú lekárom jednu z vybraných diagnóz (tab.č.1).   


Tabuľka 1 Lekárom zistené vybrané ochorenia v súbore klientov (n=55)

		Ochorenie

		abs.

		rel. (%)



		Infarkt myokardu

		0

		0



		Ischemická choroba srdca

		1

		2



		Vysoký krvný tlak

		13

		24



		Vysoký cholesterol

		12

		22



		Mozgová príhoda

		0

		0



		Cukrovka

		1

		2



		Žiadne

		33

		60





Otázka: „Kedy Vám bol naposledy meraný krvný tlak, cholesterol v krvi a hodnota cukru v krvi?“



Posledné merania tlaku krvi, hodnoty celkového cholesterolu a glukózy v krvi boli u opýtaných klientov vykonávané prevažne v posledných 12-tich mesiacoch (tab.č.2). 


Tabuľka 2  Posledné merania krvného tlaku, cholesterolu a cukru v krvi v súbore klientov (n=55)


		Odpoveď

		Meraný tlak krvi

		Meraný cholesterol

		Meraný cukor



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		V posledných 12 mesiacoch

		39

		71

		20

		36

		17

		31



		Pred 1 – 2 rokmi

		12

		22

		13

		24

		16

		29



		Pred 3 – 5 rokmi

		1

		1,5

		0

		0

		1

		2



		Nikdy, alebo pred viac ako 5 rokmi 

		1

		1,5

		9

		16

		10

		18



		Neviem

		2

		4

		13

		24

		11

		20



		Odmietam odpovedať

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Otázka: „Povedal Vám nejaký zdravotník v posledných 12-tich mesiacoch, že máte vyšší krvný tlak, zvýšený cholesterol v krvi a zvýšený cukor v krvi?“



Približne ¼-ne opýtaných respondentov povedal zdravotnícky pracovník, že majú zvýšenú hodnotu tlaku krvi a celkového cholesterolu v krvi (tab.č.3).


Tabuľka 3 Oboznámenie klientov o nameraných vyšších hodnotách krvného tlaku, cholesterolu a cukru v krvi zdravotníckym pracovníkom (n=55)


		Odpoveď

		Vyšší tlak krvi

		Zvýšený cholesterol

		Zvýšený cukor



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Áno

		14

		25

		13

		24

		2

		4



		Nie

		41

		75

		39

		71

		50

		91



		Nie som si istý/istá

		0

		0

		3

		5

		3

		5





Otázka: „Fajčíte v súčasnosti?“



Fajčenie cigariet (denne a príležitostne) uviedlo 31 % opýtaných. Vôbec nefajčilo 69 % opýtaných (tab.č.4). 


Tabuľka 4  Fajčenie v súčasnosti v súbore klientov (n=55)


		Odpoveď

		Áno, denne

		Áno, príležitostne

		Vôbec nie



		

		abs. 

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs. 

		rel. (%)



		Spolu (n=55)

		9

		16

		8

		15

		38

		69





Otázka: „Ako často pociťujete stres v zamestnaní a súkromí?“


V zamestnaní pociťuje stres až ½ opýtaných klientov (51 %), nepociťuje stres 27 % a na otázku neodpovedalo 22 % opýtaných klientov. V súkromí pociťuje stres 18 % opýtaných klientov a nepociťuje stres viac ako polovica opýtaných klientov (64 %). Na otázku neodpovedalo 18 % opýtaných klientov (tab.č.5). 


Tabuľka 5  Pociťovanie stresu v zamestnaní a súkromí v súbore klientov (n=55)


		Odpoveď

		V zamestnaní

		V súkromí



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Veľmi často

		3

		5

		1

		2



		Pomerne často, zvládam ho len s problémami

		2

		4

		1

		2



		Pomerne často, ale zvládam ho

		23

		42

		8

		14



		Iba zriedkavo

		14

		25

		29

		53



		Nepociťujem stres

		1

		2

		6

		11



		Neodpovedalo

		12

		22

		10

		18





Otázka: „Ako často konzumujete ryby a morské živočíchy, čerstvú zeleninu (zeleninové šaláty), čerstvé ovocie a celozrnné pečivo?“ 


Ako je uvedené v tabuľke č. 6, ryby a morské živočíchy konzumuje v požadovanej frekvencii len ¼ opýtaných klientov (26 %) (tab.č.6, graf 1) a nekonzumujú až ¾ opýtaných klientov (74 %). Čerstvú zeleninu 4x týždenne a viac konzumuje 31 % opýtaných klientov (t.j. každý tretí). Nedostatočne čerstvú zeleninu nekonzumuje viac ako polovica opýtaných klientov (69 %). Podobne bola zistená aj konzumácia celozrnného pečiva, t.j. 4x týždenne a viac ho konzumuje 29 % opýtaných a nedostatočne ho konzumuje 71 % opýtaných klientov. Čerstvé ovocie 4x týždenne a viac konzumuje polovica opýtaných klientov (51 %) (graf 1). 


Tabuľka 6  Frekvencia konzumácie vybraných druhov potravín v súbore klientov (n=55)


		Frekvencia

		4x týždenne a viac

		1-3x týždenne

		1-3x mesačne

		Menej často alebo vôbec nie



		Druh

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Ryby a morské živočíchy

		1

		2

		13

		24

		25

		45

		16

		29



		Čerstvá zelenina (zeleninové šaláty)

		17

		31

		22

		40

		10

		18

		6

		11



		Čerstvé ovocie

		28

		51

		24

		43,6

		2

		3,6

		1

		1,8



		Celozrnné pečivo

		16

		29

		22

		40

		6

		11

		11

		20







Graf 1  Frekvencia konzumácie vybraných druhov potravín v súbore klientov v % (n=55)


Vyhodnotenie biochemických vyšetrení krvi a tlaku krvi v súbore klientov: 


Celkový cholesterol



Požadovanú hladinu celkového cholesterolu v krvi (< 5,0 mmol/l) malo 57 % vyšetrených klientov. Hraničnú (5,0-6,49 mmol/l) a rizikovú (> 6,5 mmol/l) hodnotu celkového cholesterolu malo spolu 43 % vyšetrených klientov. Zvýšené hodnoty celkového cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov boli zistené vo väčšej miere v skupine mužov (tab.č.7).   



Tabuľka 7  Hodnoty celkového cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Norma < 5,0

		Hraničná 5,0-6,49

		Riziková > 6,5



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=19)

		9

		47

		6

		32

		4

		21



		Ženy (n=32)

		20

		62,5

		10

		31,25

		2

		6,25



		Spolu (n=51)

		29

		57

		16

		31

		6

		12





HDL cholesterol



Optimálna hodnotu HDL cholesterolu v krvi v skupine vyšetrených mužov (> 1,2 mmol/l) malo 32 % klientov, v skupine vyšetrených žien (> 1,4 mmol/l) 37,5 % klientiek. Nízku hodnotu HDL cholesterolu (muži < 1,2 mmol/l; ženy < 1,4 mmol/l) malo 68 % mužov a 62,5 % žien (tab.č.8).


Tabuľka 8  Hodnoty HDL cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených mužov a žien (n=51)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Menej ako 1,2

		Viac ako 1,2



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=19)

		13

		68

		6

		32



		Hodnoty


(mmol/l)

		Menej ako 1,4

		Viac ako 1,4



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Ženy (n=32)

		20

		62,5

		12

		37,5





LDL cholesterol



V súbore klientov sme numericky podľa Friedewalda vypočítali hodnotu LDL cholesterolu. Optimálnu hodnotu LDL cholesterolu v krvi (< 2,5 mmol/l) malo 24,5 % vyšetrených klientov. Blízku optimálnej (t.j. 2,5 – 3,5 mmol/l) malo 49 % klientov, hranične zvýšenú (t.j. > 3,5 – 4,0 mmol/l) a vysokú (4,0 – 5,0 mmol/l) hodnotu LDL cholesterolu v krvi malo spolu 26,5 % klientov (tab.č.9). 


Tabuľka 9 Hodnoty LDL cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=49)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Optimálna      < 2,5

		Blízka optimálnej 2,5-3,5

		Hranične zvýšená          > 3,5-4,0

		Vysoká            > 4,0-5,0



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs. 

		rel. (%)



		Muži (n=18)

		3

		17

		9

		50

		2

		11

		4

		22



		Ženy (n=31)

		9

		29

		15

		48

		3

		10

		4

		13



		Spolu (n=49)

		12

		24,5

		24

		49

		5

		10

		8

		16,5





Triglyceridy (TG)



Normálnu hodnotu TG v krvi (< 1,9 mmol/l) malo 72 % vyšetrených klientov. Hranične zvýšené (1,9 – 2,29 mmol/l) a rizikové hodnoty TG (> 2,3 mmol/l) malo spolu 28 % vyšetrených klientov (tab.č.10). 


Tabuľka 10 Hodnoty TG v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Norma < 1,9

		Hraničná 1,9 – 2,29

		Riziková > 2,3



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=19)

		12

		63

		4

		21

		3

		16



		Ženy (n=32)

		25

		78

		5

		16

		2

		6



		Spolu (n=51)

		37

		72

		9

		18

		5

		10





Aterogénny index (AI) (CHOL/HDL)



Normálnu hodnotu AI v skupine mužov (≤ 4) malo 37 % klientov a v skupine žien (≤ 3,5) 50 % klientiek. Rizikovú hodnotu AI v skupine mužov (> 4) malo 63 % klientov a v skupine žien (>  3,5) 50 % klientiek (tab.č.11).  


Tabuľka 11 Hodnoty aterogénneho indexu v súbore vyšetrených mužov a žien (n=51)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Normálna ≤ 4

		Riziková > 4



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=19)

		7

		37

		12

		63



		Hodnoty


(mmol/l)

		Normálna ≤ 3,5

		Riziková > 3,5



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Ženy (n=32)

		16

		50

		16

		50





Glukóza 



Normálnu hodnotu glukózy v krvi (≤ 5,59 mmol/l) malo 67 % vyšetrených klientov. Hraničnú hodnotu (5,6 – 6,09 mmol/l) malo 23 % a rizikovú hodnotu glukózy (≥ 6,1 mmol/l) malo spolu 10 % vyšetrených klientov (tab.č.12). 


Tabuľka 12  Hodnoty glukózy v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51)


		Hodnoty


(mmol/l)

		Norma ≤ 5,59

		Hraničná 5,6-6,09

		Riziková ≥ 6,1



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		Muži (n=19)

		11

		58

		6

		32

		2

		10



		Ženy (n=32)

		23

		72

		6

		19

		3

		9



		Spolu (n=51)

		34

		67

		12

		23

		5

		10





Krvný tlak systolický (sTK)



Normálny a vyšší normálny sTK (t.j. 120 – 139 mmHg) malo 51 % vyšetrených klientov. Vysoký sTK (t.j. > 140 – 179 mmHg) malo spolu 10 % vyšetrených klientov.  Optimálne hodnoty sTK (< 120 mmHg) malo 39 % vyšetrených klientov (tab. č. 13). 


Tabuľka 13  Hodnoty systolického TK v súbore vyšetrených klientov (n=52)

		TK systolický


(mmHg)

		Muži (n=20)

		Ženy (n=32)

		Spolu (n=52)



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		< 120

		3

		15

		17

		53

		20

		39



		120 – 129

		5

		25

		11

		34

		16

		30



		130 – 139

		8

		40

		3

		9

		11

		21



		140 – 159

		2

		10

		1

		4

		3

		6



		160 – 179

		2

		10

		0

		0

		2

		4





Krvný tlak diastolický (dTK)



Normálny a vyšší normálny dTK (t.j. 80 – 89 mmHg) malo 36,5 % vyšetrených klientov. Vysoký dTK (t.j. 90 – 109 mmHg) malo spolu 19,5 % vyšetrených klientov.  Optimálne hodnoty dTK (< 80 mmHg) malo 44 % vyšetrených klientov (tab. č. 14). 


Tabuľka 14 Hodnoty diastolického TK v súbore vyšetrených klientov (n=52)


		TK diastolický


(mmHg)

		Muži (n=20)

		Ženy (n=32)

		Spolu (n=52)



		

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)

		abs.

		rel. (%)



		< 80

		6

		30

		17

		53

		23

		44



		80 – 84

		7

		35

		4

		12

		11

		21



		85 – 89

		2

		10

		6

		19

		8

		15,5



		90 – 99

		3

		15

		5

		16

		8

		15,5



		100 – 109

		2

		10

		0

		0

		2

		4





Záver



Za najdôležitejšie rizikové faktory spôsobu života sa v slovenskej populácii naďalej pokladá fajčenie, fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, psycho-sociálne rizikové faktory a nezdravá výživa (3). Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia v SR, známe pod zjednodušeným názvom „Poradne zdravia“, sa stali významným nástrojom pre rozvíjanie intervencií zameraných na zdravý životný štýl, zmeny spôsobu života s cieľom zachovať a zlepšiť zdravie. Sú zriadené v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na báze RÚVZ v SR a jednoznačne napĺňajú aj špecifické ciele verejného zdravotníctva, nakoľko pracovníci Poradní zdravia svojou dennodennou  prácou s jednotlivcami a komunitami významne prispievajú k znižovaniu rizikových faktorov, pozitívne ovplyvňujú spôsob života a životný štýl obyvateľstva. Poradne zdravia sú nezastupiteľnou súčasťou a naplnením surveillance chronických ochorení, nakoľko sa intenzívne podieľajú na zbere údajov o chorobnosti a prevalencii rizikových faktorov. Vo všetkých činnostiach používajú štandardné medicínske postupy a aktuálne odporúčania odborných lekárskych spoločností (2, 5). 



Poradne zdravia sú určené pre ľudí, ktorí chcú poznať svoje rizikové a ochranné faktory a znižovať svoje zdravotné riziko úpravou spôsobu života, bez použitia liekov ako aj ľudí, ktorým rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení už zistil lekár a ich stav si vyžaduje úpravu spôsobu života (4). Pracovníci Poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa podieľajú na zvyšovaní zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu Liptova v oblasti kľúčových determinantov zdravia ako je výživa, fyzická aktivita, tabak a alkohol prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva v rámci individuálnych 
a skupinových intervencií. Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania 
a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam. Poradenstvo v rámci špecializovaných poradní RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši je zamerané na úpravu spôsobu života v troch najvýznamnejších rizikových faktoroch – nesprávna výživa, fyzická inaktivita a fajčenie.


Výsledky projektu v okrese Liptovský Mikuláš nabádajú k potrebe širokého záberu prevencie a vykonávania najmä skríningových vyšetrení v danej populácii, ako aj 
k zvýšenému úsiliu v oblasti nefarmakologického ovplyvňovania rizikových faktorov vyplývajúcich zo spôsobu života.
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Súhrn


Počet osôb s kardiovaskulárymi ochoreniami v ostatnýom období prudko stúpa, čo je daň za  menej pohybu a nesprávny životný štýl. Pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na lipidový metabolizmus a glukózovú toleranciu ako ovplyvniteľné faktory. Zníženie hladiny celkového cholesterolu o 1 % je spojené so znížením kardiovaskulárneho rizika o tri percentá, podobne vzostup HDL o 3 % je sprevádzaný porovnateľným poklesom tohto rizika. Správne stravovanie je schopné pomôcť k dosahovaniu cieľových hladín lipidov až v 30 percentách prípadov, čo je porovnateľné so statínovými štúdiami. Úprava stravovania je pritom  oveľa lacnejšia a prirodzenejšia ako statínová liečba. Na hodnotenie obezity je lepší ukazovateľ obvod pása ako BMI. Ak by sa daril boj proti obezite a tým aj diabteu typu II ,napr. ak by sa znížil obvod pása o 10-15 %,, možno v populácii očakávať pokles KVS m ortality až o 40 % v priebehu 20 rokov. Pre osoby, ktoré dosiahnu zníženie obvodu pása, je možné zvážiť finančné bonifikácie napr. vo formy zdravotných šekov - bonov.


Kľúčové slová: Kardiovaskulárne ochorenia. Obezita. Dyslipidémia. Stravovanie. KVS mortalita. 


Summary


The number of persons with cardiovascular disease during last years increases rapidly because of motion deficit and bad lifestyle. The lipid metabolism and glycid tolerance are in the focus - we can influence them. The only one per cent increase of total cholesterol level is related to 3 % decrease of cardiovascular mortality, analogously the  only 3 % increase of HDL level causes similar decrease of cardiovascular mortality. About 30 % persons can limit their cholesterol levels only using correct alimentation. This is comparable to statin - studies, but really not so expensive. The belt cirumference gives better prediction  for  obesity evaluating than BMI. If the belt circumference in the population decreases 
10-15 %, we can expect depression of cardiovascular mortality during next 20 years  up to 40 %. For the person who raeched belt-circumference reduction is possible tgive hem financial bonification. 


Key words: Cardiovascular diseases. Obesity. Dyslipidemia. Alimentation. Cardiovascular mortality. 


Úvod

O úlohe stravovania v prevencii kardiovaskulárnych chorôb nie sú žiadne pochybnosti. Dnes je prakticky celosvetová jednota v tom, že typ stravovania krajín v blízkosti Stredozemného mora sa najviac približuje k optimálnym odporúčaniam. Obsahuje málo nasýtených mastných kyselín, vysoký obsah mononenasýtených mastných kyselín a je bohatá na ryby, vlákninu a komplexné uhľohydráty. Mediteránska strava a jej miesto v primárnej a sekundárnej prevencii boli vyhodnotené v dvoch európskych štúdiách – Seven countries study (Keyes,1986) a v Lyon Diet Heart Study (Lorgeril, 1999). V obidvoch sa potvrdil priaznivý vplyv tohto typu stravy na kardiovaskulárne riziko a čiastočne aj na riziko diabetu, obezity , hypertenzie a malignity. V populácii okolo Stredozemného mora je však aj menší výskyt obezity, vyššia úroveň fyzickej aktivity, čo môže interferovať pri hodnotení čistého efektu stravy. 


.


Výživa a kardiovaskulárne choroby


(Stravovanie a poruchy hladín krvných tukov (dyslipidémie))

Otázka úpravy stravovania v rámci kardiovaskulárnej prevencie je aktuálna u osôb 

s poruchami  hladín lipidov cirkulujúcich v krvi (dyslipidémiách), t.j. pri zvýšených hladinách celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu (LDL-C), triacylglycerolov a pri nízkej hladine HDL-cholesterolu. Predpokladá sa, že podľa súčasných odporúčaní manažmentu krvných lipidov by asi 20-30 % dospelej populácie potrebovalo nejakú liečbu, ktorá by upravila ich hladiny . Na prvom mieste je samozrejme zmena stravovania. Keď sa zavedie cholesterol znižujúca štandardná diéta miesto bežnej západnej stravy, možno očakávať v priemere 10% pokles LDL cholesterolu a 10-15% pokles celkového cholesterolu (The ILIB Lipid Handbook for Clinical Practice. 2nd Edition. New York 2000, 60). Nie je zdriedkavosťou väčší pokles, závisí od intenzity zmeny stravovania, genetických predispozícii (sú hyper i hyporespondery) a pod.  Pri dobrej spolupráci pacienta je pokles evidentný do 2 týždňov.  

Metaanalýzy epidemiologických údajov z veľkých európskych a amerických štúdií ukázali, že každý pokles hladiny celkového cholesterolu o 1 % je spojený s poklesom kardiovaskulárneho rizika o 2-3 %. Každý vzostup hladiny HDL-cholesterolu o 0,03 mmol/l (cca o 3-4 %) je spojený  s poklesom kardiovaskulárneho rizika o 2 (muži) – 3 (ženy)% (The ILIB Lipid Handbook for Clinical Practice. 2nd Edition. New York 2000, 7-10).  Keď sa tieto čísla vynásobia č. 10, čo je reálna možnosť pri zmene spôsobu stravovania (pre  LDL) a pri zavedení pravidelnej fyzickej aktivity a nefajčenia (pre HDL), zníži sa kardiovaskulárne riziko v dospelej populácii o 20-30 % (JARVIS, 2008)! To sú čísla, ktoré boli zatiaľ potvrdené len v tzv. statínových štúdiách, kedy sa dosiahol obrovský pokles kardiovaskulárnej morbidity a mortality farmakoterapiou. Pritom z hľadiska cost-effectiveness pri zmene stravovania ide o najefektívnejší spôsob liečby, navyše aj o najprirodzenejší. V tabuľlke sú údaje britskej National Health Service (NHS) – porovnanie efektívnosti vynaložených nákladov s ohľadom na kvalitu života:


NHS: vybraté druhy liečby vyhodnotené podľa „cost per QALY“ 


(číselné údaje sú v librách, august 1990)


		Druh liečebnej intervencie

		Cost per QALY





		Stanovenie cholesterolu a liečba dyslipidémie diétou (vek 40-69)

		220





		Poradenstvo pri zanechaní fajčenia  (u praktického lekára)

		270





		Antihypertenzívna liečba pri prevencii mozgocievnej príhody (vek 45-64)

		940





		Implantácia kardiostimulátora

		1100





		Stanovenie cholesterolu a liečba farmakami

		1480





(Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí. Svetová zdravotnícka organizácia – Európska úradovňa. Bratislava. Národné centrum podpory zdravia 1999. 155 s.).

Nízka hladina HDL-C je typickou súčasťou obrazu metabolického syndómu, kde sa vyskytuje spolu so zvýšenou hladinou triacylglycerolov, glukózy, abdominálnou obezitou a hypertenziou. Spoločným pozadím je  inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia. Hladina inzulínu inverzne koreluje s hladinou HDL-C.. Incidencia metabolického syndrómu sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom (a pribúdajúcimi kilogramami) a tento obraz sa čoraz viac rozpoznáva u pacientov s akútnym infarkom myokardu vo veku nad 50 rokov (u mladších sú skôr v popredí zvýšené hladiny LDL-C). To má svoj odraz aj v súčasnej duálnej stratégii ovplyvňovania hladín lipidov u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom alebo s už vyvinutými klinickými komplikáciami:

· Prvým cieľom zostáva hladina LDL-C


· Druhým cieľom je non-HDL-C, metabolický sy a tzv. izolovane nízka hladina HDL-C


Prevalencia metabolického sy sa podľa PROCAM štúdie odhaduje na 20 % populácie.


Je pozoruhodné, že jednou z príčin nízkej hladiny HDL-C je aj zvýšený príjem sacharidov (viac ako 60 % z celkového energetického príjmu). Akoby zvýšený príjem cukrov predchádzal vývoju inzulínovej rezistencie, nízkej hladiny HDL, abdominálnej obezity (resp. metabolického syndrómu), zhoršenej glukózovej tolerancie a nakoniec diabetu 2. typu. 


Nadváha a obezita sú najdôležitejšími predpovednými faktormi vzniku diabetu 2. typu. (Hu, 2001) na súbore 85000 sestier sledovaných počas 16 rokov ukázali, že u pacientiek s diabetom 2. typu nadváha a obezita s 95 % pravdepodobnosťou predchádza ochoreniu a vznik tejto choroby možno preto pripísať do veľkej miery nesprávnemu životnému štýlu. S diabetom sa podstatne zvyšuje kardiovaskulárna mortalita a morbidita.

Pokiaľ ide o samotnú hmotnosť v súčasnosti sa uprednostňuje meranie obvodu pása, pred stanovením BMI. Obvod pása lepšie vyjadruje prítomnosť centrálnej obezity, abdominálneho tuku, ktorý je hlavným determinantom metabolických komplikácií vedúcich k zvýšeniu kardiovaskulárneho rizika. Za rizikové sa považujú hodnoty > 102 cm u mužov a > 88 cm u žien. Tento parameter je potrebný aj na posúdenie prítomnosti metabolického syndrómu.


Už pri miernej strate hmotnosti (5-10 %) pri nadváhe a obezite, ktorá obyčajne začína zmenšovaním obvodu pása, sa zlepšuje lipidový profil (klesá LDL a stúpa HDL) a impresívnym spôsobom klesá riziko diabetu. Nadváha a obezita sú najdôležitejšími predpovednými faktormi vzniku diabetu 2. typu (NHu et al., 2001) .


Podľa Junga (Jung RT., 1997) je pri obezite pokles hmotnosti o 10 kg spojený s nasledujúcimi zmenami:

· Pokles mortality o 20-25 %, u diabetikov až o 30-40 %


· Pokles hladiny triacylglycerolov o 30 %, cholesterolu o 10%, LDL o 15 %


· Vzostup hladiny HDL o 8 %


· Pokles rizika vzniku diabetu o 50 %


· U pacientov s diabetom pokles glykémie nalačno o 30-50 %


· Pokles krvného tlaku u pacientov s hypertenziou o 10-20 mmHg


· Pokles symptómov anginy pectoris o 90 %.


Nadváha vo veku 13 rokov je silným predpovedným faktorom nadváhy v dospelosti. 


Pri nízkej hladine HDL-C a súčasnej obezite resp. nadváhe má úprava stravovania svoje špecifiká. Tu nie je vhodná štandardná nízko tučná  diéta, ktorou sa dosiahne nielen pokles hmotnosti a LDL-C, ale zároveň aj pokles HDL. Celkové množstvo tuku má v tejto situácii tvoriť 30-35 % z celkovej prijatej energie. V každom prípade je ale potrebné znížiť príjem nasýtených mastných kyselín a trans-foriem mastných kyselín (živočíšne tuky s výnimkou rýb, stužené margaríny používané pri potravinárskej výrobe keksov, oplátiek, zákuskov, bieleho pečiva a pod.) a nahradiť ich nenasýtenými. Pritom sa odporúča zvýšiť príjem mononenasýtených mastných kyselín až na 20 % s celkovej prijatej energie (oleje obsiahnuté v rastlinách) a z polynenasýtených uprednostniť mastné kyseliny obsiahnuté v sójovom  a repkovom oleji a rybom tuku.


Na presadenie žiaducich zmien vo výžive obyvateľstva s cieľom priaznivo ovplyvniť kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu a znížiť náklady na farmakoterapiu navrhujeme zaviesť systém tzv. zdravotných bonov, ktoré budú mať určitú finančnú hodnotu (napr. 500-Sk).  Bonmi by sa mohlo platiť v lekárnach, predajniach zdravotníckych potrieb, kúpeľoch a pod. Týmto sa popri edukačných programoch zosilní motivácia obyvateľov k uplatnovaniu liečebných zmien životného štýlu.


Aká bude konkrétna ekonomická motivácia pri znižovaní hladín rizikových faktorov? Navrhujeme tento postup:


· Ak bude pacient alebo osoba patriť do skupiny so stredným alebo vysokým rizikom sestra praktického lekára mu vo svojej poradni podrobne vysvetlí potrebnú nefarmakologickú zmenu životného štýlu, najmä zmenu stravovania a potrebu pravidelnej telesnej aktivity,  určí mu cieľové hodnoty pre LDL a non HDL cholesterol (podľa NCEP ATP III a slovenského cholesterolového konsenzu) i pre ostatné monitorované parametre a objedná pacienta na kontrolu o 3-6 mesiacov. Všetkých novo zistených pacientov s vysokým rizikom postúpi do starostlivosti svojmu praktickému lekárovi. 


· Ak sa pri kontrole za 3-6 mesiacov zistí, že pacient dokázal zmenou svojho životného štýlu znížiť predtým vysokú  hladinu celkového cholesterolu prípadne  LDL cholesterolu o 15 % z východzej hodnoty bude odmenený zdravotným bonom. 


U pacientov s nadváhou a obezitou v rámci metabolického syndrómu bude odmena viazaná na pokles obvodu pása o 10 % z východzej hodnoty


· Zdravotný bon môže získať každý pacient maximálne raz za kalendárny rok


· Pokiaľ si pacient udrží alebo dokonca zlepší priaznivé hodnoty cholesterolu a obvodu pása v nasledujúcom roku môže opäť získať 1 zdravotný bon.


Čo môže priniesť aplikácia tohto systému? Koľko ľudí ročne bude odmenené bonom?  Už sme uviedli, že pokles hladiny celkového cholesterolu o 1 % je spojený s poklesom celkového rizika kardiovaskulárnych chorôb o 2 %, teda pri poklese cholesterolu o 15 % by riziko malo klesnúť až o 30 %. Samozrejme to by sa týkalo len tých úspešných, ktorí boli odmenení bonom a preto celopopulačné relácie budú iné, podstatne menej výrazné.(JARVIS, 2008) Law a spol. (Law, MR et al.,1994) spracovali metaanalýzu výsledkov 10 veľkých štúdií a vypočítali, že ak klesne hladina cholesterolu o 10 % celkový objem (burden) ischemickej choroby srdca v populácii klesne u mužov:

· Vo veku 70 rokov takmer o 20 %


· Vo veku 50 rokov takmer o 40 %


· Vo veku 40 rokov o 60 % 


Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, odhadnúť mieru poklesu mortality a morbidity na kardiovaskulárne ochorenia a diabetes mellitus po redukcii abdominálnej obezity a hladiny celkového resp. LDL cholesterolu. Predsa však, na základe svetových skúseností a trendov,  a s prihliadnutím na slovenskú realitu a berúc do úvahy aj predpokladanú zlepšenú kontrolu hypertenzie, si dovolíme odhadnúť rozsah očakávaného poklesu kardiovaskulárnej mortality a morbidity v priebehu nasledujúcich 20 rokov o minimálne 30, skôr o 40 %. Výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa aj na Slovensku posúva stále do mladších vekových skupín. "Rizikové faktory, ktoré urýchľujú vývoj kardiovaskulárnych ochorení, pôsobia od útleho detstva," upozorňuje Národný program prevencie ochorení srdca a ciev v časti venovanej deťom a dorastu. Už v mladom veku sa totiž prejavujú negatívne následky zlej životosprávy či nesprávnych výživových zvyklostí. Program chce preto nielen klásť dôraz na prevenciu, ale tiež zabezpečiť presadzovanie zdravých stravovacích návykov u detí a školákov podporou rozvoja školského stravovania. Ako upozornilo ministerstvo zdravotníctva, dosiaľ sa nevenovala dostatočná a cielená diagnostická a terapeutická pozornosť zo strany pediatrov a dorastových lekárov tejto problematike. "Obdobie detského veku je priam predurčené na to, aby prostredníctvom aktívneho vyhľadávania a pozitívneho ovplyvňovania rizikových faktorov a včasných štádií kardiovaskulárnych ochorení zasiahla primárnou prevenciou do boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam (Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2008 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2007, 121 s.)." Rezort očakáva, že prevencia u detí bude mať významný pozitívny dopad na ich výskyt, priebeh a v konečnom štádiu by mohla zredukovať mortalitu. Medzi základné ciele programu pre deti a dorast patrí zistenie reálneho výskytu počiatočných štádií kardiovaskulárnych ochorení, ako aj rizikových faktorov u slovenských detí. Ministerstvo by zároveň chcelo nájsť kontrolné mechanizmy na realizáciu preventívnych a liečebných postupov, ako aj začať s preventívnymi opatreniami od včasného veku. Národný program je programom trvalého charakteru, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou práce zdravotníkov primárneho kontaktu (KELLER, MEIER, BERTOLI, 1993). Prevenciu majú vykonávať práve všeobecní lekári pre deti a dorast a príslušní pediatrickí špecialisti.Iba 10 percent slovenskej populácie nemá žiadny rizikový faktor vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Ako pre TASR uviedol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva Gabriel Kamenský, stúpa počet mladých ľudí, ktorí fajčia, pribúdajú tiež cukrovkári, ako aj obézni ľudia. "Zhoršujú sa nám rizikové parametre už u mládeže a detí," konštatoval s tým, že keďže rizikové faktory nebolia, je potrebná edukácia. Podľa Kamenského totiž iba polovica Slovákov pozná správne hodnoty krvného tlaku a iba jedna štvrtina vie, v akých hodnotách by sa mal pohybovať cholesterol. Na ochorenia srdca a ciev umiera každý druhý Slovák, pričom v roku 2007 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

Kariovaskuôlárne ochorenia u pacientov s diabetes mellitus typu II.


V Slovenskej republike je viac ako 300 000 pacientov, ktorí sa liečia s diagnózou diabetes mellitus. Približne 90 % z nich sú diabetici II. typu (na inzulíne nezávislí a liečení perorálnymi antidiabetikami). Tento počet však naďalej vzrastá. Je to dôsledkom rýchlych kultúrnych a sociálnych zmien (Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2007 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2006, 134 s.).

Vznik diabetes II. typu


Diabetes mellitus II. typu vzniká na základe porušenia glukózovej tolerancie (porucha metabolizmu glukózy) či zvýšení glykémie nalačno alebo kombinácie obidvoch týchto uvedených porúch. Tento stav sa označuje ako "prediabetes". Ďalšími faktormi, ktoré sa môžu podieľať na vzniku sú: rodinná anamnéza, rasa, vek, obezita, hypertenzia a dyslipidémia. V spojení s poruchou metabolizmu glukózy sa u týchto ľudí dá predpokladať vznik diabetes II. typu (KLEINWACHTEROVÁ, BRÁZDOVÁ, 2001).


Možné komplikácie


Medzi akútne komplikácie patrí hyperglykemická a hypoglykemická kóma. Hyperglykemická kóma je charakterizovaná extrémnym zvýšením hladiny cukru v krvi, napr. v dôsledku ťažkej dehydratácie organizmu. Hypoglykemická kóma je naopak kritické zníženie krvného cukru spôsobené napr. zvýšenou fyzickou záťažou (SVAČINA, et al. 2008).


Medzi chronické komplikácie sa radia ochorenia nervov a hlavne choroby kardiovaskulárneho systému (ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda a ischemická choroba dolných končatín alebo ateroskleróza čiže kôrnatenie tepien). Tieto komplikácie predstavujú pre pacienta veľkú záťaž a ovplyvňujú kvalitu jeho života i jeho dĺžku.


Kardiovaskulárne ochorenia (ochorenia srdca a ciev)


Na kardiovaskulárnej mortalite pacientov sa podieľa nielen diabetes mellitus II. typu, ale tiež syndróm inzulínovej rezistencie. Ako je zrejmé z grafu č. 1, na poprednom mieste v príčinách mortality diabetikov je ischemická choroba srdca a cievna mozgová príhoda, na ktoré umiera viac ako 2/3 diabetikov II. typu .Typickým prejavom u pacientov s KVO je remodelácia tepien, zhoršená fibrinolýza, hyperaktivita doštičiek, zvýšená produkcia protizápalových cytokínov a pôsobenie adipokínov podieľajúcich sa na rozvoji obezity a najzreteľnejším prejavom je endoteliálna dysfunkcia, kedy dochádza ku vzniku aterosklerózy a následným komplikáciám (KOMÁREK, PROVAZNÍK, et.al. 2011).


Stratégie zamerané na úpravu hyperglykémie mali zatiaľ na kardiovaskulárne riziko diabetikov malý účinok, preto je potrebná prevencia a včasné zahájenie komplexnej liečby diabetes (HOLČÍK, 2009.).


Jedinými doterajšími intervenciami, ktoré sa ukázali ako účinné, sú tie, ktoré znižujú koexistujúce rizikové faktory aterosklerózy u diabetikov (viď Rizikové faktory aterosklerózy).


Hlavné príčiny úmrtia u diabetikov




 


Bolo vykonaných veľa štúdií zaoberajúcich sa možným znížením kardiovaskulárnych ochorení, u niektorých štúdií nebolo preukázané signifikantné zníženie makrovaskulárnych príhod (štúdie DCCT, EDIC a UKPDS )[1]. Na zníženie výskytu týchto príhod je potrebná dlhodobá maximálna kompenzácia.[2]


Rizikové faktory aterosklerózy


· Vek

· Rodinná anamnéza

· Arteriálna hypertenzia

· Fajčenie

· Diabetes mellitus

· Dyslipidémia

· Obezita


Predovšetkým hypertenzia, ateroskleróza a dyslipidémia sú najvýznamnejšie rizikové faktory (JURKOVIČOVÁ, 2005).


Deň prevencie kardiovaskulárnych ochorení


V dňoch 23. – 25. 09. 2010 sa v priestoroch Incheby konala výstava Slovmedica, Non – Handicap na ktorej mal vyčlenený priestor aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V rámci výstavy a zároveň aj v kontexte „Dňa srdca“, ktorý bol 24. 09. 2010 sa realizovali merania a poskytovali krátke poradenstvo, týkajúce sa rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení ako aj poskytovanie krátkych informácií o činnosti úradu.

V priebehu troch dní spolu s pracovníkmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. v Bratislave bol návštevníkom výstavy meraný celkový cholesterol, tlak krvi, pulz, BMI, tuk v organizme, CO vo výdychu. Bolo im poskytnuté aj krátke poradenstvo, týkajúce sa zdravého životného štýlu, rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a boli im poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály. V prípade poškodenia alebo straty zdravotného preukazu mali možnosť tento preukaz si vymeniť (KAPLAN, et al. 1996)

Bolo vyšetrených 99 klientov, (pri jednotlivých vyšetreniach nebol rovnaký počet) vo vekovom rozpätí 19 – 72 rokov. Pri vyšetrení tlaku krvi u 67 % boli hodnoty namerané v pásme normy a vysokého normálneho tlaku, len 32 % malo hodnoty v pásme hypertenzie I. a II. (graf č. 1).


Pri vyšetrení cholesterolu malo 63 % vyšetrených normálne hodnoty, 37 % vyšetrených malo hodnoty celkového cholesterolu zvýšené (graf č. 2).


Pri vyšetrení BMI bolo u oboch pohlaví väčšie % v norme – 50 %, potom nasledovala nadváha (34 %) a obezita (15,6%) 
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Souhrn


Příspěvek pojednává o přístupu pacientů ke sdělení onkologické diagnózy. Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí a právě zdravotníci jsou první, kdo pacientovi tuto diagnózu sdělí. Též jsou i první, kteří zaznamenají reakci pacienta na tuto diagnózu. Po sdělení diagnózy pacient prochází jednotlivými stádii akceptace změněného zdravotního stavu. Stádia přijetí nemoci se u pacientů velmi liší a důležitou roli zde sehrává premorbidní osobnost pacienta. Sestra je většinou osobou, které se pacient často ptá, zda jeho trápení má význam. Při sdělení nepříznivé diagnózy je důležité pacientům poskytnout pocit, že stojíme při nich a neopouštíme je. 

Klíčová slova: Pacient. Rakovina. Osobnost. Sestra. Komunikace.


Summary


This article deals with patients' approach to receiving of oncologic diagnosis. Cancer is the second most common cause of death and medical personnel are those who inform patient about this diagnosis. They are also the first who see patient's response to this diagnosis. After diagnosis is patient going through various stages of acceptance of changed health condition. Stages of acceptance are very different and very important role plays personality of patient. Nurse is usually the person to whom patient is asking whether his suffering has any meaning. When we inform patient about unfavourable diagnosis it is important to provide patients with the feeling that we stand by them and do not leave them.


Key words: Patient. Cancer. Personality. Nurse. Communication.

Úvod


Rakovina je něčím, co bylo známo již v dávnověku. Psal o ní již Hippokrates. Skutečnost je ta, že rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí. Neméně těžká je druhá skutečnost, která upozorňuje, že umírání na rakovinu trvá obvykle dlouho a někdy je spojeno s velkými bolestmi a utrpením – pacientů a lidí jim blízkým.


Zjištění onkologické diagnózy je faktem, s nímž se pacient musí vyrovnat. Jde přitom nejen o přijetí - akceptaci (že já mám rakovinu), ale i o zvládání toho, co přichází po stanovení (potvrzení) diagnózy. Mnohé z toho se přitom dotýká nejhlubších oblastí života (Gulášová, 2009).


Vznikem onemocnění a oznámením diagnózy se začíná u pacienta různě silný boj 
o zdraví, respektive o jeho udržení, na co nejvyšší možné úrovni (intenzita uvedeného procesu je nepředvídatelná, velmi individuální, tak jako je individuální samotný pacient) se zachováním takové kvality života, se kterou by byl pacient spokojený.


Onemocnění výrazně ovlivňuje psychiku, respektive psychické faktory působící na vznik a průběh onemocnění. Jak vidíme, souvislost je přímo úměrná a podporující nebo vyvracející psychosociální komplikace ovlivňující samotné onemocnění. Nemocný člověk se najednou ocitne v nové sociální roli – v roli pacienta. Uvedená změna, objevení se této nové sociální role v životě člověka, se zrcadlí i v tom, že v porovnání se zdravím jedincem je citlivější a psychicky labilnější. A právě na tyto aspekty máme my, zdravotničtí pracovníci, pamatovat v procesu individuálního psychologického přístupu k pacientovi a v komunikaci s ním, osobně při oznamování diagnózy, ordinovaných vyšetření, léčby a ošetřovatelské péči (Gulášová, 2009). 


Průběh onkologického onemocnění si často vyžaduje hospitalizaci pacienta v nemocničním zařízení. Tehdy se dospělí, ale i dětský pacient dostává do situace, ve které prožívá nadměrnou psychickou zátěž a stres. V průběhu hospitalizace je „vytržený“ ze svého přirozeného prostředí a na určitou dobu je „přesazený do prostředí neznámého, mezi neznámé lidi, je plný očekávání a různých představ. Ty mohou být (a obvykle jsou), takové, že pacient je plný úzkosti, strachu, obav, co bude dál, jak to s ním vypadá, jestli je jeho onemocnění vůbec léčitelné, jak dlouho bude asi léčba trvat. Klade si podobné otázky, zabývá se jimi a hledá na ně odpověď. Je si třeba uvědomit, že včasným poskytnutím přiměřeného množství informací (vždy individuálně pro konkrétního pacienta) se intenzita strachu a úzkosti snižuje. Přiměřeným objasněním situace pacient získává představu o svém současném zdravotním stavu, jako i o prognóze onemocnění, a právě tyto kroky zdravotníkům pomáhají v eliminaci úzkosti a strachu u pacienta, ze kterých vyplývají nejčastější nevědomosti, či neinformovanosti nebo se tím ponechává velký prostor fantazii pacienta jeho blízkých, kterých představy jsou často přehnané nebo naopak bagatelizující.


V průběhu vlastního boje s onemocněním můžeme rozlišovat více aspektů:


Zhodnocování situace, kdy se pacient potřebuje vyznat v situaci, do které se dostal, je mimořádně náročná, musí počítat i s možností, že se mu to celkem nepodaří. Nejdříve uvažuje o závažnosti onemocnění, co všechno se v důsledku onemocnění změní.


Proces adaptace, tím se rozumí přizpůsobení výsledku při zhodnocování a aktivní úprava podmínek prostředí, ve kterém se pacient nachází, zvládání bolesti, osobních problémů souvisejících s určitým vyšetřením, mezilidských vztazích, o nemocničním prostředí atd.


Schopnost zvládat těžkosti představuje zvládnout to, co před pacientem stojí. Snaží se zvládnout svůj emociální stav, řeší vzniklé problémy a nachází smysluplnost dané situace (Křivohlavý, 1993).


S diagnózou nádorového onemocnění se musí vyrovnat a smířit postižený pacient sám, i když většinou při něm stojí jeho rodina, partner, děti, vnoučata a jiní členové užšího či širšího kruhu rodiny. Dále je tu zdravotnický tým – lékař – onkolog, sestry a jiní zdravotničtí pracovníci, kteří jsou obyčejně první, kteří mu tuto novou, pro něho zátěžovou situaci oznamují a tlumočí.


Každému pacientovi trvá různě dlouho, než si uvědomí svoji novou situaci – skutečnost: už nejsem zdravý/á. Než se s takovou skutečností vyrovná ve svém nitru, ve své duši. Než ji přijme a odpoví si sám pro sebe: „Jak můžu, a jak se dá, s tímto onemocněním dále žít?“ Pokud se nám podaří pacienta přivést do tohoto stádia uvažování a přístupu, můžeme konstatovat, že jsme vyhráli, protože je to vnější projev vnitřního úsilí a přesvědčení pacienta, že se nevzdává, že chce bojovat se zákeřným onemocněním, že chce žít! 


Osobní vlastnosti nemocného


Východiskem pro pochopení osobních projevů pacienta je pojetí osobnosti a vzájemného působení faktorů biologických, psychických a sociálních. Chceme-li porozumět psychickým zvláštnostem pacientů, je nutno vnímat, jakým způsobem somatické procesy, změny, situace, ve kterých se konkrétní pacient nachází, ovlivňují a formují jeho prožitky a chování. Současně s tím vystupuje i otázka, nakolik prožitky pacienta a zejména jeho silnější emoce ovlivňují průběh procesů fyziologických (Gulášová, 2009).


Nemocný člověk se ocitá ve zvláštní situaci nejen v důsledku vlastního chorobného procesu, nýbrž i vlivem dalších psychologických a sociálních faktorů, které z onemocnění vyplývají. Tato situace může zpětně působit na vlastnosti nemocného, jeho jednání a samotný průběh nemoci. Zdravotník je zpravidla zaměřen na správnou diagnostiku a terapii a pro značný počet nemocných se většinou nezabývá do hloubky jejich individuálními problémy. V některých okamžicích si neuvědomuje, že nemoc nemá jen ryze objektivní stránku, ale i subjektivní a osobnostní.


Průběh nemoci je často ovlivněn psychickým stavem postiženého, jeho náladou, obavami a nadějí, znalostmi průběhu choroby, jeho osobnostními charakteristikami.


Abychom nemocnému dobře porozuměli a mohli ho dobře ošetřovat, potřebujeme ho vidět jako celého člověka, jako organismus a zároveň jako osobnost s psychickými vlastnostmi i jako člena společnosti (Křivohlavý, 1994). Hovoříme zde o bio-psycho-sociální a duchovní jednotě.


Zaměříme-li se na osobnostní vlastnosti nemocného, musíme si především ujasnit, které faktory mohou formovat jeho osobnost, které jsou schopny vyvolat specifické projevy jednání.


Faktory působící na osobnost nemocného:


· Situačně psychologický faktor – míra v jaké pacient prožívá závažnost svojí situace jako celku i jednotlivých stránek jeho působení na něj

· Samotný chorobný proces – některé nemoci, jejich průběh a následky mohou vyvolat přímo osobnostní změny u pacienta, například změny po úrazech hlavy, psychických onemocněních. Dochází zde ke změnám v centrálním nervovém systému a sním je spojená disharmonie osobnosti.

· Sekundární vlastnosti onemocnění – zde se jedná o délku nemoci u pacienta, chemický průběh, bolestivost, následky operačních zásahů, amputace, ohrožení života atd.

Všechny tyto faktory ovlivňují:


· emocionální prožitky u pacienta

· hodnotovou hierarchii osobnosti u pacienta

· životní perspektivy pacienta

Premorbidní osobnost – je osobnost před začátkem nemoci a její vlastnosti. Zjišťování těchto skutečností od příbuzných je velmi důležité, zejména při posouzení přístupu člověka k nemoci. Vnější vlivy totiž aktualizují vnitřní rysy vlastností osobnosti a její prožitkové obsahy, reakce na  nemoc je pak různorodá a u dvou jedinců diametrálně odlišná. Každý člověk totiž přistupuje k nemoci s jinými vnitřními osobnostními předpoklady (Křivohlavý, 1995).

Je vhodné znát zejména:


· Citové reakce pacienta před onemocněním – tj. jak reaguje na nepříjemné podněty, jako je bolest, hluk atd.

· Temperament, tj. způsob jakým se pacient vyrovnává s novými životními situacemi, např. jak zvládá strach, úzkost atd.

· Vztah ke společenskému okolí, zda se jedná o člověka společenského, plachého, samotáře atd. Roli hraje i to, zda má nemocný člověk z nemoci určité výhody nebo ekonomické ztráty (Munzarová, 2005).


· Zdravotní uvědomění – související se znalostmi a informovaností o nemoci


· Úroveň inteligence pacienta


· Vzdělání a kulturní rozhled pacienta


· Interpersonální vlastnosti osobnosti pacienta, tj. tendence chovat se určitým způsobem vůči druhým lidem v jistých sociálních situacích. Například snaha vést a řídit ostatní dominance, submise, egocentrizmus, závislost, agresivita, přátelskost, podezřívavost atd.


V průběhu nemoci se v psychice nemocného člověka mohou projevit zvláštní rysy osobnosti, které ovlivní další průběh nemoci. Např. sugestibilita, což je zvýšená vnímavost pacienta přijímat nekritické informace z okolí postižený. Vztahovačnost souvisí z podezřívavostí jako osobní vlastností. Člověk prožívá svou nemoc jako prioritní problém. Egocentrizmus soustředění pacienta se na sebe a své problémy. Přecitlivělost vzniká oslabením a senzibilizací nervové soustavy u pacienta v důsledku onemocnění. Může být způsobena dlouhotrvající bolestí, strachem z diagnostických a léčebných zákroků, nespavostí atd. V průběhu nemoci mohou vzniknout u pacienta i reakce na zvláštní novou situaci a patří sem i adaptační potíže. Regrese znamená pokles nebo návrat úrovně osobnosti pacienta na nižší stupeň. Postihuje nejen děti, ale i dospělé (Křivohlavý, 2002).


Reakce pacienta na závažnou diagnózu bývá u pacienta ovlivněna řadou faktorů, od věku pacienta, průběhu a délky nemoci, přes bolestivé vyšetřovací metody, či vztah k rodinným příslušníkům, a má zpravidla několik fází:


Na závažnou diagnózu, či blížící se smrt reagují lidé různým způsobem. Bouchal (1993) uvádí řadu různých reakcí:


· Smíření a vyrovnání (přijetí nevyhnutelného)


· Pasivní rezignace (netečnost a nezájem)


· Únik do vzpomínek na to, jaké to kdysi bylo


· Únik do fantazie a úvah o nesmrtelnosti


· Pozitivní kompenzace – snaha o dokončení rozdělaného díla


· Negativní forma kompenzace – propadnutí alkoholu, drogám, přejídání, sexuálním výstřelkům atp.


Stádia akceptace změněného zdravotního stavu u onkologicky nemocného pacienta.


Vzpoura, popření


Pacient nechce věřit pravdivosti diagnózy, ptá se: „Proč právě já?“ Úlohou sestry v tomto stádiu je především navázat kontakt s pacientem, získat si jeho důvěru, vyslechnout ho.


Agresivita


Pacient se ve své bezmocnosti může uchylovat k hněvu a podvědomě trestat svoje okolí za svůj osud. Sestra má vědět objektivně zhodnotit situaci pacienta. Nechat pacientovi prostor na vybití citů, pochopit, že jeho chování je projevem zoufalství a hluboké nemohoucnosti.


Zpochybňování, vyjednávání


V tomto stádiu se obyčejně jakoby znovu probouzela u pacienta naděje na jeho uzdravení. Zpochybňuje správnost diagnózy a obrací se mnohokrát na alternativní medicínu nebo lidové léčitele (Svatošová, 1999).


Rezignace


Toto období bývá u pacientů rozdílné a určované celkovým nasměrováním života. Jinak přežívají skutečnost nevyléčitelného onemocnění pacienti s pocitem naplnění života. Není ani tak smyslem jeho délka, jako splnění svého poslání na zemi.


Přijetí, smíření


Toto stádium představuje ideál, ke kterému se citlivým přístupem usilujeme vést všechny nevyléčitelně nemocné v terminálním období. Spočívá přijetí smrti jako integrální součást života (Grumanová, 2008).


Onkologické onemocnění je velkým a zpravidla nečekaným zásahem do života nejen samého pacienta, ale i jeho rodiny.


Povinností zdravotnických pracovníků je umožnit pacientovi v co největší možné míře kontakt s blízkými osobami.


Uvedeme několik zásad chování a komunikace s příbuznými a blízkými onkologicky nemocného pacienta:


· Sestra má umožnit osobní, případně telefonický kontakt pacienta s příbuznými nebo jinými osobami, kteří pozitivně ovlivňují jeho psychický stav.


· Jak sestra vypozoruje, že návštěvy negativně ovlivňují stav pacienta, případně si je pacient nepřeje, po poradě s lékařem taktně upozorní příbuzné, aby zvážily svůj postoj.


· Sestra má dbát na to, aby návštěvy pacienta nerušily ostatní.


· Sestra má citlivým a taktním přístupem k příbuzným pacienta projevit své spolucítění.


· K vyrovnanosti a duševní pohodě pacienta velmi přispívá uspořádání narušených příbuzenských vztahů anebo jiných vztahů.


Závěr


Pacient se často ptá sestry, zdali má jeho současný život naplněný bolestí a trápením význam. Zde stojí v popředí vrozená a emoční inteligence sestry a schopnost neublížit pacientovi nevhodnou odpovědí. Důležité je pacienta připravit na negativa, se kterými se setká v průběhu léčby a poskytnout mu dostatek času na vyrovnání se s realitou. To nejpodstatnější v péči, kterou zdravotničtí a sociální pracovníci společně s duchovními svým pacientům poskytují, je to, že je neopouští.




Obrázok 1 Poster
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Súhrn


Objektívne faktory životného prostredia a aj naše subjektívne faktory spolupôsobia v utváraní si životného štýlu .  Životný štýl je správanie sa jednotlivca, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov. Je potrebné monitorovať a zvyšovať zdravotné uvedomenie. Je potrebné zvyšovať informovanosť o zdravých a nezdravých prvkoch životného štýlu  vo všetkých jeho oblastiach- ako napr. stravovacie návyky, pohybové návyky, šport, spánok, otužovanie. Životný štýl je vlastne model správania sa. Jeho kladné prvky by sme si mali automatizovať.


Kľúčové slová: Životný štýl. Zdravotné uvedomenie. Automatizácia kladných prvkov životného štýlu.

Summary


Creating of the life-style is affected by effectual objektive factors and subjective moments. What the lifestyle is : behavior of the person based on their life-conditon, personal skills, social factors and economic factors. The health loyalty  has to be improved as well as its  monitoring. The information about good habits has to be improved as well as warning of dangerous wants, in all spheres. The life style is at last a model of the behavior. The positive elements are to be improved.


Key words: Lifestyle. Health loyalty. Automatisation of positive elements of the lifestyle.

Úvod


Prostredie v ktorom žijeme, či vodu ktorú pijeme, alebo vzduch ktorý dýchame má na kvalitu nášho života veľký vplyv. V neposlednom rade ale stojí náš vlastný postoj a pohľad na spôsob života ktorý vedieme. Či považujeme naše návyky za skutočne správne, alebo sa pokúšame aspoň trošku zamyslieť nad tým že by sme niečo zmenili. Dennodenne nás zaťažujú pracovné problémy a neustály stres negatívne vplýva na náš nervový systém, čo môže viesť k fyzickým alebo duševným patologickým zmenám v našom organizme. Naše stravovacie návyky často prispôsobujeme nie potrebám nášho organizmu, ale potrebám našej práce, či iným povinnostiam. Vyhýbame sa schodom a prírode s ospravedlnením pracovných povinností s vedomím že sa nám len nechce. A mnohý z nás sa nevedia, alebo ani nechcú dobrovoľne vzdať svojich tabakových, alkoholových, či dokonca drogových závislostí. Všetkými takýmito návykmi a zlozvykmi si utvárame svoj vlastný životný štýl. Keď sme boli malí, tak nás učili rodičia tomu čo je správne. My sme ale urobili svoje vlastné rozhodnutia o tom čo je pre nás to najlepšie a naši rodičia nás prestali vychovávať. Na to aby sme sa dozvedeli čo je zdravé, čo nie, čo nám škodí, čo nám pomáha existujú rôzne programy orgánov verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. A jednou z úloh a cieľov verejného zdravotníctva je informovať obyvateľov  Slovenskej republiky o tom ako predchádzať ochoreniam utvorením si správnych návykov. Jedným z takýchto programov je aj Národný program podpory zdravia, ktorý sa zaoberá problematikou zdravého životného štýlu. "Národný program podpory zdravia rovnako ako koncepcia štátnej politiky zdravia sa riadi a vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ - „Zdravie 21“, dokumentom prijatým WHO na 51. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 1998." [1]


V našej práci sa budeme prioritne venovať prvému cieľu Národného programu podpory zdravia – zdravý životný štýl.


"ZDRAVIE 21" – zdravie pre všetkých v 21. storočí


"Politika ZDRAVIE 21 pre európsky región SZO má nasledujúce hlavné prvky:


1. dlhodobý zámer:


· dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých.


2.  hlavné smery :


· podporovať a ochraňovať zdravie ľudí po celý život.


· znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a poškodení a vyhnúť sa utrpeniu,


ktoré ľudom spôsobujú.


3.  základné hodnoty, ktoré tvoria etickú bázu ZDRAVIA 21:


· zdravie ako základné ľudské právo,


· rovnosť v zdraví a solidarita medzi i vo vnútri všetkých krajín (medzi ich obyvateľmi) pri realizácii opatrení na zlepšenie zdravia,


· účasť a zodpovednosť jednotlivcov, skupín, inštitúcií a komunít za ústavný rozvoj zdravia.


Zvolili sa štyri hlavné stratégie, aby sa vedeckými, ekonomickými, sociálnymi a politickými


nástrojmi zabezpečila trvalá udržateľnosť realizácie ZDRAVIA 21:


· medzirezortná spolupráca pri zlepšovaní determinantov zdravia (fyzické a sociálne prostredie, ekonomika, kultúra, sociálna situácia vrátane postavenia žien v spoločnosti) a vyhodnocovanie dopadu akýchkoľvek opatrení na zdravie,


· programy a investovanie do rozvoja zdravia a zdravotníckej starostlivosti riadené dosiahnutými výsledkami vo fyziologických funkciách organizmu,


· integrovaná primárna zdravotnícka starostlivosť orientovaná na rodinu a komunitu podporovaná flexibilným a citlivo reagujúcim systémom nemocníc,


· proces rozvoja zdravia spojený s účasťou všetkých relevantných partnerov (v rodine, škole, na pracovisku, na úrovni miestnej komunity a krajiny), ktorý podporuje spoločné prijímanie rozhodnutí, realizáciu a odpočet plnenia.


Regionálny úrad SZO pre Európu bude pritom poskytovať pomoc, plniac 5 hlavných úloh:


1. pôsobiť ako „svedomie zdravia“, brániac zásadu „zdravie ako základné ľudské právo“, identifikujúc a upozorňujúc na pretrvávajúce alebo novo vznikajúce zdravotné problémy


2. pôsobiť ako informačné centrum v otázkach zdravia a rozvoja zdravia

3. propagovať a zviditeľňovať politiku zdravia pre všetkých v celom regióne a zabezpečovať jej periodickú aktualizáciu


4. poskytovať členským štátom najnovšie dokázateľné účinné nástroje na realizáciu zdravotnej politiky, resp. jej transformáciu do konkrétnych opatrení a aktivít

5. pôsobiť ako katalyzátor aktivít tým, že :


· zabezpečí technickú spoluprácu s členskými štátmi, posilní pôsobenie SZO v každej krajine,


· postaví sa do čela iniciatív na vykorenenie, odstránenie a kontrolu chorôb, ktoré sú najväčšou hrozbou pre zdravie ľudí, ako sú napríklad epidémie prenosných chorôb, alebo pandémia chorôb súvisiacich s fajčením,


· bude propagovať a podporovať politiku vychádzajúcu zo ZPV s mnohými partnermi prostredníctvom sietí ich organizácií alebo pracovísk v celo európskom regióne,


· uľahčí koordináciu stavu pohotovosti pre(((prípad ohrozenia zdravia veľkého počtu ľudí typu pohromy či katastrofy.


Zdravie 21 je výzvou pre 51 členských štátov SZO využiť novú politiku Zdravia pre všetkých európskeho regiónu ako inšpiráciu pri aktualizácii ich vlastnej zdravotnej politiky, resp. jej cieľov." (Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí. Svetová zdravotnícka organizácia – Európska úradovňa. Bratislava. Národné centrum podpory zdravia 1999). 


Ciele globálnej stratégie zdravia pre všetkých


Z cieľov programu "zdravie 21" vyplývajú úlohy pre orgány verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a verejné zdravotníctvo ako prvok prevencie, informačného kanálu a ochrany.


"Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z jednotlivých cieľov tohto programu je nevyhnutná koordinácia s jednotlivými stratégiami Svetovej zdravotníckej organizácie a rozhodnutiami Európskeho parlamentu a rady. Rovnako je dôležitá koordinácia programu so stratégiou Štátnej politiky zdravia."(Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2008 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2007)

"Aktualizovaný NPPZ v roku 2005 bol zameraný na vybrané determinanty zdravia a skladá sa z 11 cieľov:


1. zdravý životný štýl,


2. starostlivosť o zdravie,


3. zdravá výživa,


4. alkohol, tabak, drogy,


5. prevencia úrazovosti,


6. zdravá rodina,


7. zdravé pracovné podmienky,


8. zdravé životné podmienky,


9. zníženie výskytu infekčných chorôb,


10. zníženie výskytu neinfekčných chorôb,


11. pohybová aktivita."[3]


Hlavným cieľom Národného programu podpory zdravia je podpora a rozvoj verejného zdravotníctva za účelom trvalého zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva.


Súčasťou Národného programu podpory zdravia je priebežná komunikácia s verejnosťou. Tak umožňuje voľný prístup k zrozumiteľným informáciám, ktoré rozšíria okruh  vedomostí, postojov a správania sa občanov k svojmu zdraviu. Ako komunikačné kanály na komunikáciu s občanmi Slovenskej republiky sa využívajú všetky dostupné prostriedky masmediálnej komunikácie. 

Cieľ programu "Zdravie 21" -  zdravý životný štýl


Úlohou verejného zdravotníctva dosiahnuť prvý cieľ programu "Zdravie 21", ktorý hovorí o zdravom životnom štýle je utvárať podmienky na skvalitnenie života občanov. 


Definícia cieľa: Životný štýl je správanie sa jednotlivca, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov /JARVIS, 2008/.


Súčasný stav problematiky: Zdravý životný štýl je jednou z priorít tohto programu, ktorá smeruje k výchove obyvateľov ku zdraviu. Kombináciou výchovy ku zdraviu a účinnej stratégie podpory zdravia je možné dosiahnuť zlepšenie verejného zdravia.

 

Zdravotné uvedomenie obyvateľov


Posledný prieskum zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov SR potvrdil, že 78 % mužov a 72 % žien hodnotilo svoj zdravotný stav ako dobrý, pričom dlhodobou chorobou trpia viac ženy. Najčastejšie sa vyskytujúcimi ochoreniami u starších mužov i žien sú srdcovo-cievne ochorenia, nasledujú nádory, v mladšej vekovej skupine dominujú alergie. 60% respondentov je presvedčených o možnosti ovplyvnenia dĺžky svojho života spôsobom ako žijú a ako sa starajú o svoje zdravie, pričom 90 % respondentov zo všetkých vekových skupín uviedlo svoju pohodlnosť ako hlavnú príčinu nezdravého spôsobu života.


 


Aktivity na splnenie cieľa


1.     Zvýšiť úroveň informovanosti obyvateľov o vybraných determinantoch zdravia


2.     Zníženie nerovnosti v zdraví


3.     Podporovať celoživotné vzdelávania vybraných skupín obyvateľstva (rizikových skupín) zamerané na zdravý spôsob života


Ukazovatele  monitorovania problematiky:


-       Monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov


-       Monitorovanie vybraných determinantov zdravia:


-       Stravovacie návyky


-       Pohybová aktivita


-       Mentálne zdravie


-       Závislosti od návykových látok"(Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2007 a na ďalšie roky. Bratislava, ÚVZ SR 2006).


Preventívna prehliadka


Na naše zdravie vplýva množstvo faktorov ako genetika, sociálne prostredie, zdravotníctvo, životné prostredie a predovšetkým naše správanie. Na to aby nás nič neohrozilo nestačí vždy len dobre sa stravovať, športovať, odpočívať a vykonávať správne všetky naše potreby. Na zdravotnom stave má 30 % -ný podiel genetika a preto by sme mali ročne absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára aj u špecialistov. Zanedbanou preventívnou prehliadkou môžu prepuknúť rôzne choroby, ktoré by mohli byť vo včasnom štádiu zachytené a liečením zmiernené ich následky.  No ako zanedbané môžu mať ťažší priebeh pre zdravie a psychiku, či dokonca môžu viesť až k smrti.


Imunita – otužovanie


Každý z nás má nejakú prirodzenú imunitu, to aká v skutočnosti silná je sa ukáže v kritických alebo stresových situáciách, či v nepriaznivom počasí. Imunitný systém je veľmi dôležitý pre správnu funkcionalitu nášho organizmu a súčinnosť medzi organizmami a preto sa musíme oň starať a posilňovať ho. Dobrá imunita nás ochraňuje pred choroboplodnými organizmami, nádormi aj rakovinou. Prevenciou pred týmito hrozbami je zvýšený príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, taktiež aj pravidelná telesná aktivita, pravidelný spánok, zníženie stresu a v neposlednom rade aj otužovanie.


Otužovanie


Otužovaním si môžeme zvýšiť odolnosť organizmu, a tým  prispôsobiť svoje telo na vonkajšie nepriaznivé vplyvy . Preto by sme nemali vysedávať v prekúrených miestnostiach, ale naopak sa viac pohybovať na čerstvom vzduchu.  Skvelým tréningom je striedavé sprchovanie alebo pravidelné saunovanie, ktoré odbúrava psychickú aj fyzickú únavu a takisto prispieva k zvýšeniu imunity. 


Telesná aktivita – šport


Jedným z ďalších posilňovačov imunitného systému a celkového nášho zdravotného stavu je telesná aktivita. Športom môžeme predchádzať rôznym chronickým chorobám a  srdco-cievnym ochoreniam /HOLČÍK, 2009/. Naopak jeho nedostatkom môžeme prispieť k obezite, či vývoju cukrovky. Taktiež znižujeme telesnou aktivitou riziko vzniku rakoviny pľúc, prsníkov, konečníka a hrubého čreva. Behaním, tancovaním, či korčuľovaní si môžeme 
v dospievajúcom veku zabezpečiť vyššiu hustotu kostí a v dospelosti takto spomalíme stratu kostnej hmoty, čím predchádzame osteoporóze. Pohyb je v súčasnosti vynikajúcim „odstresovačom“ či už pre duševne, alebo fyzicky pracujúcich, matky alebo študentov. Tým že si vďaka pravidelnému cvičeniu zlepšíme kvalitu nášho spánku a odbúrame si úzkostlivé pocity, či depresie sa môžeme ľahšie vyrovnávať so stresom a nadobudnúť duševnú pohodu ( JARVIS, 2008.).


Hýbať by sme sa mali denne po dobu aspoň dvadsiatich až tridsiatich minút. Nie je dôležité ako dlho, ale ako často športujeme. Najvhodnejšie športy sú rýchla chôdza, plávanie a bicyklovanie, pretože tak nezaťažujú kĺby. 

Spánok


Ďalším neodmysliteľným článkom nášho biorytmu a každodenného fungovania je spánok, teda regenerácia organizmu. Na to, aby naše telo mohlo nabrať nové sily, a upratalo si všetky denné zážitky a myšlienky je nevyhnutné dodržať správne zásady spánku. Aj keď prespíme mnoho času svojho života, vieme len veľmi málo o tom aký je spánok dôležitý, ako ovplyvňuje funkcie nášho tela a čo sa vlastne v spánku deje. Ako prvou zásadou je dostatok spánku, čo je niekde medzi šiestimi až deviatimi hodinami denne (KOMÁREK,  PROVAZNÍK, 2011). Samozrejme záleží aj od veku, fyzickej a psychickej námahy a ďalších faktorov, ale zlatý stred je tých sedem hodín. Veľmi dôležitá zásada je kvalita spánku, teda kedy sa odoberiem do postele, či vôbec do postele, či pri svetle, či po ťažkom jedle, alebo napínavom na psychiku náročnom filme atď. Správny spánok by mal byť pravidelný, teda v rovnakú dennú hodinu zaspávať a aj vstávať, aby si telo vytvorilo návyk. Najlepší spánok na regeneráciu je ešte pred polnocou okolo 22 – 23. hodiny. Tesne pred odchodom do postele by sme nemali konzumovať a už vôbec nie jedlá zaťažujúce organizmus. Najmenej dve hodiny pred spaním máme povolené ľahšie jedlo a 3-4 hodiny ťažšie. Na to aby naše telo mohlo naozaj vypnúť potrebujeme tmu, ticho a pohodlnú podložku. Určite by sme sa mali vyhýbať konzumovaniu alkoholu, cukru, mastným jedlám, nervozite, taktiež večernej dávke liekov a antikoncepcie. Spánok samozrejme ovplyvňuje aj zloženie stravy, pohyb, stres a naopak kvalitný spánok ovplyvňuje výkon a zvládanie stresových situácií. 


Stravovanie a pitný režim


Od jedného výrobcu počúvame, že "to" je zdravé, od iného že zas iné, potom si prečítame článok, kde píšu že to škodí a tak ďalej až nevieme čo naozaj máme a ako konzumovať. Tu ale stále platí pravidlo, že s mierou je všetko zdravé. V dnešnej dobe sa stáva otázka stravy tak medializovanou, že máme často z toho stres a výčitky, či sme niečo zlé zjedli a to vedie k ďalším naším chybám. Dokonca začínajú byť ľudia závislí na tzv. "zdravej strave" až to nie je zdravé. Vždy by sme si preto mali vybrať zlatú strednú cestu. Ktorá to ale je, keď nás obklopuje toľko názorov? Keď sme zdraví a nepotrebujeme špeciálne diéty, mali by sme jesť to na čo máme chuť, ale s mierou. Samozrejme obmedziť sa musíme vtedy ak máme chuť len na sladké, ťažké a mastné jedlá. A tu je tá miera, teda radšej častejšie jesť v malých porciách, vo vyhradenom čase na jedlo a v pokoji. Tak aby sme v jedálničku mali vždy zahrnutú čerstvú zeleninu, ovocie, orechy a obilniny,  a aby zloženie stravy bolo vyvážené, teda sacharidy cca. 60 %, tuky cca. 30 % a bielkoviny cca.10 %. Veľmi dôležitá ja samozrejme aj samotná príprava jedla, najhodnotnejšie jedlo je čo najmenej vystavované tepelnej úprave a keď už tak pripravené na pare. Ako otužovaním, pohybom a spánkom, tak aj zdravou výživou a vyváženou stravou môžeme ovplyvniť náš imunitný systém, ktorý sa stará o to aby sme vyhrali nad narúšateľmi a predchádzali tak ochoreniam, ktoré nám skracujú a znehodnocujú život (KAPLAN, 1996).


Pitný režim


Jednou zo zásad zdravého životného štýlu ktorú mnohý z nás zanedbávajú je pitný režim. Taktiež ako pri ostatných potrebách, aj požívanie tekutín má svoj význam a predovšetkým návod na to ako to robiť správne. Potreba tekutín je samozrejme individuálna a závisí od rôznych faktorov ako je vek, pohlavie, hmotnosť, fyzická a psychická záťaž, rôzne ochorenia, podnebie, počasie atď. Priemerné množstvo denných tekutí sa pohybuje niekde od 1,5 litra až 2,5 litra. Najvhodnejšou tekutinou je prefiltrovaná voda, rôzne čaje a prírodné nie veľmi mineralizované vody. Čomu by sme sa mali ale vyhýbať sú presladené malinovky, džúsy s pridaným cukrom a sýtené nápoje (KELLER, MEIER, BERTOLI, 1993).


Záver


Životný štýl je model správania sa, ktorý si v priebehu života budujeme. To ako sa správame v daných situáciách a za daných okolností. Sami si môžeme zaužívať a zautomatizovať správanie, ktoré je prospešné pre naše zdravie a pre náš život. Nie je to predsa nič nemožné, len musíme chcieť, vyhľadávať príležitosti, učiť sa vlastným potrebám, počúvať čo nám hovorí naše telo a konať v záujme samých seba. Verejné zdravotníctvo Slovenskej republiky sa stará o to aby sme boli dostatočne informovaní o zásadách zdravého životného štýlu a naopak o hrozbách a rizikách, ktoré negatívne ovplyvňujú naše zdravie. Či už v rôznych informáciách, na webe, alebo iných médiách sa dozvedáme všetko potrebné na to aby sme ochraňovali naše zdravie a starali sa oň (JURKOVIČOVÁ, 2005).  Podľa mojej ankety väčšina z nás ale spokojná zo svojím zdravotným štýlom nie je a nikto z mojich opýtaných nevedie naozaj zdravý životný štýl. Najčastejším dôvodom prečo ľudia nežijú zdravo je uprednostnenie pracovných povinností pred naším zdravím. Dostávajú sa do začarovaného kruhu, ktorý spúšťa najčastejšie stres, ten narúša spánok a stravovacie návyky, ľudia sú znechutení, podráždení, bez chuti do života a relax nahrádzajú často nocovaním pri poháriku a cigaretke (SVAČINA, 2008.). Toto je najčastejší model človeka podľa mojej ankety. 


Ľudia sú dostatočne informovaní, lebo si uvedomujú svoje chyby, chcú byť zdravší a menej ohrození a chcú preto aj niečo robiť. Tak potom kde je problém? Chýba nám odhodlanosť, alebo motivácia? Otázka je či sme ochotní pre náš cieľ niečo obetovať, vzdať sa niečoho, na niečom zapracovať, alebo či do konca života mienime klamať samých seba, že na to nemáme čas a príležitosť. Ak raz nájdeme cestu z "bludného kruhu" zistíme že nič obetovať nemusíme a že sme tým len získali čas navyše, pretože budeme pracovať v menšom napätí, s chuťou a tak aj viac urobíme. Že namiesto stráveného času u gastroenterológa budeme relaxovať pri plávaní a saunovaní s kamarátmi a zároveň si budovať imunitný systém ktorý nás ochráni pred ďalšou PN- kou (KLEINWACHTEROVÁ, BRÁZDOVÁ, 2001.). Na svet sa budeme pozerať inými očami keď sa zobudíme vyspaní, budeme sebavedomejší keď zistíme že vyzeráme dobre a milovanejší, keď nebudeme nervózne odbíjať svojich blízkych. Stačí len nájsť cestu ktorá nás dostala do tzv. "bludného kruhu" a vystúpiť z nej.




Obrázok 1 Poster
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Kognitivní složka profesionality
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5 hlavných  momentov pre hygienu a dezinfekciu rúk:


pred kontaktom s pacientom,


pred aseptickým zákrokom u pacienta,


po kontakte s biologickým materiálom,


po kontakte s pacientom,


po kontakte s okolím pacienta.
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� Antoniuk J., Arendorczyk M. (red.): Standardy i procedury pielęgniarstwa chorych w stanach  zagrożenia  życia, Warszawa 2009, s.20-50.


� M. Palenčár rozlišuje medzi samotou človeka, ktorou sa rozumie  fyzická neprítomnosť medzi ním a niekým iným (samota je tak vymedzená objektívne) a osamelosťou, ktorú chápe ako subjektívnu hodnotovú skúsenosť. V osamelosti ide o neprítomnosť citovej, mravnej , sociálnej a duchovnej blízkosti človeka s niekým iným. (Palenčár, 2003, s. 182).


� Yalom spolu s Camusom odmieta tzv. filozofickú samovraždu, teda skok človeka z absurdity a antinómie života do vzťahu človeka s Bohom prostredníctvom aktu viery. (Yalom, 2006, s. 432).


� Pri vyhodnotení položky neuvádzame percentá, z dôvodu skreslenia výsledkov
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