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Vážení účastníci konferencie,

	 konferencia	„Ružomberské	zdravotnícke	dni“	s	medzinárodnou	účasťou	je	organizovaná	Fakultou	zdravotníctva	Katolíckej	
univerzity	 v	 Ružomberku	 a	 Ústrednou	 vojenskou	 nemocnicou	 v	 Ružomberku	 po	 tretí	 krát.	 S	 podporou	 Veliteľstva	 vojenského	
zdravotníctva	a	Hlavného	lekára	ozbrojených	síl	SR,	tradične		v	spolupráci	so	Slovenskou	lekárskou	spoločnosťou	a	Slovenskou	
spoločnosťou	sestier	a	pôrodných	asistentiek	o.	z.	SLS.	Tento	tretí	ročník,		konaný		pod	záštitou	Primátora	mesta	Ružomberok	a	
ďalších	organizácií,		pokračuje	v	rozvíjaní		myšlienok,	ktoré	načrtol	druhý	ročník	konferencie	organizovaný	v	dňoch	9.	–	10.	11.	2007,	
a	to:	

informovať	zdravotníkov	a	verejnosť	o	vlastných	skúsenostiach	z	vývoja	a	aplikácií	najnovších	vedeckých	poznatkov	v	- 
oblasti	medicínskych	vied	a	ošetrovateľstva,
prezentovať	doterajšie	výsledky	vedeckej	práce	príslušníkov	fakulty	zdravotníctva	a	ostatných	vedeckých	pracovísk	z	- 
tejto	oblasti,
vytvoriť	základy	pre	udržanie	stálej	komunikácie	odborníkov	v	daných	oblastiach.- 

	 Na	realizáciu	týchto	cieľov	niet	azda	vhodnejšej	inštitúcie	ako	je	Fakulta	zdravotníctva	Katolíckej	univerzity	v	Ružomberku,	
ktorá	zabezpečuje	univerzitné	vzdelávanie	v	oblasti	zdravotníctva	a	využíva	dlhoročné	 tradície	a	skúsenosti	Ústrednej	vojenskej	
nemocnice	s	realizačnými	výstupmi	v	oblasti	primárnej,	sekundárnej	a	terciálnej	prevencie.	
	 V	 súčasnosti	 naša	 technicky	 vyspelá	 spoločnosť	 poznáva	 nové	 formy	 rizikových	 ochorení.	Môžeme	 hovoriť	 o	 tom,	 že	
spoločným		menovateľom,	ktorý	sa	podieľa	na	vzniku		jednotlivých	ochorení	je	stres.	Vnímame	ho	ako	„civilizačnú	chorobu	tretieho	
tisícročia“,	ktorá	môže	byť	spúšťacím	mechanizmom	najmä	kardiovaskulárnych	ochorení.	Našu	pozornosť	zameriavame	na	zlepšenie	
zdravého	životného	štýlu	populácie,	s	prezentáciou	najnovších	vedeckých	poznatkov	v	oblasti	medicínskych	vied	a	ošetrovateľstva.
	 Naša	 fakulta	 pripravuje	 prostredníctvom	 Katedry	 urgentnej	 medicíny	 a	 vojenského	 zdravotníctva	 akreditáciu	 nového	
študijného	programu	–	Urgentná	zdravotná	starostlivosť.	Spoločné	výučbové	pracovisko	ÚVN	a	FZ	KU	Ružomberok	v	súčasnosti	
pripravuje	kvalitné	a	moderné	prístrojové	vybavenie	prostredníctvom	projektov	zo	štrukturálnych	fondov	EU	a	MO	SR.	Pracovisko	
budú	okrem	študentov	využívať	pre	výcvik	príslušníci	Ozbrojených	síl		a	Ministerstva	vnútra	SR.
	 Podnetnými	myšlienkami	konferencie	reagujeme	na	absentujúce	poznatky	o	zásadách	ochrany	zdravia,	zdravého	životného	
štýlu	a	výživy.	Vyžadujú	si	zvýšenú	pozornosť	a	širšiu	osvetu	nielen	zo	strany	zdravotníckych	pracovníkov,	ale	najmä	pacientov.	
Osobitné	miesto	má	oblasť		bioetiky	a	pastorálnej	medicíny.	Poznatky	a	praktické	skúsenosti	v	tejto	oblasti	prinášajú	ucelený	pohľad	
na	život,	 ochranu	zdravia	a	 vôbec	osobnosť	 človeka.	Pozornosť	 je	 venovaná	aj	 vybraným	etnickým	menšinám,	 kde	poznatky	o	
ochrane	zdravia	vo	väčšej	miere	absentujú.
	 Konferencia	„Ružomberské	zdravotnícke	dni“,	ktorej	zborník	máte	v	rukách,	sa	stáva	určitou	tradíciou	mesta	Ružomberok.	
Jednotlivé	ročníky	Ružomberských	zdravotníckych	dní	označujeme	poradovými	číslami.	Ružomberské	zdravotnícke	dni,	uskutočnené	
v	 roku	2008,	nesú	prívlastok	 „Tretie“.	Priali	 by	sme	si,	 aby	konferencia	bola	priestorom	pre	výmenu	skúseností	a	základom	pre	
spoločný	dialóg	v	týchto	dôležitých	oblastiach.	Organizačný	výbor	ďakuje	všetkým	účastníkom	konferencie	za	záujem	o	túto	aktuálnu	
tému,	usporiadateľom	za	podporu	odborného	podujatia	a	tiež	sponzorom	za	ich	finančnú	i	spoločenskú	spoluúčasť.

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Organizačný	výbor
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RIZIKOVÉ FAKTORy CIVIlIZAčNýCH CHORôB A ICH pREVENCIA

Novotný J.1, Stančiak J.2, Krištofík Š.3 

1Juhočeská univerzita, České Budějovice, ČR, 2Katolícka univerzita, Ružomberok, SR,  
3Trnavská univerzita, Trnava, SR

Súhrn

Kardiovaskulárne ochorenia na konci 20. storočia a začiatku 21. storočia (na prelome milénií) tvoria 
takmer 30 % všetkých úmrtí na celom svete. Tvoria viac ako polovicu  všetkých úmrtí v priemyselne rozvinutých 
krajinách a 25 % v rozvojových krajinách. V roku 2020 zomrie na kardiovaskulárne ochorenia 25 miliónov 
ľudí, pričom ochorenia srdca budú na 1. mieste v mortalite i morbidite, vysoko pred infekčnými chorobami I 
vďaka tejto skutočnosti budú kardiovaskulárne ochorenia dominovať ako hlavná príčina smrti v roku 2020, 
kedy každé tretie úmrtie bude v dôsledku kardiovaskulárneho ochorenia. Vnútro cievneho systému vystiela 
vrstva endotelových buniek. Luminálny povrch endotelu predstavuje plochu asi 500 – 1000 m2. Endotel je 
najväčší endokrinný orgán v ľudskom tele (1 500 g). Za fyziologických podmienok majú endotelové bunky 
viaceré metabolické a sekrečné systémy. Na zníženie morbidity a mortality na kardiovaskulárne ochorenia 
budú potrebné tri dopĺňajúce sa stratégie: 

1. Rozšírenie verejného zdravotníctva (detekcia, zdravotnícka výchova, preventívne intervencie.....). 
2. Identifikácia rizikových faktorov. 
3. Alokácia zdrojov na terapiu akútnych a chronických ochorení, najmä sekundárna prevencia. Širšie 

uplatnenie preventívnych metód v boji proti srdcovo-cievnym chorobám vo všetkých oblastiach prevencie , 
primárnej, sekundárnej i terciárnej  prevencie, znamená prevenciu po celý život, od narodenia až po smrť. 
Implementácia komplexného preventívneho programu, ktorá používa globálnu stratifikáciu rizikových faktorov 
je špecifická výzva (conditio sine qua non) do budúcnosti. Zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení bude 
skôr neúspechom ako prvou indikáciou k farmakoterapii. 

Kľúčové slová: Kardiovaskulárne ochorenia. Rizikové faktory. Arterioskleróza.  Ateroskleróza.  Cievny 
endotel. Nanopatológia.  Nanofarmakológia. Prevencia.

Úvod 
Kardiovaskulárne ochorenia  [najmä koronárna (aterosklerotická) choroba srdca] sú najčastejšou 

príčinou smrti v priemyselne vyspelých krajinách (Tabuľka 1, 3).  Muži sú postihnutí častejšie ako ženy v pomere 
4:1, avšak vo veku do 40 rokov je pomer až 8:1 a vo veku 70 rokov života je pomer 1:1. Najčastejší výskyt 
klinickej manifestácie u mužov je vek 50-60 rokov, u žien 60-70 rokov. Epidemiologické štúdie identifikovali 
mnohé signifikantné rizikové faktory predčasného výskytu koronárnej choroby srdca. Medzi hlavné rizikové 
faktory patria: hyperlipidémia, fajčenie, hypertenzia a diabetes mellitus, obezita a ďalšie. Doteraz je známych 
viac ako 300 rizikových faktorov (Tabuľka 2). Uvedené rizikové faktory sú menej tesne viazané na výskyt 
koronárnej choroby srdca u ľudí vo vyššom veku. Dôležitú úlohu zohrávajú monocyty a od nich derivované 
makrofágy, ktoré obsahujú cholesterol a mastné kyseliny Makrofágy migrujú do subendoteliálneho priestoru, 
obsahujú tuky a vytvárajú penové bunky. Niektoré aterosklerotické plaky sú stabilné, iné sú nestabilné 
(praskajú) a spolupodieľajú sa na vzniku trombózy. Súčasné sledovania otvorili renesanciu starej teórie, 
podľa ktorej ateroskleróza môže byť výsledkom zápalového procesu cievnej steny, ktorý pravdepodobne 
infekčný agens iniciuje resp. zhoršuje. Vysoká hladina CRP (hs-CRP), nešpecifický zápalový marker, je 
spojená s vysokým výskytom ischemických príhod. Infekčné agens sú rôzne, napr.  Chlamydia pneumoniae, 
Cytomegalovirus (CMV) a Helicobacter pylori, a sú nepriamo implikované (uvažované). Dvadsať percent 
pacientov s akútnym I.M. zomiera skôr, ako sú hospitalizovaní. Muži a ženy majú rovnaké rizikové faktory 
srdcovo-cievnych chorôb, niektoré sú však viac vyznačené u žien ako u mužov. Iné sú jedinečné u žien, 
s výnimkou diabetes mellitus, ktorý je absolútne rizikovejší u mužov. Rizikovejšie sú ženy vo vyššom veku, 
čierna populácia (negri), a tie s nižším sociálno-ekonomickým statusom. Diabetes mellitus je rizikovejší pre 
ženy ako pre mužov, ktoré musia byť intenzívne sledované (tuky, znížený HDL-cholesterol, hypertenzia, 
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abdominálna obezita.). Podobne aj ženy s predčasnou menopauzou vyžadujú profylaxiu estrogénmi , lebo inak 
majú vyšší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií. Hlavné rizikové faktory je dôležité sledovať v primárnej, no 
aj v sekundárnej prevencii. Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia sú difúznym procesom, ktorý postihuje 
srdce, mozog  a periférne cievy. Prítomnosť jednej klinickej manifestácie podstatne zvyšuje riziko rozvoja 
ďalšej. Zníženie LDL-cholesterolu a zvýšenie HDL-cholesterolu spomaľujú progresiu aterosklerózy. Primárna 
prevencia, zníženie LDL-cholesterolu a zvýšenie HDL-cholesterolu zlepšujú benefit aj u osôb s priemernými 
hladinami lipidov. Dôležité je liečiť hypertenziu aj vo vyššom veku ako prevenciu NCMP, koronárnej choroby 
srdca a srdcovej nedostatočnosti. Korekcia diabetu mellitu je prevenciou hyperlipidémie a hypertenzie. 
Nízko dávkovaná kyselina acetylosalicylová (aspirín) redukuje incidenciu AIM, cievnych mozgových príhod 
a kardiovaskulárnej mortality o 25 %. Implementácia komplexného preventívneho programu, ktorá používa 
globálnu stratifikáciu rizikových faktorov je špecifická výzva (conditio sine qua non) do budúcnosti. Zvýšené 
riziko kardiovaskulárnych ochorení bude skôr neúspechom ako prvou indikáciou k farmakoterapii (2, 3, 7, 8, 
9, 11, 14, 19).
  

RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

 Kardiovaskulárne ochorenia na konci 20. storočia a začiatku 21. storočia (na prelome milénií) tvoria 
takmer 30 % všetkých úmrtí na celom svete. Tvoria viac ako polovicu  všetkých úmrtí v priemyselne rozvinutých 
krajinách a 25% v rozvojových krajinách. V roku 2020 zomrie na kardiovaskulárne ochorenia 25 miliónov 
ľudí, pričom ochorenia srdca budú na 1. mieste v mortalite i morbidite, vysoko pred infekčnými chorobami. 
Tento nárast kardiovaskulárnych ochorení je výsledkom dramatického posunu stavu individuálneho zdravia 
v celosvetovom meradle i na prelome milénií. Rovnako dominantný je i posun profilu a distribúcie ochorení 
– kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia – ktorý pretrváva. Pred rokom 1900 boli infekčné 
ochorenia a podvýživa hlavnou príčinou smrti. Tento stav však vystriedali v 20. storočí kardiovaskulárne a 
onkologické ochorenia, ako hlavné príčiny morbidity a mortality aj vďaka zmenenému životnému štýlu, výžive 
a ďalším rizikovým faktorom. I vďaka tejto skutočnosti budú kardiovaskulárne ochorenia dominovať ako hlavná 
príčina smrti v roku 2020, kedy každé tretie úmrtie bude v dôsledku kardiovaskulárneho ochorenia. Tento 
presun morbidity a mortality ide na vrub „ľvieho podielu“ známeho ako epidemiologický presun. Uvedený 
epidemiologický presun nie je nikdy izolovaný, ale úzko súvisí s osobnými i kolektívnymi zmenami, osobné a 
kolektívne blaho = ekonomický presun, zmena sociálnej štruktúry a demografické zmeny. Keďže ekonomický 
posun je viazaný na evolúciu a sociálne a ekonomické sily, uskutočňuje sa rôznou rýchlosťou na rôznych 
miestach sveta. Hoci zmeny v zdravotnom stave obyvateľstva sa uskutočňujú v každej časti sveta, na začiatku 
tretieho milénia národný zdravotný a chorobný profil varíruje v širokom rozmedzí, podľa krajiny a regiónu. 
Napríklad v Japonsku je priemerný vek 80 rokov, teda viac ako dvakrát vyšší ako v Sierra Leone, v ktorej je 
iba 37,5 roka, resp. podiel ochorení a úmrtí podľa ekonomických ukazovateľov je uvedený v Tabuľke 3.
 V roku 1990 bol počet obyvateľov 5,3 miliardy, pričom počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia 
bol 14,3 milióna, teda 28,5 % z celkového počtu 50 miliónov úmrtí na celom svete. Z uvedeného počtu 14,3 
miliónov, počet úmrtí na koronárnu chorobu srdca bol 6,3 milióna, teda 44 % a na mozgové cievne príhody 
bol 4,4 milióna, teda 31 % (1, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 19).

V roku 2020 sa očakáva nárast svetovej populácie na 7,8 miliardy, pričom vysoký nárast bude najmä 
v rozvojových krajinách. V rozvinutých krajinách bude populačný prírastok iba 13 % zo 798 miliónov (v roku 
1990) na 905 miliónov, avšak najmä v dôsledku imigrácie, pričom podobná situácia bude aj v takzvaných 
„socialistických štátoch“, teda znížený prírastok vlastnej populácie a nárast počtu obyvateľstva z 346 na 
365 miliónov. Oproti tomu v rozvojových krajinách (krajiny tretieho sveta) sa rapídne zvýši populácia o viac 
ako 60 % z 4,1 miliardy (v roku 1990) na 6,6 miliardy (v roku 2020), a bude tvoriť 84% svetovej populácie. 
Z celkového počtu úmrtí 54,8 milióna v roku 2020, na kardiovaskulárne ochorenia zomrie 25 miliónov, teda 36,3 
%. Zatiaľ čo počet úmrtí na komunitné ochorenia bude mať klesajúcu tendenciu, z 34,2 % na 15,1 %, úmrtia 
na kardiovaskulárne ochorenia budú mať stúpajúci trend. Kardiovaskulárne ochorenia budú mať neustále 
multifaktoriálnu povahu! (Tabuľka 2). Obrovský rozmach civilizačných ochorení ako hypertenzia, diabetes 
a obezita v posledných 20. rokoch dal podnet k hľadaniu kauzálnych vzťahov a vzniku pojmu metabolický 
syndróm X (1, 3, 4, 11, 13, 14).  

Novotný J., ... :           Rizikové faktory civilizačných chorôb a ich prevencia
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Metabolický syndróm X vo vyššom veku

Dnes sa názvom metabolický syndróm X označuje súbežný výskyt rôznych patofyziologických 
abnormalít alebo klinických jednotiek, ktoré sú v konečnom dôsledku spojené so zvýšeným rizikom vzniku 
a rozvoja aterosklerózy a jej komplikácií. 

 
Pôvodná Reavenova definícia metabolického syndrómu X z roku 1988 zahrnovala:
inzulínorezistenciu1.  vyjadrenú dominantne v kostrovom svale,
poruchu glukózovej tolerancie resp. Diabetes mellitus II. typu,2. 
hyperinzulinizmus,3. 
zvýšené lipoproteíny VLDL,4. 
znížený HDL-cholesterol,5. 
artériovú hypertenziu (esencialnu alebo primárnu).6. 
V roku 1993 revidoval Reaven definíciu metabolického syndrómu X takto:

1/ primárnym nálezom je inzulínorezistencia,
2/ pomerne pevne združenými nálezmi sú artériová hypertenzia, hypertriglyceridémia a diabetes II. typu,
3/ vo volnejšej väzbe sú mikrovaskulárna angína pectoris, poruchy koagulácie a fibrinolýzy,
4/ v ešte volnejšej väzbe sú ischemická choroba srdca a androidná obezita.

V súčasnej dobe je pôvodná i revidovaná definícia metabolického syndrómu X neustále rozširovaná 
o ďalšie a ďalšie fenomény /metabolický  syndróm X+/. Pre prax a pre perspektívnych nositeľov a realizátorov 
preventívnych  zásahov – praktických lekárov pre dospelých – je dôležité, že metabolický syndróm X zahŕňa 
všetky hlavné akceptované rizikové faktory akcelerácie aterotrombogenézy, a tým aj vzostupu prevalencie 
kardiovaskulárnych ochorení. Nie je možné uvažovať o úspechu kardiovaskulárneho programu – teda 
zásadnej redukcie morbidity a mortality na kardiovaskulárne ochorenia – bez akceptácie nutnosti agresívnej 
nefarmakologickej i farmakologickej intervencie u pacientov s metabolickým syndrómom X.  Vážnosť 
uvedeného problému dokladá fakt, že  vo svete sa   každých 20 rokov zdvojnásobí prevalencia obezity 
a cukrovky (1, 3, 4, 11, 13, 14). Už z Framinghamskej štúdie je známe, že diabetici zomierajú dvakrát častejšie 
a diabetičky dokonca 4-krát častejšie na kardiovaskulárne ochorenia ako nediabetici (3, 4). Z uvedenej 
štúdie tiež vyplýva, že diabetici mali dvojnásobne vyššie a diabetičky až 5-násobne vyššie riziko srdcového 
zlyhania. Diabetici majú štyrikrát väčšiu mortalitu na infarkt myokardu, častejšie latentné formy koronárnej 
choroby srdca a trikrát častejšiu incidenciu náhlych cievnych mozgových príhod ako nediabetici rovnakého 
veku  a pohlavia (3, 4). Diabetes mellitus II. typu resp. porucha tolerancie glycidov, je spolu s hypertenziou 
najvýznamnejším komponentom metabolického syndrómu X (1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15).

patogenéza metabolického syndrómu X.

Primárnou patogenetickou poruchou je inzulínorezistencia. Trvalý nárast výskytu inzulínorezistencie 
v našej populácii sa dáva najčastejšie do súvislosti s narastajúcim psychosocioekonomickým stresom 
v modernej spoločnosti, s aktiváciou tzv. „thrifty“ genotypu /záchovný, úsporný genotyp/ u plodov a postupnou 
penetráciou fenoménov metabolického syndrómu X do fenotypu (3, 4, 11, 13). Významnú úlohu v tomto 
procese by mohla zohrávať práve zvýšená expozícia plodov gravidných matiek spomínanému intenzívnemu 
psychosocioekonomickému stresu v nestabilných a transformujúcich sa krajinách. Tieto plody sa potom rodia 
s menšou pôrodnou hmotnosťou, zvýšene reagujú na malé dávky ACTH v produkcii kortizolu, ktorý má silný 
diabetogénny efekt, pretože stimuluje glukoneogenézu a prehlbuje aj inzulínovú rezistenciu. Deti so zníženou 
pôrodnou hmotnosťou a aktiváciou „thrifty“ genotypu majú vyššiu pohotovosť nadmerne zhromaždovať energiu 
/zásoby tuku/, čo sa neskôr v dospelosti pri relatívnom dostatku prejaví nástupom obezity, ktorá hypersekréciou 
leptínu, rezistínu a cytokínov v expandovanom tukovom tkanive inzilínovú rezistenciu ďalej prehlbuje. Porucha 
účinnosti inzulínu sa musí kompenzovať zvýšenou sekréciou inzulínu, čím sa navodzuje kompenzatórny 
hyperinzulinizmus, ktorý v pozadí patogeneticky spája všetky fenomény združené v metabolickom syndróme 
X. Kompenzatórny hyperinzulinizmus ale zvýšene spotrebúva aj inzulínové receptory v cieľových tkanivách, 
a tým súčasne sekundárne prehlbuje inzulínovú rezistenciu fenoménom „down regulation“ receptorov. 
Odštartúva sa tým v čase autoreprodukujúci a samoamplifikujúci  sa proces, ktorý s postupujúcim vekom 
vedie k penetrácii fenoménov metabolického syndrómu do fenotypu jedinca a populácie. 
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Dôsledky hyperinzulinémie sú komplexné a ako bolo vyššie uvedené hyperinzulinizmus je 
kompenzačným fenoménom inzulínovej rezistencie. Zatiaľ čo sa hypersekrécia inzulínu v niektorých 
metabolických krokoch prejavuje deficitom jeho účinku, v iných sa prejavuje nadmerným /a tiež patogénnym/ 
účinkom. 

Hlavné dôsledky hyperinzulinémie sú:
endotelová dysfunkcia,• 
retencia sodíka a vody v distálnom tubule obličiek,• 
zvýšenie presorickej odpovede na prívod solí v potrave /senzibilizujúci účinok/,• 
zvýšenie aktivity sympatického nervového systému,• 
vazokonstrikcia v obličkách s aktiváciou renálneho presorického systému,• 
zvýšenie proliferačnej aktivity buniek hladkého svalstva, ciev a kolagénu,• 
stimulácia tvorby endotelínu–l,• 
zmena transmembránového elektrolytového transportu, a to zníženie aktivity Na/K pumpy a zvýšenie • 
aktivity Na/H pumpy.

Dekompenzovanú fázu inzulínovej rezistencie s absenciou hyperinzulinémie predstavuje manifestácia 
diabetu II. typu.

Cievny endotel

Vnútro cievneho systému vystiela vrstva endotelových buniek. Endotel je v ontogenetickom vývine 
prvou súčasťou cievneho systému. Má vysokú metabolickú aktivitu, významnú účasť pri reaktivite ciev, pri 
trombogenéze ovplyvňuje aktivitu cirkulujúcich buniek v krvi. Luminálny povrch endotelu predstavuje plochu 
asi 500 – 1000 m2. Endotel je najväčší endokrinný orgán v ľudskom tele (1 500 g). Za fyziologických 
podmienok majú endotelové bunky viaceré metabolické a sekrečné systémy. Endotelové bunky majú 
principiálny význam pri krátkodobej aj dlhodobej kontrole vaskulárnych funkcií, preto endotelová 
dysfunkcia býva základom mnohých kardiovaskulárnych porúch. Celkom evidentná je pri týchto poruchách 
a chorobách (3, 5, 6, 12, 15, 16, 17).
 
Dysfunkcia endotelu, význam endotelu 

Najmohutnejší rizikový faktor, podieľajúci sa na dysfunkcii endotelu, je LDL-cholesterol (Tabuľka 
4). Keď je LDL-cholesterol modifikovaný procesmi ako sú oxidácia, glykácia (D.M.), agregácia, spojenie 
s proteoglykánmi, inkorporácia do imúnnych komplexov, je schopný navodiť dysfunkciu endotelu. 
Subendoteliálna retencia LDL častíc navodzuje progresívnu oxidáciu a následnú internalizáciu makrofágmi 
pomocou zametačov (scavenger receptors). Internalizácia má za následok tvorbu lipidových peroxidov a 
zvyšuje akumuláciu esterov cholesterolu, následkom je tvorba penových buniek. Stupeň modifikácie LDL 
veľmi varíruje. Akonáhle je však LDL-cholesterol modifikovaný  a pohltený makrofágmi, LDL aktivuje penové 
bunky, ktoré naviac poškodzuje. Okrem toho modifikovaný LDL-cholesterol pôsobí i chemotakticky na 
ďalšie monocyty a môže upregulovať expresiu génov pre MCSF (macrophage colony stimulating factor) 
a chemotaktický proteín monocytov pochádzajúci z endotelových buniek. Takto napomáha k expanzii 
zápalovej odpovede stimuláciou replikácie monocytov, z ktorých sú derivované makrofágy a vstupu nových 
monocytov do lézií. Oxidovaný LDL-cholesterol je prítomný v aterogénnych léziách u zvierat i ľudí. Následne 
zápalový proces stimuluje migráciu a proliferáciu hladkých svalových buniek do oblastí zápalu, kde tvoria 
fibroproliferatívne lézie, ktoré spôsobujú zhrubnutie arteriálnej steny. Suplementácia vitamínom E redukuje 
tento proces, zatiaľ čo β-karotén podobný účinok nemá. Progresívna akumulácia plakov do cievnej steny 
môže spôsobiť progresívne zhrubnutie celej cievy, a to expanziou adventície (pozitívny remodeling), čo 
minimalizuje zúženie lúmenu, eventuálne zlyhanie remodelingu, čo postupným rastom plaku zužuje lúmen 
cievy a spôsobuje konstrikciu, alebo kontrakciu adventície a zúženie lúmenu (negatívny remodeling
Trombóza komplikujúca aterosklerózu je mechanizmus, ktorým ateroskleróza vedie k akútnym ischemickým 
syndrómom – nestabilnej angíne pectoris, non-Q a Q-infarktu myokardu, a v mnohých prípadoch k náhlej 
kardiálnej smrti. V mnohých prípadoch je koronárna trombóza výsledkom náhleho oslabenia a ruptúry fibróznej 
čiapky v dôsledku apoptózy (1), čo je výsledkom tvorby metaloproteináz (kolagenázy, gelatinázy, elastázy a 
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stromelyzíny) a (2) zvýšeného úmrtia hladkých svalových buniek a (3) redukcie produkcie matrix. Táto erózia 
plaku sa podieľa na trombóze u relatívne veľkého počtu mladých obetí náhlej smrti, najmä u žien a fajčiarov. 
Detailný molekulový základ mechanizmu erózií plaku nie je známy. Plaky s veľkým lipidovým jadrom, aktívna 
zápalová infiltrácia a zoslabenie fibróznej čiapky sú považované za vulnerabilné a nestabilné. Sú obzvlášť 
ťažko identifikovateľné, najmä v neprítomnosti stenózy, ktorá limituje prietok, nevyvolávajú symptómy, a preto 
môžu uniknúť detekcii testovaním stresu (stresový test) a dokonca angiografii. Akumulácia makrofágov môže 
byť spojená so zvýšenou plazmatickou koncentráciou fibrinogénu a CRP, dvoch markerov zápalu, ktoré môžu 
byť skorými znakmi aterosklerózy. 
 
Epidemiológia metabolického syndrómu X.

Metabolický syndróm X je ochorenie s vysokým predpokladaným výskytom. Absentujú však údaje 
o prevalencii v našej populácii. Je predpoklad, že v našich podmienkach môže postihovať až 50% populácie, 
najmä vo vyšších vekových skupinách. Čím je jedinec starší, tým skôr dochádza k manifestácii jednotlivých 
zložiek metabolického syndrómu. Výskyt osôb s genetickou možnosťou rozvoja metabolického syndrómu X 
je pravdepodobne niekde okolo 40%. U ďalšej časti populácie prevládajú vplyvy prostredia. Medzi faktory tzv. 
toxického prostredia patrí absencia pohybu, nadmerná výživa, fajčenie, stres atď. Predpokladaná prevalencia 
jednotlivých prvkov metabolického syndrómu X je odhadovaná asi takto: a) obezita 24 %;  b) diabetes 6 %;  
c) hypertenzia 25 % ;  d) dyslipidémia 65 %  (1, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20).

Diagnostika metabolického syndrómu X.

Diagnostika nie je náročná a nevyžaduje žiadne špeciálne prístrojové vybavenie ambulancie, ani 
prístrojové a metodické vybavenie laboratória. Diagnostika je plne v kompetencii lekára prvého kontaktu 
a nevybočuje z rozsahu liečebným poriadkom garantovaných preventívnych prehliadok. Je dôležité zamerať 
sa na anamnestický rozbor rodinnej dispozície k hypertenzii a diabetu. V somatickom vyšetrení na základné 
somatické a antropometrické vyšetrenie s kontrolou krvného tlaku a s výpočtom  a interpretáciou BMI a WHR. 
V biochemickom vyšetrení na zhodnotenie kapilárnej glykémie a lipidového spektra.

VýSlEDKy

Výskyt niektorých fenoménov metabolického syndrómu X u osôb vyššieho veku.

V rámci preventívnych vyšetrení realizovaných v ambulancii lekára prvého kontaktu sme študovali 
výskyt niektorých fenoménov metabolického syndrómu X u pacientov starších ako 50 rokov. Vyšetrili sme 
súbor 547 pacientov, z toho 301 žien a 246 mužov. Priemerný vek mužov bol 63 rokov a priemerný vek žien 
bol 67 rokov. 

Výsledky v skupine mužov potvrdzujú: 23 % výskyt nadváhy, 24 % výskyt obezity,  
47 % výskyt hypertenzie, 42 % výskyt hypertriglyceridémie, ll,7 % výskyt diabetes mellitus II typu a PGT, a 56 
% výskyt závažnej hypercholesterolémie. V skupine žien je 26 % výskyt nadváhy a 22 % výskyt obezity, 49 % 
výskyt hypertenzie, 43 % výskyt hypertriglyceridémie, 16,2 % výskyt diabetes mellitus a PGT a 47 % výskyt 
závažnej hypercholesterolémie. Pomerne vysoký výskyt sledovaných fenoménov metabolického syndrómu 
X koreluje so štatistickými údajmi o výskyte metabolického syndrómu  s literárnymi údajmi (1, 3, 4, 6, 11, 13, 
14, 15).
         Trvale možno sledovať zvyšujúcu sa incidenciu metabolického syndrómu v populácii, ktorá súvisí jednak 
a zásadne so zmenou životného štýlu, ale  na druhej strane i s  medikáciou niektorými liekmi – teda reálnou 
činnosťou lekára – farmakoterapiou. Narastá množstvo údajov o negatívnom vplyve masovo predpisovaných 
liekov – tiazidových diuretík, betablokátorov, inhibítorov proteáz, atypických antipsychotík a ďalších, ktoré 
závažným spôsobom zhoršujú glukózovú toleranciu a zhoršujú prognózu pacienta. Pre názornosť uvádzame, 
že betablokátory malo indikovaných 60 % hypertonikov v sledovanom súbore a diuretikum  tiazidového 
typu 70 % pacientov. Je zrejmé že pacient s diagnostikovaným metabolickým syndrómom  nie je „bežný 
hypertonik“, ale  lekár prvého kontaktu často u takéhoto pacienta hypertenziu a poruchu metabolizmu. lipidov 
diagnostikuje.
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DISKUSIA  A ZÁVER

Na zníženie morbidity a mortality na kardiovaskulárne ochorenia budú potrebné tri dopĺňajúce sa stratégie:
Rozšírenie verejného zdravotníctva (detekcia, zdravotnícka výchova,  preventívne intervencie 1. 
a mnohé ďalšie).
Identifikácia rizikových faktorov (Tabuľka 4).2. 
Alokácia zdrojov na terapiu akútnych a chronických ochorení, najmä sekundárna prevencia.3. 

 Všetky tri strategické postupy sa musia rozšíriť preventívne i terapeuticky rovnomerne pre všetkých 
obyvateľov, bez zreteľa na rasu, etnikum a sociálno-ekonomické

prevencia kardiovaskulárnych chorôb – rozvoj kardiológie
Vypracovanie nových, citlivejších vyšetrovacích metód, zlepšenie diagnostiky, najmä nových - 
neinvazívnych metód (ECHOKG, izotopové metódy, NMR a ďalšie). 
Syntéza nových, účinnejších farmakoterapeutických prípravkov na molekulovej úrovni (antihypertoniká, - 
antiarytmiká, diuretiká, kardiotoniká a pod. ..).
Širšie uplatnenie preventívnych metód v boji proti srdovocievnym chorobám:- 

rizikové faktory,– 
primárna, sekundárna, terciálna prevencia – – prevencia po celý život, od narodenia až po 
smrť, 
zdravotná výchova–  celého obyveteľstva, záujem o zdravie je vecou každého jedinca, nie iba 
zdravotníctva (3, 5, 6, 7, 9, 11, 14).

prevencia aterosklerózy

► primárna prevencia aterosklerózy má najmenej dve zložky: 
Globálna populačná stratégia - má viesť k zmene životného štýlu a k zmene všetkých sociálnych a 
ekonomických determinantov životného prostredia, angioepidemiológia 21. storočia.  Globálna 
populačná stratégia má v primárnej prevencii prvoradý význam. Je potrebné radikálne zmeniť 
myslenie a konanie nielen lekárov, ale i celej spoločnosti. Úspech primárnych preventívnych opatrení 
spočíva totiž iba v 20% v rezorte zdravotníctva a až v 80 % v aktivitách nezdravotníckych zložiek 
spoločnosti. 
Individuálna stratégia - rizika je preventívna starostlivosť zameraná na osoby ohrozené aterosklerózou, 
ktoré smeruje k zníženiu  alebo odstráneniu rizikových faktorov. Jej podiel na kontrole aterosklerózy je 
pre jedinca prvoradý!  Prevencia a terapia rizikových faktorov musia byť komplexné a pri dôslednom 
monitorovaní celoživotné!

► Sekundárna prevencia aterosklerózy by mala začať v čase manifestácie choroby. Cieľom včasnej a 
adekvátnej terapie je zvládnuť vývoj chorobného procesu, zastaviť ho, pokiaľ možno ešte v reverzibilnom 
štádiu, zamedziť vzniku komplikácií, zabrániť vzniku trvalých následkov, vzniku invalidity a predčasnej smrti. 
Treba akcentovať, že najefektívnejším činiteľom sekundárnej prevencii je lekár. Dôležitá je komplexná terapia 
(rizikové faktory, farmakoterapia a pod.).

► Terciárna prevencia  aterosklerózy je vlastne liečebná rehabilitácia, ktorá tvorí komplex opatrení, cieľom 
ktorých je zaistiť pre organizmus jedinca optimálny somatický, psychický a sociálny stav umožňujúci mu 
zaujať primerané postavenie v spoločnosti aj v treťom štádiu ochorenia s komplikáciami. Komplexná liečebná 
rehabilitácia musí byť súčasťou sekundárnej a primárnej prevencie aterosklerózy. Prevencia a liečba musia 
byť komplexné, nie alternatívne. Jedna zložka nenahradí inú!!!
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PRÍLOHY:

Tabuľka 1 Celospoločenský význam srdcovocievnych chorôb
Ochorenia artériového systému1. 
- ateroskleróza
- hypertonická choroba – ICHS, AIM, NCMP
Choroby žilného systému2. 
- Tromboflebitický symdróm – každá tretia dospelá žena!!!
- TECH, chronická venózna insuficiencia, predčasná smrť!
Zápalové ochorenia srdca3. 
- infekčné endokarditídy (prevažne!!!)
- kardiomyopatie
Choroby dýchacích ciest 4. (bronchitídy)
- Bronchitída, emfyzém pľúc, obštrukčná choroba pľúc, chronické pulmonálne srdce

Tabuľka  2 Hlavné skupiny rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb

Faktory genetické, demografické, somatické a povahové (výskyt ICHS v rodine, vek pohlavie, rasa 
a pod.),

Charakteristiky zistené pri fyzikálnom a pomocnom vyšetrení (hypertenzia, obezita, abnormálne EKG 
a pod.),

Faktory súvisiace s biochemickými zmenami (zvýšená hladina cholesterolu, triacylglyceridov, zmeny 
niektorých enzýmov – hyperhomocysteinémia),

poruchy trombocytov a hemokoagulácie, 

Faktory odrážajúce vplyv prostredia (hluk, zloženie pitnej vody a pod.),

Faktory životného štýlu, návykov a psychosociálnych vplyvov (fajčenie, nedostatok pohybu, psychické 
stresy a pod.),

Znaky charakterizujúce celkový stav organizmu (angiózna bolesť, stav cievneho riečiska a pod.),

Faktory charakterizujúce diétne excesy, príjem energie, obsah cholesterolu v potrave a pod.,

Faktory charakterizujúce nedostatok niektorých zložiek v potrave (nedostatočný príjem vlákniny, 
ovocia a zeleniny),

Užívanie niektorých liekov (napr. hormonálne kontraceptíva a pod.).
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Tabuľka 3 Rozdelenie ochorení podľa rozvinutosti ekonomiky – 3 ekonomické oblasti sveta

Oblasť
(región)

populácia [mil]
(% z celkovej 

populácie sveta)

% úmrtí v regióne na

KVCH nekomunitné 
choroby1

komunitné 
choroby

úrazy

Rozvinuté krajiny* 798 (15,2) 44,6 42,8 6,4 10,7

Postkomunistické štáty** 346 (6,5) 54,6 29,5 5,6 10,3

Rozvojové krajiny*** 4 124 (78,3) 23,0 24,3 46,9 6,2

Celkom 5 268 (100,0) 28,4 27,4 34,2 10,1

*  Rozvinuté krajiny: USA, Kanada, Západná Európa, Japonsko, Austrália, Nový Zéland.
**  Postkomunistické štáty: Bývalý Sovietsky zväz, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, štáty bývalej 

Juhoslávie,…
***  Rozvojové krajiny: Čína, India, ostatná Ázia a ostrovy, Stredná Afrika, Stredný Východ, Latinská 

Amerika, Karibské štáty.
1) onkologické ochorenia, diabetes mellitus, neuropsychiatrické ochorenia, kongenitálne ochorenia, respiračné, 
gastrointestinálne, urogenitálne a kostrosvalové ochorenia.

Tabuľka 4 Vzťah medzi rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení,  
význam ich merania, odpoveď na intervenciu

Kategória 1 (dokázané zníženie rizika 
kardiovaskulárnych ochorení, intervencia-terapia)

- Fajčenie 
- LDL-cholesterol
- Vysoký obsah tukov a cholesterolu v diéte
- Hypertenzia
- Hypertrofia ľavej komory

Kategória 2 (pravdepodobné zníženie rizika 
kardiovaskulárnych ochorení, intervencia-terapia)

- Diabetes mellitus
- Fyzická inaktivita
- HDL-cholesterol
- Triglyceridy, VLDL-cholesterol
- Obezita
- Menopauza

Kategória 3 (modifikácia rizikových faktorov môže 
znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení)

- Psychosociálne faktory
- Lipoproteín(a)
- Homocysteín
- Oxidatívny stres
- Abstinencia alkoholu

Kategória 4 (neovplyvniteľné faktory zvýšeného 
rizika kardiovaskulárnych ochorení)

- Vek
- Pohlavie – mužské
- Nízka sociálna a ekonomická úroveň
- Rodinný výskyt – v mladom veku
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MOžNOSTI DIAgNOSTIKy KORONáRNEJ CHOROBy U žIEN METóDAMI NUKlEáRNEJ MEDICÍNy 

Lacko A., Straka J., Hruboň A., Bestvina D., Květenský J. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Interná klinika ÚVN V Ružomberku 

Súhrn
 
 Stredný vek sa čiastočne predĺžil, hodnotenie ľudského veku má iné kritériá, napr. starnutie je rozpätie 
rokov 65-75, tzv. very old  76-90 rokov a 91 rokov senilita, pritom je výskyt ICHS v celosvetovom meradle 
vysoký už v strednom veku. Určité rozdiely sú medzi mužským a ženským pohlavím. V  konečnom dôsledku 
kardiovaskulárne ochorenia predstavujú u žien viac úmrtí, ako je u mužov. Toto je dôsledok určitých odlišností 
v prejavoch aj priebehu ochorenia na ICHS u žien, čo vyžaduje poukázať na niektoré osobitosti diagnostiky 
koronárnej choroby u žien a na možnosti diagnostiky metódami nukleárnej medicíny. V prehľadnom 
referáte poukazujeme na možnosti diagnostiky mikrovaskulárnych zmien a to v oblasti cievneho systému aj 
v myokarde. Tieto diagnostické možnosti sa snažíme uplatniť správne a včas, a tak predchádzať k vzniku 
náhlych koronárnych príhod.

Kľúčové slová: ICHS. Ženské pohlavie. Mikrocirkulácia. Viabilita myokardu.

Summary

After elongation of an life span, criteria for evaluation of an human age have changed, e.g. the ageing is within 
65-75 years, very old age in 76-90 years, and senility from 91 years.   On the other hand the  prevalency  of 
ischemic heart disease is very high even in the middle age. There are also differences between both genders. 
Eventually, the mortality caused by cardiovascular diseases is higher in women than in men. This is a result 
of differences in ischemic heart disease in women which should be emphasized and possibilities of nuclear 
medicine imaging have to be shown. In our article we show possibilities of diagnostics of microvascular 
changes both in the vascular system and the myocard. We try to use these diagnostic possibilities early in 
prevention of sudden coronary events.

Key words: Ischemic heart disease. Female gender. Microcirculation. Mmyocardial viability.

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a základné prístrojové a laboratórne vyšetrenie mali v algoritme 
diagnostiky ischemickej choroby srdca dominantné postavenie. Pokojové EKG vyšetrenie  nie je vždy 
špecifické. Pre kompletnú diagnostiku ICHS sú dôležité ďalšie informácie získané z laboratórnych vyšetrení, 
zo zhodnotenia prítomnosti hlavných rizikových faktorov a z ďalších dostupných vyšetrovacích metód. 
Nesporne významné je záťažové EKG vyšetrenie, jeho význam narastá pri spojení s perfúznou scintigrafiou 
myokardu. Významné postavenie má ECHOKG vyšetrenie. Výsledky spomínaných neinvazívnych vyšetrení 
majú určiť včasnú indikáciu koronarografického vyšetrenia. 

Podľa údajov z literatúry, ale aj vlastných zistení, je pri komplexnom vyšetrení viac falošne pozitívnych 
aj negatívnych nálezov, a to prevažne u žien. Potom sú zbytočne indikované invazívne vyšetrenia. Naopak 
môže dôjsť k podceneniu niektorých získaných patologických prejavov. V konečnom dôsledku kardiovaskulárne 
ochorenia spôsobujú u žien viac úmrtí, ako u mužov. Výskyt ICHS u mladších žien je nižší, v strednom 
veku sa výskyt ICHS u mužov a žien vyrovnáva, v starších vekových skupinách u oboch pohlaví je výskyt 
aj mortalita na ICHS vyrovnaná (10). Je pravdepodobné, že táto skutočnosť súvisí s hormonálnymi zmenami 
u žien v preklimakterickom a  postklimakterickom období.
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Odlišnosti v klinických prejavoch u žien voči mužom sú vo vyššej frekvencii výskytu bolesti na hrudníku, 
bolesť je však menej špecifická. Častejšie sú mimokoronárne príčiny (psychika, NCA, vertebrogénna 
zložka, MI prolaps, atď.). Prevažujúca sympatikotónia u žien, zvýšená koncetrácia katecholamínov, sklon 
k vazokonstrikcii, modifikujú  subjektívne prejavy ale aj objektívny nález, čo vyžaduje mnohokrát iný 
diagnostický prístup. 

U žien sa udáva pozitivita pri koronarografickom vyšetrení okolo 50 %, u mužov viac ako v 80 %. Častejší 
je výskyt bolestivého hrudného syndromu, súčastne aj pozitívne záťažové EKG vyšetrenie a pritom negatívny 
koronarografický nález (syndrom X a iné stavy). Príčiny môžu byť v prechodnom spasme koronárnych ciev  
alebo v oblasti mikrocirkulácie. 

U žien je častejší výskyt ochorenia malých ciev, tzv. mikrovaskulárnej angiopatie a následnej 
mikrovaskulárnej angíny, ktorá môže byť spojená s klasickými následkami. Koronarografické vyšetrenie 
je pritom negatívne. Zmenená je mikrocirkulácia a perfúzia srdcového svalu. Patologickým substrátom 
je ovplyvnenie cievneho prietoku krvi, ktorá je závislá aj od hladiny oxidu dusnatého (NO) a ďalších 
vazodilatačných faktorov. Hladina vazodilatačných pôsobkov sa znižuje, vazokonstrikčné faktory nadobúdajú 
prevahu. Funkcia  koronárnych ciev sa mení aj v dôsledku remodelácie srdca a ciev (zapája sa endotelín, 
lokálny angiotenzín II, nátriuretický peptid, atď.). 

Tieto skutočnosti sú sprievodným javom aj pri arteriovej hypertenzii a diabetes mellitus (2,6). Syndrom 
mikrovaskulárnej angíny býva spojený s hyperinzulinémiou a ďalšími skutočnosťami, ktoré sú prejavom 
inzulínovej rezistencie (metabolický syndróm X, Reaven, 1988) (3). V patofyziologickom mechanizme 
mikrovaskulárnej angíny je adrenergne podmienený spasmus ciev v dôsledku aktivácie sympatického 
nervového systému. Objavuje sa diastolická a systolická dysfunkcia ľavej komory. Konečným dôsledkom može 
byť častejší výskyt non Q-IM. Hyperglykémia aj pri stresoidných reakciách podmieňuje dysfunkciu endotelu, 
oslabuje vazodilatáciu. Zvyšuje sa aktivita koagulačných faktorov (fibrinogénu, von Willenbrandovho faktora, 
aktivity trombínu, PAI-1, zvýšená agregabilita trombocytov, uvoľnovanie tromboxanu, atď.), čím sa znižuje 
fibrinolytická aktivita a dochádza k ďalším závažným metabolickým dôsledkom. Mení sa napríklad závažným 
spôsosom lipidové spektrum (6, 7). U diabetikov je typická tzv. tichá ischémia, bez charakteristickej bolesti na 
hrudníku, čo je prejav kardiálnej autonómnej nervovej a endokrinologickej dysfunkcie. Endotelová dysfunkcia 
produkuje zápal, proliferáciu a  zmenu v  endoteliálnej a subendoteliálnej oblasti (pozitivita hsCRP, prítomnosť 
mikroalbuminúrie, kardiovaskulárnej autonómnej dysfunkcie, atď.) a nakoniec vzniká trombóza.

Aj na našom pracovisku sme sa zaoberali problematikou diagnostiky ICHS u žien so snahou čo 
najvernejšie zachytiť chorobné zmeny, prípadne ICHS vylúčiť. Využili sme vyšetrenie mikrocirkulácie metódou 
tkanivového klírensu Na 131I a jednak perfúznu scintigrafiu myokardu a vyšetrenie viability myokardu (1,5,7). 
Súčasne sme stanovovali   aj hladinu endotelínu. Endotelín sa stanovoval rádioimunoanalýzou.  V skupine 
zdravých osôb pri vyšetrení mikrocirkulácie sa polčas rezorbcie Na 131I pohyboval v rozpätí od 9 do 18 minút 
a to pri vyšetrení podkožného tkaniva v oblasti predkolenia aj lýtkového svalu. Nebol zistený rozdiel medzi 
skupinou mužov a žien. Tieto hodnoty považujeme za normálnu rezorbciu Na 131I, čo  svedčí pre nezmenenú 
mikrocirkuláciu. Spomínanou metódou môžeme zachytiť včasné zmeny v oblasti mikrocirkulácie.

V bunkách cievneho endotelu vzniká viacero vazoaktívnych látok hormonálneho charakteru. K nim 
patrí aj endotelín, peptid tvorený 21 aminokyselinami, endotelín má niekoľko typov. Endotelíny majú 
vazokonstrikčný účinok, okrem toho účinok proliferačný na bunky hladkého svalstva ciev a niektoré ďalšie 
bunky. Endotelín je jedným z markerov endoteliálnej dysfunkcie (4,5,6). Našim cieľom bolo zistiť hladinu 
endotelínu u zdravých osôb a pri zmenenej mikrocirkulácii. Rádioimunoanalýzou sme stanovili plazmatické 
koncetrácie endotelínu u 22 zdravých osôb, u 20 diabetikov 1. typu len s mikroangiopatickými komplikáciami 
a u 40 diabetikov s chronickými diabetickými  cievnymi komplikáciami. 

U prvej pacientskej skupiny bola priemerná endotelinémia 13,5 +- 4,8 pg/ml, u druhej pacientskej 
skupiny 14,4 +-6,7 pg/ml, čo boli hodnoty signifikantne vyššie voči priemernej endotelinémii 10,0 pg/
ml kontrolneho súboru zdravých jedincov. V skupine diabetikov endotelinémia bola v korelácii na zistenú 
zmenenú mikrocirkuláciu vyšetrenú metódou tkanivového klírensu Na 131I a na prítomnosť mikroalbuminúrie. 
Zmenená mikrocirkulácia poukazuje na zmenenú perfúziu. 
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Ukázalo sa, že hyperendotelinémia sa významne viaže na porušenú mikrocirkuláciu a na 
mikroalbuminúriu. Zistená korelácia hladiny endotelínus výsledkami vyšetrenia mikrocirkulácie tkanivovou 
klírens Na 131I potvrdzujú významnosť metódy pri diagnostike funkčných zmien.

Scintigrafické vyšetrenie perfúzie a viability myokardu poukazuje na včasné zmeny prekrvenia  v oblasti 
srdcového svalu a to aj v klinicky zatiaľ nemej situácie. Patologické zmeny pri vzniku ischémie myokardu 
môžu prebiehať na úrovni epikardiálnych koronárnych ciev, v myokarde a malých cievach subendokardiálne. 
Prvým patologickým stavom obmedzujúcim koronárnu rezervu je nález trvalej nepriechodnosti epikardiálnej 
koronárnej cievy. Dynamickú stenózu najčastejšie spôsobuje zvýšenie cievneho tonusu (vazospasmus) na 
úrovni excentrického plátu alebo intravaskulárna trombóza. Koronárny spasmus sa môže objaviť aj u intaktnej 
cievy. Koronárna rezerva môže byť teda ovplyvnená aj pri intaktných epikardiálnych cievach zmenenou 
funkciou intramyokardiálnych arteriol, zmenou mikrocirkulácie a inými príčinami (1).

Pri záťaži dochádza k heterogenite perfúzie, ktorá spravidla odpovedá  anatomickej lokalizácii 
koronárnej stenózy a jej závažnosti. Zmeny ovplyvňujú vlastnosti komory v diastole a v systole (diastolická 
a systolická dysfunkcia), dochádza k poruche relaxácie komory, k prejavom lokálnej asynergie (hypokinéza, 
akinéza, dyskinéza), nakoniec k stenokardiám a k zmenám zistiteľných na EKG. Perfúzna scintigrafia 
myokardu v kaskáde ischemických zmien (porucha perfúzie, anaeróbny metabolizmus, diastolická a systolická 
dysfunkcia, EKG zmeny, angina pektoris) môže ich zachytiť už začiatkoch, v počínajúcich štádiách zmien 
perfúzie (1).

Za normálnych okolností, pri normálnom prietoku koronárnym riečiskom je depozícia rádioaktivity 
v myokarde homogénna. Pri úplnom prerušení krvného zásobenia v určitej oblasti myokardu pozorujeme 
v tejto oblasti defekt v depozícii rádioaktivity (nekróza, jazva). Pri záťažovom vyšetrení sa prejaví po aplikácii 
rádiofarmaka porucha perfúzie nižšou depozíciou rádiofarmaka v postihnutej oblasti. Pri hodnotení poruchy 
perfúzie sa určuje jednak lokalizácia, rozsah a závažnosť poruchy perfúzie (ľahká hypoperfúzia až defekt 
perfúzie). Porovnávajú sa záťažové a pokojové nálezy s hodnotením reverzibility zmien perfúzie (defekt 
reverzibilný, čiastočne reverzibilný, fixovaný). Viabilita teda znamená stav perfúzie, integrity membrán, 
metabolizmus myocytov a kontraktilnú rezervu myokardu (1).

Boli popísané dva klinické stavy a to prechodné zníženie zásobenia myokardu kyslíkom, označuje sa 
ako „ omráčený myokard –stunned myocardium“ a protrahovanú dysfunkciu myokardu pri chronickej ischémii  
označuje sa ako „stuhnutý myokard-hibernating myocardium“. Omráčený aj  hibernovaný myokard majú 
schopnosť úplného návratu k normálnej funkcii, pretože ich bazálny metabolizmus je zachovaný. Na zistenie 
viability myokardu využívame 18 FDG. Mechanizmus zobrazenia hibernovaného myokardu spočíva v zistení 
zmeneného metabolizmu. 18 FDG sa vychytáva v tkanivách s hibernovaným myokardom a pri scintigrafii 
sa zobrazujú tieto miesta kontrastnejšie ako normálny myokard. Poinfarktová fibróza je metabolicky málo 
aktívna a 18 FDG sa tu neakumuluje (1).

ZÁVER

V prehľadnom referáte poukazujeme na možnosti diagnostiky mikrovaskulárnych zmien a to v oblasti 
cievneho systému aj v myokarde. To má zvlášť význam pre zisťovanie prítomnosti porúch srdcovej perfúzie 
u žien už v období bez klinických príznakov. Pri diagnostike mikrovaskulárnej angíny laboratórnymi metódami, 
metódami neinvazívnej diagnostiky sa snažíme zaznamenať zmeny, ktoré majú vplyv na prognózu ochorenia. 
Tieto diagnostické možnosti sa snažíme uplatniť aj v diagnostike ICHS u žien, a tak správne a včas indikovať 
závažné opatrenia sekundárnej prevencie a koronarografické vyšetrenie a predchádzať tak vzniku náhlych 
koronárnych príhod.
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ZDRAVOTNÍCI – pRáVO, pOVINNOSTI, VZDEláVANIE, ODMEňOVANIE

Domenik J.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Súhrn

 Autor podáva stručný prehľad o povinnostiach, právach, vzdelávaní a odmeňovaní zdravotníckych 
pracovníkov na Slovensku. Z povinností zdravotníkov sa bližšie venuje povinnosti vzdelávania a podrobnejšie 
rozoberá problematiku počtu odborností, špecializácií u lekárov a sestier. Poukazuje na skutočnosť, že 
počet špecializácií u lekárov je vyšší ako priemer v EÚ, čo môže vyvolať problémy v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti alebo naopak môže výrazne pomôcť pri centralizácii zdravotníckych služieb.
 V poslednej časti je popísaný vývoj odmeňovania zdravotníkov, a to porovnanie s priemerným platom 
v SR od roku 1993, vývoj príjmov v zdravotníctve i vývoj príjmov podľa jednotlivých odborností v zdravotníctve 
– lekári, sestry, farmaceuti i ďalší, od roku 2005 príjem  aj podľa zriaďovateľov nemocníc – poukazujúc na 
rozdiely v odmeňovaní v rôznych typoch zdravotníckych zariadení. 
 Z práce plynie paradox našej spoločnosti – hoci podľa prieskumov je zdravie najvyššia hodnota, práca 
tých, ktorých náplňou je ochrana zdravia, prevencia a liečba a pomoc chorým a zraneným - zdravotníkov, je 
hodnotená nižšie ako je priemer... 

Kľúčové slová: Zdravotnícky pracovník. Celoživotné vzdelávanie. Mlčanlivosť.  Špecializácia. Hrubý 
mesačný príjem. Priemerná mzda. 

1. ÚVOD

Zdravotníctvo na Slovensku prešlo v posledných dvoch desaťročiach viacerými zmenami, niektoré mali názov 
reforma, z nich najrozsiahlejšia nadobudla účinnosť od januára 2005.
Ani jedna zmena v slovenskom zdravotníctve však nevyriešila základný problém – reálne zhodnotenie práce 
zdravotníkov.

2.  ZDRAVOTNÍCI A ICH pRáVA

Základným právom zdravotníkov je poskytovať zdravotnú starostlivosť osobne. Žiadna iná profesia nemá 
túto vymoženosť,  je to v určitom slova zmysle monopol – okrem nevyhnutnej 1. pomoci, ktorú sú povinní 
poskytnúť všetci.
V súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti a so zákonom o poskytovateľoch majú zdravotníci aj:  
- právo  dostať  kompletné  a  pravdivé  informácie  o  zdravotnom stave pacienta, ako aj  
   získať všetky potrebné informácie, ktoré by mohli napomôcť zlepšiť zdravie pacienta 
- právo, aby pacient dodržiavať navrhnutý liečebný režim.
  
Monopolné postavenie zdravotníkov porušujú neoficiálni poskytovatelia zdravotnej pomoci – ľudoví liečitelia, 
bylinkári, jasnovidci, poskytovatelia manipulačnej terapie, psychotronici, chiropraktici a iní.

V určitom zmysle slova je právom zdravotníkov (definované zákonom – na rozdiel od iných profesií) aj právo 
na sústavné (celoživotné) vzdelávanie sa (je to aj povinnosť zdravotníkov) a právo na autonómnosť  
rozhodovania (sloboda rozhodovania) - nikto nemá právo prinútiť zdravotníka konať proti jeho svedomiu, 
proti jeho vôli.
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3.  ZDRAVOTNÍCI A ICH pOVINNOSTI

Nielen povinnosťou a právom, ale pre takmer všetkých zdravotníkov je povolaním a naplnením zmyslu ich 
života

poskytovať  zdravotnú  starostlivosť  osobne• ,  a to  vždy, za  každých  okolností, i za cenu  
vlastného ohrozenia a uvedomenia si rizika, ale aj ceny života človeka.

Ďalšími povinnosťami zdravotníkov vyplývajúcich zo zákona sú
mlčanlivosť,• 
celoživotné vzdelávanie, • 
obmedzenie štrajkovať • v záujme zabezpečiť poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.

Povinnosti zdravotníkov sú definované a sú súčasťou legislatívnych noriem na ochranu pacientov pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jedinou otázkou je ich veľkosť a miera....

4.  ZDRAVOTNÍCI A ICH VZDEláVANIE

Súčasná legislatíva pozná tieto kategórie zdravotníckych pracovníkov (zákon č. 578/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov):  

lekár, a) ak ide o povolanie lekár, 
zubný lekár, b) ak ide o povolanie zubný lekár, 
farmaceut, c) ak ide o povolanie farmaceut, 
sestra, d) ak ide o povolanie sestra, 
pôrodná asistentka, e) ak ide o povolanie pôrodná asistentka, 
laborant, f) ak ide o  povolania  technik  laboratórnej medicíny, medicínsko-technický  laborant,  
zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant, 
asistent, g) ak ide o povolania verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna 
hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent, 
technik, h) ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik a ortopedický technik, 
iný zdravotnícky pracovník, i) ak ide o  povolania  fyzioterapeut,  logopéd,  psychológ,  liečebný 
pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik 

Príprava na zdravotnícke povolanie a vzdelávanie zdravotníkov má tri časti:
získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolanie (pregraduál), povinne denné A 
štúdium  
špecializačné štúdium (postgraduál)b 
sústavné (celoživotné) vzdelávanie zdravotníkovc 

Pre potreby tejto práce sa budeme venovať vzdelávaniu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek.

4 A. získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (pREgRADUál)

povolanie lekár (MUDr.) a zubný lekár (MDDr. – medicinae dentalis Dr.) sa získava štúdiom na 
lekárskych fakultách 

Lekárska fakulta UK Bratislava- 
Lekárska fakulta UK Martin (Jeseniova)- 
Lekárska fakulta UPJŠ Košice - 

               
povolanie sestra (Bc., Mgr.) a pôrodná asistentka (Bc.) sa získava absolvovaním štúdia na fakultách 
zdravotníctva alebo pri lekárskych fakultách, ktoré sú v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Nitre, 
Trenčíne, Banskej Bystrici, Martine, Ružomberku, Košiciach a v Prešove.                                                                          
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sú uvedené v NV č. 742/2004 
Z.z v znení neskorších predpisov.                                  
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4 b. špecializačné štúdium (pOSTgRADUál)

Postgraduálne vzdelávanie umožňuje získať v jednotlivých zdravotníckych povolaniach konkrétne špecializácie 
i certifikácie.
V povolaní lekár je možné získať nasledovné špecializácie: 

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov  
1. cievna chirurgia 9.  neuropsychiatria 
2. detská chirurgia 10. ortopédia 
3. gastroenterologická chirurgia 11. plastická chirurgia 
4. hrudníková chirurgia 12. úrazová chirurgia 
5. chirurgia 13. urgentná medicína   
6. kardiochirurgia 14. urológia 
7. maxilofaciálna chirurgia 15. vnútorné lekárstvo 
8. neurochirurgia 
 
b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky  
1. detská psychiatria 14. lekárska genetika 
2. gastroenterológia 15. nefrológia 
3. geriatria 16. neurológia 
4. gynekológia a pôrodníctvo 17. nukleárna medicína 
5. verejné zdravotníctvo 18. patologická anatómia 
6. infektológia 19. pediatria 
7. kardiológia 20. pneumológia a ftizeológia  
8. klinická biochémia 21. pracovné lekárstvo 
9. klinická farmakológia 22. psychiatria   
10. klinická imunológia a alergológia 23. radiačná onkológia  
11. klinická mikrobiológia 24. radiológia    
12. klinická onkológia 25. reumatológia   
13. laboratórna medicína
 
c) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky  
1. anestéziológia a intenzívna medicína 7. hematológia a transfuziológia 
2. angiológia 8. hepatológia 
3. dermatovenerológia 9. oftalmológia 
4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 10. otorinolaryngológia 
5. endokrinológia 11. všeobecné lekárstvo 
6. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
 
d) Špecializačné odbory s minimálnou  dĺžkou  trvania  špecializačného štúdia tri roky,  ktoré 
    možno  začať  získavať  až  po  dokončení  špecializácie  v   niektorom  zo  špecializačných 
    odborov  uvedených  v písmenách  a)  až  c),  ak  vzorový  špecializačný  študijný  program  
    neurčuje inak (ďalej len „subšpecializácie“) 
1. algeziológia 28. pediatrická hematológia a onkológia, 
2. akupunktúra 29. pediatrická kardiológia, 
3. andrológia 30. pediatrická imunológia a alergiológia 
4. epidemiológia 31. pediatrická anestéziológia, 
5. foniatria 32. pediatrická infektológia, 
6. gerontopsychiatria 33. pediatrická intenzívna medicína, 
7. gynekologická sexuológia 34. pediatrická nefrológia, 
8. gynekologická urológia 35. pediatrická neurológia, 
9. hygiena detí a mládeže 36. pediatrická oftalmológia, 
10. hygiena výživy 37. pediatrická ortopédia 
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11. hygiena životného prostredia 38. pediatrická otorinolaryngológia 
12. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 39. pediatrická pneumológia a ftizeológia 
13. letecké lekárstvo 40. pediatrická reumatológia 
14. mamológia 41. pediatrická urgentná medicína 
15. materno-fetálna medicína 42. pediatrická urológia 
16. medicína drogových závislostí 43. preventívne pracovné lekárstvo a   
       toxikológia, 
17. medicínska informatika a bioštatistika 44. posudkové lekárstvo,   
18. neonatológia 45. psychiatrická sexuológia,   
19. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 46. reprodukčná medicína, 
20. onkológia v gynekológii 47. revízne lekárstvo, 
21. onkológia v chirurgii 48. súdne lekárstvo, 
22. onkológia v urológii 49. telovýchovné lekárstvo, 
23. ortopedická protetika 50. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 
24. paliatívna medicína 51. výchova k zdraviu, 
25. pediatrická endokrinológia 52. zdravotnícka ekológia, 
26. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 53. všeobecná starostlivosť o deti a dorast, 
27. pediatrická gynekológia 54. služby zdravia pri práci. 
 
e) Certifikované pracovné činnosti 
1. abdominálna ultrasonografia u dospelých 16. mamodiagnostika v gynekológii 
2. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 17. mamodiagnostika v rádiológii 
3. audioprotetika 18. mikrochirurgia oka 
4. diagnostická a intervenčná kolonoskopia 19. pediatrická rádiológia 
5. diagnostika a liečba imunopatologických stavov  20. perfuziológia
    v gynekológii
6. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 21. posudkové lekárstvo 
7. endoskopia respiračného systému 22. psychoterapia   
8. farmakoekonomika 23. rehabilitácia v detskom veku 
9. funkčná diagnostika 24. rehabilitácia v gynekológii
10. chemoterapia infekčných chorôb 25. rehabilitácia v pôrodníctve   
11. chemoterapia nádorov 26. spondylochirurgia
12. intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve 27. vyšetrovacie metódy v genetike 
13. intervenčná rádiológia 28. vyšetrovacie metódy v kardiológi, 
14. intervenčná ultrasonografia v urológii 29. klinická psychofyziológia (neurofeedback                         
15. klinické skúšanie liekov                                                            a biofeedback)
 
 

Náplne  pre jednotlivé  špecializácie a certifikované činnosti  sú vo výnose MZ SR č. 04765/2006 - SL zo  dňa  
12. apríla 2006, ktorým  sa  ustanovujú  vzorové  špecializačné  študijné  programy  a vzorové certifikačné  
študijné  programy  (Vest. MZ SR  zo dňa 29.4.2006, kategória lekár - príloha č. 1)

V povolaní setra a pôrodná asistentka je možné získať nasledovné špecializácie:

Kategória sestra:
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci,  
2. revízne ošetrovateľstvo. 
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b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v 
    bakalárskom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu 
1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť  
2. operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  
3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých  
4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii  
5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii  
6. inštrumentovanie v operačnej sále  
7. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov  
8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva  
9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie  
10. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii  
11. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  
12. ošetrovateľská starostlivosť v komunite  
13. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii  
14. špecializovaná urgentná starostlivosť  
15. výchova k zdraviu  
16. zdravotnícka informatika
 
c) Spoločné certifikované pracovné činnosti 
1. audiometria  
2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch  
3. funkčné vyšetrovacie metódy  
4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy  
5. kalmetizácia  
6. kardiologické vyšetrovacie metódy  
7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov  
8. ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách  
9. organizácia a techniky v tkanivových bankách  
10. organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky  
11. starostlivosť o drogovo závislých  
12. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike  
13. psychoterapia 

 
Kategória pôrodná asistentka: 
 
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania alebo po získaní  
    vyššieho odborného vzdelania 
1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve  
2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve  
3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite  
4. výchova k zdraviu  
5. zdravotnícka informatika 
 
b) Spoločné certifikované pracovné činnosti 
 
1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia,  
2. psychofyzická príprava na pôrod. 

Výnos  MZ SR  č. 04765/2006  -  SL  zo  dňa 12. apríla 2006, ktorým  sa ustanovujú  vzorové  špecializačné 
študijné   programy  a  vzorové certifikačné  študijné  programy  (Vest. MZ SR zo dňa 29.4.2006, príloha  
č. 4 pre sestry a príloha č. 5 pre pôrodné asistentky).
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Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami, komorami a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej 
správy. Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom 
pomere v zdravotníckom zariadení, podáva jeho zamestnávateľ na základe jeho žiadosti. Návrh na zaradenie 
do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie alebo povolenia na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, podáva lekár, farmaceut alebo sestra samosprávneho kraja do 
príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.
Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti („index“) a záznamník 
zdravotných výkonov a iných odborných aktivít („záznamník“).

4 c. sústavné (celoživotné) vzdelávanie zdravotníkov

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje Vyhl. MZ SR 366/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
Hodnotí sa 5-ročné hodnotiace obdobie,  rozhodujúcu úlohu majú stavovské  organizácie (komory) 
a zamestnávateľ.
Formou hodnotenia je kreditný systém,  kredity sa získavajú praxou a samo štúdiom (nemerateľná zložka, 
u lekárov max. 50 kreditov) a aktívnou i pasívnou účasťou na odborných podujatiach (merateľná zložka).
pre kategóriu lekár je povinnosťou získať 250 kreditov za päť rokov, u ostatných kategórií zdravotníckych 
pracovníkov 100 kreditov/5 rokov.
Osobitné kritériá platia pre pracovníkov ZZS a zdravotníkov v pôsobnosti MO SR (pracujúcich v štátnej 
službe).

5.  ZDRAVOTNÍCI A ICH ODMEňOVANIE

Odmeňovanie zdravotníkov je doteraz nevyriešeným problémom slovenského zdravotníctva.
Výška miezd našich zdravotníkov zaostáva nielen za mzdami v národnom hospodárstve na Slovensku, ale aj 
v porovnaní so mzdami zdravotníkov v okolitých krajinách a v EÚ.
Prehľad o vývoji miezd zdravotníkov podávam v tabuľkách a grafoch.
Od roku 1993 je priemerná mzda v zdravotníctve nižšia ako v národnom hospodárstve....

priemerné platy v zdravotníckych zariadeniach  1999-1.polrok 2008 
(bez odmien a bez pracovnej pohotovosti)  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
lekári 17 479 18 017 21 423 24 856 25 220 25 959 27 002 30 006 35 735 42 829

farmaceuti 15 532 16 267 19 146 22 830 23 295 22 035 25 797 29 195 32 681 36 511

sestry 9 196 9 522 11 252 13 292 13 470 13 861 14 418 16 163 17 286 20 683

pôrodné asistentky 10 480 11 237 12 984 14 783 14 911 14 957 15 255 16 223 18 051 20 268

laboranti 9 663 9 761 11 341 13 432 13 447 13 862 14 447 15 635 17 032 19 650

asistenti 9 231 7 980 8 974 10 605 10 784 11 045 11 276 12 410 13 950 16 038

technici 8 676 8 430 9 752 11 623 11 682 11 873 11 958 13 589 16 217 18 741

iní zdrav. pracovníci 14 350 14 931 16 266 19 385 18 877 19 257 16 356 17 259 18 692 25 264

THP spolu 8 262 9 790 10 483 11 821 12 326 13 577 14 900 16 982 18 169 21 012

z toho THp s VŠ 14 327 15 209 16 179 17 583 18 343 19 336 21 274 25 005 27 811 30 081

robotn a prev. zam. 5 940 6 165 6 570 7 724 8 005 8 800 9 325 10 310 11 439 12 520

zdrav zamestn.spolu     15 264 15 731 16 329 18 150 19 891 24 023

           

SPOLU: 9 397 9 799 11 268 13 241 13 510 14 162 14 835 16 524 18 134 21 513
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priemerné platy zdravotníkov v I. polroku 2008 
podľa zriaďovateľa zdravotníckeho zariadenia

(a ÚVN Ružomberok za rok 2007)

     MZ SR MZ SR-FN VÚC N.O. a.s. s r.o. ÚVN-2007

        

lekári 38 292 44 399 38 169 39 459 48 290 38 636 41 824

farmaceuti 34 367 38 144 32 870 33 974 39 895 35 333 41 544

sestry 21 252 23 319 17 551 16 356 20 940 15 500 17 467

pôrodné asistentky 22 232 24 300 17 787 16 961 17 542 16 772 18 597

laboranti 20 138 22 479 17 972 16 567 20 932 17 620 20 168

asistenti 17 123 18 522 13 991 13 243 15 311 13 587 19 050

technici 16 217      14 800

iní zdrav. pracovníci 20 268 27 269 22 314 24 129 24 818 21 854 20 182

THP spolu 20 322 21 715 16 692 19 913 21 942 17 210 16 385

z toho THp s VŠ 28 263 30 242 24 852 31 739 33 906 25 048  

robotníci a prev. zamest. 13 548 15 393 10 113 10 455 10 829 10 093 11 000

asistenti/sanitári 14 343 15 722 11 712 11 234 13 161 11 407 11 097

zdrav. zamestnanci spolu 24 167 27 288 20 215 19 585 24542 19 264 (23 073)
        

SPOLU: 21 859 24 881 17 826 17 568 21 810 17 086 19 308

6. ZáVEROM...

 Zdravotnícky systém na Slovensku má výborne definovaný a zabezpečený spôsob vzdelávania 
zdravotníkov, dobre známe a často propagované povinnosti zdravotníkov, ktorých práva sú nie vždy 
konkrétne a  občas sú aj nedodržiavané, najhoršie a nedostatočné je odmeňovanie ešte stále odborne dobre 
erudovaných zdravotníkov. 
 Otázkou pre samotných zdravotníkov a ich reprezentantov je, do akej miery si nedocenenie 
zdravotníkov spôsobili a spôsobujú zdravotníci sami.... 

Týmto príspevkom vzdávam vďaku drvivej väčšine zdravotníkov, ktorí napriek 
čoraz ťažším a rýchlo meniacim sa podmienkam práce, - 
zložitému a náročnému systému vzdelávania sa,- 
spoločenskému nedoceneniu,- 
najnižším platom v EÚ, - 

  majú stále srdce, česť a svedomie....
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pSyCHOHygIENA V pSyCHICKy NáROčNýCH pOVOlANIACH
 

Kuberová H.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
Súhrn

Príspevok je venovaný psychogiene v psycho – sociálne náročných profesiách, akými je zdravotníctvo. 
Zdravotnícki pracovníci sú neustálom priamom kontakte s ľuďmi po celý svoj pracovný čas. Práve v tejto 
špecifickosti medziľudských vzťahov spočíva obrovská náročnosť ttohoto povolaní. 

V príspevku je podaný pohľad odborníkov na charakteristiku psychohygieny, na jej význam, ale aj na 
duševné zdravie, na základné prostriedky psychohygieny a zásady správnej životosprávy

Kľúčové slová: Psychogiena. Duševné zdravie. Prostriedky psychohygieny. Životospráva.

Summary
The article deals with psychohygiene in psycho demanding jobs like nursing. Health care workers are 

in direct contact with people throughout their entire working hours. It is the particularity of human relationships 
that makes these jobs so enormously demanding. 

The article contains the specialist’s view on characteristics of psychohygiene, its relevance, but also 
on mental health, basic tools of psychohygiene and proper regimen principles. 

Key words: Psychohygiene. Mental health. Tools of psychohygiene. Regimen.

CHARAKTERISTIKA A VýZNAM pSyCHOHygIENy

Z historického hľadiska sa duševná hygiena ako predmet štúdia v rámci vysokoškolského vzdelávania 
začína objavovať v nedávnej dobe posledných 20 až 30 rokov 20. storočia. Vedomostné základy, na ktorých 
stavia boli však vybudované omnoho skôr a niektoré myšlienky môžeme dokonca spájať už so samými 
začiatkami vývoja ľudskej civilizácie. Podľa. Bašteckej (2003) sa prvé použitie pojmu „hygiena duše“ alebo 
„dietetika duše“ v zmysle životosprávy objavilo v 18. a 19. Storočí. Ako prvý tento pojem rozpracoval W.C. 
Sweetser  v spise Mentálna hygiena v roku 1843 vo vzťahu k posudzovaniu intelektu a vášní, ich vplyvu 
na zdravie a dĺžku života. H. Maudsley sa v roku 1867 sťažuje na tempo moderného života, konkurenciu, 
nedostatok spánku, nevhodné jedlá a nadmerné pitie kávy. Celosvetové hnutie mentálnej hygieny sa datuje 
od roku 1908, kedy severoamerický obchodník s nedoštudovanou Yaleovou univerzitou Clifford W. Beers 
potom, čo zažil niekoľkoročné útrapy hospitalizácie pre duševne chorých, uverejňuje knihu A Mind that Found 
Itself (Duša, ktorá sa našla). Kniha mala obrovský úspech. V roku 1909 začína vychádzať časopis Mental 
Hygiene (Baštecká, B., 2003, s. 56). 
 Podľa Bartka (1990), predstavuje psychohygiena „úpravu životných podmienok človeka, ktorá uňho 
vyvoláva pocit spokojnosti, osobného šťastia..., fyzickej a psychickej zdatnosti a výkonnosti. Ide teda o to, 
aby človek nielen žil, ale aby sa cítil aj zdravým, užitočným, potrebným a mravným, a to nielen na krátky, 
prechodný čas, ale stále, dnes i v budúcnosti, až do konca života.“ Psychohygienu pokladá za viac ako 
profylaxiu, t.j. odstraňovanie škodlivých faktorov, ktoré by mohli aj na zdravého jedinca pôsobiť nepriaznivo 
(Bartko, D.,1990, s. 22). 
 Míček (1984) rozumie pod duševnou hygienou „systém vedecky prepracovaných pravidiel a rád 
slúžiacich k udržaniu, prehĺbeniu alebo znovunadobudnutiu duševného zdravia, duševnej rovnováhy.“ Podľa 
neho je určená ľuďom zdravým, ktorí dodržiavaním zásad duševnej hygieny ďalej upevnia a posilnia svoje 
zdravie, skvalitnia svoju životnú adaptáciu. Ďalej je duševná hygiena určená aj tým, ktorí sú na hranici zdravia 
a choroby. Poznaním a dodržiavaním jej zásad môžu lepšie spoznať seba, príčiny začínajúcich porúch a cesty 
k znovunadobudnutiu duševnej rovnováhy a k posilneniu duševného zdravia (Míček L., 1984, s.9, 13).

Psychohygiena je disciplína, ktorá stojí na rozhraní lekárskych, psychologických pedagogických 
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a sociálnych vied. Poznatky a metódy práce týchto vied využíva k dosiahnutiu svojho cieľa, ktorým je duševná 
rovnováha, duševné zdravie a vôbec zdravý spôsob života človeka vo všetkých vekových obdobiach. 
Z psychologických vied má najbližšie k všeobecnej, pedagogickej, ontogenetickej a klinickej psychológii. 
Veľmi úzke vzťahy má ku psychoterapii. 

Podľa Míčeka (1984) sa však psychohygiena „zameriava na možnosti autoregulácie jedinca, 
pôsobenie na seba samého a na aktívne pretváranie svojho prostredia (ťažisko bude v psychickej regulácii, 
v sebavýchove, v hygiene myslenia, predstáv, pozornosti atď. (Míček, L.,1984, s. 12).

Podľa Ďurdiaka (2001) význam psychohygieny pre človeka spočíva v tom, že mu poskytuje návod 
na zdravý spôsob života, posilňuje nielen jeho duševné a telesné zdravie, ale aj jeho sebapoznanie, 
sebavedomie, pocity spokojnosti a vyrovnanosti. Je prevenciou pred psychosomatickými a duševnými 
chorobami (Ďurdiak,2001, s. 20).

Duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší proti somatickým chorobám. Najmenej jedna tretina 
všetkých somatických chorôb vzniká primárne poruchou duševnej rovnováhy. Vplyv na duševné zdravie 
človeka má aj jeho profesionálne, či pracovné zaťaženie. Najviac sa to týka profesií, kde je neustály 
psychosociálny kontakt jedinca s inými ľuďmi, ako je to napr. v školstve, či zdravotníctve. Tieto povolania 
patria medzi psychicky najnáročnejšie a u ľudí pracujúcich v týchto profesiách často dochádza aj k vzniku burn 
– out syndrómu. Nespokojný a nevyrovnaný človek sa často stáva stresorom sám sebe, prežíva veľké citové 
napätia, nedokáže svoj život prežívať naplno, čo mu bráni dosiahnuť stav radosti a spokojnosti. Poznaním 
a praktickým realizovaním psychohygieny sa zvyšuje vyrovnanosť človeka, ktorá má veľký vplyv na jeho 
subjektívnu spokojnosť a priaznivo vplýva na jeho sociálne okolie. 

ZáKlADNÉ pROSTRIEDKy pSyCHOHygIENy 

Psychohygiena je prostriedkom prevencie psychických porúch a rozvíjania duševného zdravia. Jej 
význam spočíva v  prevencii telesných a duševných porúch a ochorení, harmonizácii na sociálnych vzťahov, 
v primeraných požiadavkách na pracovný výkon jedinca, ktorý by mal dbať na optimálne udržiavanie subjektívnej 
spokojnosti a vyrovnanosti, moderne nazývané aj ako pozitívne myslenie. V uplatňovaní psychohygieny 
v živote sa jedinec môže prispôsobovať, adaptovať na podmienky svojho vonkajšieho prostredia a svojho 
vnútorného, subjektívneho sveta. „Správna adaptácia je jedným zo základných prejavov úplného duševného 
zdravia, zatiaľ čo nesprávna adaptácia – maladaptácia, zvlášť ak je chronická, býva príznakom neúplného 
duševného zdravia“ (Míček, L., 1984, s. 26).

Optimálne adaptovaní jedinci sú tí, ktorí dosiahnu stav sebarealizacie (sebaaktualizácie). Podmienkami 
na splnenie tohto stavu sú pocity sebaakceptácie, bezpečia, spolupatričnosti, sebadôvery. Osoby, ktoré dosiahli 
stupeň sebarealizácie, sa prejavujú tým, že adekvátne vnímajú skutočnosti. Vzniku burn - out syndrómu sa 
podľa Heftyovej (2002), môže predchádzať dvoma líniami. Osobnou – vnútornou, čiže cestou osobnostného 
rastu a neosobnou – úpravou vonkajších podmienok (porovnaj Heftyová, 2002, s. 51).

Najúčinnejšou prevenciou burn - out syndrómu je začať na sebe pracovať, zaujímať sa o seba, 
rozvíjať sebapoznanie, sebahodnotenie, vnímať sa reálne a naučiť sa akceptovať samého seba, tiež učiť 
sa zodpovednosti voči sebe samému. Pre jeho zvládnutie pomáha stavanie reálnych a dosiahnuteľných 
cieľov. V psychicky náročných povolaniach, akými sú povolania v zdravotníctve a v školstve dosiahne 
človek spokojnosť vytvorením optimálneho životného programu s vybudovanou hierarchiou vyšších hodnôt, 
ujasneným a uvedomeným zmyslom  svojho života a svojej profesie. Život bez zmyslu je prázdny, podobne 
ako profesia bez uvedomovania si jej významu, hodnoty a zmyslu je len mechanickým vykonávaním nejakej 
nevyhnutnej aktivity, ktorá neprináša človeku žiadne potešenie, pôžitok, radosť, žiadnu pozitívnu motiváciu. 
Je potrebné si budovať svoju životnú filozofiu, hodnotový systém a cez ne nachádzať aj zmysel svojej 
profesie. Ďalším spôsobom, ktorý môže fungovať ako prevencia burn - out syndrómu, je zdokonaľovanie 
sa v humanitných vedných disciplínach, v psychológii a pedagogike. Okrem štúdia je možné absolvovať aj 
psychosociálny výcvik, komunikačný kurz, kde sa dá nadobudnúť schopnosť efektívnej komunikácie, empatie, 
prosociálneho správania, schopnosť nadviazať kontakt, vytvárať vzťahy a tak vedieť porozumieť pacientom, 
kolegom, či nadriadeným. Dôležité je, aby učiteľ, či sestra pestovali a posilňovali v sebe snahu vnášať do 
svojej pracovnej aktivity nové prvky, aby neupadali do stereotypu a  aby sa mali v práci vždy na čo tešiť. 
Často stačí maličká zmena v interiéri, v pracovných pomôckach, v úprave pracovného stola alebo širšieho 
pracovného prostredia. Profesia sestry a rovnako aj učiteľa je povolaním – poslaním, nie je možné vykonávať 
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ju bez osobného zaujatia a citovej angažovanosti. Všetky momenty spojené so životom a prácou má jedinec 
vo svojej moci – záleží len na ňom, aký postoj k tejto problematike zaujme, či sa bude usilovať o ich prevenciu 
a ovplyvnenie, čím predíde vzniku ochorenia, alebo rozvoju stavu vyhorenia. Jednou z veľmi vhodných foriem 
pomoci je logoterapia ako forma psychoterapie, ktorá sa realizuje formou duchovného „sprevádzania“. Ide 
o starostlivosť o dušu človeka, vedenie duše. V určitej podobe prebieha táto metóda už stáročia v každej 
rodine. Láskavá starostlivosť o iného človeka je podstatou mnohých vzťahov (Kuberová, H., 2008, s.90).

Pacienti sú ľudia v núdzi, ktorí sú často nešťastní, utrápení, ubolení, depresívni, neistí, odkázaní 
na pomoc. Od zdravotníckeho profesionála očakávajú oveľa viac ako iba slušný postoj alebo bravúrnu 
komunikačnú zručnosť. Očakávajú akceptáciu – prijatie, očakávajú spoluúčasť, pochopenie svojich ťažkostí. 
Jedincom v prípade duchovných problémov v zdravotníckom prostredí pomáha Patorálna medicína, ktorej 
podľa Littvu (2007) hlavnou náplňou je komplexná aktívna starostlivosť o chorých ale aj umierajúcich pacientov 
všetkých vekových skupín a ich rodiny (Littva, V., 2008, s 62 – 68).

pRIESKUM ÚROVNE pSyCHOHygIENy V pSyCHICKy NáROčNEJ pROFESII SESTRy

Cieľom prieskumu realizovaného pomocou dotazníka bolo posúdiť a zhodnotiť úroveň uplatňovania 
zásad psychohygieny v živote a práci sestier v trojzmennej prevádzke. Predmetom tohto prvotného prieskumu 
bolo aj to, do akej miery dodržiavajú samotné sestry zásady psychohygieny a či majú o nich dostatok informácií. 
Vzorku prieskumu tvorilo 70 respondentov, ktorých priemerný vek bol 39 rokov. Priemerná dĺžka praxe bola 20 
rokov. 10 bolo slobodných, 56 vydatých, 3 rozvedené a 1 vdova. 35 sestier malo stredné odborné vzdelanie 
s maturitou. Vyššie odborné vzdelanie malo 15 sestier a 20 sestier malo vysokoškolské vzdelanie.

Výsledky prieskumu 

        Tabuľka 1 Pracovisko respondentov 

Oddelenie Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

 interné 21 30
chirurgické 7 10

detské 3 4
OAIM 10 14

neurologické 11 16
gynekologické 4 6

ODCH 5 7
kardiochirurgické 4 6

urologické 2 3
ortopedické 3 4

Spolu 70 100
         Graf 1 Pracovisko respondentov 

    Tabuľka 2 Rodinný stav respondentov 

Rodinný stav Počet 
respondentov Percentá (%)

slobodný(a) 10 14
ženatý, vydatá 56 81
rozvedený (á) 3 4
vdovec, vdova 1 1

Spolu 70 100

    Graf 2 Rodinný stav respondentov
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              Tabuľka 3 Vzdelanie respondentov

Vzdelanie
Počet 

respondentov Percentá (%)

stredné odborné 35 50
vyššie odborné 15 21
vysokoškolské 20 29

Spolu 70 100

     Graf 3 Vzdelanie respondentov

50 % respondentov uviedlo, že má ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou, 29 % respondentov 
uviedlo, že majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a 21 % má vyššie odborné vzdelanie. 

    Tabuľka 4 Dĺžka praxe respondentov

Dĺžka praxe Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

1-5 rokov 6 9
6-15 rokov 23 33

16-30 rokov 29 41
viac ako 30 

rokov 12 17

Spolu 70 100
        Graf 4 Dĺžka praxe respondentov

9 % respondentov uviedlo, že pracuje 1-5 rokov, 33 % opýtaných uviedlo dĺžku praxe v rozmedzí 6-15 
rokov a 41 % respondentov uviedlo, že pracuje v zdravotníctve 16-30 rokov. 17 % sestier uviedlo viac ako 
30 rokov. 

Tabuľka 5 Charakteristika vlastného zdravotného stavu

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

zdravá, psychicky 
vyrovnaná 15 21

zdravá, občas 
podráždená 36 52

cítim únavu, 
vyčerpanie 18 26

necítim sa dobre 1 1
Spolu 70 100

      Graf 5 Charakteristika vlastného zdravotného stavu 

52 % respondentov charakterizovalo v odpovedi svoje zdravie a uviedlo,  že sa cítia zdravé, ale občas 
podráždené. 26 % uviedlo, že cítia únavu a vyčerpanie. 21 % sestier uviedlo, že sa cítia zdravé, psychicky 
vyrovnané. 1 % sa necíti dobre. 
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 Tabuľka 6 Vplyv zamestnania na zdravie

Odpoveď Počet 
respondentov Percentá (%)

áno 56 80
nie 12 17

neviem 2 3
Spolu 70 100

 
             Graf 6 Vplyv zamestnania na zdravie 

80 % respondentov odpovedalo, že zamestnanie má vplyv na ich zdravie.17% respondentov 
odpovedalo, že nie a 3% odpovedalo neviem. 

Tabuľka 7 Vplyv osobných problémov na kvalitu práce  

Odpoveď Počet 
respondentov Percentá (%)

áno 4 6
častejšie áno 2 3

niekedy 27 38
skôr nie 25 36

nie, nikdy 12 17
Spolu 70 100

 
     Graf 7 Vplyv osobných problémov na kvalitu práce 

38 % respondentov odpovedalo, že niekedy ich osobné problémy ovplyvňujú kvalitu práce, 36 
% si myslí, že skôr nie. 17 % opýtaných tvrdí, že ich kvalitu práce nikdy neovplyvňujú osobné problémy.  
3 % opýtaných uvádzajú, že častejšie áno. 6 % odpovedalo áno, že osobné problémy ovplyvňujú ich kvalitu 
práce. 

      Tabuľka 8 Fyzická záťaž v práci 

Odpoveď Počet 
respondentov Percentá (%)

áno 11 16
častejšie áno 18 26

niekedy 37 52
skôr nie 4 6

nie 0 0
Spolu 70 100

     Graf 8 Fyzická záťaž v práci 

52 % respondentov uviedlo, že niekedy považuje svoju prácu za fyzicky náročnú. 26 % respondentov 
uviedlo, že ju považuje za fyzicky náročnú častejšie. 16 % uviedlo áno, práca sestry je fyzicky náročná. 6 %  
uviedlo, že skôr nie je fyzicky náročná.

Tabuľka 9 Psychická záťaž v práci
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Odpoveď Počet 
respondentov Percentá (%)

áno 17 24
častejšie áno 28 40

niekedy 21 30
skôr nie 4 6

nie 0 0
Spolu 70 100

    
     Graf 9 Psychická záťaž v práci 

40 % respondentov odpovedalo, že psychickú záťaž pociťuje v práci „častejšie áno“, 30 % uviedlo, že 
psychickú záťaž pociťuje„niekedy“. 24 % odpovedalo jednoznačne „áno“ a len 6 % uviedlo „nie“. 

Tabuľka 10 Najrizikovejší faktor spôsobujúci psychickú záťaž

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

nadmerné prac. zaťaženie, spôsobené 
nedostatkom personálu 20 29

nízke finančné ohodnotenie 18 26
medziľudské vzťahy, konflikty 12 17
nedostatočná organizácia práce, 
nedostatok materiálu 7 10

veľa administratívy 8 11
kontakt so smrťou 2 3
iné 3 4
Spolu 70 100

               

29 % respondentov uviedlo ako najrizikovejší 
faktor nadmerné pracovné zaťaženie spôsobené 
nedostatkom personálu. 26 % respondentov uviedlo 
ako záťaž nízke finančné ohodnotenie. 17 % uviedlo, 
že sú to medziľudské vzťahy a konflikty.11 % uvádza 
veľa administratívy. 10 % uvádza nedostatočnú 
organizáciu práce a nedostatok materiálu. 4% udáva 
iné (kontakt s infekčným pacientom) a 3 % uvádza, 
že je to kontakt so smrťou.

       
              
               Graf 10 Najrizikovejší faktor spôsobujúci psychickú záťaž
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Tabuľka 11 Konzumácia ovocia a zeleniny 

Odpoveď
Počet 

respondentov
Percentá 

(%)
áno 17 24

častejšie áno 12 17
niekedy 22 32
skôr nie 19 27

nie 0 0
Spolu 70 100

            Graf 11 Konzumácia ovocia a zeleniny 

32 % respondentov uvádza, že „niekedy“ konzumuje dostatok ovocia a zeleniny, 27 % uviedlo odpoveď 
„skôr nie“. 24 % uviedlo, že konzumuje dostatok ovocia a zeleniny 17 % uvádza možnosť, že „častejšie 
áno“.

Tabuľka 12 Jedlo zodpovedajúce zásadám zdravej výživy 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%) 

áno 41 60
častejšie áno 17 24

niekedy 8 11
skôr nie 3 4

nie 1 1
Spolu 70 100

           Graf 12 Jedlo zodpovedajúce zásadám 
            zdravej výživy

60 % respondentov uvádza, že zje aspoň raz denne jedlo zodpovedajúce zásadám zdravej výživy. 
24 % uvádza, že si dopraje zdravé jedlo „častejšie áno“, 11% len „niekedy“. 1% uvádza „nie“- a 4 % „skôr 
nie“ (uviedli, že si zdravé jedlo nedoprajú z dôvodu nedostatku času alebo nevhodných podmienok na 
stravovanie). 

Tabuľka 13 Pitie kávy 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

pravidelne 1-2 
šálky denne 47 66

pravidelne 3 a 
viac šálok denne 6 9

niekedy 11 16
kávu nepijem 6 9

Spolu 70 100

     
 
     Graf 13 Pitie kávy 
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66 % opýtaných uvádza, že pije pravidelne 1-2 šálky kávy denne. 16 % uviedlo, že pije kávu „niekedy“. 
9% uviedlo, že pije pravidelne 3 a viac šálok denne a 9% uviedlo, že kávu nepije. 

Tabuľka 14 Príjem tekutín 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

0,5-1 l 14 20
1-1,5 l 29 41

1,5-2,5 l 23 33
viac ako 2,5 l 4 6

Spolu 70 100

     Graf 14 Príjem tekutín 

41 % respondentov uviedlo, že vypije za 24 hodín 1-1,5 l tekutín. 33 % uviedlo 1,5-2,5 l tekutín. 20 % 
len 0,5-1 l tekutín za 24 hodín. 6 %uviedlo viac ako 2,5 l tekutín za 24 hodín. 

Tab. č. 15 Fajčenie

Odpoveď
Počet 

respondentov Percentá (%) 
áno, 

príležitostne 10 14
áno, som tuhý 

fajčiar 10 14
nie, prestal(a) 

som fajčiť 6 9
nie, som 
nefajčiar 44 63

Spolu 70 100
       Graf 15 Fajčenie 

 63% respondentov uvádza, že patrí medzi nefajčiarov. 14 % respondentiek uvádza, že sú „tuhí fajčiari“ 
(sestier!), 14 % uvádza, že fajčí „príležitostne“ a 9 % uviedlo, že „prestali fajčiť“.

Tabuľka 16 Užívanie liekov 

Odpoveď
Počet 

respondentov Percentá (%) 
áno 5 7

častejšie áno 2 3
niekedy 24 35
skôr nie 15 21

nie, nikdy 24 34
Spolu 70 100

          Graf 16 Užívanie liekov

35 % opýtaných uviedlo, že „niekedy“ užíva lieky (analgetiká, sedatíva, hypnotiká). 7% respondentov 
uviedlo „áno“ a 3 % uviedlo, že „častejšie áno“. 34 % uviedlo, že „nie, nikdy“, 21 % uviedlo, že „skôr nie“.
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Tabuľka 17 Pohybové aktivity  respondentov

Odpoveď Počet 
respondentov Percentá (%)

áno 12 17
častejšie áno 10 14

niekedy 22 31
skôr nie 26 38

nie 0 0
Spolu 70 100

        Graf 17 Pohybové aktivity respondentov

38 % uviedlo„skôr nie“ v prípade svojich pohybových aktivít, 31 % uviedlo, že sa pohybovým aktivitám 
venuje „niekedy“. 17 % sestier uviedlo, že sa pohybovým aktivitám venuje dostatočne, 14 % uviedlo, že sa 
pohybu venuje „častejšie áno“. 

Tabuľka 18 Využitie dovolenky respondentmi 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

na rekreáciu, šport 18 26

čiastočne na rekreáciu a 
čiastočne na prácu 20 28

väčšinou na prácu v 
domácnosti, v záhrade 16 23

na štúdium, vzdelávanie 12 17
iné 4 6

Spolu 70 100

          Graf 18 Využitie dovolenky respondentmi

28 % sestier odpovedalo, že využíva dovolenku „čiastočne na rekreáciu a čiastočne na prácu“, 26 % 
na rekreáciu a šport, 23 % na prácu v domácnosti, v záhrade, 17 % na štúdium a vzdelanie. 6 % uviedlo iné 
(s rodinou, cestovanie). 

Tabuľka 19 Spánok po nočnej zmene  

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

1-2 hodiny 5 7
3-4 hodiny 44 63

viac ako 4 hodiny 19 27
nespím 2 3
Spolu 70 100

  
     Graf 19 Spánok po nočnej zmene 

 63 % sestier uvádza, že spí 3-4 hodiny po nočnej zmene, 27 % uviedlo, že spí viac ako 4 hodiny. 7 %  
len 1-2 hodiny a 3 % sestier uviedlo, že vôbec nespí po nočnej zmene. 
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Tabuľka 20 Frekvencia práceneschopnosti 
  respondentov  

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

áno 11 16
nie 59 84

Spolu 70 100
 
      Graf 20 Frekvencia práceneschopnosti 
       respondentov  

 Najviac respondentov až 84% uviedlo možnosť „nie“, len 16% sestier bolo posledných 12 mesiacov 
práceneschopných. 

Tabuľka 21 Absolvovanie preventívnych prehliadok 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

áno 28 40
častejšie áno 15 21

niekedy 14 20
skôr nie 13 19

nie 0 0
Spolu 70 100

     Graf 21 Absolvovanie preventívnych 
       prehliadok

 40 % respondentov odpovedalo„áno“, že sa zúčastňujú pravidelne preventívnych prehliadok. 21 % 
uviedlo možnosť „častejšie áno“ a 20 % uviedlo, že „niekedy“. 19 % odpovedalo „skôr nie“. 

Tabuľka 22 Vnímanie vlastnej úrovne uplatňovania 
  zásad psychohygieny 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

výborná 4 6
veľmi dobrá 13 18
dostatočná 27 39

nedostatočná 26 37
Spolu 70 100

    Graf 22 Vnímanie vlastnej úrovne uplatňovania 
      zásad psychohygieny

 Až 38 % respondentov si myslí, že ich úroveň uplatňovania psychohygieny je dostatočná. 37 % 
sestier ju považuje za nedostatočnú, 19 % za veľmi dobrú a 6 % dokonca za výbornú.  
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Tabuľka 23 Informácie o zásadách 
  psychohygieny

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

áno 14 20
skôr áno 20 29
skôr nie 20 29

nie 10 14
neviem 6 8
Spolu 70 100

 
     Graf 23 Informácie o zásadách psychohygieny

 

 20 % sestier si myslí, že má dostatok informácií o zásadách psychohygieny. 29 % respondentov 
uviedlo odpoveď „skôr nie“, 28 % „skôr áno“. 14 % odpovedalo „nie“ a 9 %  uviedlo „neviem“. 

Tabuľka 24 Vplyv vzdelania na 
 dodržiavanie psychohygieny 

Odpoveď Počet 
respondentov

Percentá 
(%)

áno 14 20
skôr áno 23 33
skôr nie 9 13

nie 9 13
neviem 15 21
Spolu 70 100

            Graf 24 Vplyv vzdelania na dodržiavanie psychohygieny 

20 % sestier si myslí, že štúdium a vzdelanie pozitívne ovplyvňuje postoj k psychohygiene, 13 % 
uviedlo „skôr nie“. 13 % respondentov odpovedalo „nie“. 33 % opýtaných odpovedalo „skôr áno“, 21 % 
uviedlo neviem.

Tabuľka 25 Spôsob relaxácie respondentov

Odpoveď Počet respondentov

čítanie 38

šport, prechádzky, turistika 53

televízor, počítač 20

priatelia, deti, rodina 10

ničnerobenie, dovolenka 6

ručné práce, krížovky 8

hudba 6

práca v záhrade 14

Spolu 155*
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 Všetkých 70 respondentov odpovedalo akým spôsobom relaxujú a uvádzali aj viac odpovedí. 
Podľa charakteru ich odpovedí boli uvedené aktivity rozdelené do 8 skupín. Z tabuľky č.25 vidieť, že až 
53 respondentov uviedlo, že relaxuje aktívne (šport, prechádzky, turistika), 38 oddychuje pri čítaní kníh, 20 
trávi chvíle oddychu pri televízore a počítači. 14 sestier uviedlo, že relaxuje prácou v záhrade, 10 s priateľmi 
a rodinou. 8 uviedlo, že si najviac odpočinie pri ručných prácach a krížovkách. 6 respondentov uviedlo 
„ničnerobenie“ a dovolenku, 6 uviedlo relaxáciu pomocou hudby.  

Výsledky prieskumu zameraného na úroveň psychohygieny u sestier

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že cieľ, ktorý sme si stanovili sa splnil a v nasledujúcom období budeme 
sledovať, ako poznajú a dodržiavajú zásady psychohygieny ďalší ľudia pracujúci v psychicky náročných 
profesiách. Budeme sa venovať učiteľskej profesii, ľuďom pracujúcim v službách a ľuďom v iných profesiách, 
ktoré sa považujú za náročné (podnikanie, sociálna sféra a pod.). Tieto skupiny budú vzájomne štatisticky 
porovnané aj so skupinou ľudí v bežných profesiách ktoré nie sú považované za psychicky náročné. 
 Prieskumom sme zistili, že 39 % sestier zo 70 - ich pokladá úroveň uplatňovania zásad psychohygieny 
vo svojom živote a práci za dostatočnú a približne rovnaký počet za nedostatočnú. Za „veľmi dobrú“ ju 
považuje 18 % respondentov a  za „výbornú“ len 6 % respondentov. Z analýzy vyplýva, že až 37 % ju vo 
svojom pracovnom a súkromnom živote neuplatňuje. Výsledky sú v súlade s odporúčaním J. Křivohlavého 
(2004): „Starať sa o pacientov sa sestry učia už na zdravotnej škole, kde sa systematicky preberá starostlivosť 
o chorého. Nikto ich ale neučí, ako sa majú starať o seba“ (Křivohlavý,J., 2004, s. 9)
Na základe získaných poznatkov Z toho dôvodu je potrebné odporúčať, aby sa v príprave sestier venovala 
pozornosť aj tejto problematike. 
 Rovnako prekvapujúce boli výsledky týkajúce sa informácií o zásadách psychohygieny. 20 % sestier 
si myslí, že má dostatok informácií o zásadách psychohygieny. 29% respondentov uviedlo odpoveď „skôr 
nie“, 28 % „skôr áno“. 14 % odpovedalo „nie“ a 9 % uviedlo „neviem“. Z prieskumu vyplýva, že až 51 % sestier 
si myslí, že nemá dostatok informácií o zásadách psychohygieny, čo vysoké percento respondentov, sestier. 
14 % sestier uviedlo, že využívajú rôzne zdroje informácií o zásadách psychohygieny a to samoštúdium, 
časopis Sestra, čítanie odbornej literatúry, školenia, televíziu a internet.

Náš predpoklad, že profesia sestier patrí medzi psychicky náročné profesie sa potvrdil. 52 % sestier 
z celkového počtu 70 respondentov sa cíti „zdravá, občas podráždená“, 26 % uviedlo, že „cíti únavu, 
vyčerpanie“ a 1 % odpovedalo „necítim sa dobre.“ Len 21 % uviedlo, že sa cíti „zdravá, psychicky vyrovnaná“, 
čo tvorí približne štvrtinu z celkového počtu. Pri tom až 80 % respondentov odpovedalo, že zamestnanie má 
vplyv na ich zdravie a zaujímavé je, že naše výsledky sa skoro zhodujú s výsledkami  českého prieskumu 
v roku 2007, kde uvedenú záťaž uviedlo 74 % respondentov (Reindlová, 2007, s. 22-23). Na tento problém 
poukazujú aj výsledky štúdie ŠZU SR o riziku poškodenia zdravia zdravotníckych pracovníkov upozornili na 
niekoľko závažných faktorov: zvyšuje sa význam záťažových situácií, najmä psychosociálneho stresu. Sestry 
často prichádzajú do kontaktu  s infekčnými pacientmi (AIDS, hepatitída B a C, svrab, TBC, atď.), sú teda 
vystavené veľkému riziku nákazy a vzniku ochorení z povolania (Selko, 2002, s. 37). 

Závažné sú aj výsledky týkajúce sa nadmernej fyzickej záťaže. Po analýze odpovedí sme zistili, 
že 52 % respondentov uviedlo sa „niekedy“ cíti nadmerne fyzicky zaťažená, 26 % „častejšie áno“ a 16 % 
odpovedalo „áno“. Len 6 % sestier uviedlo odpoveď „skôr nie“.  Reindlová (2007) v svojej práci apeluje na 
to, že „ženy v zamestnaní nesmú dvíhať bremená ťažšie ako 15 kg, podľa výnimiek pacient nie je bremeno, 
preto päťdesiatkilové sestry dvíhajú stokilové bezvládne telá“(Reindlová, 2007, s. 23). 

Nadmernú psychickú záťaž v prieskume uviedlo 24 %, 40 % respondentov odpovedalo „častejšie áno“ 
a „niekedy“ sa cíti nadmerne psychicky zaťažených 30 % respondentov. Rovnako aj v tomto prípade Reindlová 
(2007) uvádza, že „takmer tretina českých sestier je fyzicky a viac než polovica psychicky vyčerpaná po 
službe. Práca sestry je psychicky náročná – v porovnaní s inými povolaniami je medzi zdravotníkmi najvyššie 
percento samovrážd“ (Reindlová, 2007, s. 23).
 V našom prieskume označila za najrizikovejší faktor nadmerné pracovné zaťaženie spôsobené 
nedostatkom personálu takmer tretina respondentov (29 %). Nízke finančné ohodnotenie uviedlo 26 % 
sestier, 17 % uviedlo medziľudské vzťahy, konflikty a 11 % veľa administratívy. 10 % sestier ako najrizikovejší 
faktor označilo nedostatočnú organizáciu práce, nedostatok materiálu. Prekvapujúco, len 3 % sestier označilo 
kontakt so smrťou a 4 % kontakt s infekčným pacientom.
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 Napriek týmto závažným výsledkom bolo pre nás zaujímavé zistenie, či respondenti, sestry uplatňujú 
v súkromnom aj pracovnom živote zásady zdravej životosprávy. Výsledky nás prekvapili, pretože len  
24 % sestier odpovedalo „áno“ a17 % „častejšie áno“, konzumuje zeleninu a ovocie. Až 27 % opýtaných 
odpovedalo„skôr nie“ a 32 % respondentov odpovedalo, že len „niekedy“. 

Naši respondenti v otázke, ktorou sme zisťovali, či aspoň raz denne zjedia teplé jedlo zodpovedajúce 
zásadám zdravej výživy odpovedali až v 60% prípadov, že odpovedalo „áno“. 24 % respondentov uviedlo, že 
„častejšie áno“, 11 % uviedlo, že  len „niekedy“ zje teplé jedlo zodpovedajúce zásadám zdravej výživy. 1 % 
respondentov uviedlo, že „nie“ a 4 % „skôr nie“. Ako dôvod uviedli nedostatok času a nevhodné podmienky 
na stravovanie. Tieto výsledky sú dobré, lebo až 84% respondentov si denne nájde čas na zdravé jedlo. 

Výsledky týkajúce sa pitia čiernej kávy s kofeínom boli nasledovné: 67 % respondentov uviedlo, 
že pravidelne vypijú 1-2 šálky denne. 15 % uviedlo „niekedy“, 9 % uviedlo, že vypije pravidelne 3 a viac 
šálok. 9% respondentov uviedlo, že kávu nepijú. Vzhľadom na to, že pitie čiernej kávy  a jej účinok je stále 
diskutovanou otázkou, približujem názor Bartekovej (2002), ktorá na internetovej stránke uvádza: „Kofeín 
môže narušovať nutričnú rovnováhu zvýšeného vylučovania vápnika. Znižuje absorpciu železa. Káva 
obsahuje viac antioxidantov ako doposiaľ najviac uznávaný zelený čaj. Káva redukuje riziko cukrovky viac 
ako o 60%.  Najmenej šesť výsledkov nezávislých štúdií potvrdili spojenie medzi pitím kávy a prevenciou 
Parkinsonovej choroby. Ľudia, ktorí pijú pravidelne kávu majú 60-80 % menšiu pravdepodobnosť vzniku tohto 
ochorenia. (Barteková, S.,  2002)  
 V prieskume nás zaujímalo aj to, ako dodržiavajú respondenti pitný režim. 41 % respondentov uviedlo, 
že vypije 1-1,5 l tekutín za 24 hodín. 33 % uviedlo 1,5-2,5 l, za 24 hodín, 6 % uviedlo viac ako 1,5 l. Zarážajúce 
bolo zistenie, že až 20 % respondentov uviedlo, že vypije len 0,5-1 l tekutín za 24 hodín. Vojteková (2004) 
vo svojej práci odporúča: „piť podľa potreby, priemerne 1,5 až 2 l denne vo forme kombinácie čistej alebo 
minerálnej vody, nesladených ovocných štiav a čajov“ (Vojteková, 2004, s. 10). V dodržiavaní pitného režimu 
by sestra mala byť pre pacientov príkladom. 

Zaujímavé boli výsledky týkajúce sa fajčenia, lebo zdravotníci by mali slúžiť ako kladný príklad pre 
chorých. Pri zisťovaní postoja respondentov k fajčeniu z analýzy odpovedí respondentov vyplynulo, že 63% 
sestier tvoria nefajčiari, 9 % prestalo fajčiť. 14 % respondentov fajčí príležitostne a 14 % uviedlo, že patrí do 
skupiny silných fajčiarov. „V súčasnosti sa odhadujú 3 milióny úmrtí ročne v dôsledku fajčenia“ (Egnerová, 
1994, s. 5)  Aj týchto 28 % je v tomto prípade dosť vysoké číslo, lebo nebezpečné je aj pasívne fajčenie, ktoré 
zvyšuje riziko predčasného úmrtia a vzniku rakoviny pľúc. 
 Problematika užívania liekov (analgetík, sedatív, hypnotík) je podľa odpovedí respondentov tiež 
závažná, lebo 35 % respondentov uviedlo, že „niekedy“ užíva tento druh liekov, 7% uviedlo odpoveď „áno“ 
a 3 % „častejšie áno“. 34 % odpovedalo „nie“, 21 % „skôr nie. Teda 45 % respondentov uviedlo užívanie 
spomenutých druhov liekov, čo je tiež dosť veľký počet respondentov (31 sestier).
 Respondenti v prípade vlastnej pohybovej aktivity uvádzali až v 38 % „skôr nie“, 31 % uviedlo „niekedy“. 
(!) 17 % odpovedalo „áno“ a 14 % „častejšie áno“. Pri tom práve ľudia pracujúci v psychicky náročných 
profesiách mali dbať na relaxáciu v podobe pohybovej aktivity. Podobne to odporúča Praško (2004) „Pre telo 
je celodenná nečinnosť stresujúca. Dbajte preto na každodenný pohyb vyberte sa na prechádzku alebo si 
zacvičte“ (Praško, 2004, s. 44).
 V otvorenej otázke mohli respondenti uviesť svoj spôsob relaxácie. Odpovede sme rozdelili do 8 
skupín. Toto kontrolnou otázkou sme zistili, že tu uvádzajú respondenti aktívnu relaxáciu (šport, prechádzky, 
turistika), ktorú uviedlo až 53 (75,7 % respondentov a v predchádzajúcej 31 % čo uviedli pohybovú aktivitu 
„niekedy“ je to spolu 62%. Do určitej miery preto môžeme pochybovať o pravdivosti a presnosti odpovedí 
niektorých respondentov.
Pri čítaní uviedlo, že relaxuje 38 (54,3 %), 20 (28,6 %) uviedlo oddych pri TV a PC. 14 (20 %) respondentov 
uviedlo relax pri práci v záhrade, 10 (14,3 %) s rodinou, priateľmi. Ďalej 8 (11,4 %), respondentov uviedli 
ručné práce a lúštenie krížoviek a 6 (8,6 %)  hudbu. 
 Podobné výsledky v prieskume boli v prípade využívania dovolenky respondentmi. 28 % uviedlo 
„čiastočne na rekreáciu a čiastočne na prácu“, 17 % sestier využíva dovolenku „na štúdium, vzdelávanie“,  
23 % odpovedalo, že „väčšinou na prácu v domácnosti, v záhrade“. Zaujímavé bolo zistenie, že len 26 % 
uviedlo „na rekreáciu, šport“.
Z prieskumu vyplynulo zistenie, že sestry málo odpočívajú, lebo v prípade spánku po nočnej službe, pretože 
63 % respondentov uviedlo, že spí len 3-4 hodiny po nočnej zmene. 27 % uviedlo, že spí viac ako 4 hodiny,  
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7 % uviedlo, že spí len 1-2 hodiny a dokonca 3 % uviedlo, že vôbec nespí no nočnej zmene. Táto problematika 
by sa nemala podceňovať.
 Naši respondenti tým, že sú zo zdravotníckeho prostredia by mali ísť príkladom aj v prípade absolvovania 
preventívnych prehliadok. Výsledky sú uspokojivé, lebo respondenti uvádzajú v 40 % „áno“, že sa zúčastňujú 
pravidelne preventívnych prehliadok a 21 % uviedlo možnosť „častejšie áno“. Len 20 % respondentov uviedlo, 
že „niekedy“ a 13 (19 %) odpovedalo „skôr nie“, čo je dosť veľký počet , lebo v nasledujúcej položke sme 
zisťovali. Podobné výsledky ukázali odpovede respondentov v prípade práceneschopnosti. Za posledných 12 
mesiacov uviedlo, že nebolo chorých a práceneschopných až 84 % respondentov, ktorí odpovedali „nie“. 11 
(16 %) respondentov uviedlo na danú otázku áno“. Toto zistenie nie je prekvapujúce, pretože sme z odpovedí 
respondentov zistili aj určitú náklonnosť k užívaniu liekov (bolo ich 45 %), teda predpokladáme v tomto prípade 
určitú snahu o samoliečenie. 

Vplyv vyššej kvalifikácie a štúdia respondentov uviedlo 33 % a odpovedalo „skôr áno“, 20 % 
odpovedalo „áno“, že to pozitívne ovplyvňuje ich postoj k dodržiavaniu zásad psychohygieny (cca 1/2). Až  
13 % respondentov odpovedalo „nie“, 13 % uviedlo „skôr nie“ a 21 % sa k tejto problematike „nevedelo“ 
vyjadriť. 

Zistené výsledky nás vedú k tomu, aby sme i naďalej apelovali na dodržiavanie zdravej životosprávy 
v psychicky náročných povolaniach. V nasledujúcom období bude potrebné realizovať podobný prieskum 
u učiteľov a ľudí pracujúcich v iných náročných profesiách (služby, podnikatelia) a porovnanie jednotlivých 
súborov môže priniesť v budúcnosti také výsledky, ktoré budú slúžiť ako vedecký podklad pre plné rešpektovanie 
dodržiavania psychohygieny a zdravej životosprávy celou populáciou.

Cieľ, ktorý sme si stanovili sa nám podarilo naplniť, posúdili sme a zhodnotili úroveň uplatňovania 
zásad psychohygieny v živote a práci našich respondentov, sestier. Výsledky prieskumu prakticky vo všetkých 
položkách poukazujú na polovičné výsledky v jednotlivých položkách prieskumu týkajúce sa dostatočných 
informácií o zásadách psychohygieny, o pociťovaní nadmernej psychickej a fyzickej záťaže. Hlavným 
nedostatkom v profesii sestry sa ukazuje ich nedostatok a tým ich preťažovanie nadmernou administratívou 
a nedostatočným finančným ohodnotením. Pokiaľ sa v spoločnosti budeme starať aj o tieto závažné 
nedostatky, bude dostatok spokojných zamestnancov, čo sa odrazí na spokojnosti ľudí v celej spoločnosti. 
Zdravá populácia tak môže zvyšovať aj ekonomický potenciál krajiny, ktorý má rovnaký podiel na zvýšení 
kvality života celej spoločnosti.
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Oddelenie nukleárnej medicíny ÚVN Ružomberok

ÚVOD
 Diabetické ochorenie predstavuje svojim charakterom ako aj rastúcou prevalenciou a incidenciou 
závažný medicínsko - spoločenský problém. Rozvoj chronických komplikácií cukrovky postihuje komplexným 
mechanizmom fungovanie jedinca v spoločnosti a každodennom živote. 

Kognitívne funkcie

 Kognitívne funkcie zahŕňajú procesy vnímania, pozornosti, učenia, pamäte a myslenia. Na základe 
prijímania a spracovávania informácií z vonkajšieho aj vnútorného prostredia umožňujú človeku vytvárať si 
obraz sveta, orientovať sa v ňom a vysvetľovať si ho. Anatomický korelát kognitívnych funkcií zodpovedá 
niekoľkým úrovniam prenosu a spracovávania informácií. Informácie z receptorov sú transformované do 
elektrického signálu a aferentnými axónmi vedené do centrálneho nervového systému. Subkortikálne 
(oblasti retikulárnej formácie a talamu) sa informácie predspracovávajú a triedia. V primárnych kortikálnych 
oblastiach dochádza k základnému spracovaniu informácií. Vyššie kortikálne oblasti slúžia na vykonávanie 
komplexnejších funkcií. Asociačné kortikálne oblasti determinujú najvyššie kognitívne funkcie (Obr. 1). 

Obrázok 1 Aktivácia oblastí mozgu počas rozličnej aktivity (13)

Vyšetrovacie metódy

 Vyšetrovanie kognitívnych funkcií, skúmanie ich deteriorácie a určovanie neurofyziologických zmien 
umožňujú metódy zobrazené v Tab. 1. Indikáciou pre ich vyšetrenie sú primárne ochorenia centrálneho 
nervového systému a sekundárne ochorenia druhotne poškodzujúce mozog, ako napriklád diabetes mellitus, 
hepatálna cirhóza alebo urémia. Spoločným vyšetrením kognitívnych funkcií neuropsychologickými testami 

Migra M., ....:                Kognitívne funkcie u pacientov s diabetes mellitus



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 40

a zobrazovacími metódami špecifickými pre metabolickú aktivitu mozgu možno usudzovať pre aktiváciu 
konkrétnej anatomickej štruktúry pri danom teste (13, 21).

Tabuľka 1 Diagnostické metódy na vyšetrenie kognitívnych funkcií (13, 21)

Neuropsychologické testy Elektrofyziologické testy Zobrazovacie metódy

1. motorická rýchlosť
2. mentálna flexibilita: 

Spájací test
Test verbálnej plynulosti
Interferenčný test
Mini mental state test
Wechsler Intelligence Scale 

3. pozornosť: 
Jednoduchý a voliteľný 
vizuálny Reakčný čas
Slovný test a test farieb
Číselný test na ostražitosť
Spájací test

4. pamäť: 
Test verbálnej pamäti
Číslicový test

1. EEG
2. evokované potenciály: 

Vlna P 100, N 160, P 300
Evokované potenciály 
mozgového kmeňa
Somatosenzorické 
evokované potenciály

1. Dynamické CT
2. SPECT
3. PET
4. BOLD - MR
5. MR spektroskopia
6. Magnetoencefalografia
 

Kognitívne funkcie počas hypoglykémie

  U diabetických pacientov na jednej strane pôsobí na bunky chronická hyperglykémia, ktorá 
spôsobuje okrem iného zmeny osmotických pomerov v bunke a v interstíciu, na druhej strane následkom 
nesprávnej inzulínoterapie dochádza k opakovaným atakom hypoglykémie, vplyv ktorých ešte stále nie je 
presne objasnená. Okrem toho nemalú úlohu zohráva aj syndróm neuvedomenia si hypoglykémie a zmeny 
glykemického prahu pre rozvoj neuroendokrinnej odpovede spojených s poruchou sekrécie glukagónu pri 
insenzitivite bunky na hypoglykémiu. Glykemické prahy pre hypoglykemickú kognitívnu dysfunkciu, podobne 
ako prahy pre autonómne a neuroglukopenické odpovede na hypoglykémiu, sa posúvajú k nižším hladinám 
glykemických hodnôt po opakovaných hypoglykémiách (4, 20, 22, 28, 34). Akútna hypoglykémia nevedie ku 
zmene rýchlosti vedenia periférnym motorickým nervom (31).
  Výskumy potvrdzujú u pacientov po recidivujúcich hypoglykémiách signifikantnú deterioráciu vizuálne 
a sluchovo selektívnej pozornosti. Počas hypoglykémie klesá flexibilita pozornosti a rýchlosť spracovania 
informácií, zatiaľ čo neverbálne rozhodovanie nie je postihnuté (16, 17). Hypoglykemické epizódy z dlhodobého 
hladiska zvyšujú sklon k depresívnym a úzkostným poruchám a perzistentným zmenám kognitívnych funkcií 
(30).

Kognitívne funkcie počas hyperglykémie

  Podrobnejšie štúdium poškodenia CNS prinieslo za posledné obdobie poznatok, že prioritnú 
úlohu pri vzniku kognitívnej deteriorácie u diabetikov zohráva dlhodobá hyperglykémia a kolísavé výkyvy 
glykemických hladín v rozmedzí hyperglykemických hodnôt. Významným prídavným faktorom u diabetikov 
je výška systolického tlaku krvi. Zmeny pri dlhodobej hyperglykémii sú relatívne pomalé a preto môžu byť 
v rôznej miere kompenzované neuroplastickými schopnosťami nervového systému, najmä u mladších osôb. 
U pacientov s dobrou kompenzáciou ochorenia sa zmeny kognitívnych procesov obmedzujú len na verbálnu 
pamäť a rýchlosť spracovania informácií. Vizuálno-priestorová pamäť, pozornosť, sémantické a rečové 
schopnosti nebývajú postihnuté. Pri dobrej kompenzácii ochorenia nie sú pozorované pred 70. rokom života 
výrazné kognitívne deficity (1).
  Počas akútnej epizódy hyperglykémie dochádza k zhoršeniu pracovnej a verbálnej pamäte, rýchlosti 
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spracovania informácii, ale vizuálnopriestorová pamäť, pozornosť a semantické funkcie zostávajú neporušené. 
U diabetikov dochádza počas hyperglykémie naviac ku zvýšenej úzkostlivosti a smútku, zníženej výkonnosti 
a dysfórii (4, 15, 23, 29). Komorbidita psychiatrických ochorení s diabetes mellitus môže mať organický 
podklad v poškodení dopaminergného a serotonínového systému, alebo vzniká následkom neschopnosti 
pacienta vyrovnať sa s chorobou (15). 

Klasifikácia poškodenia kognitívnych funkcií 

  V roku 2006 Mijnhout zaviedol novú diagnostickú jednotku „Pokles kognitívnych funkcií asociovaný 
s diabetes mellitus“ ako špecifickú komplikáciu diabetes mellitus. Charakterizuje miernu až stredne ťažkú 
poruchu kognitívnu poruchu reprezentovanú zníženou mentálnou flexibilitou a psychomotorickým spomalením, 
za neprítomnosti iných chorobných jednotiek kauzálne spojených s poškodením poznávania (19).

Tabuľka 2 Pokles kognitívnych funkcií asociovaný s diabetes mellitus (PODĽA MIJNHOUT., G., 2006)

↓ výkon pri neuropsychologických testoch u diabetika 1. typu o viac ako 1,5 SD v •	
nasledujúcich doménach: 

inteligencia•	
psychomotorická efektivita•	
kognitívna flexibilita•	
vizuálna pozornosť•	
vizuálne vnímanie•	

kognitívny deficit je chronický, bez vzťahu ku akútnej hypoglykémii alebo hyperglykémii•	

asociácia so subjektívnymi kognitívnymi problémami•	

neprítomné kritériá pre demenciu alebo iné príčiny kognitívnej poruchy (úraz hlavy, •	
alkoholizmus, Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, iné primárne mozgové 
ochorenia)   

 * SD – štandardná odchýlka

Vplyv diabetes mellitus na špecifické vekové skupiny

 Deti s anamnézou hypoglykémie majú viac neuropsychických defektov, viac ťažkostí s učením 
a vyžadujú viac špeciálnej krátkodobej výučby ako iné skupiny detí. Signifikantné zmeny boli nájdené vo 
verbálnej krátkodobej pamäti a fonologických schopnostiach. Výsledky naznačujú, že hypoglykémia je rizikový 
faktor pre schopnosť učenia. Opísané zmeny sú najmä následkom deficitu v sluchovo-verbálnych funkciách 
(9). Okrem toho pri ťažkých opakovaných hypoglykémiách je poškodená dlhodobá priestorová pamäť, zvlášť 
ak sa hypoglykemické epizódy objavia pred 5. rokom života (10).
 Pokles kognitívnych funkcií asociovaný s vyšším vekom je dobre známy a relatívne dobre 
charakterizovaný. U diabetikov je 1,5 - 2 krát vyššie riziko vzniku demencie Alzheimerovho typu ako v bežnej 
populácii (3, 6, 35). Tiež rastie riziko cievnych komplikácií. Kognitívne funkcie by pri dlhodobo uspokojivej 
kompenzácii ochorenia nemali byť významnejšie poškodené pred 70. rokom života. S vekom klesá schopnosť 
zabezpečovať a regulovať prísun metabolických substrátov do mozgu, čo je hlavná príčina poklesu kognitívnych 
funkcií. Vyšší vek je u diabetických pacientov spojený s častejším výskytom opakovaných hypoglykémií, 
najmä účinkom nepravidelného príjmu potravy, porúch zraku a s tým súvisiacich aplikovaním neadekvátnych 
dávok inzulínu (1, 18, 27, 33).
 U starších žien s diabetes mellitus 2. typu je funkčný vek pri vyšetrovaní kognitívnych funkcií priemerne 
o päť rokov vyšší vplyvom chýbania ochrannej funkcie estrogénu (5). 
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ZÁVER
 
 Z doterajších poznatkov o vplyve diabetes mellitus na kognitívne funkcie je zrejmé, že ich oslabenie 
je závislé od prítomnosti diabetického ochorenia, od vážnosti kolísania hladín glykémie a dĺžky jeho trvania, 
od opakovaného výskytu závažných hypoglykemických epizód a v neposlednom rade od veku pacienta. 
Diabetickí pacienti majú podľa štúdií lepšiu adaptáciu na opakované hypoglykémie, čo súvisí s adaptáciou 
organizmu cez zmnoženie glukózových transportérov. Z dlhodobého hladiska však rekurentné hypoglykémie 
a hyperglykémie spôsobujú perzistentné kognitívne deficity, ktoré v rôznej miere korelujú so štrukturálnymi 
zmenami centrálneho nervového systému. S počtom atakov sa zvyšuje incidencia organických depresívnych 
a úzkostných porúch s negatívnym dopadom na sociálny, personálny a pracovný život posihnutého. U starších 
ľudí je výskyt kognitívnych deficitov a demencie Alzheimerovho typu pred 70. rokom života zvýšený len pri 
nedostatočnej kompenzácii ochorenia. Základom zostáva, že diabetickým komplikáciám možno vo veľkej 
miere predchádzať dôslednou kompenzáciou ochorenia v rozpätí euglykemických hodnôt.
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lIEčEBNE EDUKAčNý pRÍSTUp U BlOKáD A DySFUNKCIÍ, HSS.  
INHIBIčNÉ A FACIlITAčNÉ STIMUlAčNÉ TECHNIKy

Kobela J.1, Masaryk V.2

1Oddelenie FBRL ÚVN SNP Ružomberok, Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 
2Ortopedické oddelenie  ÚVN SNP Ružomberok 

Súhrn 
 Akútna  chronická  dysfunkcia s blokádou na úrovni segmentov, neurónov, svalov, úponov a nasledovnou 
svalovou inkoordináciou, často vedie k úplnému alebo čiastočnému vyradeniu z bežnej činnosti. Pre vývoj 
terapeutických postupov, stratégii liečby, sú významné poznatky pato - fyziologických intra-extra  procesov a 
odlíšenie primárneho a sekundárneho poškodenia.
 Základné priority a poznatky z neurofyziológie  a patofyziológie pohybového systému, o funkcii 
proprioceptivneho  analyzátora na všetkých úrovniach centrálneho nervového systému, spätnoväzbového 
proprioceptívneho riadenia,  možno využívať v reedukácii porúch hybnosti - blokád.

Kľúčové slová: Funkčná porucha. Manuálna - chiropraktická liečba. Neuroplasticita. Vývojová kineziológia. 
Posturálna funkcia. Reflexný pohyb. Vzor pohybu.

Summary
 Acute and chronic konetic dysfunktion connected with muscle incoordination mostly leads to a complete 
or partila exclusion of person from normal active life. We can used in rehabilitation of locomotiv disinders the 
bacix physiologic and neurophysiologic informations about The bassis for undernrstanding of these processes 
is to distinguish primary and secundari strategies.function propriceptive analyzer in all level of central nerve 
system and feenbyck control proprioceptuive , 

Keyd words: Functional damages chiropraxis. Neuroplasticity. Developmental kinesiology. Posural funktion. 
Reflex lokomotion. Pattern of motion. 

ÚVOD
 Posturálnu ontogenézu chápeme ako dlhodobý proces v spoznávaní a analýze jej dynamiky. Jednak 
z  hľadiska vývoja, funkcie, ale najmä funkčnej patológie hybného systému. Pre rehabilitačnú prax, manuálnu 
liečbu, pohybovú liečbu i celý priebeh v procese reedukácie, znamená určité východisko z hľadiska voľby 
v liečebnom postupe, ako i výber špecifických pluri-  segmentových zásahov. Ak by sme pojem blokáda 
špecifikovali ako určitú poruchu funkcie, a to bez ohľadu na vek, spôsob prejavu ako i reflexnú odpoveď , 
dospeli by sme v systémovom chápaní k názoru a platným atitúdam:

Organické alebo funkčné dysbalancie vždy 
vznikajú na úrovni 3 zložiek ktoré zabezpečujú 
stabilitu axiálneho systému (chrbtica, 
svalový systém, nervový systém.(lysý, 2004 
,panjaby,1985) Graf 1. 

       Graf 1 Axilarne subsystémy – interakcia, Panjaby,1985 
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Blokáda - všeobecná úroveň 
    (Známy postup. ... .a kde končia funkčné súvislosti..... )

... a jej následné poruchy sa neobmedzujú len na určité miesto alebo štruktúru. Je nutné počítať s kompenzačnou 
poruchou funkcie svalového systému (skrátenie, kontraktúra, hypotónia, iritačné šírenie), pri abnormálnej 
poruche v aferentácii riadenej nervovým systémom.
 podstatné - zmeny vo svalovom tonuse nepostihujú celú svalovú skupinu. Sú vyjadrené v rámci 
jedného svalu určitej skupiny. Tieto miesta najväčšej reflexnej zóny označujeme ako trigger points, TrP 
(maximálne body, spúšťové zóny).Lokalizácia zvýšenej senzitivity i v šľachách, sponových väzoch, perioste, 
spúšťací bod tender points, Tnp. Charkteristiká je zóna prenesenej bolesti – MFp (myofascial points), 
trvale prítomná. Môžeme ju aktivovať pohmat na TrP(Cooper,Janda,Lewit,1986). Dôsledným hmatom 
môžeme vyvolať tzv. lokalizovaný zášklb, prebrnknutím citlivého svalového snopa,  verifikovaný pomocou 
EMG, (Simonsom 1976).

 liečebný postup od jednoduchých prípadov  s transcientnými príznakmi, až po komplexné poruchy 
pohybových  stereotypov a globálnych vzorov si vynucujú jednoznačnú diagnostiku, súvislosti v zreťazení  
a dysfunkcii, v adaptačných súvislostiach v posturálnej stabilizácii.

Mobilizačné a manipulačné cielené techniky1. 
uvoľňovanie mäkkých tkanív (release fenomén(obr. 1) -
využitie Kiblerovej riasy(fenomén topenia tkanív, obr. 1a.) -
technikou spray end stretch (SeS) -
postizometrickou relaxáciou (PIR) -

  Obrázok 1 Posun fascií                    Obrázok 1a Release fenomén

Reflexná liečba2. 
infiltrácia  spúšťových bodov svalových - TrP, -
infiltrácia spúšťových bodov šľachových TnP,  -
infiltrácia reflexných zón RZ, Kokky et al,2004 -
metóda suchej ihly, AKP -

Elekroliečebné procedúry3. 
TENS transkutánná elektrostimulácia -
biofendback senzorická spätná väzba (Guth,2004) -

 Znamená to, že v aferentnom (dostredivom) spracovaní nocicepcie, nie je tento adaptačný  proces 
vo väzbe na vlastný – porušený sval, segment, šľachu , ale na celý tzv. motorický vzor, ktorý stabilizuje 
polohu a zabezpečuje automatické udržiavanie polohy – dynamický stereotyp. Ide  o ochranu - dysfunkčného 
segmentu oproti gravitácii za významnej asistencie tzv. posturálneho programu. Pri fixácii a a trvalej poruche 
v štruktúre (skolioza, jedno stranová zaťaž), dochádza k závažnej poruche tzv. kyfotický zvrat v segmentoch 
driekovej chrbtice(obr. 2 a 2 a).
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         Obrázok 2 K-F zvrat L-L           Obrázok 2a K-F klin deformacia

 Okrem nálezu na MRI, kde sú adaptačné klinové deformácie stavcových tiel, početné protrúzie diskov 
L1-L5, dochádza k tzv. kompenzácii a  obrannej svalovej kontraktúre. Tu je na mieste zdôrazniť i význam 
väzivovej zložky svalu. Na povrchu sa lokálny nález prejaví tzv. HAZ- hyperlagetická reflexná zóna. (Obr. 3, 
3 a). 

Na jednotlivých úrovniach riadenia vždy rozlišujeme somatickú a vegetatívnu reakciu na bolestivý podnet, 
kedy:

Somatická odpoveďa.  -  zvýšené svalové napätie alebo jeho  útlm(svalová ochablosť). Na centrálnej 
úrovni sa mení motorický stereotyp, a bolesť sa uplatňuje ako stres faktor. 
Vegetatívna odpoveďb.  -  sú pestrejšie HAZ, maximálne bolestivé body, vazomotorické zmeny, zmeny 
dýchania, kardiovaskulárne reakcie a pod. 

   Obrázok 3 HAZ                                Obrázok 3 a Kiblerova riasa

 Z toho dôvodu všetky biologicky významné stimuly (limbický systém, mozgová kôra), sú vždy 
energeticky a kapacitne náročné v spojení s motorikou - pohybom. Aktivita sympatika je nutná pri akejkoľvek 
záťaži motorického systému a štartuje tesne pred aktivitou motoriky. Vegetatívny systéme je prime mover 
motoriky .
 Systémový reflexný orientačný manuál
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 Ak máme systémovo pracovať, vybaviť jednoduché zakódované reflexy, prerušiť patologickú 
aferentáciu musíme:

vylúčiť z aferentácie všetku patológiu (ralaxácia psychiky, nefarmakologická eliminácia nocicepcie, - 
aby nedošlo k inhibícii CNS).
individuálna aplikácia prahových podnetov- 
terapeutická stimulačná liečba musí byť opakovaná (pamäť, engramy- sumácia podnetov, periférny - 
motorický vstup, centrálny motorický výstup.
frekvencia stimulov musí byť adekvátna mediátorovej kapacite (nevyčerpanie synapsií- pauzy na - 
relaxáciu Zníženie hladiny ATP a ADP, zvýšenie AMP a kreatinín(Lundov)..
primeraná adaptácia na zaťaž (sledovať ukazatel vagovej dysfunckie –VSF, KAN.- 
modulovať chovanie vegetatívnej NS – stimulovať periférny motorický vstup.- 

Najdôležitejším faktorom navodenia vegetatívnej rovnováhy je relaxácia – my využívame  
tonické šijové reflexy- 
princípov v recipročnej inervácii- 
rytmickú stabilizáciu- 
vedomé precítenie spojené s dýchaním - 

 Na základe výskumu dynamiky krčnej chrbtice Fischer,1990,Jirout2000) je možný edukačný 
a stimulačne reflexný signál z rôznych reflexných zón využiť i k liečbe blokád segmentov krčnej  chrbtice. 
Jedná sa o dynamické segmenty C2-C3 a C3-C4. Primárna dysfunkcia v oblasti AO skĺbenia je edukačnou 
doménou jedine v oblasti manuálnej cielenej liečby.

V bežnej praxi sa vykazuje účinnosť stimulácie bez výnimky- 
izometrická elevacia ľavého ramena- 
stimulácia Vojtovej hrudnej zóny vľavo- 
stimuláciou Vojtovej trupovej zóny vpravo- 
stimuláciou periostu II. metakarpu bazálneho článku palca pravej DK- 
dráždením Arlenovej zóny 4. metameru z oboch strán (axilárna čiara  - hlavové kĺby).- 

Obdobne je to  pri poruchách periférneho nervového systému a lézii motorických buniek predných rohoch 
miechy (spinalne amyotrofie  Poliomyelitidy, s prejavmi porúch  a deformitami chrbtice (Lisy1996).

Poznámka
Pri patologickej dysfunkci je postavenie hlavy vždy 
spojené s rotáciou craniocervikálneho spojenia (CC), 
ktorého rotačná zložka je obmedzená na 50 st. Pri 
porovnaní s uhlom 180° stupňov - neobmedzené 
otáčanie hlavy a krčnej chrbtice je dysfunkcia  
redukovaná na malý uhol. (180 – 50 = 130).  To 
znamená - rotácia hlavy 180 stupňov je len vtedy 
,ak dôjde  k otočeniu  hlavy v kranio - cervikalnom 
prechode (60 stupňov), za súčasného nulového  
nastavenia pozdĺžnej osi  krčnej chrbtice. Zároveň 
dochádza  k otočeniu v rotačnej rovine voľne 
pohyblivých intervertebrálnych fazetových kĺboch 
(Vojta 1970).

               Obrázok 4 Princíp globálneho pohybového vzoru (PnF)
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 Participácia senzomotoriky (proprio, extero, intero) a princípov spätnej väzby v kliesnení facilitácii  
zdôrazňuje existenciu jednoty v senzorických (aferentnych) a motorických (eferentných) štruktúrach, ktoré 
navodzujú a optimalizujú pohyb. Pracujeme v teréne cez proprio- receptory : nožná klenba, oči, signály 
z kože – periférny senzorický vstup:

Vojta, Knossova,Vossova koncept – globálné pohybové vzory v 3D teréne PNF1. 
Bobath koncept  -NDT2. 
Temple – Fay koncept- neuromuskulárna reflexná liečba3. 
Brunsromovej koncept – reedukacia paretických stavov a hemiplegií, owerlou- mass enegy4. 
Roodovej koncept- senzomotirická stimulácia, aktivita paretických svalov5. 
C.Perfettiho koncept – vnem, taktílné, kinestetické podnety6. 
Ayersovej koncept -  senzomotorická stimulácia a kinestetická, stimulácia7. 
Ostendorf – Wolfov koncept –male sinkinézy u paretických svalov, cez CNS facilitaciu8. 
Bruggerov koncept – senzomotorická stimulácia9. 
Frendenkraisova technika - senzomotika10. 

Najdôležitejšou edukačnou fázou v seqencii facilitačných a inhibičných techník je dosiahnuie: :

A. Funkciu uchopenia  rukou - zreťazenie
 Uchopenie  si vyžaduje pronačné postavenie prstov, ktoré „koreňovo“ vychádza z rotačného pohybu 
predlaktia  a z lakťového kĺbu. Dominantnú funkciu  znásobuje funkčná možnosť palca (radiálna abdukcia, 
palmárna flexia a opozícia). Takéto zreťazenie vo funkcii pokračuje ďalej ku ramennému kĺbu. Jeho funkciu 
do značnej miery podopiera rotácia lopatky. Toto zreťazenie pokračuje až do segmentov C chrbtice a šijového 
svalstva.

Obrázok 5 Reedukácia uchopovej funkciie - finálna fáza

b. fázu opornej stojnej nohy - zreťazenie
 Oporná fáza nohy  vyvíja „funkciu uchop“ nohy tak, že dochádza k pohybovým fázam:  k pronácii 
a rotácii v prednej časti nohy, aby prsty mohli „ohmatať - uchopiť“ oporný terén- podložku. Oporná DK sa 
opiera o pätu a ploskú nohy, za sumácie tlaku prebiehajúceho axiálne od bedrového kĺbu, cez skĺbenie 

kondylov, cez tíbiu do pätnej kosti. Postupne dochádza k postupnému presunu tiaže na 
prednú pronačnú  nohu a prsty s palcom (zachytávajú plnú váhu tela (Bruger 1993) fáza 
propulzie, dochádza k natiahnutiu v prvej a poslednej fázy kroku- a schopnosť zachytiť 
váhu tela. 

 Výsledky liečby však predovšetkým závisia na individualite 
vhodnosti použitej metodiky, ako i patologický terén pacienta, 
jeho osobnosti a pozitivizme. Na druhej strane  schopnosť 
fyzioterapeuta k priebežnému posudzovaniu v abnormitách 
držania, záťažovej reaktivity ako i jednoznačne nerešpektovať 
univerzálnosť v indikácii a liečebných postupov.
 Z toho vyplýva jednoznačný záver, že žiadaná špeciálna 
metodika ako i memorovaná edukačná odpoveď nie je 
nadradená metódam ostatným. My musíme pracovať 
eklekticky t.j. sumarizovať z komplexu také, ktoré pacienta 
oslovia a hlavne pomôžu 

Obrázok 6 Reedukacia – oporná fáza DK
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yOUNg pEOplE´S VIEwS ON HEAlTH

Naszydłowska E.,  Kozieł D., Zdziebło K., Nowak-Starz G., Markowska M.

Faculty of Health Education. Jan Kochanowski The Arts and Natura Scence University of Kielce

Abstract
 An important element of struggle against cancer is promotion of health and” placing it at the highest 
level in the hierarchy of values. “Being healthy” can have different meanings to people. 

The object of the research was a survey in what young people understand as health and to what 
degree health is identified with a state, property or a process.

Material and method: The research was carried out in January 2007 among 97 woman students of the 
Faculty of Health Education, using the List of Health Criteria (LKZ) by Z. Juczyński.

Results: The young people subjected to the research usually identify health with actions affecting physical 
health, definitely passing over the connection of health with the psychological and social functioning.

Conclusions: A common opinion of the young people subjected to the research is that health is a result 
of factors conditioning health, namely nutrition, smoking, lack of physical ailments, the feeling of happiness, 
rest and sleep, joy of life, physical fitness, feeling well, self-acceptance, lack of illness or pain.

It is noticed that more profound research aimed at self-assessment of health and placing it in the 
hierarchy of values, as well as studying connection with the results obtained during this research.
Key words: health, young people, lifestyle, prophylaxis.

Introduction
A basic condition of one’s satisafactory life is one’s health. Health also belongs to the basic human rights [1]. 
Like happiness, it is difficult to define [2]. 

In order to check it as well as to find out what factors and to what degree affect it, it is necessary 
to agree on a definition thereof. Considering all possible interpretations referring to each individual it can 
certainly be assumed that one’s health is affected by many factors. These include: genetic heritage, the level 
of available “health conditions”, the quality of available medical care and lifestyle [2, 3]. 

Investigation into health condition which is being conducted shows subjective criteria used for its 
evaluation alongside objective ones. The objective assessment is done by professionals, while general public 
present their subjective opinions [4, 5, 6].

Such assessment is more advantageous, especially if it concerns children and youth, because it 
allows early identification of specific groups of hazard, eases identification and understanding of factors 
predisposing to development of health problems, and helps with creation [7] of a strategy of preventing 
various health problems [8]. 

380,000 people die in Poland every year, out of which number 320,000 after a chronic disease [9].  
Diseases of the circulatory system and tumours as well as accidents, injuries and intoxication are invariably 
the greatest threat to people’s lives all over the world. In most European countries the above cause over 80 
% of general mortality [10]. 

It is known in prophylaxis that preventing phenomena harmful to health is much more efficient and 
economical than fighting negative results thereof [11, 12].

Actions of medical service alone are not sufficient to improve health of the population.[12] A high level 
of education of societies and immense development of information carriers create a possibility of educating 
society in the field of health knowledge and allows to expect one’s care of their health [11]. Defining “health” is 
difficult because it changes with social situation, environmental conditions, standards and habits of particular 
societies. It also depends on aspirations and values which guide a life [13]. 

 The object of the research was to learn about young people’s views on the criteria of three aspects of 
health: physical, mental and social, as well as what they are identified with and to what degree. 
 

Experimental procedures1. 
The research included women aged 19 to 20 – full-time students of the first and second year of nursery 

and obstetrics in the Faculty of Health Education of the Holy Cross Academy in Kielce, who are training to 
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play in future the roles of health educators and thus to participate actively in prophylaxis of diseases. 
Health care workers should create a pattern of how to have pro-health attitudes and how to avoid anti-

health attitudes through their own behaviours. 
Applied in the research was the List of Health Criteria (LKZ) by Z. Juczyński [14], consisting of 24 

statements describing positive elements of different dimensions of physical, psychical and social health. 
LKZ may be supplemented with additional criteria. Respondents showed their preferences by indicating 
which statements are significant in assessing one’s health, and which among the chosen ones are the most 
important. It is not possible to establish specific standards with regard to LKZ, because the list contains a set 
of statements referring to different criteria of the said three dimensions of health, and the result only allow to 
find preferences of the respondents [14].

The obtained results of the research were compared with other Polish researches carried out by the 
author of LKZ. Arithmetic mean was calculated in order to compare the obtained results of researches. The 
interpretation did not only consider the significance of the criteria, but also definition properties describing 
health as a state, result, property, or process. 

Results2. 
 “Being healthy” means different things to people. This results from manifold determinants of health 
and depends, among other things, on one’s education and level of knowledge on this issue. Young people 
from medical studies were asked to show statements describing various aspects of physical, psychical and 
social health, and to assign them importance expressed in 1-5 points. A rating close to 1 meant that the 
importance of a statement was little, whereas a rating close to 5 – very big importance.

Upon an analysis of the results obtained in the research it was found that the women respondents 
attributed major importance to health seen as a result and a state, while health understood as property was 
put at a minor place. The people included in the research believe that “to be healthy” means, first of all, to 
have proper nutrition, to feel happy, not to smoke,  not to feel any physical ailments, to be able to find joy in 
life and to have all parts of the body fit.

Specific preferences of the respondents are presented in Table 1, which contains a comparison of 
mean values obtained on the basis of the research.

Table 1 Ranking of statements concerning health in the group of young people (N=97)  
according to mean weights*.

Number of 
statement Content of statement Mean 

weight
Definition of 

health
5 To eat properly 1,45 result
2 To feel happy most of the time 1,33 state
8 Not to smoke 1,17 result

12 Not to feel any physical ailments 1,11 property
17 To know how to enjoy life 1,09 state
20 To have all the parts of the body fit 1,06 property
6 To care for rest and sleep 0,96 result

23 To feel good 0,91 state
21 To accept  oneself, to know one’s possibilities and defects 0,73 goal
9 To have proper body weight 0,71 result

14 Not to be ill, except occasional flu or indigestion 0,62 property
13 To be able to work without stress or tension 0,61 process
1 To reach old age 0,44 goal
11 To be in a good mood 0,39 property
7 To drink little or no alcohol 0,37 result
4 To know how to solve one’s problems 0,34 process

22 To have a job, various interests 0,28 result
15 To have healthy eyes, hair, complexion 0,27 property
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Number of 
statement Content of statement Mean 

weight
Definition of 

health
16 To be able to adapt to changes in life 0,27 process
3 To know how to get on with other people 0,25 process

10 To take medicines only exceptionally 0,25 property
24 Hardly ever to have to see a doctor 0,22 property
18 To be responsible 0,19 goal
19 To be able to control one’s emotions and drives 0,13 process

Source: own research in 97 adults; 2007

* weights 1-5

weight 5 – the most important value

 
Upon analysis of the results of the research, 10 most important criteria of health most commonly 

indicated by the young people, were identified. They were, in the order of importance: 1 – nutrition, 2 – not 
smoking, 3 – freedom from physical ailments, 4 – the feeling of happiness, 5 – rest and sleep, 6 – joy of life, 
7 – physical fitness, 8 – good general feeling, 9 – self-acceptance, 10 – freedom from illness or ailments. 

The least commonly indicated criteria were: control of one’s emotions and drives, self-responsibility, 
ability to get on with others, no need to see a doctor, taking medicines only exceptionally, ability to adapt to 
changes in life and having a job and various interests.

The List of Health Criteria refers to the holistic conception of life. Concern over nutrition or good general 
feeling can be treated as conditions of health, while other ones, e.g. not smoking, the feeling of happiness, or 
joy of life, emphasize the importance of possibly full functioning and fulfilment of one’s potential.

In the research conducted by Z. Juczyński with application of LKZ, in the group of 82    people 
(students and teachers), the most important criteria were closely connected – in the group of students with 
their psychical functioning, and in the group of teachers, with the physical functioning. For the students 
participating in Juczyński’s survey “to be healthy” meant, first of all, to enjoy life, to feel happy, while in the 
opinion of the teachers what was more important was lack of physical ailments, good nutrition and concern 
over sleep and rest. It is noteworthy that a comparison of own research and Juczyński’s study shows that 
students of nursery obtained much lower average result than the reference group. 

A comparison of obtained results is shown in Table 2. 
Table 2 A comparison of statements concerning health according to mean weights in a group  

of students of nursery and obstetrics* with the results obtained by Z. Juczyński**.

No of 
 state-ment Content of statement

Mean weight 
in the research 

group*

Mean 
weight in Z. 
Juczyński‘s 

group**
5 To eat properly 1,45 2,81
2 To feel happy most of the time 1,33 3,62
8 Not to smoke 1,17 2,60

12 Not to feel any physical ailments 1,11 3,11
17 To know how to enjoy life 1,09 3,35
20 To have all the parts of the body fit 1,06 3,35
6 To care for rest and sleep 0,96 2,50

23 To feel good 0,91 2,95
21 To accept  oneself, to know one’s possibilities and 

defects 
0,73 3,56

9 To have proper body weight 0,71 2,00
14 Not to be ill, except occasional flu or indigestion 0,62 3,20
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No of 
 state-ment Content of statement

Mean weight 
in the research 

group*

Mean 
weight in Z. 
Juczyński‘s 

group**
13 To be able to work without stress or tension 0,61 2,94
1 To reach old age 0,44 1,62
11 To be in a good mood 0,39 2,86
7 To drink little or no alcohol 0,37 1,25
4 To know how to solve one’s problems 0,34 2,71

22 To have a job, various interests 0,28 2,25
15 To have healthy eyes, hair, complexion 0,27 2,92
16 To be able to adapt to changes in life 0,27 2,85
3 To know how to get on with other people 0,25 3,32

10 To take medicines only exceptionally 0,25 2,27
24 Hardly ever to have to see a doctor 0,22 3,25
18 To be responsible 0,19 2,43
19 To be able to control one’s emotions and drives 0,13 3,43

Source: *own research in 97 adults; 2007

 **Z. Juczyński’s research in 82 adults, 1998-1999.
To summarize, one can say that young people identified their „being healthy” with factors which have 

negative impact on the physical functioning.  

Discussion of results

The young people included in the research believe that „being healthy” is reflected in correct 1. 
feeding, non-smoking, non-existence of physical ailments, the feeling of happiness, rest, physical 
fitness and good general feeling.

The young people’s views on health show the result of a set of factors conditioning health rather 2. 
than a state.

More thorough research into subjective assessment of one’s health is recommended, because a 3. 
lower rating of physical health may entail giving greater importance to the physical criteria, while a 
lower rating of psychical health – to psychological criteria.

In prophylaxis of diseases, particularly the diseases of civilization, directed to young people, 4. 
education should be oriented towards the role of psychological factors in occurrence of diseases, 
including mental and social ones. 
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THE IMAgE OF OlD AgE IN XXI CENTURy pOlAND

Nowak-Starz G., Zdziebło K., Kozieł D., Naszydłowska E., Zboina B., Markowska M.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Polska

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).

Figure 1 The population of Poland according to UN prognoses

Figure 2 Basic indicators characterising the ageing of Poland’s population according to UN prognoses
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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.

Material and metod
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 2005 and 2006 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

Research results
The researched’ family and social-existence state of affairs
a. Occupational state of affairs

Figure 3 Residence place of the researched

Figure 4 The researched’ manner of residence

 

45,22%

33,76%

21,02%

City above 100 thousand City below 100 thousand Village

 

20,38%

45,86%

33,76%

Single With close family With further family
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Figure 5 The number of children of the researched

Figure 6 The researched’ occupational state of affairs

b. Expected form of aid and support in the old age phase

Figure 7 Relations with their family during retirement in the researched’ opinion

 

12,10%

15,92%

31,85%

28,03%

11,45% 0,64%

0 1 2 3 4 more

 Number of taking part in the questionnaire Occupational state of affairs  
n % 

Permanent employment 93 59,24 

Running a business 19 12,10 

Retired 25 15,92 

Unemployed 20 12,74 

Total 157 100 
 

 

12,10%

41,40%
31,21%

8,92%
6,37%

daily once a week once a month twice a year no offspring
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Figure 8 Expectations towards long term aid and care in the old age phase

Figure 9 Expectations towards help from children in the old age phase

Figure 10 Expectations towards good care in the old age phase in the researched’ opinion
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36,30%
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From family From social aid workers From volunteers

 

47,13%

43,31%

9,56%

Yes Difficulties may show No

 

12,10%

55,42%

32,48%

No offspring Help from offspring Not counting on help from offspring
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Figure 11 Caring for an elderly person in the researched’ opinion 

Figure 12 The researched’ expectations towards the qualifications of an elderly persons carer

 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 
 

 Number of taking the questionnaire The care's supervision 
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 
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c. Social expectations towards the state in its social policies planning

Figure 13 Care for the elderly in Poland in the researched’ opinion

Figure 14 Sources of elderly people care funding in Poland in the researched’ opinion

Summary and conclusions

Peoples’ expectations concerning old age are for the most part directed towards the family. It is 1. 
expected of the family, partner, children, relatives to take responsibility for care and aid, including 
financial support in the old age phase.
The state is not sufficient provision for old age. Polish seniors trust their families most and would most 2. 
like to spend their elderly years with their families.
In the researched’ opinion care provided by the state is inadequate. Future pensioners do not associate 3. 
their futures with support from the state.
The researched accept the passing of time and are aware of the health’s deterioration with ageing and 4. 
the consequential dependence from various forms of care.
The Polish care and aid system needs to be reorganised regarding the needs of elderly people, who 5. 
do not see a dignified existence for themselves in the current state’s institutional care system.
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Getting better No changes Getting worse
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Public funding
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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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BElIEFS OF ADOlESCENTS ON THE FACTORS INFlUENCINg HEAlTH

Naszydłowska E.,  Kozieł D., Zdziebło K., Nowak-Starz G., Markowska M.

Faculty of Health Education. Jan Kochanowski The Arts and Natural Science University in Kielce. 

Abstract
 Health is a condition for commencement of school education by children, for their attending classes 
systematically and learning effectively. In everyday life there are many factors influencing health both in a 
positive and negative way. The knowledge of these factors will allow to make the right choice improving and 
strengthening health, therefore to avoid those having unfavourable impact.
 The aim of the research was to find young people’s beliefs about placing health control. 
 The research was conducted on a group of 75 respondents who were secondary school students. In 
the research Health Control Locus Scale (MHLC) for children was used. 
 This measurement can be used in health education broadening our knowledge of health and its 
determinants as well as in health promotion programmes for children and young people learning new skills 
connected with health behaviour. 

Keywords: Health. Health behaviour. Young people. 

Introduction
 An intensive increase in the interest in the problem of health and disease has been observed since 
the moment of social pedagogy sciences entering the empirical phase (19-20th century). This interest became 
noticeable not only in the related disciplines but also in psychological sciences. In the undertaken by these 
sciences  attempts of empirical diagnosis of perception of health and disease, these phenomena were 
most frequently considered as values within the scale limited by optimal health on one side and death on 
the other side (1). Health is the most important thing in human life. It means complete sense of physical, 
mental and social well-being (2). It is the basic condition of satisfying active life (3), the criterion of which is 
social functioning of an individual (4, 8,9). In children the understanding of health undergoes changes along  
with the development of thinking processes and acquiring personal experiences, whereas health-related 
behaviour reflects first of all habits adopted at home (5). The correct functioning of an organism and the 
child’s good mental and social well-being are conditions for undertaking by him/her learning at school, for 
good predisposition and motivation to learning, for development of skills and interests and good relations 
between the members of school community. In case of adolescents all these create favourable conditions for 
vocational development (6). The results of the study indicate that adolescents in puberty period define health  
similarly to adults (7). The level of knowledge on health affects attitude and behaviour towards health (9). 
Potential health will remain to a great extent in close relation to health decisions taking place every day in our 
whole life (3, 9).

Experimental procedures
 The study was performed in January and February 2007 and comprised 75 adolescents, students 
of a grammar school in Kielce, aged 15-16 years. There were 48 girls (16 – 15 years old, 32 –16 years old) 
and 27 boys (14 – 15 years old and 13 – 16 years old). Health Control Locus Scale (HLC) for children in Z. 
Juczyński’s adaptation was used in the study (3). This scale consists of three dimensions of health control loci, 
that is – internal (I) – the health control depends on me, the influence of others (E) – own health is the result of 
other persons affecting it, particularly medical staff and the influence of a chance (Ch) – an incidence or other 
external factors decide on the condition of my health. Both for the group of boys and girls arithmetical mean 
and standard deviation were calculated which enabled a comparison of the obtained results with accepted 
norms. 
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Results
 Analysing locus of health control among adolescents, it was found out that both boys and girls thought 
that the control over own health depends on them. The mean value in the tested dimension  in the group of 
girls had the value of 5,63 ± 0,84 points and was slightly lower as compared to boys (5,74 ± 0,53 points). 
Taking into account the age, it was observed that boys aged 15 and 16 years, made control over own health 
slightly more dependent on themselves as compared to girls belonging to the same age group. The mean 
in the group of 15-year old boys and girls was 5,92 ± 0,28 points vs. 5,75 ± 0,58 points. In the group of 16-
year old boys and girls the means were as follows: 5,57 ± 0,65 vs. 5,56 ± 0,95 points. The above analysis 
shows that both boys and girls, aged 15 years, estimated their participation in health control slightly higher 
as compared to 16-year old adolescents. Both boys and girls noticed significantly weaker influence of other 
people (1,67 ± 1,08 points vs. 1,63 ± 1,15 points) on own health, as well as the influence of chance (1,65 
± 1,23 points vs. 2,19 ± 1,18 points) as compared to the previous dimension. Analysing the dependence of 
health state on chance or other external factors, boys obtained higher result as compared to girls (2,19 points 
vs. 1,65). Taking  age into account in these analyses, it was found out that younger girls compared to older 
ones obtained lower results in the categories: the influence of others and the influence of chance on health. 
Such assessment was made on the basis of the mean values of the obtained results. In the group of younger 
girls mean value for the measurement “influence of others” on health was 1,13 ± 1,20 points and in the group 
of older girls 1,19 ± 1,03 points. The mean value for the dimension “influence of chance” was 1,31 ± 1,25 in 
the group of younger girls and 1,81 ± 1,20 points in the group of older girls. 
 Estimating the results in the group of boys, it was found out that similarly as in the group of girls, the 
younger ones estimated lower the dimension “influence of others” and “influence of chance” on health as 
compared to older boys. In the group of younger boys “influence of chance” on health was estimated higher 
than “influence of others” (1,77 ± 1,24 points vs. 1,31 ± 0,85 points). In the group of older boys the “influence 
of chance” on own health in comparison to the “influence of others” was also noticed more frequently (2,57 
± 1,02 points vs. 1,93 ± 1,33 points). Detailed results emerging from the assessment of the factors which 
condition the health of the young people participating in the survey are presented in charts 1, 2 and 3. 
In conclusion, it should be stated that both girls and boys think that control over their health depends on 
themselves. They notice the influence of chance or of other people on health significantly less frequently. 
Adolescents notice stronger association of own health with the influence of others and of chance as compared 
with younger population.  
 The obtained results od own research in the group of girls and boys aged 15 can be related to the 
corresponding means obtained by Z. Juczyński. Both girls and boys from the reference group believed that 
one’s health depends on oneself (5,49±0,98 pts vs 5,06±1,56 pts), much less frequently on „the influence of 
chance” (2,36±1,26 vs 2,63±1,31 pts), and even less frequently on „the influence of others” (0,82±1,19 pts vs 
1,06±1,30 pts). The strength of the beliefs in the surveyed group was also compared to the results obtained 
by Z. Juczyński. It was found that in the case of internal locus of health control and impact on others’ health, 
the beliefs of both girls and boys of the surveyed group were stronger. In the dimension: the influence of 
chance, Z. Juczyński’s group presented higher mean values that the surveyed group: girls (2,36±1,26 pts vs 
1,31±1,25 pts) and boys (2,63±1,31 ptt vs 1,77±1,24 pts).  
 The analysed results of the research were also compared with the results obtained by E. Naszydłowska 
during the research carried out in 2005 among 1st and 2nd year students of nursing, obstetrics and physiotherapy 
at Akademia Świętokrzyska in Kielce. The research in question was conducted using the Multidimensional 
Health Control Locus Scale, also made by Z. Juczyński, designed for diagnosing adults. 
 The results of both surveys were similar. Young adults, like 15- and 16-year-olds, believed that their 
health depended on themselves. Rarely was it presented as depending on others, particularly on medical 
staff. There were also some who indicated a conenction of health with chance. 
 A detailed specification of the results obtained by one of the co-authors and the opinions presented by 
adolescents is shown in Table 1. 
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Table 1 Location of health control in the groups of grammar school pupils and of students of nursing, 
obstetrics and physiotherapy 

LOCATION OF HEALTH 
CONTROL

STUDENTS* gRAMMAR 
SCHOOL PUPILS

men women boys girls
M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD

INTERNAL CONTROL 28,4± 3,9 28,5±5,6 5,7±0,5 5,6±0,8
INFLUENCE OF OTHERS 19,2± 5,7 17,3±5,6 1,6±1,2 1,7±1,1
CHANCE 16,7± 5,1 15,9±5,0 2,2±1,2 1,7±1,2

M- arithmetic mean
SD- standard deviation
* source: Naszydłowska, 2007
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Figure 1 HLC. Results os assessment of personal control over one’s health (the so-called internal control) 
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Discussionof results
Dominating in young people is the belief that control over one’s health depends on oneself. There are, 1. 
however, some who notice the influence of chance and of other people on health. 
In spite of internal location of health control, the older young people are more convinced about the 2. 
influence of other people and of chance on health than younger ones. 
It is recommendable that health education,  especially for the older young people, is directed 3. 
towards broadening of knowledge connected with health and its conditions. , 
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pRENATálNA STAROSTlIVOSť Z pOHĽADU TEHOTNýCH žIEN

Kopáčiková M.

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Súhrn

Východisko: Viac šestonedieľok je s úrovňou prenatálnej starostlivosti spokojných, ako tých šestonedieľok, 
ktoré sú s úrovňou  prenatálnej starostlivosti nespokojné. 

Súbor: Skúmaný súbor tvorilo 220  šestonedieľok rôznych vekových skupín a s rôznym stupňom vzdelania. 
Výskum bol realizovaný vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Trnava, v Nemocnici s poliklinikou Skalica 
a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava – pracovisko Petržalka, na oddeleniach šestonedelia. 
Metódy: V intenciách predmetnej problematiky sa javila ako najúčinnejšia dotazníková metóda.

Výsledky: Spokojnosť s úrovňou prenatálnej starostlivosti je signifikantne rozdielna v jednotlivých regiónoch 
(p=0,013). Použitím LSD testu post-hoc sa významne líšila v miere spokojnosti s úrovňou prenatálnej 
starostlivosti skupina šestonedieľok z Bratislavy oproti šestonedieľkam z Trnavy (p=0,02) a skupina 
šestonedieľok zo Skalice oproti šestonedieľkam z Trnavy (p=0,007). Najspokojnejšie s úrovňou prenatálnej 
starostlivosti boli šestonedieľky z Trnavy. Najkritickejšie sa k úrovni prenatálnej starostlivosti vyjadrili 
šestonedieľky z Bratislavy.

Záver: Výsledky výskumu poukázali, že viac šestonedieľok je s úrovňou prenatálnej starostlivosti spokojných, 
ale miera spokojnosti šestonedieľok s úrovňou prenatálnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch je rozdielna, 
čo si vyžaduje od pôrodných asistentiek zintenzívniť proces pôrodnej asistencie.

Kľúčové slová: Prenatálna starostlivosť. Pôrodná asistencia.  Kvalita.

Úvod
Ľudský život považujeme za nepretržitú a nedeliteľnú kontinuitu, kde je každá vývojová fáza rovnako 

dôležitá a všetky od seba závisia. V tejto kontinuite indivíduum predstavuje nedeliteľnú jednotku všetkých 
funkcií, ako fyziologických, tak psychických. Fyziologické, biochemické, endokrinologické, imunologické 
a psychologické procesy predstavujú nedeliteľný celok. Žena a jej zdravie boli celé roky stredobodom veľkej 
pozornosti. Tento záujem logicky vyplýva z funkcie ženy ako matky. 

prenatálna starostlivosť

Prenatálna starostlivosť je účinná starostlivosť, zameraná na tehotnú ženu a dieťa v priebehu tehotnosti 
a pôrodu. Jej cieľ je ovplyvňovaný rozdielnymi prioritami spoločnosti a jednotlivcov. O výslednom efekte 
hovorí Enkin, že je závislý od zdravotnej a sociálnej politiky štátu, ako aj vlastného sociálneho postavenia 
tehotnej ženy jej postoja k tehotnosti. Pre ochranu a upevňovanie zdravia matky a dieťaťa je potrebná sociálna 
a psychologická podpora, ktorá má byť integrálnou súčasťou prenatálnej starostlivosti. (Enkin, 1998) 

Svetová zdravotnícka organizácia v zmysle programu „Zdravie 21“ stanovila pre prenatálnu starostlivosť 
ako súčasť pôrodníctva nasledovné ciele: znížiť materskú úmrtnosť v súvislosti s tehotnosťou a pôrodom, 
znížiť perinatálnu úmrtnosť novorodencov, perinatálnu chorobnosť, eliminovať riziká následných postihnutí, 
zabezpečiť spokojnosť rodičovského páru.

Úlohou prenatálnej starostlivosti je: včas registrovať a evidovať tehotné ženy, informovať a pripraviť 
ženy na tehotnosť tak, aby toto obdobie dokázali prežiť v duševnej a fyzickej pohode, ako niečo prirodzené, 
aktívne rozvíjať starostlivosť a dispenzarizovať ženy s chránenou tehotnosťou alebo s inými nepravidelnosťami, 
ktoré ohrozujú matku a plod, včas diagnostikovať a liečiť stavy, ktoré ohrozujú matku a dieťa, využívať nové 
formy diferencovaného prístupu v zabezpečovaní starostlivosti.
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Moderná pôrodná asistencia má svoje miesto vo všetkých oblastiach zdravotníckych služieb, kde môže 
významnou mierou prispieť k zlepšeniu ich kvality. Predstavuje integrálnu časť zdravotníckeho systému. Jej 
kvalita závisí predovšetkým od ľudí, ktorí ju poskytujú. Pôrodná asistentka v prenatálnej starostlivosti musí 
často plniť i rolu manažérky. Manažérom je každá pôrodná asistentka, ktorá plánuje, realizuje a hodnotí 
starostlivosť poskytovanú tehotným ženám a ich rodinám. Realizáciou ošetrovateľského procesu v pôrodnej 
asistencii napĺňa podstatu riadenia. Kvalita poskytovanej starostlivosti  v pôrodnej asistencii sa hodnotí 
podľa indikátorov kvality pre pôrodnú asistenciu, ktoré sú zamerané na počet popôrodných komplikácií po 
fyziologických pôrodoch  vedených pôrodnou asistentkou, kontinuitu starostlivosti v pôrodnej asistencii, 
spokojnosť ženy. 

problém a cieľ výskumu
V  práci sme sa zamerali na problematiku postojov  a názorov tehotných žien na jednotlivé oblasti prenatálnej 

starostlivosti. Cieľom štúdie bolo na základe empirických údajov zistiť a charakterizovať úroveň jednotlivých 
oblastí prenatálnej starostlivosti.

Testovali sme nasledovnú hypotézu:
H 1 – predpokladáme, že je viac šestonedieľok spokojných s úrovňou prenatálnej starostlivosti, ako 

šestonedieľok, ktoré sú s úrovňou prenatálnej starostlivosti nespokojné.

Sociologický výskum mal charakter aplikovaného výskumu v zdravotníckych zariadeniach vo vybraných 
regiónoch Slovenska. Výskumnú  vzorku tvorilo 220 respondentov. Výber respondentov bol náhodný.
Za základné kritérium pre výber respondentov sme zvolili:

ženy po pôrode rôznych vekových skupín (šestonedieľky).- 

Metódy získavania a spracovania údajov
 Hlavnú metódu na získavanie informácií sme zvolili viacpoložkový dotazník, ako najvhodnejšiu 

metódu na získavanie postojov a názorov väčšieho počtu respondentov na danú problematiku. Dotazník 
bol anonymný. Okrem identifikačných údajov obsahoval otvorené, zatvorené a polozatvorené otázky. 
Respondenti mali možnosť výberu medzi viacerými možnosťami, prípadne podľa potreby i dopísať. Dotazník 
bol distribuovaný v slovenskom jazyku.

 Výskum sme realizovali v mesiacoch apríl až december 2006. Dotazník sme rozdali 230 respondentom 
(šestonedieľky).  Návratnosť bola 220 dotazníkov čiže 95,65 %. Spracovanie údajov sme uskutočnili 
dvojstupňovým triedením. Výsledky sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS, verzia 14.0 na 
základe matematicko – štatistických metód, výpočtu aritmetických priemerov.
Pri overovaní homogenity v tabuľkách početností (frekvencií) uvádzaných činností (v kontingenčných 
tabuľkách) bol použitý Chí – kvadrát test.
 Reliabilita (spoľahlivosť) bola zisťovaná ako validita z aspektu vnútornej konzistencie (homogenity) 
nástroja. Mierou reliability bol  Crombachov koeficient alfa. Na výpočet skutočnej a chybovej variability bola 
použitá metóda analýzy rozptylu (ANOVA).

Výsledky 
Zisťovali sme mieru spokojnosti s úrovňou prenatálnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch. Test 

reliability Crombachov koeficient alfa = 0,881. Posledná možnosť iné vynechaná z analýzy.
Na základe výsledkov konštatujeme, že spokojnosť s úrovňou prenatálnej starostlivosti je signifikantne 

rozdielna v jednotlivých regiónoch (p=0,013). Použitím LSD testu post-hoc sa významne líšila v miere 
spokojnosti s úrovňou prenatálnej starostlivosti skupina šestonedieľok z Bratislavy oproti šestonedieľkam 
z Trnavy (p=0,02) a skupina šestonedieľok zo Skalice oproti šestonedieľkam z Trnavy (p=0,007). 
Najspokojnejšie s úrovňou prenatálnej starostlivosti boli šestonedieľky z Trnavy. Najkritickejšie sa k úrovni 
prenatálnej starostlivosti vyjadrili šestonedieľky z Bratislavy.

Najviac boli respondenti spokojní s prístupom lekára v  prenatálnej poradni ( priemer: Bratislava-
1,971, Skalica-1,942, Trnava-1,630). Nadmieru spokojných bolo 40,9 % (86) respondentov, spokojných  
37,6 % (79) respondentov z celkového počtu odpovedajúcich. Najväčšiu mieru nespokojnosti prejavili 
respondenti v problematike týkajúcej sa rozhovorov (priemery: Bratislava- 3,078, Skalica- 3,000, Trnava-
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2,441) a možnosti prípravy partnera ( priemer: Bratislava-2,889, Skalica-2,864, Trnava-2,561). S rozhovormi 
v prenatálnej poradni podľa výsledkov zo 198 odpovedí je nadmieru nespokojných 7,1 % (14) šestonedieľok, 
20,7 % (41) nespokojných a 30,3 % (60) šestonedieľok nebolo s rozhovormi ani spokojných ani nespokojných. 
Z celkového počtu odpovedí (195) bolo nespokojných 18,9% (37) respondentov a veľmi nespokojných 7,7 % 
(15) respondentov s možnosťami prípravy partnera.  

Tabuľka 1 Miera spokojnosti s prenatálnou starostlivosťou

 
Bratislava Skalica Trnava

n Priemer Med SD n Priemer Med SD n Priemer Med SD
1 71 1,972 2 0,956 69 1,971 2 0,766 73 1,795 2 0,881
2 71 2,028 2 0,755 68 2,191 2 0,815 73 1,932 2 0,903
3 70 1,929 2 0,786 69 2,101 2 0,789 73 1,658 2 0,711
4 69 1,986 2 0,915 68 2,044 2 0,921 73 1,644 1 0,856
5 70 1,971 2 0,992 69 1,942 2 0,873 73 1,630 1 0,858
6 58 2,276 2 1,056 62 1,952 2 0,876 65 1,815 2 0,917
7 67 2,299 2 1,128 69 1,928 2 1,048 73 1,945 2 1,092
8 64 3,078 3 1,238 66 3,000 3 0,894 68 2,441 2 0,998
9 63 2,889 3 1,297 66 2,864 3 1,065 66 2,561 3 1,069
priemer  2,270   2,221   1,936   
SD  0,404   0,389   0,323   
10 3 2,333 2 1,528 5 2,400 2 0,548 2 1,000 1 0,000

Legenda: 1-dostupnosť poradne, 2-atmosféra v poradni, 3-spôsob zaobchádzania, 4-odborná úroveň, 
5-prístup lekára, 6-prístup pôrodnej asistentky, 7-prístrojové vybavenie, 8-rozhovory, 9-možnosti prípravy 
partnera, 10-iné

Pri porovnaní odpovedí podľa vekových kategórií sme nezistili žiadny signifikantný rozdiel. Porovnali 
sme odpovede s tromi vzdelanostnými kategóriami (ANOVA). Zistili sme významný rozdiel (p= 0,012). 
Použitím LSD testu (post-hoc) sa významne líšila v spokojnosti skupina respondentov so základným vzdelaním 
a stredným bez maturity oproti skupine so stredoškolským vzdelaním p=0,018, skupina respondentov so 
základným vzdelaním a stredným bez maturity oproti skupine vysokoškolsky   vzdelaných žien p= 0,004.
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 Graf 1 Spokojnosť s prenatálnou starostlivosťou
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Pri porovnaní odpovedí podľa vekových kategórií sme nezistili žiadny signifikantný rozdiel. Porovnali 
sme odpovede s tromi vzdelanostnými kategóriami (ANOVA). Zistili sme významný rozdiel (p= 0,012). 
Použitím LSD testu (post-hoc) sa významne líšila v spokojnosti skupina respondentov so základným vzdelaním 
a stredným bez maturity oproti skupine so stredoškolským vzdelaním p=0,018, skupina respondentov so 
základným vzdelaním a stredným bez maturity oproti skupine vysokoškolsky   vzdelaných žien p= 0,004.

Diskusia 
 Spokojnosť s úrovňou prenatálnej starostlivosti je rozdielna v jednotlivých regiónoch. Najspokojnejšie 
s úrovňou prenatálnej starostlivosti boli šestonedieľky z Trnavy (aritmetický priemer-1,936). Najkritickejšie 
sa k úrovni prenatálnej starostlivosti vyjadrili šestonedieľky z Bratislavy (aritmetický priemer-2,27). Najväčšiu 
spokojnosť prejavili šestonedieľky s odbornou úrovňou poskytovaných služieb v prenatálnej poradni. V 
problematike týkajúcej sa rozhovorov a možnosti prípravy partnera vyjadrili šestonedieľky najmenšiu mieru 
spokojnosti. S rozhovormi v prenatálnej poradni je nadmieru nespokojných 7,1 % (14) šestonedieľok,  
20,7 % (41) nespokojných a 30,3% (60) šestonedieľok nebolo s rozhovormi ani spokojných ani nespokojných. 
Celkovo šestonedieľky boli s úrovňou prenatálnej starostlivosti spokojné. Hypotéza sa potvrdila. 
 Starostlivosť o tehotnú ženu prekonala v poslednom období veľké zmeny, ktoré rešpektujú prirodzené 
potreby tehotných žien. Naším cieľom nebolo podrobiť kritike prácu pôrodných asistentiek v prenatálnej 
starostlivosti, ale podporiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne pôrodnej asistencie v starostlivosti o ženu v období 
tehotenstva. Hodnotenie úrovne prenatálnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch je rozdielne. Rozdiel je 
aj pri hodnotení jednotlivých položiek. Nespokojnosť bola najmä s možnosťou rozhovorov v prenatálnej 
poradni, pričom v rámci verbálnej a neverbálnej komunikácie, najmä pri neformálnom rozhovore, sa utvára 
vzťah dôvery medzi tehotnou ženou a pôrodnou asistentkou. Je potrebné zacieliť aktivity na ambulantnú 
zdravotnú starostlivosť o ženu zameranú na podporu materstva a poskytovať starostlivosť tehotným ženám 
ich prirodzenom sociálnom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať manažmentu prenatálnej starostlivosti, 
vytváraniu takých podmienok, aby sa dosiahla požadovaná kvalita v praxi. V určitom časovom horizonte 
prehodnotiť a modifikovať prenatálne služby podľa najnovších poznatkov z oblasti prenatálnej starostlivosti.

Záver
Tehotnosť znamená pre ženu intenzívny proces, ktorému je potrebné venovať pozornosť. V jej priebehu 

materský organizmus prekonáva adaptačné zmeny v oblasti bio-psycho-sociálnej a vyvíja sa nový ľudský 
jedinec. Zrodenie človeka je vždy veľkým tajomstvom. Život začína počatím, aj keď ho nevidíme a necítime. 
Počas nultého roku sa prenatálne utvára základ pre postnatálny život jedinca.
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ROlA pôRODNEJ ASISTENTKy V pODpORE A pOMOCI VyUžÍVANIA pOlôH  
U RODIčKy V pROCESE pôRODU

Matulníková Ľ.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Súhrn
 Cieľ práce: Vo svojom príspevku uvádzame poznatky,  ktoré sme získali z výskumu. Cieľom práce 
bolo zistiť údaje o možnostiach, ktoré rodičky, podporné osoby a pôrodné asistentky majú pri  poskytovaní 
podpory a pomoci v oblasti využívania polôh v procese pôrodu. Materiál a metodika: V kvantitatívnom 
výskume sme metódou dotazníka zhromaždili empiricky overené údaje, ktoré boli  analyzované pomocou 
počítačového programu SPSS 11,5. Hypotézy sme testovali pomocou Chí kvadrátu, počítali sme  Cramerovo 
V a Spermannov koeficient poradovej korelácie. Súbor tvorilo 79 otcov, ktorí sa priamo zúčastnili ako podporné 
osoby pri pôrode a  druhý súbor tvorili tehotné ženy, u ktorých  sme zisťovali, akú  pomoc a podporu im poskytujú 
pôrodné asistentky a podporné osoby. Analyzovali sme, v akej miere pôrodné asistentky odporúčajú rodičkám 
polohy a v akej miere ich aj realizujú. Výsledky: Pri viacerých položkách sme zistili štatisticky signifikantné 
výsledky. Pôrodné asistentky na pôrodnej sále v oveľa menšej miere ovplyvňujú rodičky pri výbere techník 
založených na biomechanike polohy a vo väčšej miere preferujú rutinné zaužívané postupy.  Záver: Výsledky 
poukazujú na skutočnosť, že vplyv pôrodných asistentiek na rodičku je pomerne silný a ich názory na techniky, 
ktoré sa využívajú v priebehu pôrodu významne dokážu ovplyvniť názory rodičiek. To dokazuje aj fakt, že 
rodičky a pôrodné asistentky nedávajú do súvislosti vplyv polôh na mechanizmus pôrodu a redukciu stresu. 
Skôr pôrodné asistentky spájajú variabilnosť polôh s alternatívnymi metódami, čo však nepovažujeme za 
relevantné tvrdenie, pretože vychádza z redukovaných poznatkov o fyziologickom mechanizme  pôrodu. 

Kľúčové slová: Proces pôrodu. Mechanizmus pôrodu. Polohy pri pôrode. Stres a pôrod. Pôrodná 
asistentka.

Prax a úloha pôrodnej asistentky v rámci profesie vyplýva z historicko-kultúrneho zázemia a zahŕňa 
určovanie potrieb pôrodnej asistencie, zdrojov ich zabezpečovania, spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi 
pracovníkmi. Súčasný pokrok v oblasti technológie, narastajúce makrotrendy spôsobujú, že sa služby začali 
vzďaľovať od tých, ktorým majú pomáhať. Vyvíjajúci sa nátlak na efektívnejšie a účelnejšie poskytovanie služieb, 
stratégia maximalizácie potenciálu a využitie prínosu pôrodných asistentiek si vyžaduje systémový prístup, 
ktorý stanoví jasne ich postavenie, rolu a definuje kompetencie tejto profesie. To by znamenalo efektívnejšiu 
spoluprácu a partnerstvo medzi profesiami, bez toho, že by došlo k ich zamieňaniu a nahradzovaniu. Služby 
pôrodnej asistencie pokrývajú celý životný cyklus ženy, od narodenia až po smrť, kritické prechodné fázy a 
životné udalosti. 

Tehotnosť a pôrod sa dostáva pod kontrolu medicíny, ktorá je charakterizovaná biologickým 
determinizmom a technickým riešením problémov, čo sa prejavuje zavádzaním rôznych praktík a intervencií 
do fyziologického procesu pôrodu, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť pre matku a dieťa a redukovať 
riziká. Rizikovosť tehotnosti a pôrodu sa často spája s očakávaním, že sa niečo stane, čo  sa považuje 
za charakteristický rys uvedených procesov. Beck však poukazuje na skutočnosť, že tie riziká, ktoré v 
súčasnosti považujú zdravotnícki odborníci za fakty, nemusia byť v budúcnosti považované za riziká – ide 
o tzv. konštrukciu rizík. V mnohých prípadoch sa tak  vytvára potenciál katastrof. Z uvedeného vyplýva, že ku 
komplikáciám v priebehu tehotnosti a pôrodu v prípade využívania techník a metód môže, ale aj nemusí dôjsť. 
Riziku sa potom vystavujú najmä tí, ktorí  nekriticky prijímajú a robia často zbytočné, neadekvátne, nesprávne 
načasované zásahy a intervencie do fyziologického priebehu pôrodu s úmyslom zlepšiť starostlivosť o matku 
a dieťa. 
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Tak sa do špecifického fyziologického procesu vnášajú prvky nemoci - choroby, čo pre  tehotnú ženu 
znamená zmenu sociálnej situácie a postupné  vžívanie sa  do role pacientky. Pôrod sa stáva predmetom 
lekárskej a sociálnej starostlivosti, do ktorej sa implementujú niektoré prvky patriarchálnych demarkačných 
stratégií (Witz 1986, Vodáková 1994, Thompson 2004). Enkin uvádza za základ dobrej starostlivosti tzv. 
„pôrodný potenciál“, to znamená určiť si formu priebežného hodnotenia zdravotného stavu tehotnej ženy 
a stanoviť mieru pravdepodobnosti, že priebeh pôrodu bude „normálny“. Pri normálnom pôrode by pre 
intervenciu do prirodzeného priebehu mal existovať opodstatnený dôvod. WHO stanovuje za cieľ v starostlivosti 
pri normálnom pôrode  zdravie matky, dieťaťa s minimálnym počtom intervencií, ktorá je kompatibilná s 
bezpečnosťou. Uvedený prístup, ktorý je založený na validnom logickom závere a  pritom nezabraňuje 
prirodzenému procesu  je naplnený v definícii normálneho pôrodu (WHO 1999). Starostlivosť v danom 
prípade zahŕňa podporu, pomoc a ochranu fyziologického pôrodu,  poskytnutie relevantných informácií o  
rizikách a benefite indukcií, indikovanie indukcií pôrodov nie z dôvodov komfortu a  používanie metód na 
podporu fyziologických mechanizmov, ktoré sa využívajú na  progresiu pôrodu a prevenciu dystokie (ACOG 
1999,  Davis-Floyd 2003,  JCAHO 2003,  Wagner 2006 Zwelling 2007). 

Kontroverzná diskusia je najmä nato, aké prostriedky využívať na podporu fyziologického mechanizmu 
pôrodu.  Problém bol spôsobený nedôsledným, nekomplexným uplatňovaním medicínských a psychologických 
metód, ktorých jediným cieľom bolo dosiahnúť „bezbolestný pôrod“, čo spôsobilo, že aj metódy, ktoré sú 
založené na biomechanike pohybu sa mylne považujú za „alternativne“. Ak by sa však metódy založené na 
princípe telovej mechaniky nepovažovali za relevantné, potom by nebolo možné zabezpečiť správne držanie 
tela a  používanie organizmu ako celku, čo by spôsobilo narušenie efektívnej, koordinovanej funkcie tela pri 
pohybe a udržiavanie rovnováhy počas aktivity (Véle 1997). Preto pohyb predstavuje základnú vlastnosť 
rozvoja človeka. Vnímame ho ako faktor, medzi motívom a činom. Je nevyhnutný pre udržanie života a 
aktivity, nositeľom informácii z vonkajšieho, vnútorného prostredia a mysle. Ak zmeníme pohyb tela, môžeme 
očakávať zmenu v psychike. Vzťah mysle, tela, psychickej koncentrácie a emocionálneho stresu predstavuje 
súčasť nášho pohybového návyku, ktorý sa vytvára v intrauterinnom období a ako rámcový pohybový model 
sa geneticky fixuje. 

Správne držanie tela a pohybové správanie môžeme dosiahnuť korekciou a vytvorením si nových 
pohybových programov. Podmienkou na dosiahnutie účinnosti, je schopnosť vnímať a prežívať svoje 
správanie, vnímať inštrukcie ku korekcii, uložiť si ich do pamäti učením a priradiť im vysokú prioritu (Gúth, 
2003). Na zmenách pohybového aparátu v tehotnosti sa podieľajú biomechanické a biochemické faktory 
a organizmus tehotnej ženy sa musí postupne prispôsobiť zvýšenej fyzickej záťaži. Preto je potrebné pre 
udržanie fyziologického, normálneho stavu vytvoriť podmienky pre optimálne fungovanie adaptačných 
mechanizmov. Žena sa prispôsobuje topografickým zmenám a zmenám objemu v  dutine brušnej, tlaku 
v maternici, vnútorného prostredia, zmeneným anatomickým podmienkam a zvýšenej biomechanickej 
záťaže kostrovosvalového systému, väzov, ktoré ovplyvňujú správne držanie tela, statiku panvy, dynamiku 
chrbtice. Porušenie statiky a dynamiky, nesprávne držanie tela má vplyv na chôdzu, cirkuláciu, vegetatívny 
a gastrointestinálny systém. Na uvedené staticko-mechanické zvláštnosti sa tehotná žena prispôsobuje v  
troch fázach a to ako:

Prispôsobenie: 3. – 4. mesiac gravidity--
Tolerancia: 4.-8. mesiac gravidity--
Zaťaženie: 9.-10. mesiac gravidity--

Zaťaženie organizmu je spôsobené nielen telesnou hmotnosťou, ale aj  hmotnosťou maternice a jej 
tvarom a veľkosťou, čo vplýva na posturu a lokomóciu. Uvedené zmeny odrážajú  stav duševnej rovnováhy 
a môžu ovplyvniť zmenu držania tela a následne aj sed, stoj a chôdzu. Zvyšujú sa ekonomicko – energetické  
nároky na prácu svalov na zadnej strane tela, svalov panvy a dolných končatín. Stálou svalovou aktivitou sa 
spotrebuje viac energie a dochádza k únave. Najväčšíe zmeny v držaní tela sa v priebehu tehotnosti vyskytujú 
v treťom trimestri, kedy je najviac zaťažený osový orgán a to  chrbtica a panva. Panva svojou statickou funkciu 
zabezpečuje prenos hmotnosti trupu na dolné končatiny rovnomerne cez spojenie kosti krížovej a bedrovej 
(sacroiliakálne spojenie), pričom mechanické zaťaženie chrbtice sa prejaví najviac na promontóriu, bedrových 
stavcoch a spôsobí primárne uvoľnenie sakroiliakálnych kĺbov  a sekundárne uvoľnenie symfýzy. Dynamická 
funkcia panvy ovplyvňuje pôrodné cesty a uvoľnenie panvových spojení (Kovalčíková 1991). Ženská panva 
napriek svojej pohyblivej schopnosti vykazuje menšiu stabilitu podporného aparátu. V dôsledku  poddajnosti 
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kĺbov panvy, diastázy priamych svalov brucha a uvoľňovania sakroiliakálnych spojení sa podporná funkcia 
aparátu mení na opornú (Dráč, Křupka 1992).

Výsledkom nadmerného funkčného zaťaženia je porucha posturálnej funkcie, ktorá sa prejaví zvýšením  
požiadaviek na funkciu kostry a svalov, zvýšením  tlaku na lumbosakrálne spojenie, stupňovaním sa bolesti v 
krížoch a uvoľnením sakroiliakálneho spojenia, skrátením  lumbálneho svalstva,  zvýšeným  sklonom panvy 
a zmenšeným  uhlom sklonu panvy (Mackonochie 1999, Sutton 1995).

     Preto nesprávne držanie tela, chronické a asymetrické 
zaťažovanie krčných, hrudníkových a driekových 
svalových skupín, ktoré kompenzujú zmeny chrbtice, 
spôsobujú svalovú dysbalanciu. Ako efektívny  spôsob 
na zmiernenie a odstránenie  problémov a udržanie 
fyziologického mechanizmu v procese pôrodu odporúča 
Svetová zdravotnícka organizácie a viaceré štúdie 
využívanie takých prostriedkov, ako je chôdza, sedenie, 
drep, poloha koleno-prsná a kľak (Fewick, Simkin 1987, 
Parnell, Thomson1993, Mayo Clinic, Michel, Rake, 
Treiber 2001, ACOG 2002, Dobson 2005, WHO 2006). 
Doporučené polohy v priebehu pôrodu, plnia tak dve 
dôležité funkcie  psychologickú a fyziologickú. Ovplyvňujú 
os panvy,  ktorá má význam pri určovaní smeru 
vedúcej časti dieťaťa v pôrodnom kanály,  napomáhajú 
fyziologickému mechanizmu pôrodu (Mackonochie, 1999) 
a  udržujú  zmyslovú vnímavosť rodičky (Andrew1990, 
Melzack 1991).

 Dynamizácia drepu a sedu sa  využíva v priebehu prvej doby pôrodnej,  v čase nástupu kontrakcie. 
V druhej dobe pôrodnej sa v našich podmienkach nevyužíva. Poloha v priebehu pôrodu ovplyvňuje: 

Panvovú os, ktorá smeruje zvislo--
Panvu, ktorá sa nakláňa dopredu --
Zmenu tvaru zakrivenia v krížovej chrbtici z „S“ na „C“--
Vytvorenie  súbežnej panvovej osy s osou dieťaťa v pôrodnom kanály--
Lepšiu pohyblivosť krížovej kosti   (Martin, 1991 ).--

/Martin, L., Reeder, S. J. Essentials of maternity nursing. Pensylvania: Lippincott, 1991/
Zväčší sa priečny priemer panvového východu o 1 cm--
Zväčší sa priamy priemer panvového východu o 2 cm (Russell, Nikodem,2000) --
Zväčší sa panvový východ o 0.7-1.5cm (Martin, Reeder, 1991) --
Hmotnosť matky sa rozdelí na sedacie hrbole--
Zväčší sa priestor panvy o 28%-30%, , vytvára sa ostrý uhol medzi lonovou kosťou a chrbticou--
Účinnejší zostup dieťaťa, flexia, vnútorná rotácia--

 (Pillitieri 1995) 

Obrázok 1 Zmeny  osového orgánu 
vplyvom zvyšujúcej sa hmotnosti uteru 

(J.Balaskas:Active birth, 1992)
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/Martin, L., Reeder, S. J. Essentials of maternity nursing. Pensylvania: Lippincott, 1991/

Napriek relevantným dôkazom o vplyve polôh v podpore fyziologického mechanizmu pôrodu sme 
zistili, že rodičky a väčšina pôrodných asistentiek nedáva do súvislosti polohy s  mechanizmom pôrodu. 
O tom svedčia výsledky výskumu, v ktorom sme zisťovali u rodičiek (otcov pri pôrode) do akej miery využívajú 
polohy a u  pôrodných asistentiek do akej miery odporúčajú polohy v procese tehotnosti a pôrodu. 

Ako výskumnú  metódu sme použili dotazník, terénny zber sme robili v štyroch nemocniciach 
a respondenti tvorili tri súbory. Údaje z  dotazníkov sme kódovali a spracovali v počítačovom programe SPSS 
11,5. Hypotézy sme testovali pomocou Chí kvadrátu, počítali sme  Cramerovo V a Spermannov koeficient 
poradovej korelácie. V nasledovnom texte uvádzame parciálne výsledky z výskumu, ktoré sa týkali uvedenej 
problematiky. 

V prvej tabuľke sú výsledky, ktoré poskytujú informácie o tom, aký je názor tehotných žien na 
využívanie polôh v procese pôrodu. Respondentky mali vybrať tri položky z jedenástich, ktoré považujú za 
najviac významné. 

        Tabuľka 1 Názor tehotných žien na využívanie polôh v procese pôrodu        n=108

Odpoveď Abs. %

Zmierni sa pocit bolesti pri kontrakciách 65 60,2

Zvyšuje sa pocit telesnej a psychickej pohody 49 45,4

Ovplyvňuje sa vstupovanie dieťaťa do pôrodných ciest 43 39,8

Znižuje sa napätie vo svaloch 38 35,2

Skráti sa dĺžka pôrodných dôb 37 34,3

Zväčšuje sa priestor v panve 32 29,6

Znižuje sa pôsobenie stresu 30 27,8

Pôsobia len relaxačne 18 16,7

Zníži sa spotreba liekov na tlmenie bolesti 12 11,1

Respondentky považujú využívanie techník počas pôrodu za najviac významné z dôvodu zmiernenia 
pocitu bolesti pri kontrakciách a to v 60,2 % (65 tehotných žien zo 108) a zvyšovania pocitu telesnej a psychickej 
pohody v 45,4 % (49 tehotných žien).
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Štatisticky signifikantný rozdiel sme zistili  vo vzťahu :
Rodičky, ktoré zastávali názor, že chôdza ovplyvňuje priebeh pôrodu, tak považujú za významnú  aj --
chôdzu  pre redukciu  stresu v priebehu pôrodu Cramerovo V = 0,243, p=0,041 
Rodičky, ktoré zastávajú názor, že drep ovplyvňuje priebeh pôrodu, tak považujú  využívanie drepu --
počas pôrodu  za významný pri vstupovaní dieťaťa do pôrodných ciest  Cramerovo V=  0,275, 
p=0,017 
Rodičky s vysokoškolským vzdelaním zastávali názor, že polohy majú význam v priebehu pôrodu --
z  hľadiska časového, skrátenie pôrodu Cramerovo V=0,346, p=0,002

 Tehotné ženy nepripisujú technikám veľký význam napriek tomu, že výskumy poukazujú na signifikantné 
výsledky vplyvu polôh na zníženie intenzity bolesti pri pôrode (Adachi, 2003 ).

Tehotných žien sme sa pýtali, ktoré techniky a do akej miery im doporučovali pôrodné asistentky. 
Respondentky sa vyjadrovali k deviatim technikám na päť bodovej stupnici od „0“ bodov, ak im daná metóda 
bola doporučovaná v minimálnej miere, po „4“ body, ak im bola maximálnej doporučovaná.

Pôrodné asistentky odporúčali tehotným ženám najviac využívať v priebehu pôrodu teplú sprchu až 
v 63 %. Naproti tomu najmenej boli odporúčané menej tradičné techniky a  to poloha koleno-prsná 79,6 %, 
pohupovanie 69,4 %, drep 63,9 % a poloha v ľahu na boku 50,9 %. Pri porovnávaní výsledkov sme zistili, 
že medzi najmenej a najviac odporúčanými metódami je neúmerne veľká rozdielnosť. Výsledky uvádzame 
v tabuľke 2.

Tabuľka 2 Do akej miery Vám pôrodná asistentka odporučila využívanie 
nasledujúcich techník v priebehu pôrodu?        n=108

Položka 0 1 2 3 4 Priemer

Teplá sprcha 11,1 1,9 8,3 15,7 63,0 3,18

Chôdza 13,0 8,3 17,6 25,0 36,1 2,63

Sedenie na lopte (fit lopta) 19,4 22,2 15,7 14,8 27,8 2,09

Masáž 36,1 7,4 19,4 13,9 23,1 1,81

Vzpriamená poloha 31,5 13,9 23,1 16,7 14,8 1,69

Poloha v ľahu na boku 50,9 13,0 14,8 11,1 10,2 1,17

Drep 63,9 13,9 8,3 4,6 9,3 0,81

Pohupovanie 69,4 13,9 10,2 3,7 2,8 0,56

Poloha koleno – prsná 79,6 11,1 3,7 3,7 1,9 0,37

Žiadne 95,4 2,8 1,9 0,00 0,00 0,06

 Zároveň sme zistili štatisticky významné závislosti medzi odpoveďami PA a tehotnými ženami. 
Rodičkám, ktorým bolo vo väčšej miere odporúčané sedenie na lopte, tak túto metódu aj viac využili  --
Cramerovo V = 0,541, p<0,001.
Rodičkám, ktorým bola vo väčšej miere odporúčaná chôdza, tak túto metódu vo väčšej miere využili --
pri pôrode Cramerovo V= 0,317, p=0,028.

 Rodičkám, ktorým bolo odporúčané využitie nasledovne uvedených metód zastávali vo väčšej miere 
názor, že táto metóda   môže ovplyvniť pôrod:

Drep -  (Spearmonovo rho = 0,410, p<0,01)--
Chôdza - (Spearmonovo rho = 0,259, p<0,01) --
Pohupovanie (Spearmonovo rho = 0,279, p<0,01)--
Poloha v ľahu na boku (Spearmonovo rho = 0,319, p<0,01)--
Koleno - prsná poloha (Spearmonovo rho = 0,232 p<0,05)--
Sprcha (Spearmonovo rho = 0,428 p<0,01) --
Masáž (Spearmonovo rho = 0,208 p<0,05) --
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 U respondentiek sme zisťovali, ktoré techniky využili najviac v priebehu pôrodu. Predložili sme im 
zoznam deviatich položiek, z ktorých mali vybrať tri, ktoré považujú za najviac významné. Výsledky uvádzame 
v tabuľke 3.  

Tabuľka 3 Ktoré techniky Ste využili najviac počas priebehu pôrodu?        n=108

Odpoveď Abs. %

Teplá sprcha 78 72,2

Chôdza 69 63,9

Sedenie na lopte 41 38,0

Masáž 35 32,4

Drep 24 22,2

Poloha v ľahu na boku 24 22,2

Vzpriamená poloha 22 20,4

Pohupovanie (prenesenie hmotnosti ) 17 15,7

Poloha koleno – prsná 14 13,0

Žiadne 0 0,00

Iné 0 0,00
 
 Tehotné ženy v priebehu pôrodu využili najmä tradičné metódy, ktoré sa v súčasnosti, ako nový trend 
využívajú v  procese pôrodu a to teplú sprchu (72,2 %), chôdzu (63,9 %) a tiež sedenie na fit lopte (38%). 
Najmenej využili menej tradičné spôsoby: polohu koleno-prsnú (13 %) a pohupovanie (15,7 %), vzpriamenú 
polohu (20,4 %), polohu v ľahu na boku a drep (po 22,2 %). 

Jednotlivé položky sme dávali do vzťahu so základnými identifikačnými údajmi, kde sme následne 
pri identifikačnom znaku „parita“ zistili štatisticky významné rozdiely. Zisťovali sme, ktorá skupina tehotných 
žien t.j. či prvorodičky alebo viacrodičky využívajú jednotlivé metódy, ktoré sú vymenované v predchádzajúcej 
tabuľke 3. Štatisticky významné výsledky sme zistili pri položke:

Prvorodičky (33,3%) využili pri pôrode polohu v ľahu na boku vo väčšej miere ako viacrodičky (12,3%), --
uvedenú polohu považujú za významnejšiu prvorodičky  Cramerovo V=0,253, p = 0,008
Prvorodičky pripisujú menší význam masáži ako viacrodičky --
Cramerovo V=0,197, p=0,041
Viacrodičky považujú pôsobenie teplej sprchy za viac významné ako prvorodičky -- Cramerovo V=0,233, 
p=0,016

 Tehotné ženy, ktoré prisudzujú väčší význam podpornej osobe a „Nácviku otcov v poskytovaní 
praktickej pomoci tehotnej“ by viac preferovali :

nácvik polôh a podpory v zmierňovaní fyziologických ťažkostí -- (Spearmannovo rho = 0,426, p<0,01)
polohy v I. dobe pôrodnej -- (Spearmannovo rho = 0,222, p<0,05) 
polohy v prechodnej fáze - pred začiatkom druhej doby pôrodnej -- (Spearmannovo rho = 0,231, 
p<0,05)

Podľa výsledkov konštatujeme, že viacrodičky skôr považujú za významné tradičné metódy, ktoré 
potom aj viacej využívajú ako  prvorodičky, ktoré viacej preferujú menej tradičné metódy a následne ich aj 
využívajú. Ako negatívum hodnotíme redukovaný pohľad na techniky,  ktorých významnosť sa obmedzuje len 
na zmiernenie pocitu bolesti a psychickej a fyzickej pohody. Len sporadicky sa v našich výskumných prácach 
popisuje význam techník z  hľadiska ich vplyvu na mechanizmus pôrodu. Hofmeyr ( 2005) popisuje vo svojom 
výskume vplyv polohy na štyroch, ako efektívnu polohu pri zadnom postavení. Podobne aj WHO (2000) 
doporučuje vo svojej publikácii „Managment komplikácii v tehotnosti a pri pôrode,“ ako jednu z možností 
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v algoritme postupov, využívanie polôh najmä drepu a polohy na štyroch, pri riešení zadného postavenia 
dieťaťa. Wu X (2001) uvádza štatisticky významný vplyv polohy na boku v latentnej fáze na korekciu zadného 
postavenia dieťaťa do predného postavenia a pri redukcii dystokii a skrátenia prvej doby pôrodnej.
 Výsledky poukazujú na skutočnosť, že vplyv pôrodných asistentiek na rodičku je pomerne silný a ich 
názory na techniky, ktoré sa využívajú v priebehu pôrodu významne dokážu ovplyvniť názory rodičiek. To 
dokazuje aj fakt, že rodičky nedávajú do súvislosti vplyv polôh s mechanizmom pôrodu. Domnievame sa, 
že je to ovplyvnené nedostatkom informácii o ich reálnom fyziologickom vplyve na pôrod. Skôr pôrodné 
asistentky spájajú variabilnosť polôh s alternatívnymi metódami, čo však nepovažujeme za relevantné. 
Dôkazom toho sú významné zahraničné knižné publikácie, ktoré slúžia ako učebný materiál pre pôrodné 
asistentky a výskumné práce uverejnené napr. v Nursing Research.

 Záverom konštatujeme, že je potrebné pôsobiť na  faktory, ktoré ovplyvňujú zmenu z normálneho 
pôrodu na vysoko technický pôrod a to na:

Prijímateľov starostlivosti – tehotné ženy--
Poskytovateľov – pôrodná asistentka, lekár--
Zmeny kurikul v edukačnom programe pôrodných asistentiek--
Podporovať stratégie, ktoré sú založené na dôkazoch --
Redukovať medicinizáciu a komercionalizáciu--

 Ak sa bude starostlivosť naďalej  ideologicky približovať ku konvenčným postupom pôrodnícka prax 
zostane nezmenená a z normálneho fyziologického pôrodu sa postupne stane „pôrod alternatívny“. Otázka 
však zostane: Ku čomu to bude alternatíva, keď fyziologický mechanizmus pôrodu poznáme  len jeden.  

Zoznam bibliografických odkazov

ACOG Committee Opinion. Number 267, January 2002: Exercise during pregnancy and the postpartum 1. 
period. Obstet Gynecol 2002, 99:171-3.
ADACHI2. , K.: The relationship between the parturientś positions and perceptions of  labor pain intenzity. 
Nursing Research. 2003 Jan-Feb; 52 (1) : 47 – 51
ARTAL3. , T., TOOLE, M.: New guidelines for exercise in pregnancy and postpartum have been 
published by the American College of Obstetricians and Gynecologist.BMJ Publishig group and British 
Association of Sport and Exercise Medicine. Br J Sports Med 2003, 37: 6-12 
DRÁČ4. , P., KŘUPKA, J.: Trvalé zmeny po tehotnosti. Martin: Osveta, 1992. ISBN 80-217-0235-4.
enkin5. , M. et al. Efektívny péče v perinatológii. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-417-7. 
ERGIN6. , A.: The effects on birth process of positions suggested to pregnancies durin the first and 
second stages . in: Sborník přednášek , Sociokultúrní kontexty z ošetřovatelství a porodní asistence, 
příspěvek k podpoře humánnejší péče o člověka. UP, Olomouc, 2006, I.vyd., ISBN 80-244-1424-4 
FORSSTROMOVÁ7. , B., HAMPSONOVÁ, M.: Alexandrova technika v tehotenství a pri pôrodu. Brno. 
Barrister a Principal, 1996. ISBN 80-85947-11-0.
GÚTH8. , A. et al. Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť školu chrbtice. Bratislava: Liečreh Gúth, 2003. 
ISBN 80-88932-12-2 .
HAŠKOVÁ9. , H.: Názorové diference k současným zmenám v českém porodnictví. Praha: Sociologický 
ústav Akademie věd České republiky,2001. ISSN 1213-0028 
CHERTOK10. , L.: Psychosomatické metóda bezbolestného porodu. Praha: SZN, 1966, ISBN 
neuvedené 
KING11. , M., GREEN, Y.: Posilovací cvičení pro budouci maminky Brno: Computer press, 2005. ISBN 
80-251-0710-8.
KOVALČíKOVÁ12. , J.: Dynamika chrbtice a statika panvy žien počas fyziologickej gravidity. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 1990. ISBN 80-223-0208-2.
KOZIEROVÁ13. , B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 2. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-
217-0528-0. 
MACKONOCHIE14. , A.: Perfect pregnancy week by week. Hong Kong: Anness Publishing Limited, 1999. 

Matulníková Ľ:    Rola pôrodnej asistentky v podpore a pomoci využívania polôh u rodičky v procese pôrodu



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 80

ISBN 1-84081-236-2.
MARTIN15. , L., REEDER, S. J. Essentials of maternity nursing. Pensylvania: Lippincott, 1991. ISBN 
0-397-54791-9. 
RAKE16. , A at all: MR Obstetric pelvimetry: Effect of Birthing Position on Pelvic Bony Dimension. AJR2002, 
179:1063-1067
THOMPSON17. , K: Klíčové citace v sociologii. Brno: BARRISTER a PRINCIPAL, 2004, ISBN 80-85947-
68-4
VéLE18. , F. :Kineziologie pro klinickou prax. Praha: Grada, 1997, ISBN 80-7169-256-5. 
VODÁKOVÁ19. , A: Sociílní deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: ČSAV, 1991, ISBN  80-85850-
03-6

Matulníková Ľ:    Rola pôrodnej asistentky v podpore a pomoci využívania polôh u rodičky v procese pôrodu



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 81

pSyCHIKA žENy V pOpôRODNOM OBDOBÍ Z pOHĽADU pôRODNEJ ASISTENTKy

Moraučíková E., Lehotská M., Javorka Ľ.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

 Pôrod býva často jedným z najsilnejších a najemotívnejších zážitkov v živote. Ženy bezprostredne 
po pôrode zažívajú stavy eufórie, prílivu energie a sebavedomia, ktoré sú spôsobené vyplavením endorfínu 
(www. porodnici. cz). V popôrodnom období postupne dochádza k náhlym zmenám hormonálnych hladín v tele 
matky, čo sa pokladá za jeden zo spúšťacích mechanizmov popôrodných psychických porúch. Popôrodné 
obdobie je jedným z najťažších období v živote ženy. Dieťa prinesie do života rodiny veľké zmeny. Žena 
nezvláda riešenie bežných problémov, ktoré dovtedy zvládala nenútene a s ľahkosťou. Môže trpieť tým, že 
nespĺňa nároky, ktoré si kladie sama na seba, ktoré od nej očakáva okolie a spoločnosť (Aperio, 2006, Geisel, 
2004). 

psychologické zmeny v šestonedelí podľa Rubinovej:

Prvá fáza: príjmanie -•	  matka je pasívna a prenecháva iniciatívu na ostatných. Hovorí s okolím 
o pôrode. Má veľký záujem o dieťa, ale prenecháva starostlivosť o dieťa na okolie. Zotavuje sa 
z pôrodu. Má malý záujem o informácie.

Druhá fáza: ujímanie sa -•	  matka začína byť iniciatívna a zaujíma sa o starostlivosť o dieťa. 
Preberá starostlivosť o dieťa na seba, je k svojmu výkonu “kritická“. Fáza je vhodná na poskytnutie 
informácií.

Tretia fáza: zmierenie -•	  matky a často i otcovia sa snažia o premenu zabehnutého spôsobu života. 
Dochádza k zmiereniu sa so skutočným priebehom pôrodu a akceptácia dieťaťa takého aké je v 
skutočnosti (vzdanie sa svojich ideálov o priebehu pôrodu a predstáv o ideálnom dieťati) (Leifer, 
2004).

Etiológia a epidemiológia popôrodných psychických porúch:

Psychosociálne faktory•	   majú výraznú úlohu pri vývoji duševných porúch po pôrode. Pôsobenie 
stresových situácií (nespokojnosť v partnerskom živote, neadekvátne sociálne podmienky) v tehotnosti 
a počas pôrodu zvyšujú pravdepodobnosť popôrodných depresívnych ochorení. 
Hormonálne faktory– •	 koncentrácia estrogénu a progesterónu počas prvých 48 hodín po pôrode 
dramaticky klesá.
Pôrodnícke operácie alebo pôrodnícke komplikácie •	 medzi ktoré môžeme zaradiť prolongovaný 
pôrod, cisársky rez, vaginálny operačný pôrod, narodenie mŕtveho, alebo poškodeného dieťaťa 
zvyšujú pravdepodobnosť popôrodnej psychickej komplikácie.
Neurotransmiterové teórie, •	 ktoré poukazujú na súvislosť medzi zvýšenou senzitivitou 
dopamínergických receptorov v hypotalame a výskytom psychotickej postpartálnej depresie.
Anamnéza (osobná a rodinná) psychiatrického ochorenia •	 je v jasnej spojitosti s rôznymi 
typmi popôrodných psychických porúch. Medzi najrizikovejšie môžeme zaradiť ženy s anamnézou 
popôrodnej psychózy, popôrodnej depresie a bipolárnej poruchy. 
Demografické rozdiely•	  zahŕňajú vek, úroveň vzdelania, spoločensko- ekonomický stav. Častejšie 
trpia duševnými ťažkosťami primipary, adolescentné matky a slobodné matky bez dobrého sociálneho 
zabezpečenia (Michalovičová, 2006).

Rozdelenie popôrodných psychických porúch:

Poruchy nálady•	 – popôrodné blues („baby blues, maternity blues“), popôrodná depresia, popôrodná 
psychóza.
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Úzkostné poruch•	 - fóbické úzkostné poruchy (agarofóbia, sociálna fóbia, špecifické fóbie najmä 
tokofóbie), iné úzkostné poruchy (panické porucha, generalizovaná úzkostná porucha, zmiešaná 
úzkostne– depresívna porucha).
Obsedantno kompulzívna porucha•	 .
Reakcia na závažný stres •	 (akútna reakcia na sters, posttraumatická stresová porucha) (Michalovičová, 
2006).

 Tieto stavy sa rýchlo rozvíjajú najmä v nočných hodinách. Ošetrujúci personál si má správanie u žien 
dôsledne všímať. 

Medzi najčastejšie popôrodné duševné poruchy zaraďujeme:

Popôrodné blues („baby blues, maternity blues“),•	  ktoré býva po pôrode bežné (3.–4. deň po 
pôrode). Matka môže striedavo prežívať obdobie, kedy sa cíti sklamaná a skleslá, ktoré sa strieda 
s pocitom eufórie. Nakoniec opäť nájde radosť zo života a zo svojej novej úlohy matky. Toto obdobie 
trvá niekoľko dní, žena sa nemôže sústrediť je plačlivá, intenzívnejšie prežíva rôzne stavy strachu 
a môžu ju trápiť bolesti hlavy, chrbta, palpitácie a dysfágia. Spúšťacím podnetom často bývajú problémy 
s dojčením a nimi podmienené pocity nedostatočnosti v úlohe matky. Tento stav je prechodný a rýchlo 
vymizne, ak pri žene stojí rodina, priatelia, prípadne ošetrujúci personál, ktorí jej dodajú pocit bezpečia. 
Nevyžaduje liečbu, len upokojenie, podporu a pomoc pri starostlivosti o dieťa a domácnosť. Matka, 
by nemala byť v prvých dňoch po pôrode sama doma, vhodná je prítomnosť manžela, matky alebo 
niekoho z rodiny. Dôležitý je odpočinok a  správna komunikácia s partnerom  a rodinou. Matka sa má 
podeliť so svojimi pocitmi, radosťou, smútkom a starosťami. Nevyhnutná je správna životospráva, 
súčasťou, ktorej je vyvážená strava a vhodný spôsob telesnej aktivity napr. návšteva cvičenia pre 
šestonedieľky a dojčiace ženy.  Matka sa má chrániť pred prepínaním telesných síl, má pozitívne 
myslieť. Dôležité je predchádzať izolácii, odporúča sa návšteva materských centier, kde sa stretávajú 
matky a môžu si vyrozprávať svoje starosti a navzájom si poradiť (Aperio, 2006, Michalovičová, 2006, 
Špaňhelová, 2007).
Popôrodné depresie (depresia post- partum)•	  trvajú dva týždne a viac, kedy je žena väčšinou 
uzavretá do seba, je úzkostnejšia, cíti sa ako matka neschopná. Často sa u ženy objavuje pocit 
beznádeje, paniky, strachu, hanby, odmietania a nedostatku energie. Vzťah medzi ňou a dieťaťom 
je obmedzený, má spomalené reakcie na podnety od dieťaťa. Deti depresívnych matiek bývajú 
podráždené. Matka býva nesústredená, trpí nespavosťou, stráca chuť do jedla, má pocit únavy 
a choroby, bezdôvodne plače. Môžu sa u nej objaviť panické ataky a vtieravé myšlienky. Často 
u depresívnych žien zohráva rolu pôsobenie niektorých faktorov alebo kombinácia týchto faktorov, 
ku ktorým patria napr. nesúhlas s tehotnosťou, komplikácie počas tehotnosti a pôrodu, komplikácie 
u novorodenca, anamnéza depresie, alkoholizmus, nezrelá osobnosť, nízke sebahodnotenie, izolácia 
od zdrojov podpory, zlý vzťah s partnerom a finančná tieseň. Vnímanie skutočnosti nebýva narušené, 
napriek tomu že depresia zasiahne všetky zložky psychiky. Myslenie je spomalené, je narušená 
pamäť, koncentrácia a iné myšlienkové procesy. Výrazne je znížené psychomotorické tempo. Dôležitá 
je emocionálna a fyzická podpora zo strany partnera a rodiny. Matka má na určitý čas prenechať 
chod domácnosti a niektoré úkony v starostlivosti o dieťa na členov rodiny. Je vhodná konzultácia 
so psychoterapeutom alebo psychiatrom, ktorý pomôže upraviť režim domácnosti. Medikamentózna 
liečba vo väčšine prípadov nie je nutná  (Aperio, 2006, Špaňhelová, 2007).
Popôrodná psychóza •	 vzniká dva až tri týždne po pôrode. Vyvolá u ženy narušené vnímanie 
skutočnosti. Vyznačuje sa halucináciami, chorobnými predstavami, neovládateľnými myšlienkami, 
pocitmi a činmi. Popôrodná psychóza môže byť pre matku a dieťa fatálna. Počas epizód mánie býva 
matka nebezpečná voči sebe i dieťaťu, nakoľko pociťuje situáciu patologicky a má pocit nezraniteľnosti. 
Môže dôjsť k samovražde alebo k zabitiu dieťaťa. Stav si vyžaduje psychoterapiu, medikamentóznu 
liečbu a zastavenie laktácie (Leifer, 2004, Michalovičová, 2006, Pařízek, 2006).
Reakcie na závažný stres•	 . V súvislosti s pôsobením stresogénnych faktorov sa v popôrodnom období 
môžeme u ženy stretnúť s viacerými patologickými reakciami. Za stresogénne môžeme považovať 
neúspešné tehotenstvo, minulú negatívnu skúsenosť v súvislosti s tehotenstvom alebo pôrodom, ale 
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aj pôsobenie akýchkoľvek negatívnych, predovšetkým psychosociálnych faktorov. 
  V anglosaskej odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmami ako perinatálna strata či 
postabortívny syndróm, ktoré predstavujú negatívnu adaptáciu na neúspešné tehotenstvo. 
  Perinatálna strata (perinatal loss, pregnancy loss) predstavuje vnútromaternicové odumretie 
plodu, spontánny abort, interrupciu z dôvodu fetálnych anomálií, zo zdravotných dôvodov matky, 
pôrod mŕtveho dieťaťa, smrť dieťaťa vo včasnom popôrodnom období, pričom očakávanou reakciou 
matky (rodičov) na stratu je hlboký smútok a žiaľ (Gorrie, 1994, Mattson, 1993). 
 postabortívny syndróm (Post Abortion Syndrom– PAS) zahŕňa komplex psychických 
symptómov, ktoré sa môžu objaviť ako následok zážitku potratu. Je zapríčinený masívnym potlačením 
potratového zážitku a podobný ostatným poruchám po traume a strese. Dokonca býva porovnávaný 
s traumatickými  odpoveďami na skúsenosti z vojny či prežitie prírodnej katastrofy. Príznaky sa vyvíjajú 
pozvoľna a trvajú najmenej jeden rok, niekedy i celý život (Bowles, 2000, Ney, 1998). 
 
 Na meranie psychosociálnej záťaže rôznych životných udalostí boli vypracované metodiky. 
Škála závažnosti psychosociálnej záťaže (DSM- III- R) pre dospelých zaraďuje potrat do stredného 
záťažového stupňa, ale úmrtie dieťaťa do katastrofického stupňa záťaže (Baštecký, 1993).
 
 V súvislosti s negatívnou adaptáciou na vplyv akýchkoľvek stresogénnych faktorov vyčlenila 
Americká psychiatrická asociácia dve klinické jednotky:

Akútna stresová porucha1.  (Acute Stress Disorder– ASD), kedy príznaky negatívnej adaptácie 
pretrvávajú najmenej 2 dni, no nie dlhšie ako 4 týždne.
posttraumatická stresová porucha 2. (Post Traumatic Stress Disorder– PTSD), kedy príznaky 
pretrvávajú dlhšie ako 4 týždne. 
Oneskorený prejav: ak sa príznaky začínajú objavovať najmenej po šiestich mesiacoch od 
traumatickej udalosti (Bowles, 2000).

 
 Dôležité je aby sa ženy nebáli o svojich problémoch hovoriť s okolím, predovšetkým so svojím 
partnerom. Ak stav pretrváva dlhšie, je nevyhnutné vyhľadať odborníka. Pri závažnejšom priebehu duševnej 
poruchy má žena pravidelne navštevovať špecializované psychoterapeutické programy. Podľa ordinácie lekára 
užívať medikamenty, väčšinou antidepresíva, prípadne aj neuroleptiká, anxiolytiká alebo ženské pohlavné 
hormóny. Napriek tomu, že v súčasnej dobe je možnosť zvoliť moderné antidepresíva, ktoré sa dostávajú 
do materského mlieka len v malej miere, žene sa doporučuje zastavenie laktácie. Používa sa kombinácie 
chemických (medikamenty) a mechanických prostriedkov (vyviazanie prsníkov). Zastavenie laktácie pomáha 
normalizovať dopaminergnú aktivitu v mozgu  (Naď, 2008).
 Vhodná je edukácia partnera a rodiny o možnosti duševných popôrodných problémov u ženy. Rodina 
a partner by mali poznať možnosti ako ženu v tomto období podporiť. Duševné problémy v súčasnej dobe 
už nemajú byť v spoločnosti tabu a žena alebo jej rodina nemajú mať pocit hanby, ak situáciu nezvládajú, 
nemusia mať strach vyhľadať odborníka a požiadať o pomoc. 
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FAKTORy OHROZUJÚCE pRENATálNU STAROSTlIVOSť O ĽUDSKý žIVOT pODĽA NáUKy 
ŠpECIálNEJ MORálNEJ TEOlógIE

Szaniszló I.-M. V. 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice

 When we want talk about inheritance and social message pope John Paul II., from reason third 
anniversary of his death, we have to take special moral theology and her subject, how is she teaching in this 
time. From that point of view we can see, that recency of his doctrine did not lost itself foundation. Through 
several commandments from Decalogue we will offer actual ideas from his writings and documents. These 
ideas are now helping not only in work with theologists, but with politics, laborers, bioethicist, doctors and 
others professions.
 Ak pozitívny zákon zbavuje určitú kategóriu ľudí ochrany, tak tým to popiera rovnosť všetkých pred 
zákonom. Ľudský zárodok je totiž z biblického hľadiska obdarený dušou v okamihu počatia, kedy vzniká 
nový jedinec s dušou a telom, s právom na život (Jer 1,5- KKC 2270)1. Napriek tomuto jasnému katolíckemu 
stanovisku vieme, ako táto téma rezonuje celým Slovenskom od minuloročnej septembrovej kampane Právo 
na život a následnom rozhodnutí Ústavného súdu o práve na interupcie.2

 Ak chceme definovať prednatálne ukončenie tehotenstva ľudovo nazývané potrat, hovoríme o vyňatí 
životaschopného plodu z materského lona prostredníctvom ľudského zákroku, či už je tento usmrtený pred 
jeho vyňatím z maternice, alebo je ponechaný istej smrti mimo nej3. Tento ohrozuje z bioetiky vymedzenú 
prvú časť starostlivosti o človeka nazvanú prenatálna starostlivosť.
 Vnútorné dôvody proti potratu sú rovnaké, ako pri vražde a usmrtení nevinných. Často si zainteresovaní 
myslia, že potratom vyriešia svoje problémy, narazia však na iné, dokonca horšie4. Potrat totiž vyvoláva 
aj riziko následných samovoľných potratov, dokonca neplodnosť, ďalej v neposlednom rade aj psychické 
následky tzv. postabortívny syndróm5. Najvhodnejšie riešenie je preto dieťa donosiť (porodiť) a následne 
dať na adopciu (ako v prípade Hniezd záchrany).
 Formálna (vedomá a dobrovoľná) spolupráca pri potrate (priamy potrat-zamýšľané vyňatie 
životaschopného plodu, alebo jeho usmrtenie v materskom lone ako cieľ jednania, alebo ako prostriedok 
k dosiahnutiu iného cieľa, napr. potrat k záchrane povesti nevydatej matky)- teda nie iba materiálna (nepriamy 
potrat ako vedľajší následok iného priamo chceného cieľa, napr. keď smrť plodu nastáva po vyoperovaní 
rakovinou postihnutej maternice tehotnej ženy) je ťažkým porušením Božieho piateho prikázania- hriechom, 
ktorý Cirkev trestá exkomunikáciou.

Názov vyvíjajúceho sa plodu v závislosti na schopnosti prežitia

Plod je schopný života asi po 28 týždňoch (Peschke hovorí, že v dobre vybavenej nemocnici po 26 
týždňoch). Ak dôjde k prerušeniu tehotenstva pred 20-tym týždňom z dôvodu, ktorý nepodlieha kontrole 
slobodnej vôle ide o samovoľný potrat. Pokiaľ k nemu dôjde po 20-tom týždni ide o predčasný pôrod. Tu 
by vzniklo spoluzavinenie následkom nedostatočnej opatrnosti (KHP II 286).

Neodňateľné právo každého nevinného ľudského jednotlivca na život je konštruktívnym prvkom 
občianskej spoločnosti a jej  zákonodarstva (KKC 2273). Keďže sa s embryom už od prvej chvíle počatia 
má zaobchádzať ako s osobou, treba ho chrániť v jeho neporušiteľnosti, liečiť ho a uzdraviť, pokiaľ je to 
možné, ako každú ľudskú bytosť. 

1 EV 60 (http://www.kbs.sk/?cid=1117282943); KHP II 286-291.
2 Artur Jerzy Katolo pod heslom „Wolnosc badan naukowych“ in: Andrzej Muszala, Encyklopedii Bioetyki, Oersonalizm 
Chrzescijanski, Polwen, Radom 2007, s. 632 hovorí o panujúcom napätí medzi empirickými náukami a etikou. Čoraz 
častejšie dochádza k prechodu z metafyziky ľudskej osoby (teda od otázky: kým je človek?) k utilitarizmu (ako môže 
byť človek využitý?). Logika využitia začína stále viac dominovať v modernej dobe: dobré je to, čo je technicky možné 
a určitej skupine ľudí slúži.
3 KHP II 486.
4 KHP II 286
5 Pri postabortívnych depresiách so samovražednými sklonmi preto podľa odborníkov najlepšie pomôžu ženy, ktoré túto 
situáciu sami prežili a k tomu založené organizácie, ktoré nám ešte stále tak veľmi v praxi chýbajú, KHP II 293- 4.

Szaniszló I.-M. V.:   Faktory ohrozujúce prenatálnu starostlivosť o ľudský život podľa  
                                               náuky špeciálnej morálnej teológie



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 86

predpôrodná (prenatálna) diagnóza

Táto dnes stále obľúbenejšia forma vyšetrenia priebehu tehotenstva je morálne 
dovolená pod podmienkou, že „rešpektuje život a neporušiteľnosť ľudského embrya a plodu  
a je zameraná na jeho individuálne zachovanie alebo uzdravenie. Je však v rozpore s morálnym zákonom, ak 
predvída v závislosti od výsledkov, možnosť vyvolať potrat. Prenatálna diagnóza sa nesmie rovnať rozsudku 
smrti (KKC 2274). 

Genetické vady sa od 70-tych rokov diagnostikujú pomocou amniocentézy. Ide o rozbor plodovej 
vody obklopujúcej fetus. Analýza buniek môže byť užitočná k odhaleniu väčšiny anomálii na chromozómoch, 
k diagnóze 75% ťažkých vrodených porúch látkovej výmeny a k nájdeniu vád nervovej trubice u plodu (99% 
spoľahlivosť).

Ultrazvuková sonografia slúži k zisteniu stavu anomálii telesnej stavby plodu.
Fetoskopia priamo zviditeľňuje plod (avšak u 3-5% spôsobuje potrat- preto potrebuje vážny dôvod, 

ako napr. terapia vrodených deformácií plodu).
prenatálna diagnóza s terapiou je možná len u 5-10% prípadov. U ostatných amniocentéza dodáva 

len podklady pre rozhodnutie o potrate.6 Na jednej strane to odstraňuje neistotu, ale výsledok môže spôsobiť 
opačné reakcie. Tu musí byť dostupná pomoc, a to často aj odborná a duchovná (napr. zoznámenie s rodinami, 
ktoré už takéto skúsenosti s postihnutím majú).7

Je nemorálne vytvárať ľudské embryá na vyhotovovanie „biologického materiálu“, s ktorým možno 
voľne nakladať. Niektoré zásahy do chromozómového alebo genetického dedičstva nie sú terapeutické, ale 
smerujú k vytváraniu ľudských bytostí vybratých podľa pohlavia, alebo iných vopred stanovených vlastností. 
Ide tu o protiklad k dôstojnosti ľudskej osoby s jej neporušiteľnosťou a jej totožnosťou, ktorá je jedinečná 
a neopakovateľná (KKC 2275). 

Teda pri práci so zárodkami (embryami) je rozhodujúci cieľ, čo sa s nimi natrvalo zamýšľa. Snaha 
o zlepšenie ich existenčných podmienok (zachovanie života, upevnenie zdravia) je eticky nezávadná, ba 
dokonca žiadúca. Práca s embryami, s ich plánovaným alebo pripúšťaným zánikom (pokusy, po ktorých 
skončení sa s ďalšou existenciou embrya nepočíta) je eticky neprípustná.8

 Zaujímavú prácu tu vykonal poľský teológ Dr. Artur Jerzy Katolo, keď sa zaoberal morálnym záväzkom 
pomoci nenarodenému dieťaťu v dejinách u Francesca Emanuella Cangamila. Autor sa tu venuje aj histórii 
statusu embrya v dejinách Cirkvi.9

Indikácie

Ospravedlňujúce dôvody, ktoré Cirkev neschvaľuje sa nazývajú indikácie. Peschke rozlišuje 
eugenickú, kriminologickú, sociálnu a terapeutickú indikáciu (KHP II 291):

Eugenickáa) -dieťa sa narodí pravdepodobne s ťažko postihnutými vadami (otázka, ktorá sa 
6 Ak diagnóza potvrdzuje ťažké genetické vady, rozhoduje sa dnes pre potrat 90% žien. Katolícka etika s tým nemôže 
súhlasiť. Dieťa s dedičnou vadou nesmie byť usmrtené v materskom lone, ani po narodení. Maximálne sa môžeme 
vzdať mimoriadnych prostriedkov pre udržanie pri živote, KHP II 267. Pozri k tomu výbornú štúdiu českej žurnalistky 
Jany Doležalovej o genetickom screeningu v časopise Reflex, Bude moje dítě zdravé?, www.reflex.cz/Clanek 26302.
htlm .
7 Otázka: kedy jednajú rodičia nezodpovedne, ak plodia deti a trpia dedičnou chorobou? Áno za úzko vymedzených 
podmienok, že dvojica podstupuje 25% riziko, že splodí dieťa s ťažkými genetickými vadami a že nie je schopná bez 
finančnej alebo inej pomoci túto situáciu zvládnuť, KHP II 268. 
8 Práve včera 11.4. 2008 schválil nemecký parlament „dovoz“ embryonálnych kmeňových buniek za účelom výskumu, 
čo označili katolícke mádia za čierny piatok http://www.kath.net/detail.php?id=19530 . Mníchovský arcibiskup Marx však 
zdôraznil, že Cirkev sa k týmto embryonálnym bunkám vždy bude správať ako k niekomu a nie niečomu. Táto téma je 
práve v Nemecku veľmi háklivá pre ich nacistickú minulosť. Súčasne výskum verejnej mienky Infratest poukázal na ne-
gatívne stanovisku verejnosti k tomuto kroku. Výskum embryonálnych  kmeňových buniek totiž predpokladá usmrtenie 
ľudských embrii http://www.kath.net/detail.php?id=19527 .
9 Artur Jerzy Katolo, Moralny obowiazek pomocy dziecku nienarodzonemu wedlug Embriologia sacra. Ovvero dell´uffizio 
de´sacerdoti, medici, e superiori, circa l´eterna salute de´bambini racchiusi nell´utero. Libri quattro. Francesco Emanu-
ello Cangiamila (1720-1763), Gaudium, Lublin, 2006, (AK) s. 52-73. Pohľad na potrat vo svätom Písme poz. aj KHP II 
292.
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pritom vynára znie: prečo sa musí jednať pred pôrodom a nepočkať na narodenie a až potom 
jednať?)
kriminologickáb)  (etická)- po znásilnení, inceste, sociálno- ekonomická situácia, alebo sociálna 
záťaž.
terapeutickác)  (psychiatrická), lekárska, zdravotná, vitálna- ohrozenie života matky. 

4 teologické argumenty pre a proti: nikdy nie je možné zvoliť ako menšie zlo nemravné jednanie 
(priame usmrtenie plodu) miesto iného zla, ktoré je len fyzické- prirodzená smrť matky, alebo spoločná smrť 
matky a dieťaťa.

Najostrejší konflikt medzi tými, čo považujú ľudskú existenciu od počatia a od narodenia je v prípade 
tzv. zdravotnej indikácie- terapeutický potrat, zvlášť ak je v hre život matky (vitálna indikácia). Nielen dieťa, 
ale aj matka sú totiž subjektami „nevinného života“, ktorý je potrebné chrániť.10 Preto ak tehotenstvo prebieha 
normálne, je potrebné všetkými prostriedkami, vynímajúc priame zabitie plodu, starať sa o jeho zdravie 
a život.

Skoblík však pripomína, že v súčasnosti u týchto vzácnych prípadov terapeutickej indikácie „života 
proti životu“ je v morálnej teológii tendencia dať prednosť životu matky pred životom dieťaťa, ktoré, videné 
z dlhodobého hľadiska, nie je možné bez záchrany matky zachrániť (teda prípad buď zahynie matka, 
alebo dieťa).11 Tu by išlo skôr o nepriamy potrat.12 V iných prípadoch je nutné prenechať výsledok Božej 
prozreteľnosti.

Skoblík pripomína, že významné informácie o plode sa dajú získať po jeho vzniku ultrazvukom. Tak 
sa dá zistiť aj abnormálna odchýlka. Odhliadnuc od prípadu, že plod je v maternici mŕtvy (vtedy je treba ho 
rýchle odstrániť), alebo, že zistený útvar celkom iste nie je a nebude človekom (takisto rýchle odstránenie), 
tak odstránenie živého plodu i v prípade malformácie (znetvorenej podoby alebo tvaru), ak je aspoň možné 
o znetvorenom plode uvažovať ako o budúcom človeku (ide o nedotknuteľné právo človeka pri pozitívnej 
pochybnosti), sa znova rovná potratu. Samozrejme aj on pripúšťa otázky, ktoré ešte ostávajú na riešenie: aká 
malformácia ešte dovoľuje hovoriť o plode ako o človeku? Aké sú kritéria pre homo sapiens?

Hlavné kritérium pre posúdenie, či sa jedná o zdravo sa vyvíjajúceho človeka je embryogenéza 
(vývoj orgánov prebieha úmerne k dobe vývoja, teda anatomické hľadisko)13. Jasný prípad, kedy vývoj takto 
neprebieha, je tzv. mola hydatidosa (sneť, pleseň hroznová) úplná a čiastočná (v tomto prípade v sebe 
obsahuje zárodok človeka), ktorá je silne karcinogénna, preto treba ju hneď vybrať. U čiastočnej sa uplatňuje 
principibus duplicis effecti (chcem odstrániť aktuálne nebezpečenstvo a nechcem odstrániť zárodok, lenže 
jedno bez druhého nie je možné). Podľa Skoblíka ostatné zmeny smerom k zradnej odchýlke nie je možné 
jednoznačne označiť za „nečloveka“. Pri pochybnosti sa uplatňuje isté právo tretej osoby a nie je možné plod 
odstrániť.

Niektoré potraty sú výsledkom úplne bezstarostného rozhodnutia z nepatrného dôvodu. Iné sú však 
výsledkom vyčerpávajúceho a márneho zápasu človeka so sebou samým, alebo so svojím okolím. 

Skoblík nakoniec dodáva, že snáď žiadna oblasť MT nie je tak dramatická ako táto. Objektívne 
nesprávne jednanie a subjektívny hriech musia byť jasne označené a odmietnuté, aj keď za ne hovoria 
mimoriadne háklivé okolnosti. K mravnosti jednania však takisto patrí starostlivosť o človeka po čine.14 Takisto 
je veľmi doporučené opatrne hovoriť o potrate ako o vražde.15

10 Ďalšie rozdiely hodnôt vidieť pri ekonomickom posudzovaní „výhodnosti“ počatia, alebo pri sociálnych 
ohľadoch.
11 S 186, poz. aj zaujímavý komentár Peschkeho KHP II 297-8.
12 EV 62 je formulované tak všeobecne, že zahrňuje odmietnutie priameho terapeutického potratu. Peschke však kladie 
otázku, či odôvodnenie tohto textu prirodzeným právom (a to na prvom mieste), neumožňuje pripustiť výnimku, ak ju 
nevylučuje práve prirodzené právo?
13 S 186. Pozri aj AK 199-208, kde sa autor zaoberá embryogenézou Cangiamila v 18. storočí na Sicílii. Dejiny terapeu-
tického potratu viz. KHP II 295-296.
14 Evangelium Vitae sa vyslovuje s veľkou opatrnosťou o ženách, ktoré spáchali potrat a žiada ich neodsudzovať, ale 
umožniť im návrat, EV 99.
15 Skoblík pripomína stretnutie JP II. s lekárnikmi, ktorí takisto musia odmietnuť žiadosť o prostriedky neslúžiace k lieč-Skoblík pripomína stretnutie JP II. s lekárnikmi, ktorí takisto musia odmietnuť žiadosť o prostriedky neslúžiace k lieč-
be, ale odporujúce zákonom prírody a dôstojnosti osoby. To však predpokladá vernosť katolíckemu pohľadu, hlavne 
zabránenie útokom na život. Katolícky lekárnik má byť pozorný poradca, ktorý zákazníkovi (svojmu blížnemu) poskytuje 
nielen odbornú, ale aj všeobecne mravnú pomoc, S 187.
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Umelé oplodnenie a oplodnenie in vitro16

U týchto stále častejších prípadov (aj na Slovensku) nejde o prirodzený pohlavný styk, ale k potrebnému 
oplodneniu dochádza pomocou mechanických, umelých prostriedkov (striekačky na prenos spermií).17 Ak 
ide o mimomanželského darcu, tak sa tento úkon nazýva heterológna inseminácia odmietnutá aj Piom XII. 
aj teológmi. V prípade vlastného manžela sa jedná o homológnu insemináciu- isté metódy skôr umožnia 
dosiahnuť cieľ a mali by sa nazývať skôr „asistované oplodnenie“, ktoré sa nestretáva s výhradami.18

Sväté Písmo a tradičná prax Cirkvi vidia v mnohodetných rodinách znak Božieho požehnania 
a veľkodušnosti rodičov. Dieťa teda v prvom rade znamená dar.

Treba napomáhať výskumom, zameraným na zníženie ľudskej neplodnosti pod podmienkou, že sa 
postavia do služieb ľudskej osoby, jej neodňateľných práv a jej skutočného a celkového dobra podľa Božieho 
plánu a Božej vôle (Donum vitae Introductio 2), KKC  2375. Techniky, ktoré vylučujú spoločné rodičovstvo cez 
tretiu osobu (darovanie spermií alebo vaječnej bunky, prepožičanie maternice) sú však závažne nemorálne, 
KKC 2376.

Heterológna inseminácia a heterológne umelé oplodnenie porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca 
a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve a zrádzajú výlučné právo manželov stať 
sa rodičmi iba prostredníctvom jedného a druhého (DV 2,1).

Homológna inseminácia a homológne umelé oplodnenie sú možno menej škodlivé, ale ostávajú 
morálne neprijateľné (KKC 2377). Oddeľujú totiž pohlavný akt od úkonu plodenia (biologickú stránku od 
personálnej). Akt, ktorý je základom existencie dieťaťa, už nie je aktom, ktorým sa dve osoby navzájom 
dávajú, ale aktom, ktorý zveruje život a identitu embrya moci lekárov a biológov a zavádza nadvládu techniky 
nad počiatkom a osudom ľudskej osoby. Táto je svojou povahou v rozpore s dôstojnosťou a rovnosťou, ktoré 
majú byť spoločné rodičom a deťom (DV 2,5). 

Plodenie je z morálneho hľadiska pozbavené svojej vlastnej dokonalosti, keď nie je chcené ako ovocie 
manželského aktu. Jedine rešpektovanie spojitosti medzi význammi manželského úkonu a rešpektovania 
jednoty ľudskej bytosti umožňujú také plodenie, ktoré je v zhode s dôstojnosťou ľudskej osoby (DV 2,4). Ak 
pár pre trvalú impotenciu nie je manželstva schopný, neuzatvára ho platne (CIC 1084 § 1).

Nepriame umelé oplodnenie je dovolené (požitie fyzického, alebo chemického prostriedku k tomu, 
aby sa styk stal možným a plodným.19

Dieťa teda nie je dlh, na ktorý možno mať nárok, ale dar, Boží dar. Nemožno ho teda považovať za 
predmet vlastníctva, k čomu by viedlo uznanie domnelého „práva na dieťa“. Tuto má iba dieťa skutočné 
práva: byť plodom osobitného úkonu manželskej lásky svojich rodičov a byť rešpektované už od počatia20 
(DV 2,8), KKC 2378.

Fyzická neplodnosť nie je podľa evanjelia absolútnym zlom. Takíto manželia, ako hovorí Katechizmus, 
sa majú spojiť s Pánovým krížom a môžu adoptovať opustené deti, alebo vykonávať náročnú službu v prospech 
blížneho, KKC 2279. 

Prejavenie manželskej lásky a priateľstva je dostatočný dôvod k manželskému aktu. Preto Cirkev 
vždy pripúšťala manželstvo aj pre osoby, ktoré z dôvodu veku alebo zdravia nemôžu mať deti.21

16 KHP II 257-261.
17 K presnejšej terminológii poz. Umelé oplodnenie, zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu č.2, Serafín, Bratisla-
va, 1999.
18 Sporné metódy v katolíckej lekárskej etike sú, ak sa semeno získava použitím kondómu, a pod. K tomuto poz. komen-
tár Peschkeho KHP II 258. Umelé oplodnenie nahradzujúce manželský akt je nedovolené, ani masturbáciou, KHP II 259, 
pozn. 416- inštrukcia Kongregácie pre náuku viery a KKC 2377.
19 Použitie liekov, ktoré zvyšujú plodnosť, nástroje na predĺženie pohl. údu, aby semeno vniklo do tela manželky, B II 
196. V prípade mimotelového oplodnenia „in vitro“ poz. komentár KHP II 259. Ak je sterilita spôsobená geneticky, môže 
sa týmto oplodnením genetická vada ďalej prenášať, KHP II 260. 
20 Chýba tu však podobne ako u homosexuálnej problematiky tolerancia k čím ďalej väčšiemu množstvu inak narode-Chýba tu však podobne ako u homosexuálnej problematiky tolerancia k čím ďalej väčšiemu množstvu inak narode-
ných detí.
21 Peschke pripúšťa vylúčenie detí z milostného vzťahu napr. kvôli dedičnej chorobe, KHP II 361. Avšak sám zdôrazňu-Peschke pripúšťa vylúčenie detí z milostného vzťahu napr. kvôli dedičnej chorobe, KHP II 361. Avšak sám zdôrazňu-
je, že CIC 1096 § 1 a 1101 § 2 manželstvo, ktoré vylučuje právo na plodné manželské spojenie považuje za neplatné. 
Z toho vyplýva, že aj keď ide o riziko počatia, musia sa využívať neplodné dni, a to po vzájomnej dohode, bez porušenia 
práva na plodné manželské spojenie, KHP 417. Táto otázka však nie je jednoduchá. V prípade fyzicky postihnutej ženy, 
kde lekári neodporúčajú deti je pre sobáš potrebná výnimka z ordinariátu. Nesmie sa však zabúdať ani na vyššiespo-
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Zopakujme si teda katolícke zásady, ktoré platia pri prevádzaní lekárskych potratov:22

Feticidium1. - chirurgická operácia, ktorá priamo usmrcuje plod (fetus) je vždy nedovolená.
Priame prevedenie potratu- vždy ťažký hriech (usmrtenie nevinného). Nedovolený je aj tzv. eugenický 2. 
potrat- narodenie s ťažkými vadami. Ani potrat, ak je ohrozený život matky, nie je dovolený- dieťa nie 
je nespravodlivým útočníkom na život matky, preto nie je dovolené ho zbaviť života.23

Nepriame usmrtenie plodu, alebo nepriame vyhnanie plodu je dovolené z primerane vážnej príčiny 3. 
(principium duplicis effectus)- teda z vážneho dôvodu je možné matke podať liek, alebo uplatniť 
spôsob liečby, ktorý mimo uzdravujúceho účinku pôsobí aj vyhnanie plodu. Peschke formuluje 
všeobecnú zásadu, že lekárske zákroky, ktoré predstavujú pravdepodobné, alebo isté nebezpečenstvo 
pre život dieťaťa, ako svoj nechcený a nepriamy následok sú dovolené v prípade nebezpečnej 
choroby ohrozujúcej život matky.24 Je však ťažkým hriechom bez vážneho dôvodu vystavovať plod 
nebezpečenstvu straty života.
urýchlenie pôrodu je možné ak je morálna istota, že dieťa bude žiť mimo matkinho tela a je z dostatočnej 4. 
príčiny dovolené, T II 107.

Nakoniec poukážem aj na niektoré zvláštne prípady nepriameho prerušenia tehotenstva:25

mimomaternicové tehotenstvo1. - ak je možné zachrániť dieťa, je nutné čakať až do dozrenia plodu 
a potom dieťa operatívne vyňať a snažiť sa ho udržať pri živote. 

Avšak aj tu existujú prípady, u ktorých nie je žiadna nádej na záchranu plodu matky a život 
matky je vážne ohrozený. Moralisti tvrdia, že v takomto prípade je dovolené vyňať celý vaječník aj 
s plodom. V takomto prípade ide o orgány patologického charakteru, ktorých vyňatie je lekársky 
povedané nutné, teda sa jedná o dovolené použitie principium duplicis effectus alebo nepriameho 
usmrtenia. 

V prípade tzv. brušného tehotenstva je potrebné vyňať celú placentu aj s plodom (laparotómia). 
Teda sa jedná o priame usmrtenie. Riešením tu je, že plod v tomto prípade je vlastne smrteľným 
nádorom v tele matky. Iní doporučujú počkať až plod dozreje a otvorením placenty sa uskutoční nutný 
lekársky zásah. Obe riešenia sú však podľa Beneša viac alebo menej násilné a umelé. Posledné 
rozhodnutie je potrebné nechať svedomitému lekárovi, ktorý je ochotný vykonať všetko pre záchranu 
plodu aj matky. Prednosť sa dáva životu zachrániteľnému pred nezachrániteľným. Existujú však aj 
prípady zdravo narodených detí mimo maternice.
rakovina uteru 2. - v tomto prípade je dovolené odstrániť rakovinou postihnutú maternicu, keď je to 
nutné pre záchranu života matky.
Hydramnion 3. (zmnoženie plodovej vody)-choroba, ktorá sa lieči punkciou, pri ktorej vyteká tekutina. 
Táto punkcia môže spôsobiť potrat, ale nemusí. Keďže ide o záchranu života matky, je dovolené ju 
použiť.
Samovoľný potrat (maternicové krvácanie pred dosiahnutím životaschopnosti plodu4. , KHP II 
255)- započatý a nemožné zastaviť je dovolený aj vyčistiť (vyškrabať uterus), aby matka netrpela 
prílišnou stratou krvi.
Tehotenstvo vo vajcovodoch5. - tu plod nedosiahne životaschopnosti, ak sa podviažu cievy a vyoperuje 
vajcovod, aby sa zastavilo silné krvácanie vzniknuté jeho pretrhnutím. Tu by strata života plodu, pokiaľ 
už nie je mŕtvy, bola nepriamym následkom zákroku, KHP II 256.
Hydrocephalus6. - plod sa nemôže prirodzene narodiť (má v mozgu nahromadené množstvo vody), nie 
je dovolené však použiť craniotómiu (rozsekanie hlavičky)- to by šlo o priame usmrtenie. Je dovolené 
použiť punkciu, aby vytiekla tekutina a dieťa so zmenšenou hlavou prišlo na svet, často však umrie, 
T II, 110.

menuté delikátne poučenie.
22 Por. B II 126.
23 B II, KHP II 296-297. Zavrhnuté je to encyklikou Casti Connubii Pia XI. a Jánom Pavlom II EV 58; poz. aj komentár 
Peschkeho KHP II 297.
24 Otázka v prípade v treťom mesiaci tehotnej ženy, chorej na rakovinu s veľmi rýchlo sa vyvíjajúcim tumorom. Keď-Otázka v prípade v treťom mesiaci tehotnej ženy, chorej na rakovinu s veľmi rýchlo sa vyvíjajúcim tumorom. Keď-
že naše lekárske predpisy ohľadne chemoterapie túto nedovoľujú bez prerušenia tehotenstva myslím si, že katolícke 
riešenie je tu veľmi ťažké. Najlepšie riešenie by bola chemoterapia bez prerušenia tehotenstva. Vystáva tu aj problém 
svedomia prísklušného konajúceho lekára a prípadné riešenie na politicko-legislatívnej úrovni.
25 Por. B II 126-127.
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Na záver by som pripomenul slová Victorie Thorn, zakladateľky projektu Pachel, ktorá 5. apríla 2008 na 
medzinárodnej konferencii v Ríme organizovanej Pápežským inštitútom Jána Pavla II. pre štúdie manželstva 
a rodiny a spoločnosti „Knights of Columbus“ s názvom „Olej na rany: odpoveď na dôsledky rozvodu a potratu“ 
zdôraznila, že vnútorné zlomenie z dôvodu ukončenia tehotenstva bráni miliónom ľudí vydať sa na ich cestu 
viery a takto prežiť Božský život v plnosti. Súčasne si myslí, že tento čin pociťovaný jednoznačne ako hriech 
privádza silné duchovné zranenie. Cirkev musí teda okrem jasného prorockého stanoviska v prípade ochrany 
nenarodených detí pomôcť aj k uzdraveniu miliónov potratmi zranených ľudí, teda k Božiemu zmiereniu 
a uzdraveniu. Ženy, ktoré takéto uzdravenie prežili, už nepomýšľajú na zopakovanie takéhoto činu. Muži, 
ktorí sa takto zotavili z prerušenia tehotenstva vedome spolupracujú na tom, aby už nedošlo k takejto situácii. 
Títo ľudia sa takto stávajú „uhoľnými kameňmi kultúry života“.26 
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EDUKáCIA – pROSTRIEDOK K ZÍSKANIU AKTÍVNEHO pRÍSTUpU RODIčOV V STAROSTlIVOSTI 
O NOVORODENCA

Baňasová V., Peřinová N.

FNsP J. A. Reimana v Prešove 

Edukácia je širšie chápaný proces výchovy a vzdelávania, osvojenie si poznatkov a zručností a 
vytváranie hodnotových postojových, citových a vôľových štruktúr osobnosti. Potreba učenia je požiadavkou 
na zmenu správania a postojov, ktorá je u matky potrebná na to, aby dokázala zvládnuť určité činnosti v 
starostlivosti o dieťa.

Edukácia predstavuje intencionálne pedagogické zámerné vedenie a kultiváciu vo vzájomných 
interakciách, v ktorých je potrebné prostriedky edukácie chápať komplexnejšie, či už ide o sústavu edukačných 
činiteľov a inštitúcií, ich obsahy, metódy a prostriedky, alebo pedagogické využívanie žiaduceho potenciálu 
funkcionálneho utvárania osobnosti (Šuverová, S., Manniová, J., 2008).

Efektívna edukácia tak môže vyvolať zmeny v oblasti poznatkov, ich pochopenia vo vzájomných 
súvislostiach a následne ovplyvňovať hodnotový systém, priniesť posun v presvedčeniach a postojoch. 
Zmyslom výchovy a vzdelávania je podporiť učenie a ovplyvniť druh voľby uvedomelých a informovaných 
rozhodnutí, ktoré človek preferuje v zdraví alebo v chorobe. Dôležitou funkciou je pomoc získať potrebné 
zručnosti, hlavne však zmenu konania a životného štýlu (Horváthová; M., 2000). 

Humanizačné trendy pri edukácii rodičov poukazujú dôraz na komplexný rozvoj osobnosti v oblasti 
kognitívnej, emocionálnej, motivačnej a v oblasti sociálnej. Od sestry sa vyžaduje, aby mala vedomosti o 
podpore vzájomných vzťahov:

empatia (vcítenie sa do myslenia, konania a správania rodičov)- 
facilitácia (pomoc, rada, usmerňovanie, vystríhanie)- 
persuázia (ovplyvňovanie, pôsobenie, presviedčanie), ktoré sú na základe pedagogickej diagnostiky - 
zakomponované aj do individuálnych edukačných programov (Šuverová, S., Manniová, J., 2008).
Sústava činiteľov, ktoré sa na edukácii podieľajú: edukátor (zdravotnícky pracovník), edukant (matka, 

otec, príbuzní) a sociálne prostredie (nemocnica, edukačná miestnosť, lôžko).
Miesto kde sa edukácia realizuje sa nazýva edukačné prostredie, ktoré zahŕňa: 

ergonomické prostredie - t.j. fyzikálno-senzorické elementy ako osvetlenie, teplota, farba, zvuk (resp. - 
nehlučné prostredie), priestor, nábytok
edukačné prostredie - súbor psychosociálnych vplyvov a vzťahov – klíma a atmosféra, v rámci - 
edukácie, v ošetrovateľstve je nutné zaručovať aj prípadnú intimitu (Magerčiaková, 2008).
Vývoj vzťahov rodičov k dieťaťu je ovplyvnený tiež prístupom zdravotníckeho personálu k rodičom, 

zvlášť k matke. Zdravotnícky personál by preto mal byť školený i v otázkach medziľudskej komunikácie a 
podpory v ťažkých životných situáciách. 

Edukačnú rolu sestry nie je možné vykonávať bez adekvátnej profesionálnej prípravy, pričom úspech 
sestry - edukátorky závisí od jej osobnostných a vzdelanostných predpokladov (Magerčiaková, 2008). Preto 
významné miesto pri edukácii rodičov zohráva:

edukácia sestier a pôrodných asistentiek,- 
prenatálna príprava tehotných žien, (zaviesť prenatálne kurzy na podporu prípravy matky na dojčenie, - 
kde by pracovali skúsené sestry/pôrodné asistentky, ktoré by poskytovali budúcim matkám dostatok 
informácií o význame prirodzenej výživy a technike dojčenia) (Simočková, 2002b),
edukácia matky, otca a príbuzných.- 
Sústavu edukačných prostriedkov v ošetrovateľstve tvoria rozmanité edukačné činnosti sestry, v 

ktorých sa využívajú jej skúsenosti a životné situácie. Čím lepšie dokáže sestra/edukátor využívať edukačné 
prostriedky, tým bohatšie a účinnejšie je jej pedagogické pôsobenie.

Výber správnych prostriedkov edukácie vytvára optimálne podmienky pre edukáciu v mimoriadnych 
podmienkach (nemocnici) a situáciách. Výchovné prostriedky, ktoré ako formatívne prostriedky ovplyvňujú 
osobnosť a prácu edukátora. Didaktické prostriedky sú všetky tie prostriedky, ktoré má sestra k dispozícii 
na dosiahnutie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Sú vlastne pracovnými prostriedkami pre rodičov 
a sestry.
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Prostriedky na edukáciu rodičov môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:
výber vhodných pomôcok na ošetrenie a špeciálnu starostlivosť o dieťa,- 
zostavenie edukačného plánu (vypracovanie edukačných jednotiek),- 
naviazanie kontaktov a spolupráca s rodičmi, skupinou matiek,- 
naviazanie spolupráce so sestrami z oddelenia.- 

Z ďalších prostriedkov na oddelení sú to:
informačné letáky (napr. o očkovaní, skríningových vyšetreniach),- 
brožúry pre rodičov (u rizikových novorodencov),- 
plagáty (o požičiavaní odsávačiek MM, ošetrovaní pokožky, ...),- 
CD, videokazety (starostlivosť o novorodenca, ...).- 

Medzi dôležité prostriedky patrí aj:
podávanie informácii, komunikácia zo strany personálu,- 
podpora a pomoc dieťaťu a rodine orientovať sa v novej situácii, aktivovať vnútorné sily a účinne čeliť - 
nepríjemným situáciám spojeným s liečbou a pobytom v nemocnici,
podpora vzájomných vzťahov, - 
podpora a praktická pomoc (v spoločnej práci s rodinou, pri získaní zručností, dosiahnutí zmien - 
v ich správaní a konaní, patrí sem aj pomoc a inštruktáž matiek ako majú správne priložiť dieťa 
k prsníku, ...),
starostlivosť o matku a dieťa. - 
Popôrodná starostlivosť musí byť založená na spolupráci s rodičmi. Rodičia pri kontakte s deťmi by 

sa mali naučiť postupné kroky ako pristupovať k dieťaťu. Táto starostlivosť je individuálna, prispôsobovaná 
na základe ich aktuálnych potrieb s poskytovaním pozitívnej stimulácie. Ide o postupný systematický prístup 
podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa. Dôležitá je komunikácia s rodičmi, ktorá uľahčí prvý kontakt 
s novorodencom, ktorý je v inkubátore. 

V súčasnosti, berieme v úvahu aj otca, ktorého spolupráca a citová angažovanosť počas tehotenstva, 
pôrodu a popôrodnej starostlivosti  je nenahraditeľná (Peřinová, 2008).

Pri edukácii matiek fyziologických novorodencov je nesmierne dôležitý prvý kontakt s dieťaťom a 
podpora pri dojčení. Matke treba vysvetliť významnosť materského mlieka. Materské mlieko je najlepšou 
výživou pre dieťa, pretože obsahuje všetko, čo dojča potrebuje pre svoj vývin. Dojčenie veľmi priaznivo 
pôsobí biologicky aj emocionálne na zdravie matky aj dieťaťa. Pre úspešný začiatok a rozvinutie dojčenia je 
potrebná všestranná pomoc zdravotníckych pracovníkov už počas tehotnosti a hneď po pôrode. (Simočková, 
2002b) Dôležitá je aj edukácia matiek v starostlivosti o prsníky a poradenstvo v oblasti starostlivosti o dieťa. 

Boledovičová (2008a) uvádza klasifikačné systémy a pokladá ich za vhodný prostriedok na rozvoj 
a podporu dojčenia, pretože umožňujú sestrám poskytovať kvalitnú a vysoko profesionálnu starostlivosť 
matkám a novorodencom nielen počas hospitalizácie, ale i po prepustení do domáceho prostredia, keď 
sestry v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti pokračujú v podpore a udržiavaní dojčenia.

Efektívna komunikácia je prejavom vysokej odbornej úrovne. Zvýšená citlivosť matky je veľmi potrebná 
a účelná, pretože je tak vyladená na rovnakú mieru citlivosti, akú má jej novonarodené dieťa. Povzbudenie, 
citová podpora a pochvala matke zlepšuje jej psychický stav i zdravotný stav a pomáha jej k lepšiemu 
priebehu dojčenia. Pri povzbudzovaní a pochvale sa matka učí rýchlejšie a účinnejšie, než pri vytýkaní chýb 
a kritizovaní (Boledovičová, 2008b).

Podľa Simočkovej (2002a) je dôležité zlepšiť informovanosť matiek v problematike dojčenia 
poskytovaním príručiek o dojčení, ktoré by obsahovali zásadné poznatky o prednostiach dojčenia zo 
zdravotného aj výchovného hľadiska.

Rodičia majú byť informovaní a edukovaní o postupných krokoch, ktoré budú dostávať počas hospitalizácie 
dieťaťa: kde je umiestnené ich dieťa, čiže prostredie, o zdravotníckej technike, o tom, kto sa bude starať 
o dieťa a možnosti návštev – prístupe rodičov na oddelenie, hygienických opatreniach pri vstupe na oddelenie. 
V tomto období je dôležitá komunikácia s rodičmi. Je nevyhnutným predpokladom naviazania spolupráce. 
Je tu potreba neustáleho vysvetľovania, opakovania, uisťovania, predávania písomných informácií. Pokiaľ je 
verbálna komunikácia limitovaná, mala by sa nahradiť inými alternatívami, napr. informačnými letákmi alebo 
videom.

 Keďže nezrelí novorodenci nemôžu byť ihneď po narodení dojčení je veľmi dôležitá edukácia matky 
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o odstriekavaní materského mlieka, o udržiavaní laktácie a neskôr o klokankovaní. Podpora pri obnove dojčenia 
a pomoc pri riešení problémov s dojčením, ak je dieťa stabilizované a ak je možné začať s dojčením je proces 
náročný, zložitý a individuálny. Každé dieťa sa začína učiť rozdielnym tempom, vyžaduje trpezlivosť matky 
a pomoc a podporu sestry. Matka potrebuje získať vedomostí a zručností na rozvoj a podporu efektívneho 
dojčenia.

Plánované prepustenie do domáceho prostredia je zamerané na prípravu rodičov, aby získali dostatok 
vedomostí o následnej starostlivosti. Pred prepustením dieťaťa do domácej starostlivosti by mal lekár i sestra 
zhrnúť informácie o tom, ako pokračovať v liečbe a v ošetrovaní dieťaťa. 

Sestry by mali byť poradkyne v určitej oblasti starostlivosti ako rodičom, tak aj ošetrujúcim sestrám, 
zaisťovať pomôcky potrebné domov, vytvárať edukačné materiály a edukačné postupy. (Sedlářová, 2008) 
Úlohou nie je len pomáhať rodičom, ale pomôcť skupine matiek definovať ich problémy, zistiť ich príčinu a 
ukázať, ako môže dôjsť k pozitívnej zmene.
Edukačný plán pre rodičov:

výber metód je dôležitý pre vytvorenie plánu pri podpore rodičov participujúcich na starostlivosti.- 
Spôsob realizácie edukácie

efektívne využívanie rôznych prostriedkov edukácie v prospech účinnej podpory a praktickej pomoci - 
zameranej na získanie poznatkov a zručnosti u matky v starostlivosti o dieťa,
dôležité je, aby v edukačnom procese sa vytváralo čo najviac príležitosti na to, aby rodičia sami kládli - 
otázky, 
vytvárať rodičom priestor na rozvoj zodpovednosti za seba i za dieťa a na riešenie problémov, - 
výborným prostriedkom pre nácvik dialógu a vzájomnej komunikácie v skupine  matiek je vytváranie - 
komunikačných situácií, rolový dialóg, interview.
Edukačné metódy aktivizujú vnútorné mechanizmy učenia sa rodičov v interakcii so sociálnym 

prostredím. Nesmierny význam pri edukácii má vhodný výber metód a aplikácia konkrétnej metódy vzhľadom na 
individuálne rozvojové predpoklady dieťaťa ako aj podmienky konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzajú.
Význam edukácie ako prostriedku k získaniu aktívneho prístupu rodičov v starostlivosti o novorodenca:

pomoc pri vytváraní pozitívneho vzťahu matky s dieťaťom,- 
dostatok informácií o starostlivosti o dieťa,- 
význam prípravy matky na spoluúčasti,- 
zapájanie sa matky do starostlivosti o dieťa,- 
spolu so zdravotníckym personálom sa podieľajú na starostlivosti o svoje dieťa,- 
má dôležitý význam v starostlivosti o matku a dieťa.- 

Vďaka už spomínaným aktivitám zdravotníckych pracovníkov, ako je zavádzanie moderných 
ošetrovateľských metód a edukácia v problematike súvisiacej s dojčením, sa negatívny trend v poklese 
frekvencie a dĺžky dojčenia zastavuje. Zásadné zmeny by bolo možné dosiahnuť zavedením štandardov 
týkajúcich sa edukácie dojčiacej matky v zdravotníckych zariadeniach. K zlepšeniu tejto situácie  by významne 
prispelo tiež zvýšenie vzdelanostnej úrovne mládeže skvalitnením výchovy k rodičovstvu a materstvu na 
školách (Simočková, 2002b). 

Nepripravení rodičia prežívajú silný strach o dieťa a súčasne pocity bezmocnosti, neistoty, depresie. 
Cieľom je podporiť aktivity vďaka ktorým sa pôrod a narodenie dieťaťa môže stať naplňujúcim a životným 
zážitkom pre všetkých zúčastnených a urobiť potrebné kroky, aby sme vytvorili čo najprirodzenejšie podmienky 
pre matku a dieťa. Rezervy vidíme ešte v komunikácii sestry s matkou a príbuznými. 

Simočková (2002a) uvádza, že náprava sa v tomto smere robí najmä v nemocniciach, v ktorých sa 
zavádzajú moderné postupy v ošetrovateľskej starostlivosti o matku a dieťa.

V rámci humanizačných trendov naším cieľom je podporovať neobmedzený kontakt matky a rodiny 
s dieťaťom, rešpektovať individualitu rizikového novorodenca, podporovať matku a rodinu k aktívnej účasti 
na starostlivosti o ich dieťa.
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OŠETROVATEĽSKá STAROSTlIVOSť O DIEťA SO  SyNDRóM CORNElIA-DE-lANgE

kokoruďová J.1, Zavacká A.2, Barnášová E.2

1 Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Poprad
2Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec

Úvod
Syndróm Cornelia-de-Lange je kongenitálny syndróm, ktorý sa vyznačuje viacnásobnými vrodenými 
chybami a vo väčšine prípadov aj ťažkým duševným poškodením. Ochorenie CdLS zapríčiňuje porucha  na 
chromozóme 5 (BECK, B., MIKKELSEN, M., 1981, s. 271-276).

 V roku 1933 popísala holandská lekárka Dr. Cornelia de Lange dve deti s rovnakými vlastnosťami. 
Jedno dieťa malo 17 mesiacov, druhé 6 mesiacov. Obe deti boli prijaté do tej istej nemocnice v tom istom 
týždni. Niekedy nazývajú tento syndróm aj Brachmann de Lange syndróm podľa Dr. W. Brachmanna, ktorý v 
r. 1916 popísal podobných pacientov.
 Táto diagnóza sa stanovuje len na základe klinických znakov. Napriek mnohým pokusom nebol 
dodnes nájdený biochemický ani chromosomatický marker.
 Predpokladá sa, že daným ochorením trpí 10 000 – 30 000 ľudí. Nie je dokázaný vplyv veku rodičov a 
neexistuje väčšia pravdepodobnosť výskytu podľa pohlavia. Empirické riziko opakovania sa daného syndrómu 
u súrodencov /deti s CdLS-syndrómom/ je 2 % až 5 %.
 V súčasnosti rozlišujeme klasickú  a „miernu formu“, pri ktorej je nízky vzrast, intelektuálne  
poškodenie a dysmorfia tváre menej nápadná a nevyskytujú sa anomálie končatín (MUSTAFA TEKIN, 
2008).

Posudzovanie
 V rámci posudzovania sestra získava sesterskú anamnézu zameranú na genetickú predispozíciu 
v rodine a absolvovanie pravidelných  preventívnych gynekologicko-pôrodníckych prehliadok počas 
tehotenstva vrátane USG vyšetrenie.
Sestra sleduje aj výskyt príznakov ako je dusenie sa, časté vracanie, žuvacie a prehĺtacie problémy, malý 
záujem o príjem potravy, pretože k najčastejším medicínskym komplikáciám patria poruchy tráviaceho traktu, 
gastroesophageálny reflux a ťažké poruchy v prijímaní potravy, Sekundárne sa vyskytuje tiež oesophagitída, 
anémia a sklon k aspirácií, ktoré prispievajú k nízkemu vzrastu týchto detí a patria k najčastejším príčinám 
smrti. Môžu sa vyskytnúť kognitívne defekty srdca rôzneho druhu, pneumónie, rôzne očné problémy a 
poškodenia sluchu.

pri fyzikálnom vyšetrení sestra sleduje typické telesné znaky medzi ktoré patria:
mikrocephalia,-
malý vzrast,-
charakteristický výraz tváre,-
anomálie končatín,-
excesívne ochlpenie tela.-

 Priemerná výška detí s CdLS syndrómom je u dievčat tesne pod 130 cm, u chlapcov tesne pod150 
cm. Tiež pôrodná hmotnosť je v mnohých prípadoch pod 2 500 g.
Hlavné symptómy pre určenie diagnózy sú väčšinou zvláštnosti tváre /okrem iného zrastené obočie, dlhé 
očné viečka a nízke čelo, tenké pery, prominentné philtrum/ v takej miere, že diagnózu možno stanoviť v 
mnohých prípadoch v prvý deň po pôrode. Anomálie rúk a nôh sú rôzneho stupňa.
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Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti
Kognitívny a adaptívny vývoj pri klasickom CdlS
 Schopnosť osamostatniť sa daných osôb je obmedzená, pričom musíme dávať pozor na vek a 
individuálny stupeň vývoja. Ak boli možné rozdiely medzi jednotlivými čiastkovými oblasťami, našli sa relatívne 
silné stránky v oblasti vizuálnej percepcie a ukladania do pamäte, tu boli výsledky až do troch štandardných 
odchýlok vyššie ako v iných oblastiach. Jemné motorické zručnosti boli často lepšie ako stav vývoja vo 
všeobecnosti, ak sa nevyskytli anomálie končatín ťažkého stupňa. Expresívna reč bola vo väčšine prípadov 
zjavne viac retardovaná ako porozumenie reči, obe oblasti boli nižšie ako ostatné schopnosti. Priebeh vývoja 
závisí zrejme od intenzity včasnej podpory. Učiť sa chodiť, sedieť, jesť a obliekať sa, ako aj samostatne 
vykonávať určité príkazy, robia dotyčným osobám značné problémy. Len málo detí dosiahne istý stupeň 
samostatnosti.

Rečový vývoj
 V doteraz vyhotovených štúdiách sa poukazuje, že u mnohých ľudí s klasickou formou syndrómu 
CdLS predstavuje vývoj reči zvláštny problém. Špeciálne deficity nie sú však pre všetky deti s CdLS 
charakteristické.
 Deti, u ktorých vývoj reči nenastal alebo bol veľmi zaostalý, mali často pôrodnú pod 2500 g, malé 
alebo ťažké poškodenie sluchu, redukčné anomálie na horných končatinách, nízku schopnosť kontaktu 
a veľmi oneskorený motorický vývoj. Tiež deti, ktoré sa neučia porozumieť slovami, dosiahnu ale často 
neverbálne schopnosť vyjadrovania sa, ktoré majú veľký význam pre ich sociálnu integráciu. Vyhľadávajú 
napr. pozornosť dospelých, aby sa im priblížili, hláskujú alebo vystierajú ruky, aby boli zdvihnuté. Vedia 
vyjadriť, že niečo nechcú, keď odsunú ruky. Aby vyjadrili svoje želania a potreby, používajú prinajmenšom 
niektoré staršie deti rozdielne výrazové prostriedky gestikulácie. Odovzdávajú objekty, keď potrebujú pomoc 
dospelého pri nejakej činnosti, ťahajú ho za ruku, aby išiel s ňou/s ním, usmievajú sa naňho, keď niečo od 
neho chcú. Napriek tomu ukazovanie je u starších detí veľmi zriedkavé.

Sociálno – emocionálne spôsoby správania sa
Sociálno – emocionálne spôsoby správania, ktoré sú uvedené vo vyšetreniach sa členia do nasledujúcich 
bodov:
Sociálne správanie:

- izolovaný, ako keby žil vo vlastnom svete,
- veľmi priateľský k cudzím ľuďom,
- nezvyčajný očný kontakt,
- nezvyčajná mimika a gestikulácia, ťažkosti pri vyjadrení pocitov.

Telesná aktivita:
- veľmi aktívny/nepokojný, stále v pohybe,
- často veľmi pasívny, sám sa vie zamestnať len na krátku dobu.

Nezvyčajné pohyby a záujmy:
- rozhadzuje rukami, pobieha sem-tam, má zvláštne vzťahy k objektom, pevné zvyklosti, rozčúli sa pri zmenách.

Úzkostlivosť a nálada:
- často nadmieru šťastný, veľmi nešťastný, veľmi bojazlivý, rýchle kolísanie nálad.

Samopoškodzovanie a agresívne správanie:
- hryzenie, škrabanie, údery do hlavy a iné ničivé telesné útoky voči iným deťom bez „zjavnej“ príčiny.

Pozadie často sa vyskytujúcich autoagresií sú ešte nejasné. Predpokladá sa však, že sú v niektorých 
prípadoch vyjadrením telesných bolestí. V mnohých prípadoch sú podmienené preťažením. Podrobná 
analýza podmienok a komunikatívnych funkcií ťažkých spôsobov správania sa je predpokladom pre úspešnú 
intervenciu.
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Zaťaženie rodičov
 Rodičia sa sami opisujú ako veľmi zaťažení. To platí najmä pri bezprostrednej interakcii s dieťaťom. Je 
ťažké pre nich znášať rôzne spôsoby správania sa napr. nízku schopnosť prispôsobiť sa u detí, ako aj zmieriť 
sa s tým, že od nich nedostanú pozitívnu spätnú odozvu. Cítia sa neistí vo svojej vychovávateľskej pozícií, 
môže dochádzať k obmedzeniu plnenia rolí. Psychické zaťaženie rodičov depresiami, problémami v kontakte 
s inými deťmi, obmedzenie spôsobu života a telesné ťažkosti sú často vysoké. Napriek tomu potvrdzuje veľká 
časť rodičov, že chcú vychovávať svoje dieťa doma a nechcú ho dať do ústavu MARY T. MORSE, 2008).

Záver
 Syndróm CdLS u detí je zriedkavo sa vyskytujúci, napriek tomu sa stretávame počas našej praxe 
s ošetrovateľskou starostlivosťou týchto detí, ktorá je náročná po fyzickej, psychickej aj finančnej stránke, ale 
nesmieme zabúdať najmä na podporu a pomoc rodiny.

Zoznam bibliografických odkazov

BECK, B., MIKKELSEN, M. 1981. Chromosomes in the Cornelia de Lange syndrome. Hum. Genet. 1. 
59. 1981, s. 271-276.

MUSTAFA TEKIN2. . Cornelia De Lange Syndrome. [online]. 2008. [citované: 2008-11-09] Dostupné 
na: < www.emedicine.com/PED/topic482.htm >

MARY T. MORSE3. . Education Protocol for Cornelia de Lange Syndrome [online]. 2008. [citované: 
2008-11-09]. Dostupné na: < www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/winter00/cornelia.htm - 24k >

Kokoruďová J.,.:        Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa so  syndróm Cornelia-de-Lange



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 98

KAlMETIZáCIA A JEJ KOMplIKáCIE U DETÍ

Hudáková Z.
 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Poprad

Súhrn
 Tuberkulóza chronické infekčné ochorenie, ktoré sa dá liečiť. V súčasnosti je však považovaná za 
globálny – celosvetový problém, najmä pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v mnohých rozvojových 
krajinách.  Súčasné znalosti o biologických vlastnostiach a imunologickej odpovedi  M. tuberculosis nie sú 
dostatočné na to, aby sa úspešná obrana voči tomuto patogénu realizovala aktívnou imunizáciou. Účinná 
a bezpečná vakcína, ktorá by absolútne chránila pred infekciou, nie je k dispozícii.

Kľúčové slova: Tuberkulóza. Vakcína. Vakcinácia. Prevencia. Očkovanie. Preočkovanie.

Summary 
 Tuberculosis is a chronical infectious illness which is curable. But nowadays, it is considered as a 
global – world problem, especially because of the unfavourable epidemiological situation in many building-up 
countries. Actual knowledges about biological qualities and immuniological answer M. Tuberculosis are not 
sufficient for the successful defence against this patogenis realized by the active immunization. Efficacious 
and safe vaccine, which would save absolutely from the infection, is not available.
  
Key words: Tuberculosis. Vaccine. Vaccination. Prevention. Inoculation. Repeated inoculation.

 Spúšťačom tuberkulózy (TBC) sú baktérie -  Mycobaktérium tuberculosiss. TBC sa stáva nákazlivou až 
vtedy,  keď sa pôvodcovia dostanú von z organizmu. Najčastejšie postihuje mužov vo veku 15-45 rokov.  Zatiaľ 
najúčinnejšou v boji proti tomu ochoreniu je vakcína. Prvé zmienky o očkovaní proti tuberkulóze sa vyskytujú 
v rokoch1908-1918. Vtedy  francúzsky bakteriológ A.Calmett  a francúzsky bakteriológ a veterinár C.Guerin 
vypestovali nový kmeň z Mykobkterium bovis a podľa toho nazvali aj vakcínu BCG (Bacillus Clamette-Guerin). 
Fungovanie BCG vakcíny je založené na predpokladanej blízkej zhode biologických vlastností očkovacieho 
kmeňa BCG s patogénnym kmeňom M. tuberculosis, ktorá vedie ku navodeniu skríženej imunologickej 
reaktivity. 
 U nás sa začalo s očkovaním detí proti tuberkulóze v roku 1926. Vtedy Dr. Švehla v Prahe zaočkoval 
deti v detskom domove.  O rok neskôr takúto akciu u detí v detskom domove urobil v Bratislave Dr. Švejcar. 
Do roku 1939 sa tak zaočkovalo v Čechách a na Slovensku 9 123 detí. Cez vojnu sa očkovanie v Európe 
prerušilo, okrem Švédska a Dánska. Tri roky po skončení 2. svetovej vojny prebehla u nás akcia Červeného 
kríža, v ktorej bolo zaočkovaných 2 045 392 osôb vo veku od 1 do 20 rokov. Na očkovanie sa používala 
tekutá Šulova vakcína. 
 Pravidelné plošné očkovanie proti tuberkulóze sa u nás robí od roku 1953, kedy bol vypracovaný 
a uvedený do praxe  Národný program proti tuberkulóze. Odvtedy sa v Čechách aj na Slovensku vystriedalo 
niekoľko reťazcov vakcín. 

Prevencia – predchádzanie, je zamerané hlavne na zvýšenú odolnosť detského organizmu. Podmieni tvorbu 
obranných buniek pri čom klesá riziko vzniku ťažkého ochorenia. V prevencii sú základné opatrenia zamerané 
na:
1. Primovakcináciu, ktorú podstupujú zdraví novorodenci, kde je  pôrodná hmotnosť nad 2200 g. 
Primovakcinácia sa prevádza aj u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek od 4.dňa po 6.týždeň života 
a kontrola  sa vykonáva v 3.mesiacoch prešetrením miesta vpichu. Aplikuje sa dávka BCG vakcíny 0,05 
ml. Miesto očkovania je horná ľavá končatina  v mieste distálneho úponu m.deltoideus k ramenu. Aplikuje 
prísne intradermálne a vznikne anemický pupenec o veľkosti 3-5mm. Lokálna reakcia býva  v mieste 
vpichu, kde sa meria reakcia. U detí s nežiaducou reakciou sa robí záznam do kalmetizačnej kartičky - 
ďalej NEKAlMETIZOVAť (v 10.rokoch). Očkovanie bez reakcie je vtedy, ak nebola vytvorená jazva v meste 
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vpichu. Očkovanie sa opakuje po ukončení všetkých základných očkovaní medzi  18. – 24.mesiacom. Nutné 
je  negatívne MTX II. Dávka BCG vakcíny je 0,1 ml (od 1.roka). 

Kontraindikácie BCG vakcinácie sú: 
aktívna TBC v anamnéze,--
pozitívne MTX II., pri revakcinácií,--
komplikácie pri primovakcinácií,--
liečba kortikoidmi a imunosupresívami,--
akútne horúčkovité stavy a skorá rekonvalescencia,--
generalizované ochorenia kože,sklony ku tvorbe keloidov,--
HIV pozitívne osoby a chorí na AIDS,--
Gravidita. --

Príčiny komplikácií môžu byť:
vo vakcíne--  - dávka - rôzne vakcíny vyvolajú rôzne reakcie
v pacientovi--  – predispozičné faktory –vek , porucha špecifickej a nešpecifickej imunity 
v zdravotníctve--  - fluktuácia sestier na novorodeneckom oddelení a kalmetizačných strediskách,
nedodržiavanie správneho postupu vakcinácie,--
náväznosť ďalších očkovaní,--
neodobratie podrobnej RA pred primovakcináciou na novorodeneckom oddelení.--

Druhy komplikácií po vakcinácií:
ulcerácia, absces--  - u novorodencov v mieste vpichu , väčšie ako 10 mm,
zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín--  - sklon k fluktuácií alebo vznik fistuly,
najčastejšie postihnuté lymfatické uzliny v ľavej axile, supraklavikulárne a krčné lymfatické uzliny.--

Obrázok 1 Absces a regionálna lymfadenitída 
        - nesprávne miesto aplikácie

Predchádzanie komplikáciám: 
edukácia kalmetizačných a novorodeneckých sestier, --
presun kompetencií z novorodeneckých oddelení na kalmetizačné sestry,--
plánovanie zmeny očkovacieho kalendára - presun primovakcinácie medzi 7-10 mesiac veku --
dieťaťa.
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Liečba komplikácií:
ošetrenie na pneumologickej ambulancii,--
USG abscesu a ľavej axily,--
evakuácia za sterilných podmienok,--
odobratie vzoriek biologického materiálu na kultiváciu a citlivosť na  BK,--
lokálne Framykoin , sterilné krytie,--
chrániť pred vodou do vytvorenia „chráničky“,--
hlásenie o nezvyčajných reakciách - vypisuje pneumoftizeológ.--

2. Revakcinácia – preočkovanie sa vykonáva sa na základe negatívneho MTXII u detí po dovŕšení 10 roku 
života, kedy sa aplikuje dávka BCG vakcíny 0,1 ml nad ľavou lopatkou v hornej tretine pri zadnej axilárnej 
čiare. 

3. Chemoprofylaxia spočíva v podávaní antituberkulotík pacientom , ktorí boli  v kontakte s aktívnou TBC a 
pacientom , u ktorých bola zistená hyperergia MTXII aj keď neboli v priamom kontakte s aktívnou TBC. 
Edukácia obyvateľstva je zameraná na oboznamovanie obyvateľstva s rizikami TBC. Prevádza sa hlavne 
formou  letákov, prednášok a v časopisoch. Zameriava sa aj na  dodržiavanie rád zdravotníckeho personálu 
so zameraním na zdravý životný štýl a  na dodržiavanie zásad základných protiepidemiologických opatrení. 
Možno povedať, že stav TBC v krajine je zároveň barometrom zdravotnej politiky a ekonomických podmienok 
štátu

Záver
 Podľa štatistík sa došlo k záveru, že je nutné pokračovať v BCG vakcinácií aj napriek možnosti vzniku 
komplikácií. Tie totiž predstavujú menšie riziko ako ochorenie, proti ktorému sa očkuje a jeho výskyt, dokonca 
aj morbidita stúpa. 
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KVAlITA žIVOTA DIAlyZOVANÉHO pACIENTA

Šavrnochová I.

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, Interná klinika

Súhrn
 Príspevok je venovaný kvalite života dialyzovaného pacienta. Chronické zlyhanie obličiek a následná 
dialyzačná liečba predstavuje pre pacienta a jeho rodinu zlomovú životnú situáciu, pri ktorej dochádza 
k narušeniu zabehnutého životného štýlu, menia sa hodnoty a potreby pacienta. Predpokladom kvalitnej 
ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaného pacienta je aktívne vyhľadávanie, identifikácia  a pomoc pri 
riešení jeho problémov. 

Kľúčové slová: Kvalita života. Dialyzovaný pacient. Dialyzačná liečba.

Úvod
 V súčasnej dobe, pre ktorú je charakteristické predlžovanie dĺžky života a neustály nárast chronických 
ochorení, sa za hlavný cieľ nepovažuje predĺženie života samo o sebe, ale zachovanie a zlepšenie kvality 
života. Definovať kvalitu života nemožno jednoznačne, a v živote sa ňou bežne nezaoberáme. Uvedomujeme 
si ju najmä vtedy, keď jej hodnota klesá, alebo je ohrozená. Najčastejšie sa hodnotí pri poškodení zdravia, 
v rôznych zlomových životných situáciách, alebo v súvislosti s vývinovým obdobím človeka.
 Podľa Litomerického možno kvalitu života hodnotiť z perspektívy rôznych väzieb, ktoré sú porovnateľné 
s hierarchiou potrieb človeka. Medzi tieto väzby patria základné schopnosti a faktory, akými sú autonómia, 
sebestačnosť, schopnosť rozhodovania, neprítomnosť bolesti a utrpenia, zachovanie zmyslových schopností, 
udržanie sociálneho podporného systému, určitý finančný štandard, pocit užitočnosti pre iných, určitý stupeň 
pocitu šťastia, morálky.(Bullová et al., 1999, s. 9) Dopĺňa však, že „čím sú ľudia starší, tým je vyššia variabilita 
a relativita týchto schopností“. Autor uvádza, že dĺžka života sa síce prelína s kvalitou života no nemusí byť 
zákonite v priamej úmere. S každou pribúdajúcou dekádou života spravidla narastajú zdravotné problémy 
a zvyšuje sa závislosť od iných ľudí, zdravotníckych a sociálnych služieb, čo z určitého hľadiska môžeme 
považovať za zníženie kvality života. (Litomerický, 1996, s. 178)
 Gerontológ Hegyi vymedzuje kvalitu života na základe sociálnych súvislostí, ktoré dáva do vzťahu 
k miere zdravotných problémov. Dobré sociálne zázemie a  profesionálne zabezpečená kontinuálna 
starostlivosť sú pre geriatrických a chronicky chorých veľmi dôležité, ale ide iba o jeden z faktorov kvality 
ich života. Nevystihuje a nedoceňuje ich životnú situáciu komplexne, chýba zhodnotenie osobnej odozvy na 
patologický proces, ich emocionálne stavy, prežívanie a vnútorný svet.
 Podľa Nakonečného (1995, s.152) chronická choroba predstavuje stresujúci faktor, ktorý kvalitu 
života poškodzuje a silno sa odráža v jeho subjektívnej pohode, a to hlavne v zmysle jeho vyrovnávania sa s 
každodennými stresovými príhodami, ktoré môže zvládnuť individuálne, s pomocou príbuzných a ošetrujúceho 
personálu.
 Problematikou kvality života nevyliečiteľne chorých a pacientov terminálnom štádiu sa zaoberá aj O. 
Sádovská. Uvádza, že kvalita života vyjadruje charakter a stupeň fyzickej a psychickej pohody, nezávislosti 
a uspokojenia so životom. Za faktory, ktoré ju ovplyvňujú považuje aspekty fyzické (prítomnosť bolesti a iných 
symptómov ochorenia, neschopnosť zvládať aktivity denného života), psychické ( nálady, obavy zo straty 
sebakontroly), sociálne (rodinné vzťahy, spoluúčasť na spoločenskom živote, práca). Podľa Nemčekovej et. 
al.,  (2000, s. 65-66) v jej prístupe absentuje zhodnotenie duchovnej dimenzie ľudského života.
 Celostný prístup v ošetrovateľstve, vníma pacienta ako jedinečnú bio-psycho-sociálnu a spirituálnu 
bytosť, pričom zrovnoprávňuje subjektívne kritériá s objektívnymi a je vyjadrený novou dimenziou – 
úrovňou kvality života. Tendencia hodnotiť kvalitu života je výsledkom záujmu o poskytovanie vysoko 
kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a tiež snahou o lepšie sledovanie a vyhodnocovanie poskytovanej 
starostlivosti.
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 Súčasné trendy v hodnotení ošetrovateľskej starostlivosti sú charakterizované ako odklon od 
zamerania na chorobu k dôrazu na pacienta, od predĺženia života k zlepšeniu jeho kvality, od objektívnych 
k subjektívnym ukazovateľom – akým je práve kvalita života. ( Nemčeková, Žiaková, 1997, s. 30) Autorky 
uvádzajú, že hodnotenie kvality života môže spočívať:

v posudzovaní meniacej sa dynamiky a  hierarchického usporadúvania ľudských potrieb jednotlivca, --
ktoré vznikajú na úrovni somatickej, psychickej, sociálnej a duchovnej,
v hodnotení možností, respektíve prekážok ich uspokojovania,--
v poznaní významu týchto možností pre konkrétneho človeka.--

 Nemčeková vymedzuje kvalitu života na troch úrovniach, keď uvádza, že ju možno odvodiť „jednak 
od určitých vonkajších, objektívnych okolností a situácií, ktoré determinujú život človeka“ (ochorenie, 
hospitalizácia, bolesť, krízová životná situácia a iné) „a predovšetkým od toho, ako človek určité životné 
zmeny prežíva, zvýznamňuje, akú hodnotu im pripisuje“ ( subjektívna reflexia) a „nie v poslednej miere je 
dôležité, k čomu ho tieto zmeny motivujú, ako korenšpondujú s jeho životnými ambíciami a cieľmi, alebo ako 
im protirečia a ako prispievajú k rozvoju či dezintegrácii jeho osobnosti“. (Nemčeková et al., 2004, s.67-68) Vo 
svojej definícii zvýrazňuje motiváciu človeka a zvládanie zlomových životných situácií. Problém kvality života 
rieši najmä z hľadiska ľudských potrieb, čím vytvára určité metodologické východisko pre ošetrovateľstvo.
 Život človeka je spojený s neustálym napĺňaním rôznych potrieb. Z nich niektoré sú zásadné pre 
ľudskú existenciu, kým iné robia život bohatším, príjemnejším, vytvárajú pocit fyzickej a psychickej pohody. ( 
Kuberová, H., 2003, s. 71) 
 Holistický prístup v ošetrovateľstve nám umožňuje vnímať človeka ako celok, ktorý je analyticky 
rozložený na jednotlivé úrovne ľudského bytia, od ktorých sa odvodia jeho potreby fyziologické, psychické, 
sociálne a duchovné Z pohľadu ošetrovateľstva je potrebné ich chápať komplexne. Počas života a v rôznych 
životných situáciách sa mení ich preferencia. 
 Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú uspokojovanie a hierarchiu potrieb patria: demografické, osobnostné, 
socio - kultúrne, aktuálny stav, symptómy a choroba, predchádzajúca skúsenosť.  Medzi faktory brzdiace 
uspokojovanie potrieb patrí: choroba, osobnosť a individualita chorého, vývinové štádium človeka, medziľudské 
vzťahy, okolnosti, v dôsledku ktorých choroba vznikla. (Kuberová, H., 2003, s. 82-84)

Kvalita života a dialyzovaný pacient
 V počiatkoch dialyzačnej liečby bola meradlom úspechu doba prežitia pacientov. V 70 rokoch  20. 
storočia keď sa dialyzačná liečba stala bežnou záležitosťou, začal si dialyzačný personál uvedomovať, že 
rovnako dôležité ako dĺžka prežitia je aj kvalita ľudského života. V súčasnej dobe je dialyzačná liečba na pomedzí 
dokonalosti. Pacienti zaradení v pravidelnom dialyzačnom programe sú automaticky súčasťou dialyzačno – 
transplantačného programu. Avšak náhrada zaniknutej funkcie obličky umelou, alebo transplantovanou nie je 
vždy, a po všetkých stránkach rovnocenná s pôvodným stavom. S rozvojom  a zdokonaľovaním technológie 
dialyzačnej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti sa síce zvyšuje vek pacientov liečených dialýzou a posúva 
ich kvalitu života, len z boja o prežitie na vyššiu úroveň, ale predsa nie dostatočne blízko úrovni kvality života 
zdravej populácie.
 Zaradenie pacienta do pravidelného dialyzačného programu prináša na jednej strane záchranu a 
predĺženie života, ale na strane druhej zásadne ovplyvní nasledujúci život pacienta, jeho rodiny a blízkeho 
okolia. Človek sa dostáva do situácie, kedy sa musí identifikovať s novou  sociálnou rolou. Táto rola je 
spojená s mnohými obmedzeniami, objavujú sa problémy v oblasti somatickej, sociálnej i duchovnej, čo 
vyvoláva aj psychickú odozvu. Pri nevyliečiteľnom ochorení, akým je chronické zlyhanie obličiek a následnej 
dialyzačnej liečbe sa do popredia dostávajú duchovné potreby. Ovplyvňujú orientáciu človeka a vo vzťahu 
k chorobe sa vystupňujú, nadobúdajú väčší význam.. Človeku pomáhajú a poskytujú iný pohľad na chorobu 
a život. Pomáhajú vysvetliť zmysel ochorenia, skúška viery, ( choroba ako trest?). Pomáhajú akceptovať 
chorobu, pripraviť sa na smrť a nájsť iný zmysel života. (Kuberová, H., 2003, s. 85)
 Dialyzovaný pacient sa potýka s množstvom zdravotných problémov, ktoré či už priamo, alebo nepriamo 
súvisia s jeho chronickým ochorením. Jedná sa o hypertenziu, anémiu, kostnú chorobu, gastrointestinálne 
ťažkosti, kardiovaskulárne komplikácie, hromadenie splodín metabolizmu v krvi, poškodenie ostatných 
orgánov a mnohé iné. Tieto zdravotné problémy však dokážeme v súčasnej dobe pomocou moderných 
a vysokoúčinných dialyzačných metód odstrániť, alebo podstatne zmierniť. Domnievame sa však, že realizácia 
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dialyzačnej procedúry na vysokej odbornej úrovni sama o sebe nestačí a rovnako dôležité je zamerať sa 
aj na ostatné aspekty života dialyzovaného pacienta, ktoré dialýza ovplyvňuje. Z množstva faktorov, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu života dialyzovaného pacienta uvádzame najmä tie, ktoré môžeme svojím prístupom 
k práci ovplyvniť v  prospech pacienta: spokojnosť s liečbou, jedná sa predovšetkým o komplexné posúdenie 
prostredia, v ktorom je chorý liečený, technická zručnosť ošetrujúceho personálu, ochota, podpora, empatický 
prístup, spôsob komunikácie s chorým, podávanie objektívnych informácií o zdravotnom stave.
 Práca sestry na dialýze je náročná nielen na technické zvládnutie rôznych dialyzačných metód, ale aj 
stresujúca, v súvislosti z možnosťou vzniku rôznych nepredvídateľných, život ohrozujúcich situácií pri samotnej 
liečbe. Špecifickosť práce spočíva aj v opakovaných, niekoľkoročných návratoch pacientov na dialýzu a 
takmer každodenným kontaktom sa vytvárajú hlboké osobné väzby medzi sestrou a jednotlivými pacientmi. 
Moje niekoľkoročné skúsenosti práce na dialýze, ale aj výsledky výskumov v klinickej praxi poukazujú na 
fakt, že pacienti sa pri riešení svojich problémov spoliehajú na ošetrovateľský personál. V náväznosti na to 
majú sestry možnosť svojim individuálnym prístupom ovplyvniť kvalitu života intervenciami zameranými na 
riešenie ich problémov.

Vymedzenie problému
 Prítomnosť chronického zlyhania obličiek a následná dialyzačná liečba je somaticky, sociálne 
a emocionálne náročná situácia pre pacienta a jeho rodinu. Môžeme povedať, že zaradenie pacienta do 
dialyzačného programu patrí medzi zlomové životné situácie. 
 Cieľom našej práce bolo skúmať ako dialyzačná liečba ovplyvňuje vybrané aspekty kvality života, a to 
v nasledovných oblastiach:

v procese adaptácie – vplyv maladaptácie na dialyzačnú metódu,--
v sociálnej oblasti – vplyv pracovného obmedzenia pacienta na sociálne zabezpečenie rodiny --
pacienta,
v rodinných vzťahoch – vplyv absencie rodiny ako podporného systému na pacienta,--
v oblasti informovanosti – vplyv nedostatočnej informovanosti o režimových opatreniach --
a starostlivosti o cievny prístup na priebeh dialýz,
u zvolených respondentov sme sledovali prítomnosť negatívnych emocionálnych stavov ( strach, --
úzkosť), v súvislosti s dialyzačnou liečbou.

Vzorka
 Výber prieskumnej vzorky bol zámerný. Prieskumnú vzorku tvorili 4 pacienti dialyzačného strediska 
ÚVN Ružomberok. Respondenti spĺňali nasledovné kritériá:

boli v terminálnom štádiu zlyhania obličiek,--
boli zaradení v dlhodobom dialyzačno – transplantačnom programe,--
dialyzačná liečba sa realizovala 3 krát týždenne.--

Metódy a metodika
 Na získanie informácií sme použili neštruktúrovaný rozhovor, ktorý vychádzal z teoretického rámca 
vybraných aspektov kvality života dialyzovaného pacienta. Ako ďalšie metódy sme použili neštruktúrované 
pozorovanie respondentov počas priebehu dialýzy a analýzu zdravotnej dokumentácie respondentov.
 Ako metodiku sme si zvolili kazuistiku. Je to štúdium  a rozbor prípadu, spracovanie jeho histórie. V našej 
práci pri výbere prípadov išlo o zámerný výber, ktorý bol orientovaný na špecifické a  individuálne situácie 
dialyzovaných pacientov. Respondenti mali potrebné vedomosti a  osobné skúsenosti, ktoré zodpovedali 
výberu danej témy a cieľom prieskumu. V práci sme použili komplexné kazuistiky, ktoré obsahovali anamnézu, 
katamnézu, analýzu, interpretáciu výsledkov, diskusiu a záver.
 Na podporu validity prieskumu sme použili validiazačnú metódu – trianguláciu. Švec rozlišuje niekoľko 
typov triangulácie, mi sme v práci využili použitie viacerých metód zberu údajov: neštruktúrovaný rozhovor, 
pozorovanie a analýzu zdravotnej dokumentácie respondentov. Takto získané údaje sme porovnávali. Interná 
validita znamená, že výsledky sú platné len v našej prieskumnej vzorke. 
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Diskusia
Kazuistika č.1
Výber problému: Vplyv maladaptácie pacienta na dialyzačnú metódu, na kvalitu  jeho života.
 Analýzou údajov z kazuistiky sme dospeli k stanoveniu  nasledovných ošetrovateľských diagnóz: 

Porušená adaptácia na dialyzačnú liečbu prejavujúca sa nerešpektovaním harmonogramu dialýz --
a režimových opatrení.
Porušená komunikácia s ošetrujúcim personálom.--
Neefektívna renálna perfúzia v súvislosti zo zlyhaním obličiek, prejavujúca sa opuchmi DK, ascitom, --
hypertenziou, dyspnoe.
Deficit vedomostí o pitnom režime pri dialyzačnej liečbe.--
Strach z  prítomnosti spolupacientov, prejavujúci sa nepokojom a agresívnymi verbálnymi prejavmi.--

 
 Dialýza samotná predstavuje vážny zásah do života pacienta. Mimoriadne dôležitá je fáza adaptácie 
a spôsob, akým sa pacient vyrovnáva so stresom, ktorý spôsobí nová životná situácia. Pacient musí opustiť 
zabehaný spôsob života a prispôsobiť sa zmenenej životnej situácii. Predpokladom úspešnej adaptácie 
pacienta na liečbu je  podľa Sulkovej et.al., (2007, s.85) už predialyzačná príprava a možnosť slobodnej 
voľby dialyzačnej metódy. Domnievame sa, že jednou z dôležitých úloh sestry už v dispenzárnej starostlivosti 
je získanie si pacienta pre spoluprácu k príprave na aktívnu liečbu. Pozornosť sestry by sa mala zamerať na 
pomoc pacientovi :

účinnou komunikáciou si získať pacienta a rodinu k spolupráci,--
pomôcť prijať pacientovi situáciu ako reálnu skutočnosť, akceptovať prístroj ako nevyhnutnú súčasť --
ďalšieho života,
vysvetliť význam dialýzy pre pacientov ďalší život,--
informovať o alternatívnych metódach a možnosti výberu dial. metódy,--
postupne zoznamovať pacienta a najbližšiu rodinu (v prípade záujmu) s dial. personálom --
a prostredím.

 
 Pred a počas dialyzačnej liečby sa vyžaduje aktívny prístup sestry v poskytovaní informácií, pretože 
s pacientom trávi podstatne viac času ako lekár. Musí poznať terapeutický zámer lekára, aby svojou nevhodnou 
komunikáciou nenarušila liečbu, v konečnom dôsledku je potrebné, aby celý ošetrovateľský tím poskytoval 
úplné a jednotné informácie. V praxi sa však často stretávame s rutinným podávaným informácií nerešpektujúc 
individualitu pacienta a nedostatkom komunikačných zručností v aplikácií teoretických poznatkov v interakcii 
ošetrujúci personál – pacient. Úloha sestry by mala spočívať v identifikovaní vhodných pacientov pre vybranú 
dialyzačnú metódu, v posúdení sociálnych podmienok, manuálnych a mentálnych schopností pacienta 
a následnej edukácii.

Kazuistika č.2
Výber problému: Vplyv absencie rodiny dialyzovaného pacienta ako podporného systému, na kvalitu jeho 
života.
 Analýzou prípadu sme dospeli k stanoveniu nasledovných ošetrovateľských diagnóz:

Neschopnosť rodiny zvládať záťaž.--
Narušený chod domácnosti vo vzťahu k chronickej chorobe pacientky.--
Smútok súvisiaci s neprimeranou rodinnou podporou zo strany detí.--
Sociálna izolácia.--
Deficit sebaopatery a v aktivitách denného života.--
Úzkosť.--
Strach.--

 
 Kvalita života pacienta je ovplyvnená aj jeho najbližším sociálnym prostredím. Dobré rodinné zázemie 
poskytuje pacientom kvalitnú podporu. V uvedenom prípade absencia rodiny ako podporného systému 
prispela k opakovaným zväčša sociálnym hospitalizáciám a komplikovanému priebehu dialýz, v dôsledku 
nedodržiavania režimových opatrení. Starostlivosť o dlhodobo chorého dialyzovaného pacienta nie je možná 
bez komplexného prístupu, ktorý vychádza z holistických princípov pohľadu na človeka. V súčasnosti sa 
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čoraz častejšie objavuje potreba vytvoriť pozíciu „sestra – sociálny pracovník,“ pre zabezpečenie prepojenia 
ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Uplatnenie tejto pozície vidíme najmä v prípadoch, absencie rodiny 
ako podporného systému.

Kazuistika č.3
Výber problému: Vplyv obmedzenia pracovných možností  pacienta pri dialyzačnej liečbe na sociálne 
zabezpečenie rodiny.
 
 Analýzou prípadu sme dospeli k stanoveniu nasledovných ošetrovateľských diagnóz:

Únava v súvislosti s neprimeraným pracovným zaťažením.--
Intolerancia aktivity v súvislosti s dialýzou.--
Sociálna izolácia v súvislosti s odchodom do invalidného dôchodku.--
Deficit vedomostí v starostlivosti o AV fistulu.--
Riziko situačne zníženej sebaúcty.--
Strach.--
Úzkosť.--

 Práca prináša človeku možnosť sebarealizácie, uspokojenia a finančného zabezpečenia. Zaradenie 
pacienta v produktívnom veku do dlhodobého dialyzačného programu zväčša spôsobí, nutnosť zmeny 
zamestnania a v mnohých prípadoch až odchod do invalidného dôchodku.. Ako uvádza Bullová et. al., (1999, 
s. 22) kvalitne dialyzovaným pacientom, najmä mužom v produktívnom veku sa zamestnanie odporúča, aj 
keď len na skrátený pracovný úväzok. V súčasnom období, na dnešnom trhu práce však dialyzovaní pacienti 
len veľmi ťažko nachádzajú vhodnú pracovnú príležitosť. Veľkú rolu zohráva zvýšená únava, ktorá ochorenie 
sprevádza. Situáciu im sťažujú aj požiadavky na pracovné podmienky, kedy sa pacientom odporúča suché, 
teplé pracovné prostredie, pokiaľ možno s minimálnou telesnou námahou. Ďalším nepriaznivým faktorom 
pre pracovné zaradenie je skutočnosť, že väčšina pacientov je dialyzovaná 3 krát týždenne a máloktorý 
zamestnávateľ je ochotný im prispôsobiť pracovné podmienky. V neposlednom rade je potrebné vziať do 
úvahy, že u pacientov sa vyskytujú aj nežiadúce účinky dialýzy (nauzea, zvracanie, bolesť hlavy, celková 
slabosť a iné) a sami udávajú, že nie sú schopní mať pravidelné zamestnanie.
 Podľa Znojovej (2000,s.12) dialyzovaní pacienti negatívne znášajú zmenu profesie a uprednostňujú 
možnosť odchodu do invalidného dôchodku, ktorú im sociálna politika štátu umožňuje. K strate zamestnania 
najčastejšie dochádza  bezprostredne pred zaradením, alebo v prvom roku dialyzačnej liečby. Obmedzenie 
pracovných možností má dopad aj  na sociálnu situáciu rodiny. Podľa Gulášovej (2004, s.36) sa rodina 
dialyzovaného pacienta dostáva do krízy, ktorá ovplyvňuje jej fungovanie. Môže dôjsť k narušeniu rodinnej 
pohody, pretože členovia rodiny sústreďujú svoje sily na obnovenie vyváženosti síl v rodine. Roly a povinnosti, 
ktoré vykonával člen rodiny sa presúvajú na ostatných členov. Štúdie psychológov, ktoré venovali pozornosť 
rodinám pacientov na dialýze, zistili, že dochádza k zmenám rolí, zvlášť pokiaľ prišlo k ochoreniu dominantného 
člena rodiny, kedy submisívny partner musí prevziať dominantnú rolu. Ako uvádza Křivohlavý (2002, s.115) 
za takýchto okolností je schopnosť meniť postoje (tzv. flexibilita)v tomto zmysle veľkým prínosom.
 Prognóza pri chronickom zlyhaní obličiek je vždy neistá, nikdy nedochádza k úplnému uzdraveniu, 
nádej mnohým však dáva možnosť transplantácie. Transplantácia obličky, ako zachraňujúci výkon, znamená 
viac ako iba predĺženie života. Podľa Rybárovej ( 2003, s. 35) by mala prispieť k zvýšeniu kvality života, 
ktorá úzko súvisí s jeho individuálnou spokojnosťou, subjektívnou pohodou, obnovením nádeje a plánov do 
budúcnosti.

Kazuistika č.4 
Výber problému: Vplyv nedostatočnej informovanosti pacienta o režimových opatreniach a starostlivosti 
o cievny prístup pri dialýze, na kvalitu jeho života. 
 Analýzou prípadu sme dospeli k stanoveniu nasledovných ošetrovateľských diagnóz:

Deficit vedomostí o pitnom režime, v súvislosti s dialyzačnou liečbou.--
Deficit vedomostí o diéte dialyzovaného pacienta.--
Deficit vedomostí a zručností v starostlivosti o AV fistulu.--
Strach.--
Úzkosť.--
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 Chronické zlyhanie obličiek a následná dialyzačná liečba predstavuje pre pacienta, nutnosť zmeny 
režimových návykov, ale aj osvojenie si nových vedomostí a zručností v starostlivosti o cievny prístup. 
Podľa Nemčekovej ( 2004, s.127) príčiny zhoršenia choroby treba hľadať nielen v osobnosti pacienta, ale 
aj v kvalite a spôsobe informovania. V praxi sa často stretávame s podávaním informácií vo forme príkazov 
a poučení, ktoré nezasiahnu vždy hodnotový systém pacienta. Jednou z hlavných funkcií ošetrovateľstva je aj 
edukácia pacienta. Edukácia so spoluúčasťou pacienta tvorí základ liečby chronických ochorení a uznáva sa 
celosvetovo. Jej cieľom je využiť možnosti pacienta tak, aby sa minimalizoval výskyt komplikácií a eliminovali 
rizikové faktory, ktoré ich zapríčiňujú. 
 Pre personál dialýzy a pacienta je dôležitá spolupráca na úrovni dvoch partnerov, aktívnych 
spolutvorcov ošetrovateľskej starostlivosti. V takomto prípade môže sestra citlivo reagovať na potrebu 
pacienta učiť sa, získavať nové vedomosti, zručnosti a následne hodnotiť ich využitie v praxi. (Mokáň, 2002, 
s.3) Efektívna edukácia dialyzovanému pacientovi pomáha zaujať správny postoj k jeho nevyliečiteľnej 
chorobe. Dôležité je, aby pacient pochopil, že dostatočným množstvom vedomostí, zručností o režimových 
opatreniach a starostlivosti o cievny prístup si môže udržať kvalitný život aj pri dialyzačnej liečbe. Aby sa tak 
stal sebestačným, aktívnym a schopným vyrovnať sa so zmenami, ktoré sa odohrávajú v jeho živote.

Záver
 Ošetrovateľská starostlivosť sa v súčasnosti orientuje na človeka ako individualitu a zvyšovanie, 
respektíve udržanie kvality života sa stáva jedným z cieľov ošetrovateľských intervencií. Použitím kazuistík 
a ich jednotlivou analýzou sme chceli poukázať, akým závažným spôsobom ovplyvňuje dialýza kvalitu života 
pacienta. Maladaptácia na dialyzačnú metódu, obmedzenie pracovných možností, sociálne problémy pri 
zabezpečení rodiny, absencia rodiny ako podporného systému, nedostatočná informovanosť a prítomnosť 
negatívnych emocionálnych stavov boli situácie, ktoré znižovali ich kvalitu života. 
 Nami vybranú kvalitatívnu metódu prieskumu považujeme za vhodne zvolenú, práve v prípade 
dialyzovaných pacientov. Našou snahou bolo poukázať na potrebu holistického a individuálneho prístupu 
k dialyzovanému pacientovi, v špecifických podmienkach dialýzy, ktorá nám to umožňuje. Prístup 
k dialyzovanému pacientovi by mal byť interdisciplinárny – vyžaduje si spoluprácu lekára, sestry, rodiny 
a iných odborníkov (psychlóg, diétna a rehabilitačná sestra, sociálny pracovník).
 Náročná a často doživotná liečba pripraví človeka o rôzne životné šance, sama sa však stáva šancou 
k tomu, aby človek dokázal svoju skutočnú vnútornú hodnotu.
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VyUžITIE TECHNIKy čISTEJ INTERMITENTNEJ KATETRIZáCIE U pACIENTOV S MIEŠNyMI lÉZIAMI 

Lehotská M.1, Mihalovičová J.2, Kadučáková H.1

1 Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
2 Národné rehabilitačné centrum Kováčová

 Prognóza a kvalita života para- a kvadruplegikov v mnohom závisí od spôsobu derivácie moču 
a zvládnutia urologických komplikácií. Súčasné nové, minimálne invazívne prístupy, umožňujú efektívne 
upraviť sfinkterové dysfunkcie a chrániť tak pacientov pred závažnými až fatálnymi následkami ochorenia. 
Jednou z takýchto metód je aj metóda čistej intermitentnej katetrizácie (Clean Intermittent Cathetrisation – 
CIC). 

 Medzi indikácie k využitiu techniky CIC patria: 
Neurogénny močový mechúr (ako dôsledok kongenitálnych a traumatických lézií miechy, nádorových 1. 
a zápalových ochorení – intradurálne a a extradurálne lipómy, metastázy,  myelitída, tuberkulóza, 
arachnopatia, diabetická neuropatia, lézia intervertebrálneho disku, etc.)
Stavy po radikálnych panvových operáciách (hysterektómia, abdominoperineálne resekcie, etc.)2. 
Stavy spojené s obštrukciou DMC (benígna hyperplázia prostaty, chronická striktúra uretry, Ca 3. 
prostaty, etc.)
Psychicky podmienená retencia moču 4. 
Retencia moču v dôsledku medikácie (Dastur, 1999).5. 

 V našom príspevku poukazujeme na efektívnosť využitia techniky CIC ako jednej z možností derivávcie 
moču u pacientov s miešnymi léziami. CIC je excelentná technika pre pacientov s poruchami vyprázdňovania 
močového mechúra po miešnej lézii (dochádza k dyssynergii sfinkterového systému). K nesporným výhodám 
patrí zníženie rizika poškodenia renálnych funkcií reziduálnym močom, zníženie výskytu uroinfektov, chráni 
močový mechúr a uretru pred následkami trvalej katetrizácie, zmierňuje inkontinenciu tým, že redukuje 
samovoľné pomočovanie. Nezanedbateľný je aj ekonomický efekt a hygienický komfort, pacient získava 
väčšiu mobilitu a nezávislosť (Oltus, 2006).

 Intermitentná katetrizácia bola prvý krát spopularizovaná Jackom Lapidesom v roku 1972. Zavedenie 
techniky čistej intermitentnej katetrizácie predstavovalo značný pokrok v manažmente neurogénneho 
močového mechúra, ale aj iných dysfunkcií dolných močových ciest (Dastur,1999). 

 Hlavným dôvodom jej zavedenia bola snaha o zníženie výskytu, prípadne úplná eliminácia najčastejšej 
komplikácie pri trvalej katetrizácii – uroinfektu. Z literatúry je známy fakt, že pri trvale zavedenom transuretrálnom 
katétry , zhruba po štyroch týždňoch  je dokázateľný výskyt uroinfektu 100%-ný. Najčastejšími pôvodcami 
sú črevné baktérie, tieto sú časom takmer bez výnimky polyrezistentné a citlivé len vzácne antibiotiká, 
čím sa enormne predlžuje liečba pacienta. S intermitentným cievkovaním močového mechúra sa začalo 
v krajinách Európy a USA v rokoch 1978-1980, pričom v krajinách Európskej únie sa táto technika využíva len 
posledných 10 rokov.  U pacientov po poraneniach miechy zavádza permanentný katéter len na nevyhnutnú 
dobu k operácii a na bezprostredné pooperačné obdobie, potom je odstránený a prechádza sa na metódu 
CIC (Oltus, 2006 in  Mihalovičová, 2008). 

 V minulosti sa CIC vykonávala klasickými plastovými – latexovými katétrami pri použití Mesocain 
gelu ako lubrikantu. Neskôr boli vyvinuté jednorazové katétre, ktoré už boli prelubrikované. Jednorazové 
katétre sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a bezpečné cievkovanie, bez nutnosti sterilizácie v domácich 
podmienkach. Ich povrch je pokrytý hydrofilným povlakom, ktorý po aktivácii výrazne znižuje trenie pri 
zavádzaní do močovej rúry, čím znižuje riziko traumy, zápalovej reakcie sliznice a bakteriúrie. Hydrofilný 
povlak sa aktivizuje napustením studenej alebo teplej vody z vodovodu do obalu katétra (Mihalovičová, 
2008). 

Ciele 
 V mesiacoch január – marec 2008 sme uskutočnili prieskum, ktorého cieľom bolo: zistiť mieru 
využívania techniky čistej intermitentnej katetrizácie  u pacientov s poranením miechy, porovnať výskyt 
komplikácií pri využívaní CIC techniky a iných možností derivácie moču.
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Súbor a metódy  
 Prieskum bol uskutočnený metódou dotazníka.  Prieskumný súbor tvorili pacienti (50) po traumatických 
miešnych léziách ( spinálna jednotka A, B, C, D v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, Domov 
sociálnych služieb pre telesne postihnutých Zvolen, členovia združenia Aktívny vozík). Výber respondentov 
bol zámerný (vzhľadom na špecifickú skupinu respondentov a relatívnu nedostupnosť techniky CIC).

Výsledky 
 Z celkového počtu 50 sledovaných respondentov využíva techniku CIC  ako jedinú metódu 
vyprázdňovania močového mechúra  8 respondentov (15 %), 20 respondentov (38 % ) využíva túto techniku 
v kombinácii s inými metódami (vyklepávanie močového mechúra, manuálna expresia). 60% opýtaných má 
minimálne krátkodobú skúsenosť s využívaním techniky CIC. Až 20 % pacientov po traumatickej miešnej 
lézii však nemá žiadnu skúsenosť s technikou CIC. 41 %  respondentov (vrátane tých, ktorí intermitentnú 
katetrizáciu využívajú) hodnotí metódu CIC ako nedostupnú, resp. ťažko dostupnú, a čo je zarážajúce, 
nedostupnosť metódy podľa pacientov spočíva predovšetkým v odbornej nepripravenosti zdravotníckeho 
personálu na vykonávanie danej techniky derivácie moču, resp. obmedzenom počte špecializovaných 
zariadení zaoberajúcich sa liečbou neurogénneho močového mechúra. 
 Môžeme konštatovať, že respondenti, ktorí využívajú techniku intermitentnej katetrizácie (ako jedinú 
metódu derivácie moču, respektíve v kombinácii s s manuálnou expresiou) ju hodnotia vysoko pozitívne, 
predovšetkým pre: znížený/žiadny výskyt uroinfekcií (26 %), absenciu reziduálneho moču (20 %), ústup 
bolestí hlavy pri plnom močovom mechúri (6 %), nižší alebo žiadny únik moču (4%), nižšiu tvorbu močových 
kameňov (4%), pocit lepšieho vyprázdnenia močového mechúra (8 %), prevenciu komplikácií (6 %), zvýšený 
hygienický a osobný komfort (22 %), možnosť prispôsobiť cievkovanie podľa potreby (4 %). Ako najčastejšia 
nevýhoda je uvádzaná nemožnosť samostatného prevedenia respektíve  nutnosť asistencie pri realizácii 
katetrizácie (17%). 
 Až 75 % pacientov, ktorý využívajú na vyprázdnenie močového mechúra  výlučne čistú intermitentnú 
katetrizáciu, alebo kombinovaný spôsob vyprázdňovania (CIC + manuálna expresia) udáva  nulový resp. 
sporadický výskyt uroinfekcií (0-2 X do roka). 50% pacientov, ktorí využívali iné spôsoby derivácie moču 
udáva  výskyt uroinfekcií 3 a viac krát do roka. 

Diskusia
 Výsledky nášho prieskumu v žiadnom prípade nemožno generalizovať a platia len pre sledovaný 
súbor respondentov (vzhľadom na zámerný výber a veľkosť sledovaného súboru – ovplyvnené predovšetkým 
relatívnou nedostupnosťou CIC). 
 Potvrdzujú  však relatívnu nedostupnosť techniky čistej intermitentnej katertrizácie. Využitie techniky 
CIC je limitované predovšetkým zvyklosťami a zaužívanými postupmi v zdravotníckych zariadeniach a často 
krát aj odbornou nepripravenosťou personálu (využívanie intermitentnej katetrizácie sa obmedzuje len na 
špecializované pracoviská). Pri využívaní derivácie moču intermitentným cievkovaním môžu byť pacienti  
v postakútnej fáze do istej miery limitovaní aj vlastným klinickým stavom, (tetraparéza, tetraplégia) kedy je 
potrebná spolupráca rodinných príslušníkov. Ako vyplýva z výsledkov nášho prieskumu, samotní pacienti ako 
najčastejšiu nevýhodu  techniky CIC  uvádzajú  potrebu asistencie. Táto „nevýhoda“  nie je daná náročnosťou 
techniky, ale skôr telesným hendikepom ( v súbore respondentov zahrnutí aj pacienti s tetraparézou, 
tepraplégiou) a do istej miery aj prijatím ochorenia (akceptovanie závislosti na druhej osobe). 
Moderný systém vyprázdňovania je založený na metóde čistej intermitentnej katetrizácie, ktorú pacient, 
pokiaľ to jeho funkčný stav horných končatín dovoľuje, po krátkej jednoduchej inštruktáži vykonáva sám 
na posteli alebo WC, v tomto prípade ide o autkatetrizáciu. Tu je ale potrebné zdôrazniť dôležitosť určitej 
úrovne inteligencie u pacienta, sociálne podmienky v domácom prostredí a tiež spoluprácu rodiny a to najmä 
u pacienta, ktorý nie je schopný vykonávať autokatetrizáciu (Kosová, 2005).

Viaceré štúdie poukazujú na pozitívny efekt autokatetrizácie na psychiku plegického pacienta. S-J. Oh  
a kol.  (2008) vo svojej štúdii poukazujú na 4,6 krát  vyšší výskyt  depresívnej symptomatológie u pacientov, 
ktorí si nemohli samostatne vykonávať katetrizáciu močového mechúra v porovnaní s pacientmi, ktorí si 
vykonávali autokatetrizáciu. 

Myslíme si, že hodnotenie nedostupnosti CIC pacientmi  z dôvodu nedostatku špecializovaných 
pracovísk je do istej miery ovplyvnené aj vzdialenosťou miesta bydliska od urologických a rehabilitačných 
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centier (40 % respondentov je z vidieka) a absenciou poradenských centier, respektíve nedostatočnou 
odbornou pripravenosťou zdravotníkov mimo špecializovaných centier. 
 V súčasnosti už za limitujúcu nemôžeme pokladať ani nedostupnosť pomôcok. Od októbra 2001 je 
pacientom na Slovensku zdravotnými poisťovňami plne hradených 120 kusov hydrofilizovaných katétrov 
mesačne, čo je štandard porovnateľný so štandardom zdravotníckej starostlivosti o pacienta  s poranením 
miechy v západnej Európe. Taktiež je vytvorená sieť urologických pracovísk, ktoré  pacienta s poranením 
miechy   po prepustení do domácej starostlivosti  preberajú do svojej dispenzárnej starostlivosti (Oltus, 2004 
in Mihalovičová 2008). 
 38 % respondentov v našom prieskume využíva kombinovaný spôsob vyprázdňovania močového 
mechúra (CIC + manuálna expresia), čo môžeme povedať zodpovedá súčasným trendom v manažmente 
neurogénneho močového mechúra. 
 Oltus (2004) doporučuje využívať tzv. škandinávsky model, ktorý sa preferuje  v severských 
krajinách – Dánsko, Švédsko, Fínsko. Ide o využitie metódy vyklepávania močového mechúra v kombinácii 
s intermitentným cievkovaním minimálne 2 X denne (ráno a večer pred spaním), nakoľko pri nácviku 
automatizmu močenia u väčšiny pacientov po  vyklepávaní ostáva v mechúri zostatkový moč . 

Podľa štatistík krajín Európskej únie sa potreba využitia CIC pacientmi pohybuje od 3 do 45 prípadov 
na 100000 obyvateľov, vrátane aj iných ochorení a postihnutí, ako sú úrazy chrbtice a miechy, s následnými 
poruchami vyprázdňovania. Do tohto rozmedzia zapadá aj štatistika výskytu ťažkých úrazov chrbtice a miechy 
na Slovensku. Ide približne o 100 nových prípadov ročne, s potrebou operácie a riešenia inkontinencie, z toho 
cca 20 % by bolo vhodných vzhľadom na retenciu moču, na celodenné používanie tejto techniky derivácie 
moču. Nakoľko aj pri nacvičení automatizmu močenia u zvyšných 80 % podľa meraní po manuálnej expresii 
ostáva zostatkový moč v množstve 300-500 ml, vzhľadom na minimalizovanie rizika uroinfektu, urolitiázy, 
či ďalších komplikácií je vhodné automatizmus močenia kombinovať s CIC minimálne 2 X denne (Oltus, 
2004).

Minimalizácia výskytu uroinfekcie, ako aj ďalších komplikácií  v súvislosti s CIC sa ukazuje ako 
nesporný fakt a potvrdzujú ju mnohé naše i zahraničné štúdie.
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Úvod
Počas ostatných desiatok rokov sa mnoho odborníkov pokúsilo vymedziť pojem kvality života. Je 

ťažké určiť jednotnú definíciu kvality života, pretože ide o subjektívny pojem. 
 Svetová zdravotnícka organizácia má snahu o medzinárodné stanovenie kvality života, kvalitu života 
definuje ako „individuálne vnímanie svojej pozície v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov, v ktorých 
ľudia žijú a vo vzťahu k svojim cieľom, očakávaniam, štandardom a záležitostiam.“ (10).  

V medicíne mnoho odborníkov odporúča používať konkrétnejší termín – kvalita života vo vzťahu 
k zdraviu – health related quality of life (HRQL), kde kvalita života je ovplyvnená zdravotným stavom jedinca. 
Podľa niektorých autorov subjektívnym zdravotným alebo funkčným stavom sa zároveň odráža spokojnosť 
pacienta s liečbou a svojím zdravotným stavom (1). Na kvalitu života  spojenú zo zdravotným stavom sa 
môžeme pozerať aj ako na subjektívne pociťovaný dopad ochorenia hodnotený samotným pacientom alebo ju 
môžeme charakterizovať ako kvantifikáciu následkov ochorenia na pacientov život a pocit životnej spokojnosti 
formalizovaným a štandardizovaným postupom (7). 
 Svetová zdravotnícka organizácia sa zamerala na šesť oblastí kvality života: telesnú a psychologickú, 
úroveň nezávislosti, sociálne vzťahy a prostredie a spiritualita, pričom každá z oblastí má ešte aj niekoľko 
podoblastí (1).  
 Jednotlivé zložky kvality života sa menia v čase a sú ovplyvňované vekom, pohlavím, osobnostnými 
charakteristikami pacienta, jeho schopnosťou adaptovať sa na ochorenie a emočným stavom. Ondrejka (6) 
uvádza aj ďalšie klinické činitele, od ktorých závisí kvalita života: intenzita, pestrosť, trvanie a dynamika 
zmien klinických symptómov ochorenia.

Kvalita života a astma bronchiale
Astma bronchiale je ochorenie, ktorej výskyt v populácii v ostatných rokoch vzrastá a astma sa tak stáva 
jednou z najčastejších chronických, nevyliečiteľných ale liečbou ovplyvniteľných ochorení respiračného 
systému. 
K dispozícii máme škálu objektívnych hodnotení, ktoré vyjadrujú závažnosť ochorenia astmy. Najpoužívanejšími 
kritériami sú hodnoty pľúcnych funkcií a frekvencia a intenzita klinických prejavov. Pre odlišnosť v posudzovaní 
klinických príznakov samotným pacientom ani tieto parametre však zďaleka neposkytujú pre všetkých 
pacientov optimálny nástroj na vyjadrenie miery závažnosti ich ochorenia (7).
Údaje možno získať rozhovorom, dotazníkom, denným sledovaním. V klinickej praxi je najvhodnejšou 
metódou dotazníková metóda. Používajú sa všeobecné dotazníky - ich nevýhodou je, že nedokážu citlivo 
zachytiť malé zmeny zdravotného stavu, preto sa používajú spolu so špecifickými dotazníkmi. Najčastejšie 
využívaným všeobecným dotazníkom pri astme je dotazník Medical Outcome Study Short Form – 36 (SF-
36), ktorý má aj skrátené verzie SF-20 a SF 12 (9). Špecifické dotazníky kvality života sú zamerané na 
určité oblasti bronchiálnej astmy. St. Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ), ako uvádza Salajka (8), je 
v súčasnej dobe najpoužívanejším dotazníkom na hodnotenie kvality pacientov s bronchiálnou obštrukciou 
a astmou. Najprestížnejšími a najuznávanejšími dotazníkmi pre pacientov s astmou sú Asthma Quality of Life 
Questionnaire (AQLQ), v rôznych verziách (3). Najviac používané  dotazníky pri štúdiu krátko - i dlhodobých 
programov starostlivosti o deti s astmou sú: Childhood Ahthma Questionnaire (CAQ) a Pediatric Asthma 
Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) (9).
 Pri rozhodovaní sa o výbere jedného alebo viacerých ponúkaných dotazníkov je potrebné zvážiť 
vlastnosti a vhodnosť použitia v cieľovej skupine.   
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Kvalita života detského astmatika
 Nástroje hodnotiace kvalitu života vo vzťahu k zdraviu u dieťaťa boli až donedávna založené na 
údajoch získaných od zákonných zástupcov, ktorým bola zvyčajne matka, u malých detí to je nepochybne 
jediný možný spôsob. Odpovede podávané rodičmi sú zvyčajne silne ovplyvnené dopadom choroby na 
samotných rodičov než na dieťa. Pohľad rodičov na zdravotný stav a kvalitu života svojho dieťaťa vychádza 
nielen zo súčasného funkčného stavu a obmedzení, ale je tiež ovplyvnený náhľadom na predchádzajúci 
zdravotný stav, napr. strata dobrého zdravia (8), (3). Výsledky porovnávacích štúdií kvality života hovoria 
o tom, že pacient má o svojom ochorení diametrálne odlišné názory ako rodič, vychovávateľ, súrodenec. 
Citové väzby ovplyvňujú relevantnosť výsledkov.
 Ďalším problémom pri hodnotení kvality života detských astmatikov je určenie veku dieťaťa, keď na 
základe jeho údajov môžeme merať kvalitu jeho života. Ešte nedávno sa zvyčajne ako minimálny uvádzal vek 
9 – 10 rokov. Pri zostavovaní dotazníkov je potrebné zohľadňovať vývin poznávacích schopností umožňujúci 
deťom plne porozumieť danej otázke a všetkým okolnostiam, na ktoré je zameraná. Podľa štúdií publikovaných 
v ostatnej dobe sú už deti v predškolskom veku schopné odpovedať na jednoducho formulované otázky 
zamerané na ich emocionálne problémy. Časový úsek, na ktorý je dotazník zameraný, je ďalšou problémovou 
oblasťou. U dospelých je to zvyčajne obdobie posledných 2 – 4 týždňov, niekedy aj dlhšie. Obmedzené 
poznávacie schopnosti dieťaťa mu neumožňujú spoľahlivo odpovedať na otázky zamerané na hodnotenie 
niektorého aspektu kvality života počas ostatného mesiaca. Vývinové zmeny u dieťaťa znemožňujú použitie 
jediného meradla pre všetkých detských astmatikov od dojčiat po adolescenta. V ranom detstve môže byť 
schopnosť radovať sa zo života podstatne dôležitejšia ako možnosť plniť sociálne úlohy a roly. U detí dochádza 
v závislosti od veku a vývinového stupňa k zmenám v hodnotení dôležitosti fungovania v rôznych oblastiach 
ako aj k zmenám oblastí dôležitých na hodnotenie kvality života, napr. pohyblivosť, komunikácia, správanie, 
poznávanie, samostatnosť, nezávislosť (8). 

Kvalita života rodiny astmatika
 Pri zvládaní chronického ochorenia v detstve je jedným z najdôležitejších faktorov prenášanie 
zodpovednosti za liečbu z lekára na pacienta, v prípade detí na ich rodičov. Dôležitou úlohou je potom 
dosiahnutie zmien vo vymedzení zodpovednosti s narastajúcim vekom dieťaťa. Pre spoluprácu pri liečbe 
je dôležitá motivácia dieťaťa, ktoré však zvyčajne nie je dostatočne motivované na spoluprácu i preto, že 
nedodržiavanie pokynov (nespolupráca) neprináša okamžitý trest (zhoršenie ťažkostí) a spolupráca nie je 
okamžite odmenená. Zaistiť dostatočnú motiváciu dieťaťa býva jednou z najdôležitejších úloh rodičov (4). 
Chronické ochorenie nepôsobí len na dieťa, ale na celú rodinu. Rodičom spôsobuje problémy komunikácia 
s dieťaťom o chorobe, zvládanie liečebných a ošetrovateľských procedúr súčasne so zabezpečením ostatných 
potrieb rodiny. Pocity viny za ochorenie dieťaťa ovplyvňujú vzťahy v rodine a môžu vyústiť až do manželskej 
krízy. Mení sa aj vzťah rodičov k chorému dieťaťu  v zmysle prílišného ochraňovania dieťaťa alebo naopak 
až odmietania dieťaťa jedným z rodičov. Ochorením dieťaťa sú ovplyvnené aj súrodenecké vzťahy. Častá 
je žiarlivosť zdravých súrodencov na zvýšenú rodičovskú pozornosť venovanú chorému dieťaťu. Rodina 
sa musí vyrovnávať aj s reakciami širšieho sociálneho prostredia na chorobu dieťaťa (2).  Křivohlavý (5) 
upozorňuje, že chronické ochorenie, akým astma bronchiale je, môže byť dôležitým faktorom ovplyvňujúcim 
identitu chorého dieťaťa. U rodičov sa zistil nedostatok výchovných zásahov u dieťaťa, pretože zohľadňovali 
jeho ochorenie a zdravotný stav. 
 Astma dieťaťa ovplyvňuje fungovanie rodiny ako celku, môže sa odrážať na psychickom stave rodičov, 
na ich pracovnej výkonnosti a výsledkoch, ekonomickom postavení, rozsahu zapojenia sa do spoločenských 
aktivít, ako aj na psychickom stave a školských výsledkov súrodencov. Medzi potenciálne faktory zapríčiňujúce 
zlé fungovanie rodiny patria vysoké ekonomické náklady spojené s ochorením a liečbou dieťaťa, veľký objem 
každodennej starostlivosti poskytovanej rodičom, ťažkosti, ktorými dieťa trpí a spôsob, akým sa ochorenie 
prejavuje. Tu sa môže zaradiť vek dieťaťa pri vzniku ochorenia, vývoj ochorenia (progresívny, stabilný), 
prognóza (perzistentná, zlepšenie), stupeň obmedzenia pohyblivosti, vplyv na intelektuálne schopnosti 
dieťaťa a vývin poznania a predvídateľnosť následkov ochorenia (8).
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problém
Astma bronchiale patrí medzi jedno z najčastejších chronických ochorení dýchacieho systému u detí. 

Je ochorením, ktorého príčina sa nedá vyliečiť, ale v súčasnej dobe existujú liečebné prostriedky, ktoré 
umožňujú všetkým astmatikom viesť normálny život. Vďaka modernej medicíne a farmakoterapii vystupuje 
do popredia otázka kvality života. Astma bronchiale patrí medzi chronické ochorenia, ktoré nemusia 
bezprostredne ohrozovať život detského pacienta, ale môžu spôsobiť pokles jeho kvality života ako aj kvality 
života celej rodiny. 

Cieľ
Cieľom prieskumu bolo zistiť ako vplýva astma bronchiale dieťaťa na kvalitu života rodiny a ktoré 

oblasti života rodiny ochorenie ovplyvňuje.

Metóda a materiál
Na základe stanoveného cieľa sme si pre zber údajov zvolili empirickú metódu zberu informácií 

–  neštandardizovaný dotazník pre rodičov dieťaťa s astmou. Výber respondentov bol zámerný. Vybranú 
vzorku tvoril súbor rodičov, ktorých dieťa má astmu bronchiale a ktorí boli spolu s dieťaťom hospitalizovaní 
v Šrobárovom ústave detskej TBC a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Skúmaný súbor tvorilo 117 
respondentov. Základné údaje o respondentoch tvorili: vek dieťaťa, ako dlho sa lieči na astmu bronchiale 
a vzdelanie rodiča.

Výsledky a diskusia
Hodnotenie dopadu ochorenie na detských astmatikov je na rozdiel od dospelých oveľa zložitejšie. 

Problémom je napríklad schopnosť dieťaťa odpovedať na otázky týkajúce sa kvality života dieťaťa a 
spoľahlivosť odpovedí rodiča, zvyčajne matky, za dieťa. Vo vekovej kategórii detí, ktorých rodičia tvoria našu 
respondentskú vzorku sú práve rodičia jediným možným zdrojom informácií týkajúcich sa kvality života ich 
dieťaťa. Rodičia mali deti vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov, pričom najpočetnejšiu skupinu (29 %) tvorili 
trojročné deti. Na astmu bronchiale sa tieto deti liečili od 4 mesiacov do 4,5 roka, pričom najviac detí (28 %) 
sa liečilo na astmu bronchiale 7 – 12 mesiacov.
 Odporúčania týkajúce sa liečby a životosprávy vždy dodržiava 45 rodičov (38 %), 36 rodičov (54 %) 
väčšinou dodržiava, pretože 104 rodičov (89 %) si myslí, že ich dodržiavaním môže dieťa s astmou bronchiale 
žiť plnohodnotný život. Pri zisťovaní dopadu ochorenia na aktivity dieťaťa, sme zistili, že 51 rodičov (44 %) sa 
domnieva, že astma vôbec nebráni ich dieťaťu vykonávať bežné denné aktivity, 53 rodičov (45 %) si myslí, 
že ochorenie mierne ovplyvňuje aktivity dieťaťa. 
 24 rodičov (21 %) rodičov si takmer vôbec neuvedomovalo  za posledné štyri týždne ochorenie 
dieťaťa, takmer trištvrte rodičov (61 %) si uvedomuje ochorenie niekedy a 22 rodičov (19 %) si astmu dieťaťa 
uvedomujú takmer stále. 
 V priebehu ostatných troch mesiacov muselo 84 rodičov (72 %) neplánovane vyhľadať lekársku 
pomoc pre zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti s astmou bronchiale a 62 rodičov (53 %) uviedlo, 
že akútne zhoršenie astmy bolo dôvodom neprítomnosti jedného rodiča v zamestnaní.  
 Na otázku „Čo vám na ochorení vášho dieťaťa najviac prekáža?“ mohli rodičia označiť viac odpovedí 
(tab. 1). Najčastejšou odpoveďou bolo pravidelné a dlhodobé užívanie liekov 81 (69 %), druhou najčastejšie 
uvádzanou odpoveďou rodičov 77 (66 %) bola zvýšená chorobnosť dieťaťa. Strach z nežiaducich účinkov 
liečby uviedlo 52 rodičov (44 %) a strach z trvalej závislosti od liečby uviedlo 49 rodičov (42 %). 34 rodičov 
(29 %) označilo strach, že nezvládnu akútne zhoršenie zdravotného stavu a 32 rodičov (27 %) uviedlo strach 
z budúcnosti. 
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Tabuľka 1 Negatíva astmy
 počet %

pravidelné užívanie liekov 81 69

strach z trvalej závislosti od liečby 49 42

strach z nežiaducich účinkov 52 44

zvýšená chorobnosť 77 66

negatívny dopad na fyzickú aktivitu 18 15

negatívny dopad na rod. rozpočet 20 17

dieťa sa hanbí inhalovať lieky pred cudzími ľuďmi 14 12

musí sa vyhýbať kontaktu so zvieratami 23 20

strach, že nezvládnete akútne zhoršenie zdrav. stavu 34 29

strach z budúcnosti 32 27

iné 0 0

  Cieľom zdravotníckych pracovníkov je kontrola astmy, ktorá sa hodnotí neprítomnosťou symptómov, 
a to aj za cenu dlhodobého užívania adekvátnej liečby. Prístup rodiča k ochoreniu a k liečbe je viac emotívny. 
ťažkosti spojené s ochorením sú len časťou ich problémov. Okrem toho vnímajú aj negatívny vplyv na 
fyzickú zdatnosť dieťaťa, negatívny dopad ochorenia v sociálnej sfére, ako aj vplyv pretrvávajúceho strachu 
z budúcnosti, závislosti od liečby a nežiaducich účinkov liečby. Závažným ukazovateľom hodnotenia astmy 
je považovaná hospitalizácia a neplánované vyhľadanie lekárskej pomoci. Dôležitým sociálno-ekonomickým 
ukazovateľom na hodnotenie astmy je vynechanie školskej a pracovnej dochádzky. 
Optimálna starostlivosť o dieťa s astmou by mala vychádzať nielen z pohľadu hodnotenia symptómov, 
ale i z pohľadu pacienta, ktorý hodnotí „ako sa mám“, v prípade detského pacienta z pohľadu jeho rodiča. 
Adekvátna liečba, efektívna edukácia a reedukácia nielen pacienta, ale celej jeho rodiny znižuje náklady na 
liečbu, počet dní v nemocnici, počet zmeškaných hodín v práci, škole, umožňuje návrat detských pacientov 
k ich záujmov a výrazne tak zlepšuje kvalitu života celej rodiny. 
 Emocionálne prežívanie rodiča chorého dieťaťa môže do značnej miery ovplyvniť efektívne zvládanie 
nárokov vyplývajúcich zo selfmanažmentu ochorenia. Myslíme si, že súčasťou edukácie by preto mala byť 
aj emocionálna podpora a podpora efektívnych kopingových stratégií, zameraná na zvládanie problémových 
situácií súvisiacich s astmou dieťaťa.

Záver
Astma bronchiale sa stáva závažným celosvetovým problémom. Spoločnosť vynakladá nemalé 

prostriedky na liečbu astmatikov, ale ochorenie prináša nemálo problémov aj do rodinného, pracovného, 
školského života detského, dospelého pacienta s astmou a ich rodín. Stratégia liečby sa v podstate nelíši 
od postupov u dospelých astmatikov. Má svoje vekové zvláštnosti, zvlášť v používaní inhalačných techník. 
Je príkladom choroby, ktorá vyžaduje dlhodobý liečebný plán. Na udržaní a obnove zdravia sa podieľajú 
nielen diagnostické a terapeutické metódy, ale aj zapojenie samotného astmatika do terapie, vyjadrenie jeho 
spokojnosti s poskytovanou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou a hodnotenie kvality jeho života. 
Niektorí autori považujú hodnotenie kvality života pacientom za dôležité výstupy pri hodnotení a manažovaní 
starostlivosti o astmatika. 
 Kvalitu života detského astmatika a jeho rodiny môžeme výrazne ovplyvniť edukačnými intervenciami, 
Sme toho názoru, že využitie zdravotnej výchovy v praxi je stále neuspokojivé a často zostáva vo formálnej 
rovine, čomu zodpovedá aj postavenie zdravotníkov v tejto činnosti. Výchova a vzdelávanie pacienta má 
zostať v kompetencii sestry.
 Je potrebné si uvedomiť, že sústavné výchovné pôsobenie sestry na detského pacienta a jeho rodinu 
môže mať v konečnom dôsledku:
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efekt na zdraví pacienta využívaním účinnej liečby, čím sa zníži výskyt príznakov astmy, zvýšenej -
chorobnosti na astmu a častá potreba akútnej zdravotníckej starostlivosti,
sociálny efekt vedením detského astmatika a jeho rodičov k modernému manažmentu svojho -
ochorenia, aby dosiahli kvalitu života porovnateľnú so zdravými deťmi,
ekonomický efekt v podobe zníženia priamych i nepriamych nákladov na ochorenie.-
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TERApEUTICKá KOMUNIKáCIA V pAlIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTlIVOSTI 
(KEGA č. 3/5132/07)

Zamboriová M. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva

Úvod
Slovo palium pochádza z latinského jazyka a znamená prikrývku, plášť. Paliatívna starostlivosť je formou 

zdravotnej starostlivosti alebo liečenia, ktorá sa zameriava na redukovanie závažnosti symptómov choroby 
alebo spomaľuje ich progresiu. Hoci koncept paliatívnej starostlivosti nie je nový, rôzne kultúry majú odlišný 
postoj k poskytovaniu pomoci ľuďom, ktorí smerujú ku koncu svojho života. 

Koncepcie paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Koncepcia paliatívnej starostlivosti hovorí, že „paliatívna starostlivosť predstavuje osobitný druh 

zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou 
chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Paliatívna starostlivosť smeruje k zlepšeniu možnej kvality 
života osoby až do smrti, k zmierneniu jej utrpenia a bolesti, k stabilizácii jej zdravotného stavu. Paliatívna 
starostlivosť zahŕňa aj podporu a pomoc osobe a jej rodine pri riešení súvisiacich psychických, sociálnych 
a duchovných problémov“ (Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej 
starostlivosti, 2007).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala v r. 2002 paliatívnu starostlivosť ako „prístup, ktorý 
zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín, čeliacim problému súvisiacemu so život ohrozujúcou chorobou, 
prostredníctvom prevencie a uľahčenia utrpenia prostriedkami včasnej identifikácie a dokonalého posúdenia 
a liečby bolesti a ďalších problémov, fyzických, psychosociálnych a spirituálnych“  (WHO Definition of Palliative 
care). 

Definícia Americkej  asociácie hospicovej a paliatívnej medicíny hovorí, že „paliatívna starostlivosť je 
celková špecializovaná starostlivosť poskytovaná interdisciplinárnym tímom pacientom a rodinám žijúcim so 
život ohrozujúcimi alebo rýchlo postupujúcimi chorobami s očakávajúcim progresom smerujúcim k smrti a kde 
starostlivosť je obzvlášť zameraná na zmiernenie utrpenia a zvýšenie kvality života“ (American Academy of 
Hospice and Palliative Medicine).

Dôležitú súčasť starostlivosti tvorí manažment bolesti a symptómov, podieľanie sa na plánovaní 
starostlivosti, psycho-sociálnej a spirituálnej podpore a koordinácia starostlivosti. Cieľom paliatívnej 
starostlivosti je poskytovať čo najvyššiu možnú kvalitu života pre ľudí v konečnej životnej fáze. Holistický 
prístup starostlivosti a podpory považuje psychické a spirituálne potreby za rovnako dôležité ako potreby 
fyzické.

Paliatívna starostlivosť sa zameriava na život a zomieranie chápe ako normálny proces. Ponúka 
podporný systém pomoci pacientovi žiť až do smrti tak aktívne, ako je to možné a podporný systém rodine na 
zvládnutie a vyrovnanie sa s chorobou a smrťou v čase straty. Nevyhnutné je využívanie tímovej spolupráce, 
adresovanie paliatívnej starostlivosti na potreby pacienta a jeho rodiny vrátane poradenstva v dobe úmrtia. 

Terapeutická komunikácia a rola sestry v paliatívnej starostlivosti
Profesionálne ošetrovateľstvo je založené na interpersonálnom a holistickom prístupe. Pre kvalitné 

interpersonálne vzťahy v multidisciplinárnom tíme paliatívnej starostlivosti je dôležitá komunikácia. 
Komunikácia je ideálna vtedy, keď obaja komunikanti dobre ovládajú dorozumievací kód. Dorozumievací 
kód zahrňuje všetko, čo slúži pri vzájomnej komunikácii jednotlivcov alebo kolektívov. Na každom rozhovore 
sa zúčastňuje celý rad prostriedkov, ktoré dopĺňajú klasický jazykový systém, aby v konkrétnej situácii 
komunikujúcim poskytol čo najbohatšie informácie (Škvareninová, 1995, s. 7 - 8).

Terapeutická komunikácia je interpersonálny proces, ktorého cieľom je uľahčiť situáciu klienta i jeho 
rodiny. Budovanie terapeutického vzťahu musí byť založené na dôvere. Súčasťou je vyjasnenie identít, rolí 
a očakávaní. K zásadám tohto vzťahu patrí:

Autentickosť,-  ktorá vyjadruje, že od ošetrujúcej osoby sa neočakáva skrývanie sa za profesionálne 

Zamboriová M.:          Terapeutická komunikácia v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 116

postoje a predstierané emócie, ale vystupovanie ako osoby so svojimi silnými a slabými stránkami a 
osobitosťami. 
Úprimnosť - , vždy hovoriť pacientovi pravdu a neklamať ho, aj keby to bola neúplná pravda.
Akceptácia -  pacienta takého, aký je, zrieknuť sa akéhokoľvek poučovania a hodnotenia pacienta, 
tolerovať jeho prežívanie a reakcie (aj tie negatívne), čo kladie vysoké nároky na sebadisciplínu 
(Janosiková, Daviesová, 1999, s. 24-29).

V konečnom dôsledku je taktiež potrebný trpezlivý, úctivý a láskavý prístup.

Psychologické, sociálne, spirituálne, emocionálne a interpersonálne dimenzie zdravia a choroby sú 
numeratívne ťažko odhadnuteľné. Empirická informácia je často považovaná za nevedeckú a teda irelevantnú. 
Na druhej strane, fyzická práca a odpovede na fyzické intervencie môžu byť merateľné ľahko. To spôsobilo 
frustráciu sestier, keďže tradičné metódy nezachytili ich podpornú rolu.  Úspech efektívneho vzťahu sestra 
– pacient je dôležitý pre tvorbu postojov a správania sa sestry. Tieto postoje a správanie umožňujú sestre 
vytvárať vzťah dôvery a byť empatickou pri uspokojovaní pacientových potrieb. 

Daviesová a Oberleová identifikovali šesť dimenzií podpornej roly sestry v paliatívnej starostlivosti: 
valuing (hodnotenie), connecting (zapojenie), empowering (zmocňovanie), doing for (realizácia starostlivosti), 
finding meaning (nájdenie dôležitosti), preserwing own integrity (zachovanie vlastnej integrity). Tieto pojmy 
odrážajú interpersonálnu a holistickú podstatu ošetrovateľstva, naznačujú, že sestra ako profesionál nemôže 
byť oddeľovaná od sestry ako osoby, ak má byť dosiahnutý terapeutický vzťah sestra - pacient. 

Valuing (hodnotenie) - znamená, že sestra má základný predpoklad vlastnej hodnoty každej ľudskej 
bytosti. Uskutočňuje sa po tom, čo sestra vie poznať pacientove unikátne charakteristiky a schopnosti 
a uvedomuje si ich. Táto dimenzia podpornej roly umožňuje  sestre byť schopnou rešpektovať pacienta 
a poskytovať mu starostlivosť aj za ťažkých podmienok.

Connecting (zapojenie) - poukazuje na predpoklad sestry stretávať sa s pacientom a  schopnosť 
založiť terapeutický vzťah. Dôležitú úlohu tu zohráva  zoznámenie, vytvorenie vzťahu dôvery, vysvetlenie rolí, 
zhromažďovanie základných informácií ale aj vysvetlenie. 

Pre sestru to znamená tráviť čas s pacientom bez náhlenia, získať o ňom čo najviac vedomostí, 
nevyhnutné je budovanie zmyslu pre vzájomnú dôveru. Kvalitný vzťah dôvery je prínosom aj v období, keď 
pacient prekonáva obdobia krízy. Možno teda povedať, že časťou zapojenia je dávanie seba. Sestra túto 
dimenziu podpornej roly využíva, keď spoznáva pacienta, zoznamuje sa s jeho rodinou, spolu s nimi sa 
smeje, plače. Smrťou pacienta začína prerušenie kontaktu. Sestra sa zúčastní pohrebu a postupne redukuje 
kontakt s rodinou.

Empowering (zmocňovanie sa) - je proces, ktorý je zameraný na získanie opätovnej možnosti riadiť 
svoj vlastný život. Z hľadiska sestier je dôležité vedieť rozpoznať, odhadnúť a zlepšiť schopnosti pacienta 
pri uspokojovaní jeho potrieb, riešení problémov a kontrole vlastného života. Sestry v súlade s celostným 
prístupom k človeku majú hľadať primerané taktiky zamerané na obnovu schopností, teda aj možností 
pacienta, podporu jeho aktivity a spolupráce. 

Zmocňovanie zahŕňa päť komponentov:
facilitating (uľahčenie) – zapája sily jednotlivca a rodiny v plánovacích stratégiách, ponúknutých 1. 
návrhoch. Pacientovi je potrebné poskytnúť dostatok informácií a vysvetliť možnosti voľby. Počas 
týchto akcií sestra rešpektuje práva pacienta a jeho rodiny a ich schopnosť rozhodovania, čím pripúšťa 
určité limitácie a pracuje s nimi smerom k pozitívnemu výsledku.
encouraging (povzbudenie) – uznanie schopností pacienta a jeho rodiny, dávanie súhlasu, podporenie 2. 
voľby a povzbudenie pacientov a ich rodín robiť to, čo si želajú.
defusing (zmiernenie) – venuje sa negatívnym pocitom pacienta alebo jeho rodinných príslušníkov 3. 
a dáva im povolenie vyjadriť ich. Zúčastnené načúvanie a nie predstieranie ochrany dovoľuje osobe 
ventilovať hnev.
mending (náprava) – prispieva k lepším vzťahom medzi členmi rodiny. Zahŕňa interpretáciu správania 4. 
a umožňuje vidieť každého človeka z iného pohľadu.
giving information (dávanie informácie) – pacient dostáva poučenie a vysvetlenie týkajúce sa liekov, 5. 
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potrebných zmien, bolesti. Poskytnuté informácie posilňujú schopnosť rozhodovania pacienta 
a rodiny.

Proces zmocňovania musí byť komplexný, nemožno ho predčasne ukončiť ani urýchľovať. Jeho 
výsledkom pre pacientov a ich rodiny je právo na poznanie skutočnej prognózy, právo na stretnutie 
s duchovným podľa vlastnej voľby, právo na rešpektovanie svojich religióznych názorov a právo na dôstojnú 
liečbu (Janosikova, Daviesova, 1999, s.19).

Doing for (realizácia starostlivosti) - stredobodom tejto dimenzie podpornej roly sestry je fyzická 
starostlivosť o pacienta. Sú v nej prítomné aspekty ako:

kontrola bolesti a ďalších symptómov choroby – sestra organizuje a podieľa sa na liečebných výkonoch, - 
monitoruje pacientove terapeutické aj neterapeutické reakcie a učí rodinu, ako vykonávať medikáciu 
doma,
plánovanie – sestra pomáha pacientovi a jeho rodine zabezpečiť služby a zariadenie pre domácu - 
starostlivosť a uľahčenie hospitalizácie, ak je to potrebné,
podanie pomocnej ruky – môže obsahovať pomoc sestry so starostlivosťou, pomoc rodine vykonať - 
nevyhnutné telefonické rozhovory a prípravy v čase smrti, pomoc pozostalým zbaliť veci pacienta, ak 
smrť nastala v nemocnici.

Finding meaning (nájdenie dôležitosti) - zahŕňa dva základné aspekty roly sestry v pomoci pacientovi 
určiť priority v situáciách zamerania na život a pripustenia smrti.

Zameranie na život znamená pomoc pacientovi žiť, kým nezomrie. Sestra pacientovi pomáha s jeho 
osobnými vecami, ak si to želá, pomáha mu zlepšiť jeho situáciu, poskytuje mu nádej, povzbudzuje ho, 
pomáha mu uspokojiť jeho spirituálne potreby. Pripustenie smrti znamená, že sestra otvorene rozpráva 
o smrti, ak si to pacient a jeho rodina želajú, vypracováva stratégie pomoci na zvládnutie procesu zomierania 
a smrti.

preserwing own integrity (zachovanie vlastnej integrity). Sestry sú bežne vystavené ľudskej bolesti, 
utrpeniu a strate. Na to, aby sestra mohla efektívne fungovať, potrebuje byť schopnou pociťovať svoju vlastnú 
hodnotu, sebaúctu a udržiavať energetickú úroveň, pričom využíva stratégie ako vnútorné nazeranie na 
seba samu, sebahodnotenie, pripustenie vlastných reakcií (Peden, Grantham, Paquin, 2005; Peden, Tayler, 
Brenneis, 2005). 

Komunikačné zručnosti sú nevyhnutné aj pre kvalitný asesment,  rešpektovanie pacientových cieľov, 
preferencií a volieb, poskytovanie komplexnej starostlivosti vrátane fyzickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej 
podpory a pomoci klientovi  a jeho rodine, využitie síl interdisciplinárnych zdrojov, poznanie a kontaktovanie 
záujemcov o poskytovanie konkrétnej pomoci a služby, budovanie systému a mechanizmov podpory a rozvoja 
paliatívnej starostlivosti vrátane výskumu.

Ciele ošetrovateľskej starostlivosti by mali byť krátkodobé s konkrétnym zameraním, mali by pacientovi 
pomôcť vymaniť sa zo sústredenia na seba a svoju chorobu. Ciele pacienta majú byť orientované na prítomnosť 
nie na budúcnosť, pri potrebe pacienta rozprávať o blížiacej sa smrti, by sa sestra nemala tejto téme vyhýbať, 
psychicky pozitívne môžu pôsobiť rozhovory bilančného charakteru, v ktorých sa zdôrazňujú pozitíva života 
terminálne chorých. Sestra môže pacientovi pomôcť tým, že prejaví záujem o jeho minulosť, rodinu, záujmy, 
zdôrazní klady jeho života a pod. Keď žije pacient v predstave, že sa už nedá nič robiť, stráca nádej. Keď 
však objaví nejaký, hoci aj malý dosiahnuteľný cieľ, pre ktorý sa ešte oplatí žiť, jeho život nadobúda opäť 
zmysel. Potreba zmysluplnosti života patrí k dôležitým potrebám človeka (Simočková, 2002b, s. 38). Jednou 
z metód rozvoja komunikačných zručností a schopnosti interakcie s klientmi v paliatívnej starostlivosti je 
edukovať sestry v oblasti terapeutického presvedčovania napr. aj využitím modelu Virginie Satirovej.

Model Virginie Satirovej
Model psychoterapie podľa Virginie Satirovej, známy tiež ako Model rastu, sa zaraďuje medzi 

humanistické, systematické a rodinnoterapeutické prístupy. Jeho zakladateľka Virginia Satirová (1916-1988) 
aplikovala systémové myslenie do psychoterapeutickej praxe. Jej prínosom je práca s bio-psycho-sociálno-
spirituálnymi dimenziami rodinného kontextu. Kladie dôraz na komunikačný proces a na vytvorenie a aplikáciu 
špecifických nástrojov na uchopenie integrovaného intrapsychického a interpersonálneho sveta človeka. 
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Model je aplikovateľný v praxi pri práci s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou. Je zameraný na pozitívne 
orientovaný transformačný proces, ktorý prostredníctvom zážitku vedie k zmene bytia jednotlivca vo vzťahu 
k sebe, k iným ľuďom v kontexte svojho životného miesta, času a prostredia. Pôsobí v smere zmeny dopadu 
patogénne pôsobiacej udalosti alebo zážitku z minulosti na prítomnosť a podporuje životný rast človeka 
prostredníctvom štyroch základných metacieľov - dosiahnuť kongruenciu, vysokú sebaúctu, vnútornú voľnosť 
pri rozhodovaní a prijímať zodpovednosť za seba a svoj vnútorný stav. Pri práci s rodinným systémom sú 
členovia rodiny vedení a povzbudzovaní ku zmene komunikačných vzorcov tak, aby sa rodina ako celok, 
ako aj jej jednotliví členovia mohli pohnúť zo stavu prežívania bolesti a ohrozenia k rovnováhe a zdraviu. 
Nežiaduce príznaky sú považované za vedľajší produkt nerovnováhy a konfliktu v dôsledku nekongruencie, 
ktorá vzniká na základe nerealistických očakávaní a reštriktívnych pravidiel. 

Niektoré z terapeutických presvedčení a princípov, na ktorých je postavený Model Virginie Satirovej 
hovoria, že:

Zmena je možná. Aj keď je obmedzená vonkajšia zmena, je možná zmena vnútorná.1. 
Väčšina rodičov robí to najlepšie, čo dokážu urobiť v danom momente.2. 
Všetci máme tie vnútorné zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme úspešne zaobchádzali so svetom a 3. 
rástli.
Máme možnosti voľby, hlavne čo sa týka odozvy na stres, namiesto toho, aby sme reagovali na 4. 
situácie automaticky.
Terapia sa musí sústrediť na zdravie a potenciál a nie na patológiu.5. 
Nádej je významnou súčasťou alebo prísadou zmeny.6. 
Ľudia sa spájajú na základe rovnakosti a rastú na základe odlišností.7. 
Hlavným cieľom terapie je – rozhodovať sa sám za seba.8. 
Všetci sme prejavom tej istej životnej sily.9. 
Väčšina ľudí predovšetkým vo chvíľach stresu dáva prednosť známemu, aj keď mu s tým (alebo tam) 10. 
nie je dobre, pred neznámym.
Problémom nie je problém, ale to, ako sa s ním zaobchádza.11. 
City patria k nám – sú naše, máme ich všetci.12. 
Ľudia sú v podstate dobrí. Je potrebné, aby našli svoj vlastný poklad (svoje JA, vnútro) a spojili sa s 13. 
ním a uznali existenciu svojej hodnoty.
Rodičia často opakujú vzorce, ktoré poznajú z čias svojho detstva, a to aj dysfunkčné.14. 
Nemôžeme zmeniť minulé udalosti, ale môžeme zmeniť to, aký majú na nás dopad.15. 
Ocenenie a prijatie minulosti zvyšuje našu schopnosť zvládať prítomnosť.16. 
Jedným z cieľov na ceste k našej celistvosti je prijatie rodičovských postáv ako ľudí a stretnúť sa s 17. 
nimi na ich rovine ľudskosti miesto púheho stretnutia sa s rolami.
Zaobchádzanie so svetom (coping) je prejavom úrovne sebahodnoty. Čím vyššiu má človek 18. 
sebahodnotu, tým celostnejšie zaobchádza so svetom.
Ľudské procesy sú univerzálne, a teda použiteľné v rôznych situáciách, kultúrach a okolnostiach.19. 
Proces je cestou k zmene. Obsah tvorí kontext, v ktorom sa zmena uskutočňuje.20. 
V Modeli Virginie Satirovej je hlavným cieľom kongruencia a vysoká sebaúcta.21. 
Zdravé medziľudské vzťahy stoja na rovnosti hodnoty (Nemcová, 2002, s.6-10).22.  

 
 Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti spojené s prekonávaním funkcionálnych a 
organopatologických prístupov k chorým, zintenzívňujú potrebu modifikovať aj spôsob jej hodnotenia. K 
objektívnym ukazovateľom úspešnosti terapeutických zásahov v
ošetrovateľstve pristupuje kategória - kvalita života (Nemčeková, Žiaková, 1997, s. 29). Zmeny by bolo možné 
uskutočniť jednak neustálym zvyšovaním vedomostnej úrovne sestier, úpravou kompetencií jednotlivých 
členov ošetrovateľského tímu, poznávaním nových trendov v ošetrovateľstve, ale hlavne meraním úrovne 
kvality ošetrovateľskej starostlivosti pomocou štandardov (Simočková, 2002a, s. 38-39).

Zomierajúci človek má stále nejaké očakávania od okolia, na ktoré má ako ľudská bytosť plné právo. 
Zomierajúci človek očakáva, že ten, kto ho sprevádza, mu bude verný a v najťažšej chvíli ho neopustí. 
Pretože nie on, ale ten zomierajúci to má ťažšie, on neodchádza. Zomierajúci chce cítiť blízkosť ľudí, na 
ktorých mu záleží, túži po komunikácii. Chce aby sa neuhýbalo pred jeho strachom a slzami, chce aby 
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k nemu jeho blízki boli úprimní. Zomierajúci hľadá ten posledný priestor, kde môže byť taký, aký skutočne 
je, s celým svojím doterajším životom, so všetkými svojimi túžbami a postojmi a charakteristikami, ako celý 
človek. Zomierajúci človek túži byť sám hodnotou (Byrock, 2005). Na smrť a umieranie nie je nikto dostatočne 
vzdelaný a pripravený. Komunikácia je cesta ku skvalitneniu starostlivosti o terminálne chorých a vzájomnému 
porozumeniu. 

Záver
Paliatívna starostlivosť je aplikovateľná aj v skorom priebehu ochorenia s inými terapiami, zahŕňa 

stabilizáciu pacienta vzhľadom k jeho terminálnemu zdravotnému stavu a starostlivosť o sociálne, psychické 
a duševné potreby, aby pacient aj jeho blízky mohli žiť čo najplnohodnotnejšie.

Každý človek je jedinečnou individualitou, preto aj poskytovanie paliatívnej starostlivosti sa má riadiť 
zásadami humánnej starostlivosti. Toto si vyžaduje vysokú odbornosť zdravotníckeho tímu, adekvátne zručnosti 
verbálnej a neverbálnej komunikácie s chorým a jeho okolím, dodržiavanie princípov ošetrovateľskej etiky 
a práv pacientov, rešpektovanie požiadaviek jednotlivca a rodiny, poskytovanie komplexnej profesionálnej 
starostlivosti založené na poznatkoch získaných výskumom.
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VyUžITIE lOgOTERApIE V pAlIATÍVNEJ STAROSTlIVOSTI

Hudáková P., Lengyelová A.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Košice

Úvod
V situácii, keď sme konfrontovaní so smrťou, sa v praxi často stretávame s tvrdením, že zamýšľať 

sa nad  „zmyslom života“ u pacienta v terminálnom štádiu je zbytočné. Paliatívna starostlivosť sa usiluje 
predovšetkým zlepšiť kvalitu života. Položme si otázku: „Čo je teda kvalita života?“ V terminálnom štádiu sa 
stáva určujúcim faktorom voľba terapie a poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. No samotná 
ošetrovateľská starostlivosť nemôže určovať kvalitu života, ale môže pacientovi pomôcť dosiahnuť taký 
zdravotný stav, ktorý mu umožní kultivovať svoj život vlastnou cestou (Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 

Obsah
Kvalita života je kategória, ktorá sa ťažko objektívne klasifikuje. Podľa definície WHO  je kvalita 

života považovaná za individuálne vnímanú životnú situáciu v kontexte určitej kultúry a určitého hodnotového 
systému, vo vzťahu k vlastným cieľom, očakávaniam, hodnotiacim kritériám a záujmom. Na meranie kvality 
života je stanovených 6 dimenzií kvality života: 

fyzická kvalita života (prežívanie bolesti, subjektívne hodnotenie energie a vytrvalosti, schopnosti -
uvoľniť sa, pohyblivosť a pracovná spôsobilosť, závislosť na liekoch), 
psychická kvalita života (prežívanie pozitívnych a negatívnych emócií, sebaocenenie, vzťah k -
vlastnému telu, schopnosť koncentrácie a schopnosť učiť sa a spirituálne prežívanie), 
nezávislosť (rôzne aspekty obmedzenia telesnej nezávislosti, odkázanosť na pomôcky alebo lieky), -
sociálne vzťahy (subjektívne hodnotenie osobných vzťahov, subjektívne hodnotenie sexuálneho -
života a adekvátnosť sociálnej opory), 
prostredie (sociálne a fyzikálne aspekty prostredia – bývanie, okolie, finančná situácia a dostupnosť -
zdravotníctva), 
náboženstvo/spiritualita (náboženské alebo svetonázorové presvedčenia).-

Kvalita života v rámci tejto koncepcie, ktorá je vyjadrená ako prežívanie pozitívnych a negatívnych 
emócií, je zhodná s emocionálnym komponentom subjektívnej pohody, a preto možno považovať subjektívnu 
pohodu za jeden z komponentov kvality života (Džuka, 2004). Preto pri starostlivosti o terminálne chorých 
niekedy vzniká rozpor medzi vyznávaným ideálom a realitou. Napriek tomu nemusí viesť k nekvalitne 
prežívanému štádiu zomierania. Pacient považuje svoj život za kvalitný, ak sú jeho očakávania v zhode so 
subjektívne hodnotenou životnou realitou. 

Veľmi závažnými prvkami zvýšenia kvality života v terminálnom štádiu sú: 
pocit osamelosti a izolácie,-
bolesť a úzkosť,-
zvládnutie symptomatiky ochorenia,-
smútok, depresia, hnev.-

Psychologický aspekt v terminálnom štádiu sa často považuje za vedľajší. Zvládanie pacientovho 
stavu je možné, ak je kvalita jeho života čo najvyššia, a to je možné komunikáciou a vzťahom medzi pacientom 
a jeho príbuznými, medzi pacientom a sestrou. Pacient musí mať pocit dôvery k rodine, ale aj k odbornému 
ošetrovateľskému tímu. A to hlavne tým, že cíti pochopenie a podporu pre stav, čo je prvým momentom 
zamýšľania sa nad zmyslom svojho života.

Každý človek skúma zmysel svojho života. Na tento fenomén sa môžeme pozerať z rôznych hľadísk, 
lebo prichádza k nám z rôznych strán ako zážitok emocionálny, fyzický, kognitívny alebo spirituálny. Keďže 
sme biologicky determinovaní, vedie nás to k zamysleniu. Aké spôsoby si nájdeme, aby sme sa s tým 
fenoménom vyrovnali je výlučne v našej kompetencii. Prežívanie zmysluplnosti života patrí medzi základné 
charakteristiky ľudského života. A tak zmysel života nie je už len abstraktným pojmom, ale niečím konkrétnym, 
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čo sa nás osobne dotýka.
Tradíciu v psychologickom uvažovaní o zmysle života nájdeme v existenciálnej psychológii, ktorá 

kladie dôraz na samotnú existenciu a fenomény s ňou spojené. Psychologické nazeranie na zmysel života 
ovplyvnili v posledných desaťročiach koncepcie Maslowa, Frankla. 

Dôležitými princípmi analýzy existencie sú pochopenie a motivácia. Existenciálni psychológovia sa 
zaoberajú nielen životom, ale i smrťou (Schneider, May, 2005). 

Existenciálna psychoterapia je dynamická terapia, ktorá sa zaoberá najzásadnejšími otázkami života. 
Život je pre ňu neustále pokračujúci proces, ktorý sa má prežiť, a nie problém, ktorý potrebuje riešenie. 
Človek neodhalí zmysel života, ale ho vytvára (Yalom, 2006).

Logoterapia a existenciálna analýza tvorí základ prístupu Frankla k otázke zmyslu. A to nie v princípe 
hedonizmu a sebaaktualizácie, lebo tieto fenomény zabraňujú vidieť skutočný zmysel (Yalom, 2006). Ale 
presadzoval za zmysluplné možnosti človeka „presiahnuť“ seba samého. Ak sa vyvinie pocit zmyslu, zrodia 
sa k nemu aj hodnoty, ktoré spätne posilnia pocit zmyslu, a človek môže pred sebou vidieť líniu toho, ako 
viesť svoj život, a pevný bod, ktorý on ako osoba môže zanechať v kolobehu života.
Logoterapia a existenciálna analýza sú prístupy zamerané na duchovnú stránku ľudskej existencie. Duchovná 
stránka sa prejavuje slobodou v osobných rozhodnutiach, zodpovednosťou za ne a prežívaním ich zmysluplnosti 
či nezmyselnosti, vzhľadom k rozpoznávaným životným hodnotám. Frankl ako zakladateľ týchto postupov 
chápe existenciálnu analýzu ako teóriu o možnostiach plnej existencie a logoterapiu – psychoterapeutickú  
liečebnú metódu zameranú na tematiku zmyslu, ako jej praktické uplatnenie. Tiež označuje oba smery ako 
cestu poznávania (existenciálna analýza) a cestu pomoci (logoterapia). Frankl nepokladal obrat k sebe za 
súčasť logoterapie (obrat k sebe odvádza človeka od jeho transcendentnej podstaty, odvádza pozornosť 
od druhých  a úloh k sebe samému). Obrat k sebe v zmysle analýzy je úzko spätý s telesnosťou človeka, 
teda s jeho psychofyzickou existenciou, s dôrazom na prežívanie. Analýza učí človeka mať rád sám seba, 
a prežívať seba ako hodnotu – avšak neostáva len pri tom, ale pokračuje ďalej v aplikácii logoterapie.

V každej situácii je skrytý zmysel (viazaný na hodnotu), ktorý môže človek nájsť. Tento zmysel je vždy 
to najlepšie, čo môžem a mám spraviť. Život človeka je jedinečný pre každého človeka a preto je jedinečný 
aj vo svojich situáciách. Túto možnosť si musí človek nechať k sebe pristúpiť. Terminálne chorí pacienti sa 
tiež musia postaviť pred pravdu, aby netápali v dohadoch a neboli neistí, čo ešte všetko potrebujú  urobiť, 
čo je ešte v živote dôležité. Kto nedokáže odpovedať na otázky zmyslu života, už vlastne nežije (Frankl, 
2006b). 
Frankl sa zamýšľa nad troma fenoménmi v živote človeka, ktoré nás zbavujú vedomia zmysluplnosti života. 
Napriek tomu majú v živote človeka miesto a majú aj svoj zmysel. Utrpenie vníma ako výzvu, aby ho premenili 
v „dielo na čin“, teda zaujali k nemu postoj a hľadali v ňom výzvu. Vina je príležitosť, aby sme sa dostali 
do motivačnej situácie „zmeniť sa k lepšiemu“. A smrť  je výzvou vyvodiť z nej „podnet pre uskutočnenie 
zodpovedného činu“ (Frankl, 2006b).

Zmysel ľudskej existencie sa zakladá na jej ireverzibilnom charaktere (Frankl, 2006a). Smrť ako 
ohraničenie životnej histórie vyzýva, aby každý úsek života bol naplnený len tým najlepším. Keby človek žil 
naveky, odkladal by svoju zodpovednosť k zmyslu neustále na neskôr. V smrti človek síce nemá život, ale 
„je svojím životom“ (Frankl, 2006b). V súvislosti s ohraničenosťou ľudskej existencie formuluje existenciálny 
imperatív: „Ži tak, ako by si žil druhýkrát a ako by si prvýkrát spravil všetko tak zle, ako si len dokážeš 
prestaviť“ (Frankl, 2006a, s. 81).
Podľa logoterapie má aj smrť a utrpenie v našom živote zmysel, a to vtedy ak sa im otvoríme. Majú zmysel, 
keď sa zo všetkých síl snažíme poznať zmysel situácie, v ktorej sme. Snažme sa ju vopred chápať ako výzvu, 
príležitosť ku skvalitneniu a prehĺbeniu života. Utrpenie, bolesť, ochorenie, smrť sú príležitosťou a je stále 
na človeku, aby sa rozhodol, ako ponesie svoje trápenie, aký bude, môže sa rozhodnúť hľadať svoje „prečo“ 
trpieť. Ale môže sa rozhodnúť aj opačne, vzdať sa a nehľadať (Frankl, 2006b).

Záver
Napriek mnohým nejasnostiam pri interpretácii pojmu kvalita života a niektorým nevýhodám doteraz 

používaných modelov, myšlienka, že pri posudzovaní výsledkov liečby je stanovisko pacienta rovnako 
významné ako pohľad lekára je veľmi legitímna a nemalo by sa na ňu zabúdať. 
„Celú otázku o zmysle života treba otočiť: vlastne vôbec nezáleží na tom, čo môžeme ešte od života očakávať, 
ale záleží jedine na tom, čo život očakáva od nás!“ (V.E.Frankl, 2006b, s.13)
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ETIKA V pRáCI SESTRy ANEB JAK lIDSKy pEčOVAT

Krátká A.1, Cichá M.2

1 Ústav zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
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Anotace
 V ošetřovatelské péči se přes všechnu snahu sester může projevit nedostatek laskavého a individuálního 
přístupu k nemocnému. Vztah sestry k pacientovi je považován za jeden z klíčových prvků intervence. Měl by 
vyjadřovat opravdový zájem o něj jako o člověka, což v praxi znamená vstřícné a ohleduplné chování, projev 
úcty, příjemné vystupování, dodržování mlčenlivosti a respekt k jeho právům i zvláštnostem. Pro zdravotnické 
pracovníky by mělo být samozřejmostí prosazovat úctu k lidskému životu, a to od početí až po poslední den 
jeho života. 

Klíčová slova: Pacient. Sestra. Důstojnost. Lidskost. Vztah. Láska.

Annotation
 Absence of kind and individual access in nursing care could manifest, even beyond every nurse 
effort. Relationship between nurses and patients is thought one of the crucial elements  in intervention.It 
should represent a true interest in patient as a human being, which in practice means helpful and considerate 
behaviour, manifestation respect, pleasant style, observance tacitness and respect to his rights and specialities. 
For health workers it should be a matter of fact to promote respect towards human existence, namely from 
conception up to the last day of his life.

Key words: Patient. Nurse. Dignity. Humanity. Relation. Affection.

1. Úvod
„V tom, jak sestra podá sklenici vody nebo upraví lůžko nemocného, vyjadřuje se celá její povaha a vztah 
k nemocnému.“  (István Hárdi)

 Ošetřovatelské povolání je bezesporu velmi náročné. S rozvojem ošetřovatelství jsou na sestru 
kladeny stále vyšší požadavky, a to nejen na její odbornost, ale také na její přístup k nemocným. Sestra 
tráví s pacientem nejvíce času a ten od ní právem očekává podporu a pomoc, aby zvládl náročné situace, 
které bývají s hospitalizací často spojeny. Pokud sestra získá důvěru pacienta a jeho rodiny a zvolí vhodný 
přístup, může ovlivnit  complianci pacienta a tím nepřímo průběh léčby. Rozhodující je etický přístup, který 
by měl být vlastní každému zdravotníkovi. Již Florence Nightingalová formulovala ve své Knize o ošetřování 
(Notes on Nursing, 1860) první etické zásady ošetřovatelky v přístupu k nemocným. Říká, že ošetřovatelka 
musí být osobou, na kterou se lze úplně spolehnout, že v každém ohledu musí být důvěryhodná, spolehlivá 
a svědomitá, střídmá a počestná a také zbožná (Kutnohorská, 2007, s. 24). Ošetřovatelská a medicínská 
etika bývá často chápána jako něco, co pouze doplňuje odbornost, ale ve skutečnosti by péče o člověka měla 
vycházet z úcty k životu a měla by se stát samozřejmou součástí profesionální image každého zdravotnického 
pracovníka.

2. Vlastní sdělení
 V posledních 15 letech se české zdravotnictví stále více zaměřuje na uplatňování etiky v interakci 
s pacientem a jeho rodinou. V profesní přípravě sester je stále větší pozornost věnována rozvoji etického 
potenciálu tím, že se prosazuje „polidštění“ všech ošetřovatelských aktivit. Mluvíme o etice běžného dne, 
která se projevuje ve vstřícném a ohleduplném chování zdravotnického personálu, v příjemném vystupování, 
dodržování mlčenlivosti a v respektu k právům a zvláštnostem pacienta. Realita v praxi však bývá jiná. Na 
pracovištích často hraje roli extrémní zátěž sester, která souvisí s nedostatečným počtem zdravotnického 
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personálu. Sestry se nemohou věnovat jednotlivým pacientům tak, jak by chtěly a jak to vyžaduje jejich 
stav, často pracují ve stresu a mnohdy pod vlivem emocí. Etika právě v těchto situacích pomáhá rozlišit co 
je správné a jak by se měly zachovat. Můžeme říct, že kompetence v etických otázkách se získává pomocí 
zkušeností. 
 Tyto zkušenosti však také dokazují, že velkou roli hrají stereotypy. Jak jinak si vysvětlit, že pacienti 
jsou často postaveni do submisivní role a není brán ohled na jejich minulost a zvyklosti. Je nutné si uvědomit, 
že každý hospitalizovaný člověk má určité požadavky na uspokojování svých potřeb. Kanadská sestra M 
Simone Roach říká, že sestra zodpovídá v plném rozsahu za ošetřovatelskou péči a musí umět reagovat na 
jeho potřeby. Pro současnou sestru stanovila soubor specifických aspektů na ošetřovatelskou péči, tzv. „Pět 
C ve smyslu hodnot péče  (Five Cs as values of caring)“. Je to slitování, soucit (Compassion), schopnosti, 
kvalifikace (Competence), důvěra (Confidence), svědomí (Conscience) a závazek (Commitment) (Tschudin, 
2002, s. 32). Jedná se o velmi důležité předpoklady, které uschopňují sestru k poskytování laskavé, humánní 
péče, která je soustředěna na pacienta, nikoli jen na jeho diagnózu nebo plnění ordinací lékaře. 
 Může se stát, že přes všechnu snahu zdravotnického personálu dochází k pochybení tím, že není 
akceptována individualita nemocného. Jako příklad můžeme uvést oslovování pacientů. U dospělých by mělo 
být samozřejmostí vykání a použití příjmení včetně titulu. Tím máme na mysli i situace při předávání služby, 
kdy pacient není přítomen. Na důstojné oslovení má právo i senior, nebo dementní člověk. Dítě oslovujeme 
jménem, na které je zvyklé v kruhu svých nejbližších. Vhodné oslovení je základním předpokladem získání 
důvěry pacienta a jeho rodiny. Sestra tím dává najevo úctu k člověku.
 Další často diskutovanou etickou otázkou je hygiena a vyprazdňování nemocných. U těchto aktivit 
by měla sestra plnit roli asistentky, nikoliv udělat úkon za pacienta. Posiluje tím jeho sebevědomí. Snahou 
je zachovat a dále rozvíjet soběstačnost pacienta v rámci možností a jeho individuálních schopností. Velmi 
citlivá otázka je poskytnutí dostatečného soukromí a zachování intimity pacienta. Na odděleních je nedostatek 
zástěn, takže pacient se obnažuje nejen před zraky zdravotnického personálu, ale i pacientů, kteří s ním 
sdílejí pokoj. Pokud provádí hygienu zdravotnický personál, bývají pacienti zbytečně dlouho odhaleni. Není 
nic neobvyklého, že jsou otevřené dveře od pokoje během hygieny nebo vyprazdňování pacienta, takže ho 
v choulostivé situaci může vidět i náhodný kolemjdoucí. V některých nemocnicích není obvyklé klepat na 
dveře pokoje pacienta, čímž ho personál uvádí do situací, které mohou být pro něj nepříjemné. V našich 
nemocnicích můžeme dokonce vidět poloobnaženého pacienta, kterého veze sanitářka na vyšetření, někdy 
tento pacient drží v ruce drenážní sáček s močí.  Není těžké si představit, jak se asi cítí.
 Nepochopitelné je i zavádění močových katétrů pacientům, kteří se doma vyprazdňovali na WC. Jistě, 
že mnohdy je toto opatření oprávněné, ale často bývá indikací pouze snížená mobilita nemocného. Dokonce 
se setkáváme i s tím, že sestry překračují své kompetence zavedením permanentního močového katétru bez 
indikace lékaře. V praxi nejsou výjimkou případy, kdy jsou imobilnímu pacientovi přiloženy pleny, i když by byl 
schopen se vyprázdnit na podložní mísu nebo do močové láhve. To je pro pacienta velmi ponižující.
Při výživě a hydrataci nebývají dodrženy základní požadavky na stolování. Ležící nemocní vždy nemají 
možnost umýt si ruce před jídlem. Při krmení někdy zachází personál s dospělými pacienty jako s dětmi - otírá 
rty lžičkou, nikoliv ubrouskem, jak je to při stolování běžné. Pacienti jsou krmeni z hrnků nebo misek, někdy 
tak rychle, že nestačí polykat. Na pracovištích LDN se množí případy, kdy jsou pacientům podávány nápoje 
kojeneckými láhvemi. Tento způsob degraduje pacienta do pozice dítěte. 
 V komunikaci by měly být využity všechny dostupné prostředky. Verbální a neverbální komunikace, 
komunikace činy, tichem a zúčastněné naslouchání. Sestra by měla být schopná zvolit vhodný typ komunikace 
u pacienta dle jeho specifických požadavků. Je třeba mít na paměti, že základem k efektivní komunikaci 
je upřímný pozdrav a úsměv, který dává najevo vstřícnost, povzbuzení, připravenost k jednání. Zvlášť 
v kombinaci s pohledem může pacienta hodně povzbudit. 
 Sestra se při své práci neobejde bez dvou důležitých nástrojů. Prvním nástrojem je srdce, které 
přináší emoce a lásku a vnáší do jednání lidskost. Druhým nástrojem je profesionalita, která zajišťuje kvalitní 
péči. Tyto dva nástroje jsou od sebe neoddělitelné. Někdy ustupuje do pozadí profesionalita, jindy city – podle 
konkrétní situace.
L idsky pečovat znamená projevovat pacientovi úctu, chovat se laskavě a chápat pacienta v jeho situaci. 
Snahou by mělo být uspokojení všech jeho potřeb s ohledem na individualitu. 
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3. Závěr
 Hlavním cílem ošetřovatelské etiky je humanizace mezilidských vztahů, a to nejen mezi nemocným 
a sestrou, ale také mezi členy multidisciplinárního týmu navzájem. Etika je způsob myšlení a vyjadřování, 
který se odráží především ve vztahu. Podstatou je respekt a úcta k člověku, projevující se v pochopení 
dětí, dospělých, seniorů, mentálně handicapovaných a také sebe sama. Znamená to také kolegialitu, mít 
úctu a respekt ke spolupracovníkům, působit pozitivně a přispívat k dobré náladě, pohodě a vytvářet tak 
důvěryhodné prostředí pro pacienta. 
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UMElá pĽÚCNA VENTIláCIA V DOMáCICH pODMIENKACH – NOVý ROZMER V pRáCI SESTRy

Gondárová-Vyhničková H., Vajdíková K., Kondelová A.

Dolnooravská NsP L. N. Jégeho, Dolný Kubín

Súhrn
 Posledné roky priniesli pre sestru mnoho zmien, ale i nových rozmerov jej práce. Takým je i spoluúčasť 
sestry oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) na starostlivosti o pacienta s dlhodobou 
umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) v domácich podmienkach. 
 Vychádzame z našich skúseností, z troch kazuistík. Pri triadickom postavení: pacient – jeho príbuzní 
– sestra, nachádzame „pole neorané“. Sestra v nemocničnom zariadení (OAIM) pripravuje pacienta a jeho 
príbuzných pre starostlivosť v domácich podmienkach. Vyškolí z príbuzných „domácu anesteziologickú 
sestru“ schopnú zvládnuť náročnú starostlivosť o pacienta s UPV, vrátane urgentných situácií. Neskôr sa 
sestra s pacientom i jeho príbuznými stretáva opäť na oddelení – pri rôznych diagnostických i liečebných 
výkonoch. Väčšinou pri zhoršení zdravotného stavu. Nie sú kluby pre rodiny s uvedenou starostlivosťou, 
od sestry sa očakáva okrem edukovania, poradenstva i určité sprostredkovanie informácií o „tom druhom 
prípade“. Uvedomujeme si potrebu doplniť a prepracovať náš ošetrovateľský štandard prípravy pacienta 
s UPV do domácej starostlivosti, ale i poukázať na problémy, ktorým je potrebné venovať našu pozornosť. 

Kľúčové slová: Pacient. Rodina. Umelá pľúcna ventilácia. Domáce podmienky. Rola sestry.

 Nový pohľad na pacienta, ale i ekonomická stránka a ďalšie skutočnosti prispeli k tomu, že pacienti 
vyžadujúci dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu (UVP) môžu žiť v domácom prostredí, v kruhu svojej rodiny, 
blízkych (2). Tu sa vyskytuje „niečo nové“ v práci sestry – potreba pripraviť pacienta a jeho príbuzných na 
domácu starostlivosť. 
 Najskôr treba „situáciu sprehľadniť“. Zistiť nielen záujem pacienta o takúto starostlivosť, ale aj záujem 
príbuzných. Veľakrát „od srdca“ vyslovené ich áno treba konfrontovať s možnou realitou, v ktorej sa zmení 
ich sociálna a ekonomická situácia. Ošetrovanie pacienta nielen s kontinuálnou UPV, ale aj kvadruplégiou 
po tranzverzálnej lézii miechy kladie veľký nápor na psychiku – ich ošetrovanie nebude končiť po ôsmych 
hodinách služby, ale bude trvať 24 hodín denne a 365 dní v roku. Tieto skutočnosti treba s príbuznými „prebrať“ 
a nechať im čas na premyslenie. Do prípravy je zainteresovaný aj lekár. Je dôležité, aby sestra s lekárom 
úzko spolupracovala. Jej usmernenia musia byť v súlade s usmernením lekára. 
Po vyjadrení „definitívneho“ rozhodnutia príbuzných začíname z nich „školiť anesteziologickú sestru“. 
 Triadické postavenie: pacient – sestra – pacientovi príbuzní, začína „fungovať naplno“. Príbuzní spolu 
so sestrou sa podieľajú na ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.
 Edukáciu začíname po rozplánovaní činností od zabezpečenia hygienickej starostlivosti, ošetrenia 
dutiny ústnej. Po dohode s príbuznými im sestra robí neskôr len „stand by“ a intervencie vykonávajú oni. 
Pokračujeme v nácviku zmeny polohy a zabezpečení vhodnej polohy pacienta i celého manažmentu 
prevencie dekubitov. Pokračuje edukácia v starostlivosti o výživu (per os,  PEG), močenie (permanentný 
močový katéter, epicystostómia), vyprázdňovanie stolice. Pozornosť venujeme psychickej stránke pacienta, 
zvládaniu jeho depresívnych nálad. Upozorňujeme na dôležitosť sociálnych kontaktov nielen s rodinou, ale 
i priateľmi, bývalými spolupracovníkmi a kňazom. Uvedené kontakty je potrebné „dávkovať“ nie podľa našich 
predstáv, ale potreby pacienta. 
 Ako poslednú kapitolu nechávame starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie. Týchto dvoch „vecí“ sa 
obávajú príbuzní i pacient. Vysvetľujeme celý dej dýchania, nutnosť voľných dýchacích ciest, rýchlo plynúci 
čas 4 – 5 minút „bez kyslíka“, následky jeho nedostatku. Dôležité je nacvičiť chladnú hlavu bez paniky pri 
urgentných stavoch (upchanie tracheostomickej kanyly, rozpojenie dýchacieho systému, porucha dýchacieho 
prístroja, výpadok elektrickej energie....). Odsávanie z dýchacích ciest, dýchanie AMBU – vakom, obsluha 
dýchacieho prístroja, pulzného oxymetra, domácej odsávačky je potrebné zvládnuť nielen teoreticky. Na 
dosiahnutie zručnosti sú potrebné opakované nácviky činností. 
 Sestra tiež poradí príbuzným o možnosti kúpy vhodných pomôcok, výživových doplnkov. Usmerní 
na rôzne inštitúcie (poisťovne, obecný úrad...). „Stáž“ na našom oddelení absolvuje aj sestra spádového 
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praktického lekára. Pozornosť venujeme pacientovmu selfmonitoringu. 
 Uvedeným spôsobom sme zvládli prípravu pacienta s tranzverzálnou léziou miechy v oblasti C2. 
Pacient doma žil 3 roky – po predchádzajúcej 7 ročnej hospitalizácii na našom oddelení (1). Druhú pacientku 
pripravili pediatri, ale po dosiahnutí plnoletosti sme sa s ňou stretávali sporadicky na našom oddelení. Tretieho 
pacienta, tiež mladého muža s kvadruplégiou a nutnosťou kontinuálnej UPV, i jeho príbuzných sme začali 
opatrne pripravovať na život v domácom prostredí. Prečo opatrne? Príbuzní opakovane vyjadrovali ochotu 
poskytnúť pacientovi domácu starostlivosť a dožadovali sa „zaučenia“. Vzhľadom na mnohé komplikujúce 
ochorenia (poruchy srdcového rytmu, žalúdočné vredy,...) sme neboli presvedčení o potrebe začatia edukácie 
a prípravy. Pravdu o zdravotnom stave pacienta lekár podáva nielen „po lyžičkách“, ale všetci rešpektujeme 
aj čas na jej „strávenie“, ktoré nikdy nebude podľa našich parametrov – vždy ostáva nádej pacienta i jeho 
príbuzných... Vzhľadom na podľahnutie pacienta uvedeným komplikáciám edukáciu sme nezahájili. 
 Na základe týchto troch „kazuistík“ konštatujeme, že príbuzní nemajú možnosť získať informácie o 
„tých druhých prípadoch“, nie sú kluby pre rodiny s uvedenou starostlivosťou. Všeobecná informovanosť 
o priebehu ošetrovateľskej starostlivosti v domácich podmienkach ostáva na sestre. My si uvedomujeme, že 
budeme musieť rozpracovať aj túto stránku starostlivosti. Dbať na dostatočnú spätnú väzbu s príbuznými, 
aby ich cenné skúsenosti mohli byť užitočné i „tým druhým“. Ukazuje sa potreba prepracovania nášho 
ošetrovateľského štandardu Príprava pacienta s UPV do domácej starostlivosti, kde sa doplnia, ale i opravia 
niektoré postupy. Treba uchovať vzácne skúsenosti aby sestra zvládla rolu edukátorky, poradkyne pre 
pacienta i jeho príbuzných. 
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ROZHODOVANIE pACIENTA A lEKáRA V HRANIčNEJ SITUáCII: pOTREBUJEME  
„ADVANCE DIRECTIVES“?

Glasová K.

Ústav medicínskej etiky a bioetiky, Bratislava

 Rozhodnutiu pacienta a rozhodnutiu lekára v hraničnej situácii ohrozenia života pacienta by mal 
predchádzať proces zvažovania všetkých dostupných informácií (predpokladané ‘teoretické‘ výsledky 
a možné praktické dôsledky rozhodnutia; prínos/riziko) s ohľadom na informovaný súhlas pacienta/zákonného 
zástupcu pacienta, možnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti a dané okolnosti. V prípade pacienta/
zákonného zástupcu pacienta by to umožnilo udelenie náležitého informovaného súhlasu s potrebnou 
zdravotnou starostlivosťou a v prípade lekára by to uľahčilo potrebné rozhodnutie pristúpiť k rýchlemu 
a účinnému zásahu. Neistota lekára, spôsobená najčastejšie časovým stresom v hraničnej situácii ohrozenia 
života (neschopnosť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu vyjadriť informovaný súhlas) alebo zapríčinená 
odôvodneným predpokladom odmietnutia, či naopak požadovania lekárom indikovaného zásahu zo strany 
pacienta/jeho zákonného zástupcu za iných okolností, kladie veľkú záťaž na psychiku lekára a môže priamo/
nepriamo ovplyvniť aj  výsledok jeho zásahu. 

 V snahe rešpektovať práva pacienta (autonómiu) a zároveň uľahčiť rozhodovací proces v hraničnej 
situácii ohrozenia života pacienta tým, ktorí uvažujú, aký rad zdravotných výkonov zaradiť do zdravotnej 
starostlivosti o daného pacienta, sa v niektorých krajinách pristúpilo k rozšíreniu zdravotníckej legislatívy. 

 Dokument „advance directives“ (voľne preložené „usmernenie pre zdravotnícky personál pri ohrození 
pacientovho života“) sa v niektorých krajinách27 už chápe ako alternatíva alebo doplnok ku zdravotníckemu 
dokumentu s názvom „informovaný súhlas“28, ktorý sa bežne využíva aj v slovenskom systéme zdravotníctva. 
V prípade dokumentu „advance directives“ ide o zvláštny formulár, v ktorom kompetentný29 pacient písomne 
dopredu (na 1-5 rokov) udeľuje súhlas/nesúhlas s poskytnutím bližšie špecifikovanej rady zdravotných 
výkonov (podľa platného30 katalógu zdravotných výkonov) v prípade ohrozenia svojho života za podmienky, že 
v danej situácii tento súhlas/nesúhlas nebude môcť sám, alebo jeho zákonný zástupca udeliť (napr. oživovať/
neoživovať, intubovať/neintubovať, amputovať/neamputovať, a pod.). Zároveň písomne dopredu označí 
osobu, ktorá bude o rozsahu zdravotnej starostlivosti rozhodovať v jeho záujme, tzn. písomne určí svojho 
zástupcu na takéto rozhodovanie. Zástupca však musí vopred s takýmto splnomocnením súhlasiť. Dokument 
„advance directive“ informuje o prianiach pacienta poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti, 
ako aj poskytovateľov neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 V súčasnosti v zdravotníckej legislatíve rôznych krajín sveta existuje viacero typov dokumentu 
„advance directive“:

Living will1.  (voľne preložené „vôľa za živa“) predstavuje dokument,  ktorý špecifikuje zdravotné výkony, 
ktoré by si osoba nespôsobilá v prípade ohrozenia svojho života dať riadny informovaný súhlas 
v takejto situácii priala/nepriala aplikovať (napríklad resuscitácia/neresuscitácia; umelé okysličovanie, 
hydratácia, vyživovanie organizmu; transfúzia; podávanie antibiotík; určité chirurgické zákroky).
Durable power of Attorney for Health Care (DpAHC)2.  (voľne preložené „trvalé splnomocnenie na 
rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti“) slúži ako dokument, kde osoba dopredu písomne určí 
svojho zástupcu, ktorý v jej mene bude rozhodovať o  aplikácii určitých zdravotných výkonov, keď už 
toho nebude sama schopná.

27 Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Nórsko, Španielsko,  Turecko, Anglicko, 
USA.
28 Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie 
podľa § 6 ods. 1 - 9, Zákona o zdravotnej starostlivosti 576/2004 Z. z.
29 Nekompetentná osoba je „osoba  nespôsobilá dať informovaný súhlas“, tzn. „maloleté dieťa, osoba pozbavená spôso-
bilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony“. §6, ods. 1b, Zákona o zdravotnej 
starostlivosti 576/2004 Z. z.
30 „Katalóg zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení patriacich k 
jednotlivým chorobám podľa prílohy č. 1, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti (§ 4 ods. 3), okrem zdravotných výkonov, ktoré sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného pois-
tenia podľa osobitného predpisu.“ §3, ods. 1, Zákona o zdravotnej starostlivosti 576/2004 Z. z. 
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Values History3.  (voľne preložené “rebríček hodnôt”) predstavuje dokument, ktorý odráža osobou 
uznávané životné hodnoty a názory (presvedčenie), ktoré by sa mali rešpektovať v prípade rozhodnutí 
na konci jej života (paliatívna starostlivosť).

 
 V niektorých krajinách sa vypracovávajú všetky spomínané dokumenty samostatne, čo však má 

viaceré nevýhody (ich vzájomná konzistencia a jej vzťah ku konkrétnemu rozhodnutiu v konkrétnom čase 
a situácii). Preto sa uprednostňuje vypracovanie komplexného dokumentu – tzv. „advance directive“, ktorý 
zahŕňa všetky dôležité informácie. Ide zvyčajne o formulár s minimálnym priestorom na vedľajšie poznámky. 
Ak je implementovaný v zdravotníckej legislatíve danej krajiny, býva určená aj periodicita jeho obnovy (variuje 
medzi 1-5 rokmi). 

 V júni tohto roku (2008) sa na pôde Inštitútu biomedicínskej etiky Univerzity v Zürichu (Švajčiarsko) 
konalo medzinárodné pracovné stretnutie na tému „Advance Directives: Towards a Coordinated European 
Perspective?“. Diskusia zástupcov z 20 krajín31 sa venovala miere záväznosti dokumentu „advance directives“ 
v hraničnej situácii, jeho potrebe, či prípadnému využitiu z celoeurópskeho hľadiska. Stretnutie poskytlo 
pohľad do skúmanej problematiky zo strany tých krajín, ktoré dokument „advance directives“ už dlhšiu dobu 
využívajú (USA, Holandsko, Anglicko, Španielsko), ako aj tých, ktoré ho práve do národnej zdravotníckej 
legislatívy implementujú (Rakúsko, Švajčiarsko), alebo sa v ich zdravotníckom systéme zatiaľ nenachádza 
(Bulharsko, Litva, Grécko, Slovensko).  

 Reprezentanti zúčastnených krajín sa počas trojdňovej odbornej diskusie zhodli na tom, že dokument 
„advance directives“ má v národnej zdravotníckej legislatíve alebo poisťovníctve svoje miesto iba v prípade, 
ak slúži na zachovanie dôstojnosti ľudskej osoby. Formu, spôsob legislatívnej implementácie, či obsahovú 
stránku dokumentu nie je natoľko dôležité v celoeurópskom pohľade ‘harmonizovať‘, ako je prípadne potrebné 
‘harmonizovať‘ základné chápanie významu a zmyslu tohto dokumentu. Z hľadiska rôznorodosti národných 
zdravotníckych systémov, ako aj systémov poisťovníctva  zatiaľ nie je možné, ba ani žiaduce tento dokument 
celoplošne (celoeurópsky, či celosvetovo) implementovať. 

 Niektoré zaujímavé informácie, ktoré sme získali využitím „Zborníku abstraktov“32 a z vlastných 
záznamov z rokovania, sme zostavili do prehľadných tabuliek (Tabuľka č. 1-6). V dôsledku skutočnosti, že 
využitie dokumentu „advance directives“ zďaleka nie je súčasťou bežnej medicínskej praxe vo všetkých 
európskych krajinách a zároveň v tých krajinách, kde sa využíva, dosiaľ neexistujú dostatočné štatistické 
údaje alebo výskum v tejto oblasti, tabuľky slúžia iba na základnú orientáciu v problematike, ktorá vyžaduje 
ďalší výskum. Celosvetový prieskum v rámci medzinárodného projektu „AD Collaboratory“33 sa v súčasnosti 
uskutočňuje na „The Andalusian School of Public Health (EASP)“, ktorá je súčasťou „the Granada University 
Campus“ v Španielsku. 

 Dokument „advance directives“ v podmienkach slovenskej zdravotníckej legislatívy zatiaľ, podľa 
nášho názoru, dostatočne nahrádza dokument „informovaný súhlas pacienta“. Etické dilemy, ktoré so sebou 
dokument „advance directives“ prináša (riziko zneužitia, dezinterpretácie, zmeny názoru pacienta v hraničnej 
situácii, falšovanie, a pod.), spochybňujú základnú podmienku jeho existencie v akomkoľvek zdravotníckom 
systéme. Tou je úcta k ľudskej dôstojnosti pacienta a jej dôsledné rešpektovanie v hraničných situáciách 
urgentnej alebo terminálnej zdravotnej starostlivosti. Ani prípadné ‘výhody‘, ktoré by daný dokument 
znamenal pre systém poisťovníctva, ani priamy prínos v zriedkavých prípadoch, kedy je nevyhnutný okamžitý 
medicínsky výkon, nie sú, podľa nášho názoru, dostatočným argumentom, aby sa bez výhrad implementoval 
do slovenských kultúrno-etických a legislatívnych podmienok.   

31 Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Nórsko, Portu-Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Nórsko, Portu-
galsko, Srbsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Anglicko, USA.
32 Zborník abstraktov „Country reports on advance directives“,  je pracovný materiál rokovaní, ktorý bol dopredu vy-Zborník abstraktov „Country reports on advance directives“,  je pracovný materiál rokovaní, ktorý bol dopredu vy-
pracovaný všetkými účastníkmi rokovania v Zürichu. Obsahuje základné informácie o využívaní dokumentu „advance 
directives“ v zastúpených krajinách, prípadne o zdravotníckom systéme alebo systéme poisťovníctva v daných krajinách 
a možnosti prípadnej implementácie dokumentu „advance directives“. 
33 Viac pozri: Projekt „AD Collaboratory“ dňa 10.11.2008 dostupné z http://www.voluntadesanticipadas.com/?ver=euro-
pa
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Tabuľka 1 Využívanie dokumentu „advance directives“ v zdravotnej starostlivosti v európskych krajinách 
a USA, implementácia do zdravotníckej legislatívy vybraných krajín 

KRAJINA LEGISLATíVA „LIVING WILL“ „ADVANCE 
DIRECTIVES“

„PROXY“ (pacientov 
zákonný zástupca)

Rakúsko 2006 X X X
Belgicko 2002 X X X
Bulharsko –- –- –- ––
Fínsko X X X X
Francúzsko 2005 X X X
Nemecko X X X X
Grécko –- –– –– ––
Maďarsko 1997, 1998 X X X
Taliansko –– –– –– ––
Litva –– ––- –– X
Holandsko 1995 X X X
Nórsko –- –– –– X
Portugalsko X X –-
Srbsko –- –- –- X
Slovensko –– –– –– X
Španielsko X X X X
Švajčiarsko V rokovaní X X X
Turecko –– –– –– X
Anglicko 2005, 2007 X X X
USA 1976/Kalifornia, 

1992/ ostatné štáty 
X X X

Tabuľka 2  Využívanie dokumentu „advance directives“ v zdravotníctve  
a v poisťovníctve vo vybraných krajinách

KRAJINA LEGISLATíVA ZDRAVOTNíCTVO POISťOVNíCTVO
Rakúsko jún 2006 X X
Belgicko X X X
Bulharsko –- –- –-
Fínsko X X __
Francúzsko 2005 X X
Nemecko X X __
Grécko –- –– ––
Maďarsko 1997, 1998 X __
Taliansko –– –– ––
Litva –– ––- ––
Holandsko 1995 X X
Nórsko –- –– ––
Portugalsko __ X __
Srbsko –- –- –-
Slovensko –– –– ––
Španielsko X X X
Švajčiarsko V rokovaní X __
Turecko –– –– ––
Anglicko 2005, 2007 X X
USA 1976/Kalifornia,  

1992/ ostatné štáty 
X X
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Tabuľka 3 Hlavné zdravotnícke, legislatívne, bezpečnostné a etické dilemy, ktoré sú alebo by mohli byť 
spojené s využívaním dokumentu „advance directives“ („AD“)  vo vybraných krajinách 

KRAJINA Nedosta- točná 
legislatíva „AD“

Problém s prolon- 
gáciou „AD“

Register „AD“/ 
utajenie údajov 
v „AD“

Nebezpe-
čenstvo zneužitia, 
falzifikácie, straty, 
nedostupnosti „AD“

Legalita 
a legitimita
„AD“

Etické 
dilemy

Rakúsko X X X
Belgicko X X X X
Bulharsko X X X X X
Fínsko X X X
Francúzsko X X X
Nemecko X X X
Grécko X X X X X
Maďarsko X X X X
Taliansko X X X X X X
Litva X X X X X
Holandsko X X X
Nórsko X X X X X X
Portugalsko X X X X X
Srbsko X X X
Slovensko X X X X
Španielsko X
Švajčiarsko X X
Turecko X X
Anglicko X X X
USA X X X X

Tabuľka 4 Posúdenie potreby implementácie využívania dokumentu „advance directives“ z hľadiska 
reprezentantov vybraných krajín centrálnej a východnej Európy v zdravotníctve a v poisťovníctve 

(subjektívny názor zástupcov týchto krajín na rokovaní)

KRAJINA LEGISLATíVA ZDRAVOTNíCTVO POISťOVNíCTVO
Bulharsko –- –- X
Maďarsko 1997, 1998 X X
Litva –– ––- ––
Srbsko –- X X
Slovensko –– –– ––

Tabuľka 5 Prehľad postojov odbornej verejnosti (expertov práva, legislatívy, bioetiky, sociológie a pod.) 
k dokumentu „advance directives“ vo vybraných krajinách západnej, strednej  

a východnej Európy a USA, spracovaný na základe  subjektívneho odhadu zástupcov  
daných krajín s ohľadom na kultúrno-etický profil tej-ktorej krajiny 

KRAJINA Kladné Záporné S výhradou
Rakúsko X
Belgicko X
Bulharsko X
Fínsko X
Francúzsko X
Nemecko X
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KRAJINA Kladné Záporné S výhradou
Grécko X
Maďarsko X
Taliansko X
Litva X
Holandsko X
Nórsko X
Portugalsko X
Srbsko X
Slovensko X
Španielsko X
Švajčiarsko X
Turecko X
Anglicko X
USA X

Tabuľka 6 Postoje pacienta, lekára, zákonného zástupcu a postoje verejnosti k implementácii 
dokumentu „advance directives“ vo vybraných krajinách 

Vysvetlivka: Hodnotenie spracované na základe subjektívneho odhadu reprezentantov krajín alebo na 
základe ich osobnej skúsenosti: kladný (K) – neutrálny (N) – záporný (Z).  

KRAJINA Pacient Lekár Zákonný 
zástupca Verejnosť

Rakúsko k k k k
Belgicko k n k k
Bulharsko Z Z n
Fínsko k k n k
Francúzsko k k k k
Nemecko k Z n
Grécko k
Maďarsko k k k k
Taliansko k n n Z
Litva Z Z Z Z
Holandsko k n n n
Nórsko k n n n
Portugalsko k n n k
Srbsko k Z n k
Slovensko k k n Z
Španielsko k k k k
Švajčiarsko k k k k
Turecko k k k k
Anglicko k k k n
USA n n n n
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EXpOSURE TO MERCURy VApOURS AND THE BASIC pOpUlATION OF T- AND (CD19+)B CEllS, 
SERUM lEVElS OF CIRCUlATINg IMMUNOlOgICAl COMplEXES (CIC), IMMUNOglOBUlINS 

AND SElECTED ACUTE pHASE pROTEINS IN pERIpHERAl BlOOD OF wORKERS lONg-TERM 
OCCUpATIONAlly EXpOSED ACCORDINg TO TIME AND DEgREE OF EXpOSURE

Rutowski  J. A.1, 2

1 E. Szczeklik’s Specialistic Hospital, Tarnów,  Poland 
2 Medicine and Pharmacy Center, Tarnów, Poland

Abstract

 The study of T-cells subpopulation in the peripheral blood: (CD3+)T-, (CD4+)T-helper, (CD8+)
T-suppressor and (CD19+)B-cells, serum levels of immunoglobulins: G, A, M, E, CRP, haptoglobin, 
ceruloplasmin, transferrin and total circulating immunological compexes (CIC) was carried out in group of 83 
males, aged 21 to 60 years old with occupational exposure to Hg0 in chlorine production by the electrolytic 
method from 0.6 to 37 years. These group of exposed workers to mercury vapours were divided into three 
groups depending on the duration of exposure:  I. 30 males aged 21 to 54 years (Mean=31.8±SD=9.0) with 
a short history of exposure to Hg0 from 7 months to 9 years (Mean=4.2±SD=2.8),  II. 18 males aged 28 to 60 
years (Mean=47.76±SD=.9) with a history of exposure to Hg0 from 10 to 20 years (Mean=14.5±SD=3.3) and 
III. 35 males aged 42 to 60 years (Mean=50.5±SD=4.0) with a long-time history of exposure to Hg0 from 21 
to37 years (Mean=27.5±SD=4.0). Of these, 20 (68 %), 12 (69%) and 21 (59 %), respectively, were smokers. 
Workers were also divided depending on the degree of exposure manner, measured as urinary mercury 
concentration:  I/. 32 males with < 50 µg Hg/l and with a history of exposure to Hg0 0.6-37 years; II/. 41 males 
with 51-150 µg Hg/l and with a history of exposure to Hg0 from 7 months to 35 years and III/. 10 males with 
>150 µg Hg/l (range:155-260) with a history of exposure from 7 months to 37 years (mean=9.0). Of these, 
20 (63.6 %), 25 (61.6 %) and 6 (60 %) respectively, were smokers. The control group comprised 36 males 
(80.6% were smokers) aged 28-55 years not exposed to any chemical compounds. The air for determination 
of metallic mercury concentrations was taken with fixed samplers located at two different points in work place. 
The aspirated Hg0 was determined using an atomic absorption spectrometer (Coleman Mercury Analyzer 
Mas-50 USA, λ=253.7 nm). The “maximum permissible concentration” (MPO) of metalic mercury was  
0.05 mg/l. For the determination of (CD3+)T-, (CD4+)T-helper, (CD8+)T-suppressor and (CD19+)B-cell 
populations monoclonal antibodies (Behring, Germany) were used in indirect immunofluorescence tests 
using fluorescence microscope (VEB Carl Zeiss Jena). The serum levels of immunoglobulin G, A, M, E, 
acute phase proteins and total circulating immunological complexes (CIC) were determined by nephelometry 
(Nephelometer type 100, Behring, Germany). The results were analysis by Shapiro-Wilk Gaussian 
decomposition test, Cochran-Cox C or Student,s t tests with analysis of variance (ANOVA).  The shift time 
weighted averages (TWA) of Hg0 determined in air in the work place before research was 0.028 mg x m-3.  
The urine mercury level of the exposed workers ranged from 20 to 260 µg/l and in the blood: from 4 to 72 
µg/l.  Stimulation of the T-cell line in the workers exposed to Hg0 with urinary mercury levels between 20 and 
50 µg of Hg/l was evidenced by a 48.9% (p<0.001), increased absolute number of (CD3+)T-cells, by a 56 % 
(p<0.001) increased absolute number of (CD4+)T-helper cells as well as by a 102.1 % (p<0.001) increased 
absolute numbers of (CD8+)T-suppressor cells. Stimulation of T-cell line in the workers exposed to Hg0 with 
urinary mercury levels between 51 and 150 µg of Hg/l was evidenced by a 47.4 % (p<0.001) in creased 
absolute number of (CD3+)T-cells, by a 61.9 % (p<0.001) increased absolute number of (CD4+)T-helper 
cells as well as by a 83 % (p<0.001) increased absolute numbers of (CD8+)T-suppressor cells.  Stimulation 
of T-cell line in the workers exposed to Hg0 with urinary mercury levels between 151 and 260 µg of Hg/l 
was evidenced by a 61.7 % (p<0.001) increased absolute number of (CD3+)T-cells, by a 48.8 % (p<0.001) 
increased absolute number of (CD4+)T-helper cells as well as by a 95.7% (p<0.001) increased absolute 
numbers of (CD8+)T-suppressor cells. Occupational exposure to Hg0 did not influenced on to percentage 
of (CD19+)B-cells, however the absolute number of this population was elevated by a 58.8 % (p<0.05) or 
41.2% (p<0.05) or 76.5 % (p<0.05) respectively. No statistical significances were observed in the levels of 
CRP, ceruloplasmin and transferrin between non-exposed subjects and the groups of short or long time 
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exposed to Hg0. Elevated serum concentrations of immunoglobulins G, A and E were observed in all groups 
of men exposed to Hg0, especially in highest values (p<0.05) of IgG, IgA, IgM and IgE in serum in group 
of workers with urinary mercury concentrations above 150µg/l. Moreover serum concentrations of the total 
circulating immunological complexes (CIC) increased in range from about twice to three times in all groups 
of workers exposed to Hg0. In conclusion, these quantititive changes of the T- and (CD19+)B-cells population 
with activation synthesis of immunoglobulins together with elevation of CIC formation in degree of exposure 
dependent manner have been proposed as an immunological indicators of exposure to Hg0, which can be 
used for to monitoring and also to explain the origin of autoimmunity disorders induced by metallic mercury in 
men exposed to metallic mercury.

Key words:  Mercury vapours. Occupational exposure. Humoral immunity. Lymphocytes T. Lymphocytes 
B.  Immunoglobulins. Circulating immunological complexes (CIC). Acute phase proteins. CRP. Haptoglobin. 
Ceruloplasmin. Transferrin. Biomarkers.

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

INTRODUCTION

 The immunotoxicology of inorganic and organic mercury compounds and also exposure to metallic 
mercury vapours is important clinically.  Some heavy metals such as mercury and lead can enhance humoral 
immunity, mainly antibody production with autoimmunity responses, suppress cell-mediated immunity and 
interfere with host defence against pathogens by direct action on cells of the immune system.  The effects of 
many investigations shown clearly that some heavy metals such as metallic mercury and mercury compounds 
can have immunomodula ting activity  (13,19,20,22,23).  Profil of these actions is important clinically because 
can lead not only to enhance humoral immunity, mainly by antibody production with  stimulation of autoimmunity 
responses, but also to suppress cell-mediated immunity with subsequent interferation with host defence 
against pathogens by direct action on cells of the immune system. “In vitro” studies mercury induce a strong 
activation of the immune system and autoantibody production in genetically susceptible rats and mice. This 
autoimmune syndrome was dependent on T cells, which are important for B-cell activation and cytokine 
secretion. Several studies have indicated the roles of T-helper (Th)1 and Th2 cells and their respective 
cytokines in the pathogenesis of mercury-induced disease (1).  Methylmercury (MeHg) a common from natural 
and anthropogenic sources origin, present in the human environment as a result of the global cycling of mercury 
and cumulated especially in the deep sea fishes and other food chains is well known as immunosuppressive 
agent (5,8). In many “in vitro” experiments inorganic mercury compounds like mercury chloride HgCl2 was 
found to stimulate immunological competitive cells, can stimulate DNA synthesis in thymocytes, spleen cells of 
guinea pigs as well as activate of lymphocyte responsiveness could, conceivably, lead to disease associated 
with hypersensitivity and/or autoimmunity (9,14,15). Assessment of mercury organic and inorganic compounds 
immunotoxicity in animals, mainly in rodents, with subsequent extrapolation to man, forms the basis of human 
risk assessment.

Contrary to many experimental studies the effects of metallic mercury on the human humoral immunity 
was the subject of studies mainly after exposures to Hg0 vapours, especially during occupational exposure.  
Mercury has been shown to affect lymphocyte function and to cause modulate immune reactivity (22) and these 
effects have been linked to autoimmune disorders, mainly types II and III allergic reactions, either by acting as 
a hapten or altering the antigenicity of cellular proteins (16,23). Limited data is stall available on the effect of 
metallic mercury on the basic human immunity parameters, which could be useful to the monitoring, in degree 
of exposure dependend manner, the health of exposed men to mercury vapours during long-term occupational 
exposure. 
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MATERIALS  AND  METHODS

 The study was carried out in 83 males aged 21 to 60 years (Mean=41.2±SD=10.7) with a history of 
exposure to metallic mercury from 0.6 to 37 years (Mean=16.1±SD=10.6) involving chlorine production by the 
method of mercury electrolysis. These group of exposed workers to mercury vapours were divided into three 
groups depending on the duration of exposure:  I. 30 males aged 21 to 54 years (31.8±9.0) with a short history 
of exposure to Hg0 from 7 months to 9 years (4.2±2.8),  II. 18 males aged 28 to 60 years (47.76±3.9) with a 
history of exposure to Hg0 from 10 to 20 years (14.5±3.3) and III. 35 males aged 42 to 60 years (50.5±4.0)  
with a long-time history of exposure to Hg0 from 21 to37 years (27.5±4.0). Of these,  20 (68 %), 12 (69 %) and 
21 (59 %), respectively, were smokers. Group of 83 workers exposed to mercury vapours were also divided 
into three groups depending on the degree of exposure manner, measured as urinary mercury concentration:  
1/. 32 males with < 50 µg Hg/l and with a history of exposure to Hg0 7 months to 37 years; 2/. 41 males with 
51-150 µg Hg/l and with a history of exposure to Hg0 7 months to 35 years and 3/. 10 males with >150 µg 
Hg/l (range:155-260) with a history of exposure 7 months to 37 years (mean=9.0). Of these, 20 (63.6 %), 25  
(61.6 %) and 6 (60 %) respectively, were smokers. The control group comprised 36 males aged 22 to 55 years  
(80.6 % were smokers) aged 28-55 years (Mean=38.2±SD=10.5) not exposed to any chemical compounds  or 
harmful physical factors.  All workers were subjected to medical examination to rule out people with diseases 
which might have affected their immune status. Alcoholics, persons regularly taking drug and convalescents 
after infectious diseases were exempt.

 The air for determination of metallic mercury concentrations was taken with fixed samplers from area 
samples.  The air sampling was localized in the work environment in two  points of this place, according to the 
principles of stationary measurements (4). The air was sampled during 20 minutes by using a pump (the speed 
of sampling was 0.18 m3 x h-1).  The air samples were taken in two different working places 6 times on morning 
work shifts, during work time of subjects exposed to mercury vapour. Aspirated air samples were flown to the 
reaction vessel, which contained 50 ml of 1 % KMnO4 solution in 10% H2SO4. The aspirated metallic mercury 
was here oxidated to Hg2+. After 20 minutes of air sampling, the KMnO4 excess by using hydroxylamine 
hydrochloride was reduced. Thereafter Hg2+ ions were reduced to metallic Hg0, by using stannous chloride 
(SnCl2) and then Hg0 was removed by aeration and determined by using the atomic absorption spectrometer  
Coleman Mercury Analyzer Mas-50,  Perkin-Elmer  USA, in λ=253.7 nm. “Maximum permissible concentration” 
of metallic mercury is 0.05 mg/m3. The mercury content in urine and blood was determined by a method 
similar to that of determination in air samples, by atomic absorption spectrometer. The urine and blood 
samples were mineralized with KMnO4 in acid medium and the excess of the oxidizing agent was reduced 
with hydroxylamine hydrochloride. Thereafter the samples were reduced with SnCl2 in the aeration vessel 
and the liberated mercury was removed by aeration.   Urine was obtained between 800 and 1100 a.m. for the 
determinations of total mercury.  The mercury concentration was expressed in µg/l urine of specific weight 
1.024 g. Collecting urine samples was made to avoid external contamination. The urine mercury concentration 
reaches maximum levels at night and morning hours and minimal levels in the afternoon (17) and therefore 
sampling time was in the morning hours. Blood samples for mercury determination were obtained from fasting 
subjects from an antecubital vein in the morning hours together with blood samples for determination of 
creatinine. The detection limit of the analytical procedure of determination of mercury in urine was  10 µg/l 
and in blood was 4 µg/l. For the determination of T-cell populations:  (CD3+)T-, (CD4+)T-helper, (CD8+)
T-suppressor, (CD16+)NK-cells and also (CD19+)B-cells Behring (Behringwerke AG Diagnostica, Marburg, 
West Ger ma ny) monoclonal antibodies were used in indirect immuno fluores cence tests. Heparinized venous 
blood was diluted 1 + 1 with normal saline, and overlaid on Ficoll/Paque (Pharmacia LKB Biotechnology, 
USA).  This two-phase system was centrifuged at 400 g for 30 minutes at 18-200 C. The lympho cytes from 
the interphase were washed twice with normal saline for remove of platelets, and suspended for obtai ning a 
concentra tion of 5 x 106 lymphocytes per cm-3.  (CD3+)T-cells  were determined using monoclonal antibodies 
from Behring BMA 030.  (CD4+)T-helper were found by means of mono clo nal antibodies from Behring BMA 
040, for (CD8+)T-suppressor cells monoclonal antibodies from Behring BMA 081,for  (CD16+)NK-cells 
monoclo nal antibodies from Behring BMA 070 and for  (CD19+)B –cells Behring BMA 0130 monoclonal 
antibodies were used, always following the suggestions of the producer (Behring).  A 50 mm-3 volume of cell 
suspen sion was incubated for 30 min at +4o C with 10 mm-3 of proper monoclo nal antibodies.  Then, after 
washing the cells with phosphate buffered saline (PBS) and sodium azide (pH 7.6)  (accor ding to Pharmacia), 
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anti-immunoglobu lin rabbit serum labelled with fluorescein isothiocyanate (Behring) was added. After 30 min 
of incubation at +4o C the cells were washed with PBS and after supernatant removal they were suspended 
in 0.1cm-3 of PBS. The percentage proportions of T-cells subpopulations were calculated with a fluorescence 
microsc ope (VEB Carl Zeiss Jena, Jena, East Germany).  The absolute number of CD 3+, CD 4+, CD 
8+ and CD 16+ lymphocytes was calculated from the total white blood cell count (determined by chamber 
method), and from the differential white blood cell count. The serum concentrations of immunoglobulin G, A, 
M, E, total circulating immunological complexes (CIC) as well as selected acute phase proteins: C-reactive 
protein (CRP), haptoglobin, ceruloplasmin and transferrin were determined by nephelometry (Nephelometer 
type 100, Behring, Germany), all with using standards, controls and sera of Behring, according to producer,s 
instruction.   The results were subjected to normal distribution analysis by Shapiro-Wilk Gaus sian decomposi-
tion test. Thereafter, the results indicating normal distribution, without or after logarithmic conversion, were 
subjected to statistical analysis by Cochran-Cox C test or Student,s t test.  Analysis of variance (ANOVA) 
amongst all groups and comparison between the exposed groups were also calcu la ted.

RESULTS

 Air analysis conducted regularly since 1983 have demonstrated that the maximal permissible 
concentration was exceeded by the mean Hg0 particularly in 1983 - 1.8 times, in 1984 - 1.5, and in 1965, 
1978 and 1980 - 1.1 times. In relation, however, to the maximal Hg0 concentrations in these years the MPC 
was exceeded respectively 6.5; 6.0; 3.8; 4.2; 2.8 times.  The shift time weighted averages (TWA) determined  
before research  were 0.028 mg x m-3.

 The mean urinary levels of mercury in group of all 83 males aged 21 to 60 years (mean=41.2 years) 
occupationally exposed to mercury vapours from 7 months to 37 years (mean=16.3 years) were 81.4±65.1 
µg/l (in range 20 to 260) and in blood 16.3±7.0 µg/l (in range 4 to 72).

 In the group of 30 males exposed to Hg0 from 7 months to 9 years mean levels of Hg0 were in urine 
113.3±78.5 µg/l (in range 20 to 260) and in blood 15.5±15.8 µg/l (in range 4 to 72);  in the group of 18 males 
exposed to Hg0 from 10 to 20 years mean levels of Hg0 were in urine 77.5±56.5 µg/l (in range 20 to 220) and in 
blood 18.9±18.8 µg/l (in range 4 to 60) and in the group of 35 males exposed to Hg0 from 21 to 37 years mean 
levels of Hg0 were in urine 55.1±26.5 µg/l (in range 20 to 110) and in blood 15.0±11.1 µg/l (in range 4 to 60).  
The concentrations of mercury in urine and in blood in the control group of non-exposed workers were also 
determinated. Both concentrations (in urine and in blood ) in the control group were low, below the sensitivity 
border of the mercury method determination (concentra tions in urine were below 10 µg/l and in blood below 
4 µg/).

 In group of 83 workers exposed to mercury vapours divided into three groups depending on the 
degree of exposure manner, measured as urinary mercury concentration were: 1/. 32 males with < 50 µg Hg/l 
[Mean=30,5±10,7 µg Hg/l (in range: 20 do to 50)] and with a history of exposure to Hg0 from 7 months to 37 
years; 2/. 41 males with 51-150 µg Hg/l [Mean:86,2±24,3 µg Hg/l (in range: 55 do 150)]and with a history of 
exposure to Hg0  from 7 months to 35 years and 3/. 10 males with >150 µg Hg/l  [Mean:211,4±37,1 µg Hg/l 
(in range:155-260)] and with a history of exposure from 7 months to 37 years (Mean=9.0). Occupational 
exposure to mercury vapours produced statistically significant stimulation of leucocytes and lymphocytes 
line in peripheral blood independently of work duration, and it was manifested as increased counts of total 
lymphocytes in the group of workers with exposure to mercury vapours below and over 10 years exposure. 
Stimulation of the T-cell line in the workers exposed to Hg0 with urinary mercury levels between 20 and 50 µg of 
Hg/l was evidenced by a 48.9 % (p<0.001), increased absolute number of (CD3+)T-cells, by a 56 % (p<0.001) 
increased absolute number of (CD4+)T-helper cells as well as by a 102.1 % (p<0.001) increased absolute 
numbers of (CD8+)T-suppressor cells. Stimulation of T-cell line in the workers exposed to Hg0 with urinary 
mercury levels between 51 and 150 µg of Hg/l was evidenced by a 47.4 % (p<0.001) in creased absolute 
number of (CD3+)T-cells, by a 61.9 % (p<0.001) increased absolute number of (CD4+)T-helper cells as well as 
by a 83 % (p<0.001) increased absolute numbers of (CD8+)T-suppressor cells.  Stimulation of T-cell line in the 
workers exposed to Hg0 with urinary mercury levels between 151 and 260 µg of Hg/l was evidenced by a 61.7 
% (p<0.001) increased absolute number of (CD3+)T-cells, by a 48.8% (p<0.001) increased absolute number 
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of (CD4+)T-helper cells as well as by a 
95.7 % (p<0.001) increased absolute 
numbers of (CD8+)T-suppressor cells 
[Figure 1, Figure 2]. The lower increase 
in count of (CD3+)T-cells than (CD8+)
T-suppressor cells population caused 
the decreased value of the (CD3+)T/
(CD8+)T-suppressor ratio by about 18 
% (p<0.05) in the workers exposed for 
< 10 years, by 22.3 % (p<0.05) in the 
workers exposed for 10 to 20 years or 
by 26 % in the workers exposed for 21 to 
31 years (p<0.01). The lower increase 
count of (CD4+)T-helper cell than 
(CD8+)T-suppressor cell population 
was the cause of the decreased value 
in the (CD4+)T/(CD8+)T-suppressor 
ratio by about 18 % (p<0.05) in the 
workers exposed for < 10 years or by 
about 16 % in the workers exposed 
10 to 20 years and for 21 to 31 years 
(p<0.05).  The lower increase in 
count of (CD3+)T-cells than (CD8+)
T-suppressor cells population caused 
the decreased value of the (CD3+)T/
(CD8+)T-suppressor ratio by about 

25.7 % (p<0.001) in the workers with 
mean urine mercury concentrations 
≤ 50 µg/l,  by 19.3% (p<0.001) in the 
workers with mean urine mercury 
concentrations from 51 to 150 µg/l or 
by11.5 % in the workers with mean 
urine mercury concentrations from > 
150 µg/l. The lower increase count 
of (CD4+)T-helper cell than (CD8+)
T-suppressor cell population was the 
cause of the decreased value in the 
(CD4+)T/(CD8+)T-suppressor ratio 
by about 20.5 %  (p<0.01) in the 
workers with mean urine mercury 
concentrations ≤ 50 µg/l, by 10.5% 
in the workers with mean urine 
mercury concentrations from 51 to 
150 µg/l or by 20.5 % (p<0.05) ) in 
the workers with mean urine mercury 
concentrations from >150 µg/l 
[Figure 6]. Occupational exposure to 
Hg0 did not significantly influenced 
on to percentage of (CD19+)
B-cells, however the percentage of  
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(CD19+)B-cells increased 
by (p<0.05) but only in 
the group of workers 
with exposure to mercury 
vapours below 10 years, 
whereas the absolute 
number of (CD19+)
B-cells population was 
more elevated by a 
58.8 % (p<0.05) or  
41.2 % (p<0.05) or 76.5 % 
(p<0.05) respectively. No 
statistical significances 
were observed in the levels 
of CRP, ceruloplasmin 
and transferrin between 
non-exposed subjects 
and the groups of short 
or long time exposed to 
Hg0 [Figure 5]. Elevated 
serum concentrations of 
immunoglobulins G, A and 
E were observed in all 
groups of men exposed 
to Hg0, especially in 
highest values (p<0.05) 
of IgG, IgA, IgM and 
IgE in serum in group 
of workers with urinary 

mercury concentrations above 150 
µg/l [Figure 3]. Moreover serum 
concentrations of the total circulating 
immunological complexes (CIC) 
statistically significant increased 
in range from about twice to over 
three times in all groups of workers 
exposed to Hg0. Statistical analysis 
the effects of duration of exposure to 
Hg0 on the serum CIC concentrations 
indicate that exposure duration 
as well as degree of exposure 
measured expressed by mercury 
urine concentrations may strong 
stimulating affect [Figure 4].
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DISCUSSION

 The present study demonstrated 
that occupational exposure to metallic 
mercury vapours can elevate in the 
peripheral blood of exposed men the 
count of lymphocytes in degree of 
exposure to Hg0 dependent manner 
(elevation percentages of total 
lymphocytes by abouth 22% in group 
workers with mean urine mercury 
concentrations < 50 µg/l, by 25% 
in group with mean urine mercury 
concentrations  51 to 150 µg/l and 
by 38.4 % in group with mean urine 
mercury concentrations > 150 µg/l).  
Stimulation of the (CD3+)T-cells line 
was also observed by elevation of 
absolute number of (CD3+)T-cells 
by about 49%, 48 % and 61.7 % in 
these groups, whereas percentage 
of (CD3+)T-cells was statistically 
significant elevated by 8.2 % (p<0.05) 
only in group with mean urine mercury 
concentrations  51 to 150 µg/l.

 Autoimmune syndrome is 
dependent on T cells, which are 
important for B-cell activation and 
cytokine secretion. Administration “in 
vivo” of HgCl2 causes autoimmune 
manifestations in rats and mice. 
Susceptible Brown-Norway (BN) rats 
exhibit a (CD4+)T cell-dependent 
polyclonal activation of B cells and 
the total number of T-cells increases 
very rapidly. (Jiang and Moller 10).  
Several studies have indicated the 
roles of T-helper (Th)1 and Th2 cells 
and their respective cytokines in the 
pathogenesis of mercury-induced 
disease (1). The two major cell types 
responsible for the regulation of cell-
mediated immunity are macrophages 
and (CD4+)T-helper (Th) cells of the 
Th1 subset. The Th1 subset produces 
IL-2 and IFN-γ upon activation: 
whereas, the Th2 subset produces IL-4, 
IL-5 IL-6 and IL-10 which preferentially 
enhance humoral immunity (5,13, 23). 
Mercury-induced autoimmunity (HgIA) 
in mice is an H-2 regulated condition 

with antinucleolar antibodies targeting fibrillarin (ANoA), systemic immune-complex (IC) deposits and 
transient polyclonal B-cell activation (PBA). HgIA has many characteristics of a Th2 type of reaction, including 
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a strong increase of IgE, but disease induction is critically dependent on the Th1 cytokine IFN-gamma (6). 
Immunoregulatory network are also based on a delicate balance between T-helper and T-suppressor cells. 
Results of my present study also indicated that elevation of absolute number as well as percentage of (CD4+)
T- and (CD8+)T-cells in peripheral blood of men occupationally exposed to mercury vapours (higher in group with 
long-term exposure to mercury) were associated with higher percentage of (CD19+)B cells in the peripheral blood 
of these exposed men. However occupational exposure to Hg0 did not statistically significantly influenced on to 
percentage of (CD19+)B-cells in peripheral blood, but only on absolute number of this cells.  The percentage 
of  (CD19+)B-cells increased by (p<0.05) but only in the group of workers with exposure to mercury vapours 
below 10 years, whereas the absolute number of (CD19+)B-cells population was more elevated by a 58.8% 
(p<0.05) or 41.2% (p<0.05) or 76.5% (p<0.05) respectively.  The serum concentration of immunoglobulin G 
and E were elevated in group of workers with urinary mercury concentrations above 150µg/l.

In susceptible mice, mercuric chloride induces a systemic autoimmune response that is characterized by 
elevated serum levels of immunoglobulin G1 (IgG1) and immunoglobulin E (IgE), production of anti-nucleolar 
antibodies (ANolAs) and the formation of renal IgG deposits. Mercury can also enhance immune/autoimmune 
responses in mouse strains genetically prone to develop spontaneous autoimmune disease (7,20) Elevation 
serum immunoglobulins A, G and M levels were found in mercury-exposed chloralkali plant workers (18) but in 
the other studies of workers exposed to mercury serum levels of the IgA, IgG and IgM were normal and there 
was no correlation between immunoglobulin levels and various exposure parameters (11). Other investigations 
performed in dental health service workers exposed to mercury vapours failed to show abnormalities in the 
concentration of transferrin, ceruloplasmin and haptoglobin in serum.  Bencko et al. indicated, that serum 
concentration of several acute phase proteins: alpha-1-antitrypsin, alpha-2-macroglobulin, ceruloplasmin and 
orosomucoid in workers exposed to Hg0 was higher than in controls (2). Serum antibodies were found in 
subjects working under conditions of exposure to metallic mercury (10). The presence of autoantibodies 
to glomerular basal membrane and to vascular antigens was significantly higher than in controls. Serum 
concentrations of autoantibodies to reticulin, smooth muscle, parietal cells of the stomach, mitochondria, 
cell nuclei and glomeruli were also detected in chloralkali workers exposed to mercury vapours (3).  These 
results indicate alteration of the immune system in persons in occupations with the risk of exposure to metallic 
mercury vapours. In present my investigations only increase level of IgA and decrease of IgM in subjects 
exposed to mercury vapours in comparison to the control subjects were observed.  These changes in the 
selected humoral immunity parameters were also connected with an significant increase concentration of total 
circulating immunological complexes (CIC) in serum, especially those exposed in the short-term to mercury 
vapours (up to 10 years).  These results consent with other studies in the group of workers exposed to metallic 
mercury vapours, there circulating immune complexes were observed to appear in and to disappear from the 
serum, but without clinical manifestations of any autoimmune syndrome (21).  Subjects working under the risk 
of metal mercury vapours face more frequent occurrences of antibodies against basal membrane of gromeruli 
in 54%, against vessels in 65% and against smooth muscle in 50% were determinated (10). Antilaminin 
antibodies can also develop in people working in contact with metallic mercury (12) and the levels of IgA, 
IgG and acute phase proteins may rise in peripheral blood (2). Results of my present study also indicate an 
alteration of humoral immune system in people working under the risk of metallic mercury vapours.  Activation 
of  T-cells line with strong elevation CIC levels in serum of subjects exposed to mercury, seems to be connected 
with stimulatory action of mercury on B-cells line and with decrease of IgM in serum.  A non-significant 
statistically increase of IgG levels in serum subjects exposed to mercury can be caused by pre-stimulating 
by mercury line of B-cells and/or by an enhancement in the immunoglobulins utilization in the process of 
complement components system activation and then the formation of circulating immunological complexes 
(CIC).  However, our current study has not demonstrated any significant changes in the concentration of acute 
phase proteins:  C-reactive protein (CRP), ceruloplasmin (CPL) and transferrin (HPT) in workers exposed 
to mercury.  In contrast, the serum concentration of haptoglobin, which was elevated in subjects with short 
(below 10 years) and long-term exposure (10 years and over) to Hg0.  Results of other studies indicated 
that long-term exposure to mercury vapours may elevate in serum concentration of CPL, alpha-1-antitrypsin, 
alpha-2-macroglobulin, TRF and HPT (2). This shows an acceleration of acute phase reactions caused by 
occupational exposure to metallic mercury vapours, mainly in men during long-term exposure.  Presented 
changes in human T- and (CD19+)B-cell populations in the peripheral blood together with values serum 
levels of immunoglobulins, haptoglobulin and CIC as a results of long-term occupational exposure to mercury 
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vapours have been proposed to as values biomarkers to better monitoring of immunity state of exposed men 
and seems to be also useful to explain the mechanism of more frequent autoimmunity induced by mercury.
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 SOCIálNÍ KOMUNIKACE – SOUčáST ODBORNÉ ERUDICE SESTRy
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Souhrn
 Současné změny společnosti a její sociokulturní a ekonomická úroveň se odrážejí nejen ve společnosti 
jako takové, ale zasahují i do veškeré sféry našeho života včetně zdravotnictví. Požadavky Evropské unie, 
řada legislativních změn ve zdravotnictví, nové typy ošetřovatelského vzdělání – to vše přináší nové a  vyšší 
nároky na připravenost budoucích sester. Celoživotní vzdělávání ve zdravotnictví je považováno za nástroj, 
který umožňuje sestrám získávat aktuální informace, nejnovější poznatky, dovednosti a reagovat tak na 
dynamické změny v poskytování zdravotní péče.
Jednou z oblastí, která by v průběhu dalšího vzdělávání a odborné přípravy zdravotníků neměla být opomíjena, 
je sociální komunikace. Ta tvoří základ veškeré péče v průběhu ošetřovatelského procesu.

Klíčová slova: Sestra. Student. Celoživotní vzdělávání. Sociální komunikace.

Summary
 Recent changes in society and its socio-cultural and economical standard reflect themselves not only 
in society itself but they also interfere in all spheres of our lives including the Health Service.  EU requirements, 
many legislative changes in health service, new types of nursing education have brought new demands on 
the preparation of future nurses.
Lifelong education in health service is considered to be an instrument which makes it possible for nurses and 
nursing staff to obtain the most up-to-date information, knowledge, skills and to react to the dynamic changes 
to improve overall patient care.
One of the areas which shouldn’t be left out in the process of further education and skilled preparation of 
nursing staff is social communication.
Social communication is the fundamental basis for any nurse to achieve success and required skills to 
succeed.

Key words: nurse. Student. Lifelong education. Social communication.

Úvod
 Nové objevy na poli věd, ale zejména změny v ekonomické, sociální a politické sféře realizovány 
v uplynulém desetiletí způsobují, že i obsah oboru ošetřovatelství a formy poskytování ošetřovatelské péče 
doznaly podstatných změn. Došlo k zásadním změnám v oblasti kvality odborné přípravy poskytovatelů 
ošetřovatelské péče v rámci přípravy na povolání a v systému celoživotního vzdělávání. To vše reflektuje 
změna paradigma teorie ošetřovatelství. Je samozřejmé, že přijaté teoretické koncepce ovlivňují odbornou 
sebereflexi příslušníků dané komunity určitého oboru, jeho poslání a přirozeně také směry, jimiž se následně 
ubírá praxe.

 V moderně pojímaném ošetřovatelství je stále častěji vyjadřován požadavek na aktivní úlohu sestry, na 
individualizovaný a celostní přístup k pacientovi a porozumění životnímu stylu člověka, o něhož je pečováno. 
Spolu s odborností sester v oblasti zdravotnických disciplín a s rostoucími dovednostmi z psychologie, 
pedagogiky i znalosti podstaty sociální práce stoupá potřeba porozumění sociálnímu fungování člověka ve 
zdraví a nemoci. Narůstá potřeba profesionálního zvládání psychologického přístupu k člověku v mezních 
situacích a pochopení podmínek podílejících se na vzniku rezistence jedince vůči zátěži a vytváření zvýšené 
odolnosti. Úkolem dnešní doby tedy je orientace zdravotnických pracovníků – zejména sester do oblasti 
celoživotního vzdělávání ve svém vlastním oboru. Jde o rozvoj znalostí získaných v základním studiu a ve 
studiu postgraduální přípravy. Důležité je připravit pro praxi sestru vzdělanou v ošetřovatelství, která bude 
schopna aplikovat své poznatky v kterémkoliv oboru nebo úseku odborné práce.
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 K tomu, aby sestra dosáhla postupně své profesionální zdatnosti, je zapotřebí její sociální zralost, 
psychická vyrovnanost, motivace ke vzdělání, znalost teorie ošetřovatelství a v neposlední řadě i schopnost 
náležité komunikace.

 Sociální komunikace ve zdravotnictví má své významné a nezastupitelné místo. Je nezbytná 
k získávání potřebných informací, navazování nových kontaktů, předávání vzájemně prospěšných informací, 
k zjištění a udržení pocitu sounáležitosti.
 Profesionální využití komunikace v ošetřovatelství má velký význam při ošetřovatelských zákrocích i 
při realizaci všech kroků ošetřovatelského procesu. Správně vedeným rozhovorem, vědomostmi a využíváním 
komunikačních zručností má sestra možnost získat pacienta pro vhodnou spolupráci.
Komunikace je jak tvůrčím prvkem, tak i obrazem organizační kultury nemocnice, která se promítá do způsobu 
chování a jednání všech zaměstnanců.Není to jen předávání nebo přijímání informací, ale i proces vytváření 
vztahů mezi lidmi. Organizační kulturu a způsob komunikace uvnitř zařízení vnímají nejen její zaměstnanci, 
ale i pacienti a rodinní příslušníci. 
 Velmi citlivá je vztahová neboli procesní rovina komunikace. To znamená, jakým způsobem probíhá 
komunikace mezi sestrami navzájem, sestrou a lékařem, sestrou a pacientem, případně příbuznými, uvádí 
Zacharová (2007, s. 110). Právě v této oblasti vzniká řada nedorozumění a komunikačních bariér, které brání 
tomu, aby se lidé vzájemně domluvili a pochopili. Mezi častá úskalí komunikace patří naslouchat druhým, 
problémy s argumentací, vyjádřením a prosazováním svého názoru, nedostatečná tolerance k rozdílným 
názorům, příliš velký odstup mezi sociálními skupinami nemocných, a chybějící vzájemná ohleduplnost a 
slušné jednání.
 Pokud chceme vnímat komunikaci jako umění hovořit jeden s druhým sdělovat si, co cítíme a myslíme, 
říkat to srozumitelně, naslouchat si navzájem, pochopit jeden druhého, pak musíme vnímat komunikaci, jako 
obousměrný proces. To znamená podporovat jeden druhého, vytvářet partnerské vztahy jak ke kolegům, tak 
především k pacientům – klientům.

 Profesionální zdravotničtí pracovníci a to především sestry by si měli uvědomit, že komunikace je 
nezbytná, nezvratná, neopakovatelná a náročná situace, které se učí v průběhu celé své praxe (Venglářová, 
2006, s. 75). Profesionální využití komunikace v ošetřovatelství má velký význam nejen při ošetřovatelských 
zákrocích, ale i při realizaci všech fází ošetřovatelského procesu. Právě proto by sestry měly být vedeny 
k možnostem dalšího vzdělávání nejen ve svém oboru či specializaci, ale také v psychologii vzájemného 
vztahu mezi zdravotníkem a nemocným. Pouze pravidelná a systematické práce v oblasti dalšího vzdělávání 
sester nám může pomoci připravit sestru, která bude schopna zvládat náročné životní situace nemocného 
člověka.
 Cílem dalšího vzdělávání zdravotníků na úseku sociální komunikace by měly být organizace odborných 
seminářů o komunikaci, etice a psychologii v ošetřovatelství, které by pomohly zdravotníkům:

zhodnotit vlastní způsob komunikace;• 
zlepšit verbální i neverbální projev;• 
porozumět sám sobě i druhým lidem;• 
adekvátně komunikovat jak v běžném životě, tak s nemocným člověkem s ohledem na jejich věk, typ • 
osobnosti a zdravotní stav s akcentem na dodržování pravidel společenského chování;
jednat taktně, ohleduplně a s empatií se schopností asertivního jednání;• 
při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednat s vědomím • 
jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností;
dodržovat etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací;• 
v odborné terminologii se vyjadřovat přesně, věcně a terminologicky správně, při komunikaci • 
s nemocným zvolit formu pro něj srozumitelnou;
naučit zdravotníky pomáhat pacientům překonávat problémy s nemocí nebo hospitalizací při udržování • 
kontaktů s vnějším a rodinným prostředím;
osvojit si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení a zvládání náročných pracovních a • 
životních situací;
zvláštní pozornost ve výchově a vzdělání je třeba věnovat těm, kteří budou pracovat se specifickými • 
skupinami klientů a to v oblasti tělesných, smyslových, mentálních postižení, onkologicky nemocnými, 
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dětskými či geriatrickými pacienty;
v každodenní péči pak jde o poskytování ošetřovatelských činností orientovaných na bio-psycho-• 
sociální potřeby nemocných.

 K tomu, aby sestra zvládla náročnost své profese, musí být na ni zodpovědně připravena. Již v průběhu 
studia jsou studenti zpravidla kvalitně teoreticky připraveni v medicínských oborech, ale komunikační techniky, 
dovednosti a nácvik problémových situací nesporně vyžaduje dlouhodobější horizont přípravy. Do popředí 
zájmů vyučujících na VŠ v oblasti výuky komunikačních dovednost, komunikačních praktik a komunikačních 
strategií vstupují nové alternativní vyučovací metody, které povedou studenty k zvládnutí teoretických 
východisek sociální komunikace a osvojení teoretické základny sesterské profesionální komunikace.
 Sociální komunikace ve zdravotnictví má své významné místo, na tom se shoduje řada autorů 
(Křivohlavý, 1998, s. 93, Vymětal, 2003, s. 99) a dodávají, že má i svoji nezastupitelnou úlohu. Sestra je 
mimo jiné díky kvalitní komunikaci schopná realizovat ošetřovatelský proces, vykonávat ošetřovatelské 
úkony, adekvátně spolupracovat jak s pacienty, tak spolupracovníky. Obecně prostřednictvím vhodné 
komunikace získává informace, má možnost ovlivňovat, přesvědčovat a působit na okolí. V případě pacienta 
má jedinečnou možnost jej pozitivně ovlivňovat, motivovat, doporučovat, edukovat. Výchova zdravotnických 
pracovníků v této oblasti postupně přináší svá pozitiva.
  V každodenním životě ve zdravotnických zařízeních se setkáváme s profesionály, kteří nás mohou 
ohromit svým stylem jednání, ale na druhé straně vnímáme zdravotníka, s jehož projevem jsme velmi málo 
spokojeni. Hraje zde hlavní úlohu lidský faktor, neochota, nezkušenost nebo neznalost základních zásad, 
jak vést rozhovor a jak s nemocným udržovat sociální styk. K tomu, aby interakce mezi zdravotníkem a 
nemocným probíhala produktivně, musí být splněny další podmínky, a to chtít, umět a moci komunikovat. 
Tomu všemu by se měli zdravotníci, zvláště pak sestry učit v rámci přípravy na své budoucí povolání. Není 
však reálné, aby s poznatky získanými během studia vystačili celý život ve všech specifických oblastech 
zdravotnické profese.

Závěr
 Sesterská profese má svůj výrazný morální a lidský rozměr. Kromě náročných odborných teoreticko-
praktických zručností je proto cílem vzdělávání vychovat sestru, která zná vlastní osobnost, má přiměřenou 
sebekoncepci a sebeúctu a bude schopna pozitivní seberealizace ve vlastní profesi. Úkolem pedagogů je a 
nadále bude vychovávat sestru odborně připravenou, profesionálně zdatnou, která bude schopna zvládnout 
náročnost ošetřovatelské péče. Velká pozornost by měla být věnována přípravě a rozvoji komunikačních 
dovedností, které jsou základem odborné vybavenosti sester a spolupodílející se na efektivní realizaci celého 
ošetřovatelského procesu.

Zoznam bibliografických odkazov

KŘIVOHLAVÝ, J1. . Rozhovor a jednání člověka s člověkem. Speciální komunikace ve zdravotnictví. 
Brno: IDVPZ, 1998. ISBN 80-243-2011-6.
VENGLÁŘOVÁ, M2. . Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1262-8.
VYMĚTAL, J3. . Lékařská psychologie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-7178-740-x.
ZACHAROVÁ, E4. . Zdravotnická psychologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2068-5.

Zacharová E., ...:      Sociální komunikace – součást odborné erudice sestry



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 146
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Súhrn
 Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej 
minúte nášho bytia. Poskytnutie prvej pomoci priamo na mieste úrazu alebo pri vzniku ochorenia spúšťa celý 
reťazec záchranných postupov a na jeho konci by mal byť zachránený ľudský život.
Je preto nevyhnutné , aby každá civilizovaná spoločnosť vyžadovala od svojich členov určitú mieru 
vedomostí o poskytovaní prvej pomoci ( Šanta a kol., 2006).

Kľúčové slová: Prvá pomoc. Kardiopulmonálna resuscitácia. Stabilizovaná poloha.

1 Úvod
 Každý deň máme možnosť dozvedieť sa prostredníctvom médií či ústnym podaním o rôznych 
hromadných nešťastiach, úrazoch, dopravných nehodách...
Merítkom záchrany ľudského života je vtedy často práve včas  a  adekvátne poskytnutá prvá pomoc.
 Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré je možné poskytnúť kýmkoľvek, 
kdekoľvek a kedykoľvek ako bezprostrednú pomoc pri poranení alebo náhlom ochorení. Ak je súčasťou 
takéhoto postihnutia zdravia i ohrozenie života, potom je súčasťou  prvej pomoci aj neodkladná resuscitácia 
(Šanta, 2006).

Účelom poskytovania prvej pomoci je:
záchrana života;--
zabránenie zhoršenia stavu;--
urýchlenie zotavenia ( Dobiáš,2002).--

 Základným cieľom kardiopulmonálnej resuscitácie ( KPR ) je zabezpečiť dodávku okysličenej krvi do 
mozgu, srdca a všetkých ostatných orgánov citlivých na hypoxiu. Kľúčom k úspechu je rýchlosť konania, čo 
však predpokladá dokonalé poznanie resuscitačných postupov a metód. Pri základnej kardiopulmonálnej 
resuscitácii robíme tieto výkony ( v rámci možností a vedomostí):

overenie stavu vedomia;--
zabezpečenie voľných  a priechodných dýchacích ciest;--
nahrádzanie dýchania;--
nahrádzanie cirkulácie;--
privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci.--

2 Všeobecne platné zásady poskytovania prvej pomoci
Zhodnotiť situáciu rýchlo, bezpečne a poskytnúť adekvátnu pomoc.--
Chrániť pred možným nebezpečenstvom postihnuté osoby, iných aj seba.--
Čo najpresnejšie zistiť podstatu úrazu alebo choroby postihnutej osoby.--
Poskytnúť každému včasné a primerané ošetrenie--
Zostať s postihnutou osobou do príchodu odbornej pomoci.--
Pri odovzdávaní postihnutej osoby podať zdravotníkom správu o svojom zásahu a zistených   --
skutočnostiach a ak je to potrebné, naďalej  pomáhať.
Predchádzať všetkými dostupnými spôsobmi vzájomnému prenosu infekcie medzi záchrancom --
a postihnutou osobou ( Lee,2003).
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2.1 legislatívna úprava súvisiaca s poskytovaním prvej pomoci

 Povinnosti občanov Slovenskej republiky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci rieši Trestný zákon 
č. 300/2005 Z.Z., ktorý v § 177 uvádza:,, Kto osobe ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej 
ujmy na zdraví neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, 
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.´´ 

3 Cieľ praktickej časti

zistiť úroveň vedomostí laickej verejnosti o poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácii.--

3.1 Materiál a metódy. Charakteristika súborov

 Získavanie informácií sme realizovali anketovou  metódou. Anketa obsahovala 8 otázok z toho boli 
tri otázky týkajúce sa demografických údajov. Anketa bola anonymná a určená laickej verejnosti náhodným 
výberom v meste Trnava, zúčastnilo sa jej 252 respondentov  v časovom období jún 2008. Výsledky ankety 
boli vyhodnocované v absolútnych číslach, percentuálne  a spracované vo výsledkoch graficky.

3.2 Výsledky

Graf 1 Objasnenie pojmu kardiopulmonálna resuscitácia

 Definovať pojem KPR vie správne 58 (22 %) respondentov, nesprávne definovalo 47 (18 %) 
respondentov, nevedelo 90 (34 %)respondentov, žiadnu odpoveď neuviedlo 57 (26 %) respondentov.

Graf 2 Pomer vykonávania umelého dýchania a nepriamej masáže srdca
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 Z celkového počtu  252 respondentov  iba 54 (21 %)  uviedlo správny pomer umelých vdychov 
a nepriamej masáže srdca, 140 (56 %), uviedlo nesprávnu odpoveď, a 58 (23 %) respondentov neuviedlo 
žiadnu odpoveď.

Graf 3 Spriechodnenie dýchacích ciest

 Spriechodnenie dýchacích ciest vedelo popísať správne 43 (17 %) respondentov, 149 (59 %)  
odpovedalo nesprávne a 60 (24 %) respondentov neuviedlo žiadnu odpoveď.

Graf 4 Účel stabilizovanej polohy

 Graf 4 vykazuje správne odpovede len u 54 (21 %) respondentov, nesprávne  odpovede u 140 (56 %) 
a 58 (23%) respondentov sa k danej otázke nevyjadrilo.

Graf 5 Číslo rýchlej zdravotníckej pomoci
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 Z celkového počtu 252 respondentov vie správne číslo na RZP 223 (88 %) respondentov, 20  (8 %) 
respondentov nevie správne číslo a 9 (4 %) respondentov sa nevyjadrilo.

 Graf 6 Vek respondentov

 Najpočetnejšie zastúpenie respondentov pri odpovedaní na anketové otázky boli respondenti  
v kategórii od 30 do 40 rokov v počte 128 ( 51 %), vo vekovom rozpätí od 20 do 30 rokov bolo 79 ( 31 %) 
respondentov a veková kategóriu od 40 do 50 rokov  bola zastúpená v počte 45 (18 %) respondentov.

Graf 7 Pohlavie respondentov

Podľa pohlavia boli v prevažnej miere zastúpené ženy a to v počte 167 (66 %) a muži boli zastúpení v počte 
85 (34 %) respondentov.

Graf 8 Vzdelanie respondentov

 Ankety sa zúčastnilo 67 respondentov s vysokoškolským vzdelaním, najpočetnejšiu skupinu tvorili 
respondenti v počte 157 so stredoškolským vzdelaním a v najmenšom zastúpení v počte 28 tvorili respondenti 
s učňovským vzdelaním.
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4 Diskusia 

 V súčasnosti je otázka záchrany ľudského života a postavenie záchrancu v nej veľmi aktuálnou témou. 
Do tejto problematiky je zainteresovaných čoraz viac  subjektov, ktoré sa usilujú skvalitňovať  všetky stránky 
z oblasti prvej pomoci a dať jej potrebnú dávku vážnosti a významu ( Hankóczyová,2005 ).
 Prieskumom sme zistili, že laická verejnosť nemá dostatok teoretických vedomostí o poskytovaní 
kardiopulmonálnej resuscitácii a v skutočnosti by nevedeli adekvátne poskytnúť prvú pomoc.

Na základe uvedenej skutočnosti navrhujeme:

zvýšiť informovanosť o poskytovaní prvej pomoci na miestach  s väčším počtom ľudí ( ambulancie --
lekárov, nemocnica ....) formou letákov, brožúr..
využívať masovokomunikačné prostriedky- regionálna tlač, Mestská televízia, prednášky, besedy...--
u zamestnávateľov dôsledne dodržiavať bezpečnosť ochrany zdravia pri práci prostredníctvom  --
pracovných zdravotných skupín.

Záver
 Súčasnosť – to nie je len spoločenský prínos, pokrok, zlepšenie  životnej úrovne. Moderná súčasnosť 
má aj svoju tienistú stránku napr. nárast úrazovosti.  Poskytovanie  prvej pomoci nie je na želateľnej úrovni. 
Jednou z príčin je aj  nedostatočné spojenie teórie s praxou.
 Každý z nás pritom očakáva, že v prípade potreby  mu bude poskytnutá  prvá pomoc na najvyššej 
kvalitatívnej úrovni. Správne poskytnutie prvej pomoci vyžaduje  účelnost, rýchlosť a rozhodnosť. Tieto 
vlastnosti môže mať len ten, kto presne vie, čo má robiť.

,,Tí čosa v nejakej veci vyznajú, sú smelší ako tí, čo sa v nej nevyznajú. Tí, ktorí sa niečo naučili, stávajú sa 
smelšími ako boli predtým, než sa to naučili.´´
           Platón 
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 Za základ etiky v zdravotníctve v jej celom historickom období považujeme Hippokratovu prísahu, 
ktorá predstavuje základný pilier etického cítenia, myslenia a konania platný po súčasnosť. Lekárska 
etika a etika ošetrovateľstva má však svoje korene oveľa staršie. Najstaršia a najznámejšia zbierka právnych 
predpisov je Chammmurapiho zákonník, v ktorom sú vyhlásené tresty za chybnú liečbu alebo neprevedené 
zákroky, respektíve prevedené nelegálne zákroky. Aj keď uvedený dokument vznikol dávnejšie, v rokoch 
1792 – 1750 pred našim letopočtom, znamená to, že už vtedy si ľudia stanovali akési normy, kritéria morálky 
a mravnosti správania sa  konania v medicíne. Vývoj a rozmach spoločnosti aj na ľudí vplýval, vyvýjala sa i  
ich ,,domáca” kultúra a náboženstvo. Každý národ si utvoril svoju vlastnú kultúru, svoje vlastné náboženstvo, 
svoje vlastné vierovyznanie... A aj to sa odzrkadlilo vo vývoji morálky v medicíne, ktorá sa stávala stále 
ucedomelejšou, i keď stále ešte boli oblasti s veľkými rezervami v oblasti morálneho cítenia, morálneho 
myslenia a konania, vývoj a utváranie správnych morálnych postojov v medicíne prechádzal viacerými 
problematickými obdobiami.
 V súčasnom 21. storočí je na celom svete niekoľko druhov náboženských smerov, ktoré sa líšia nielen 
predmetom svojho náboženstva, ale i štruktúrou tradícií, zvykov, rituálov, líšia sa i svojim postojom ku zdraviu 
a základným otázkam života, bytia, ktoré zasahujú i do medicíny a ošetrovateľskej starostlivosti. 
Medzi najznámejšie a celosvetovo najvplyvnejšie náboženstvá patrí kresťanstvo, islam, judaizmus 
a budhizmus.
 Teda aj zdravotníctvo (hlavne medicína a ošetrovateľstvo) podlieha vplyvu uvedených náboženských 
smerov. Ak sa dnešná medicína, zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť niekedy odkláňajú od svojej prvotnej 
úlohy ,,starosti” o chorého, postihnutého, nevyliečiteľne chorého, trpiaceho či umierajúceho človeka, v mene 
,,moderných hesiel” – efektívnosti, ekonomizácie, udržateľnosti, vedeckého a technologického pokroku, 
alebo „pokrútene“ chápaných ľudských práv – ustupujú od ochrany života, zdravia a skutočných záujmov 
pacienta, vyplývajúcich z jeho narušeného zdravotného stavu alebo fyzického či psychického postihnutia 
– vtedy medicína a rezert zdravotníctva akoby pozabudli na niečo čo je naozaj podstatné a čo je alfou 
a omegou ich základnej náplne, ich základného poslania. Na svoju základnú etickú dôstojnosť, dôstojnosť 
každej ľudskej bytosti, každého človeka – zdravého a chorého, bielej i žltej rasy, chudobného i bohatého, 
vzdelaného a negramotného a podobne.
 Zamyslenia hodná je i skutočnosť, že stále sa vyskytnú prípady, kedy sa pozabúda na  pacientove 
potreby realizovať sa vo svojich duchovných potrebách. Každý pacient, bez rozdielu na rasu či etnickú 
príslušnosť, má právo slobodnej voľby náboženstva, vierovyznania. Počas hospitalizácie v nemocničnom 
zariadení by mu nemalo byť pacientovi odobraté toto jeho právo a liečbu spolu s ošetrovateľskou starostlivosťou 
prispôsobiť jeho duchovnému chápaniu, jeho duchovnej potrebe. 

Judaizmus
 Židovská lekárska etika je pevne určená a vychádza z bohatej tradície židovského Zákona.  
Najpovolanejšími interprétmi židovského Zákona a židoskej lekárskej etiky sú rabíni. V skorších dobách 
boli mnohí lekári najprv rabíni a odhaluje sa, že viac ako polovica stredovekých rabínskych učencov 
a spisovateľov bola súčasne aj lekári ( Mojžiš po Mojžišovi biblickom, Maimonides). Aj v dnešnej dobe sú 
rabíni najvýznamnejšími znalcami a tvorcami tohto odboru a ich slovo má v sporných otázkach morálky 
a etiky veľkú váhu.
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lekárska etika židovského zákona vychádza hlavne z :
židovskej Biblie ( 5 kníh Mojžišových), -
rabínskej literatúry ( Mišna – ústny zákon, rok 200 n.l. rabín Judon), -
Palestínskeho – Jeruzalemského Talmudu ( rok 400 n.l.) a Babylonského Talmudu (rok 500 n.l.),  -
posttalmudistické literatúry a prezentáciou židovského Zákona. -

 Prvá lekárska prísaha, prísaha lekára Asafa, pochádza v 3. – 7. storočia. Jej forma pripomína 
biblické desatoro: nebudete zabíjať, nepodáte žene odvar s cieľom vykonať potrat, nebudete túžiť po krásnej 
žene ktorá Vám nepatrí, nebudete odhalovať tajomstvá, ktoré Vám boli zverené, nebudete brať úplatky, aby 
ste niekoho poškodili alebo zabili, ...
 Lekárska etika je u židov implementovaná do mravného zákona. To znamená, že je zrozumiteľná aj 
tým, ktorý nemajú lekárske vzdelanie. Židovská lekárska etika je založená na systéme jasne formulovaných 
princípov. Tieto princípy sa uplatňujú aj v dnešnej dobe (Muranzová, 2005).

princípy židovskej lekárskej etiky: posvätnosť a dôstojnosť ľudského života; židia vychádzajú z toho, že 
každá ľudská bytosť je stvorená na obraz Boží, každému je zákonom Božím zákonom daná povinnosť starať 
sa o svoje zdravie, nekompromisný odpor proti akýmkoľvek poverám a neracionálnemu spôsobu liečenia 
(zaklínanie, zariekavanie, ... ), prísne dodržiavanie kódexu hygienických a dietetických opatrení, dodržiavanie 
kódexu sexuálnej morálky.
 Židia sú aj v súčasnosti najväčšími zástancami práva na život. Povinnosti zachrániť život majú 
prednosť pred takmer všetkými rituálnymi príkazmi (svätením soboty, dodržiavaním diéty,...). Jedinými 
zákazmi, ktoré prevládajú sú tie, ktoré smerujú proti rúhaniu, incestu, cudzoložstve a vražde. Jedinou 
výnimkou je stav bezprostredne nastupujúcej smrti (gesisah), keď je smrť očakávaná v priebehu troch dní. 
Aktívne urýchlenie smrti je však klasifikované ako vražda. Po smrti človeka - žida je jeho mŕtvola chránená 
zákonom nedotknuteľnosti, necitlivosti, nesmie sa v blízkosti mŕtveho jesť ani piť, nesmie ostať bez dozoru, 
pohreb musí byť vykonaný v tom istom dni ako človek zomrel, do západu slnka. Kremácia je však striktne 
zakázaná. V dnešnej dobe, kedy na najvyšších stupňoch hodnôt sú ,,práva” a kedy sa tvoria kódexy práv, sa 
len nesmelo ozývajú hlasy navrhujúce, že by sa mali formulovať aj kódexy povinností. V morálnom slovníku 
židovskej náuky sa hovorí o ľudských povinnostiach a nie o ľudských právach. 

židovský zákon: vyžaduje, aby si židia aktívne a sami vyhľadávali kvalifikovanú medicínsku starostlivosť, 
dovoľuje užívať lieky, prímať krv a vakcíny,  dovoľuje vykonávať biopsiu aj amputáciu, ektómiu..., podľa 
neho sa môže pochovávať celistvé telo (aj orgány), podľa neho darcovstvo orgánov je neprijateľné, podľa 
neho terapeutické prerušenie tehotnosti ženy je dovolené iba pri ohrození jej fyzického či psychického 
zdravia, aborty na požiadanie podľajeho zásad nie sú prístupné, nedovoľuje prijímať niektoré druhy potravy: 
zakázaná je konzumácia bravčoviny, mliečnych produktov spolu s mäsovými potravinovými produktmi, ukladá 
u novorodencov mužského pohlavia povinnosť sa vykonať na 8. deň ich života obriezku, ktorú  vykonáva len  
židovský lekár na tento výkon určený, ukladá aby židia svätili sabat (od piatkového až po sobotňajší západ 
slnka), v tomto čase môžu odmietnuť hospitalizáciu aj lekársky zákrok (toto obdobie sa vymaká spod zásady 
povinnosti starať sa o svoje zdravie) (http.//:www.islamweb.sk).

Kresťanstvo
Kresťanstvo vzniklo z judaizmu. Ježiš bol žid, ktorý poznal zákon a jeho učenie bolo pre každého kresťana 
náplňou. Židovská a kresťanská morálka sa preto vo všetkých podstatných zásadách veľmi zhodujú. Kresťania, 
nasledovníci Ježiša Krista, veria, že každý človek má svoju jedinečnú hodnotu. Na rozdiel od židov kresťania 
považujú Ježiša za Syna Božieho, ktorý zomrel a svojou smrťou vykúpil každého hriešnika. Židia ešte len 
očakávajú príchod svojho Spasiteľa. 

Katolicizmus
Katolícka lekárska etika vychádza z historickej tradície koherentného a systematického myslenia. 

Medzi hlavné zdroje katolíckej lekárskej etiky patria:
Biblia (Starý a Nový zákon),- 
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učení filozofi a teológovia ( Augustinus Aurelius, Tomáš Akvinský),- 
rôzne cirkevné vyjadrenia ( napr. od pápeža...).- 

podľa filozofie katolicizmu všetky schopnosti a funkcie človeka majú svoj účel a  ľudská existencia 
ako celok má tiež svoj účel a zmysel (Muranzová, 2005). 

Medzi základné princípy kresťanstva patria:
- princíp správcovstva (každý človek je správcom svojho života a teda i svojho zdravia alebo naopak je 
príčinou svojho ochorenia), - princíp posvätnosti a nedotknuteľnosti života (človek sa nemôže vzdaťči sám 
dobrovoľne zriecť života a ani ho nikomu nemôže vziať), - terapeutický princíp (týka sa pravidiel, akým 
spôsobom sa môže zasahovať do jednoty a celistvosti organizmu), - princíp dvojitého efektu (pozitívny 
a negatívny efekt v zmysle že všetko má svoje pozitívne a negatívne účinky...), - princíp slobody a súčasne 
zaväzujúcej zodpovednosti (sloboda neznamená hazard, sloboda znamená schopnosť vziať na seba vysokú 
dávku zodpovednosti), - princíp spoločenstva a vzájomnej pomoci (znamená aktívnu pomoc a podporu 
tým, ktorí ju potrebujú, ktorí sú na ňu odkázaní bez toho, aby o to požiadali..., princíp milosrdenstva a lásky 
k blížnemu...dávať aj keď sami nemáme, až v procese dávania pochopíme, akí sme bohatí a koľko dokážeme, 
aké je to všetko relatívne). 

Všetky tieto princípy majú byť návodom na formovanie, dotváranie, utváranie a cibrenie svedomia. Ich 
cieľom je permanentný duchovný rast a rozšírenie vnútornej dimenzie duchovna a charizmatickej schopnosti 
dávať a pomáhať.

Špecifiká katolicizmu
Táto cirkev zastáva názor, že novorodenec má dušu od okamihu počatia, preto plod (aj mŕtvy napríklad 
pri spontánnom potrate) treba pokrstiť. Krst môže vykonať podľa cirkevného rituálu akákoľvek osoba 
(lekár, sestra v prípade neprítomnosti kňaza). Ak krst vykonáva lekár musí to zaznamenať do chorobopisu 
a oboznámiť kňaza. Poskytnutie sviatosti sa pokladá za zdroj sily na uzdravenie a pokojnú prípravu na smrť, 
na zmierenie. 

Katolícka viera umožňuje: - prijímať všeobecné medicínske procedúry zdraviu a prevencii ochorení 
prospešné, - akceptuje transplantát, (transplantačné aktivity) ak strata orgánu neohrozí darcu, - súhlasí 
s pitvou, za predpokladu, že všetky orgány musia byť poskytnuté k pochovaniu, - dodržiavať stravovacie 
zásady a obdobia pôstu (napríklad nejedenie mäsa), - uctievať nedeľu, ktorá  je dňom pobožnosti a vzdaním 
úcty k Bohu, - prijímať sviatosti (Muranzová, 2005).

Katolícka viera nepripúšťa: - sterilizácia je zakázaná, - terapeutické aj požadované aborty sú zakázané aj 
keď je ohrozený život matky,

protestantizmus 
Protestantizmus sa v zásadných otázkach mravnosti zhoduje s katolicizmom. Avšak zdôrazňuje všeobecné 
kňazstvo veriacich, osobnú znalosť a interpretáciu Biblie. Hlavný prúd protestantizmu sa díva na človeka ako 
na hriešnu osobu, ktorá nemá sama od seba schopnosť mravne správneho rozhodovania.

Špecifiká protestantizmu:- nemá výhrady voči medicínskym procedúram, vrátane pitvy a terapeutickým 
abortom, - nenariaďuje obmedzenia v stravovaní, - nesúhlasí s abortami na želanie, - sterilizácia je na 
rozhodnutí jednotlivcov, - deti sa krstia 6.-8. týždeň po narodení,
- pred smrťou môžu byť členovia cirkvi požehnaní a pomazaní, ak si to želajú.

Islam
Islam predstavuje tú istú pravdu, ktorú Boh zjavil prostredníctvom svojich prorokov každému národu. 
Islam je nielen náboženstvom ale aj uceleným spôsobom života. Moslimovia vyznávajú milosrdenstvo 
a spravodlivosť. Moslimovia uctievajú jediného Boha Alláha, ktorému podriaďujú celý svoj život. Zdrojom 
islamského zákona je Šaria (zákony stvorenia). 
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Základné špecifiká islamu: - zakázaná je konzumácia bravčového mäsa, - zakázaná je konzumácia 
alkoholických nápojov, - v deviatom mesiaci mohamedánskeho roku nastáva obdobie dennej hladovky 
(ramadán), no chorí (pacienti) ju nemusia dodržiavať, - u malých chlapcov sa vykonáva obriezka, čistota je 
dôležitá, - potraty sú prísne zakázané, neprípustné za žiadnych okolností, - zomierajúci musí vyznať svoje 
hriechy a úprimne prosiť o odpustenie, - po smrti sa tela môžu dotýkať len príbuzní zosnulého a jehorodina.

práva pacienta na vierovyznanie podľa vlastnej potreby
práva a slobody jednotlivca majú svoj vnútroštátny a medzinárodný rozmer. Nachádzajú svoje vyjadrenie 
v konkrétnom živote každého jednotlivca. Stupeň realizácie práv a slobôd je pre každého človeka – jednotlivca 
veľmi dôležitý, ovplyvňuje rozvoj jeho osobnosti a realizáciu v živote. Medzi základné dokumenty o ľudských 
právach patrí Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá na Valnom zhromaždení OSN v roku 1948. 

V Slovenskej republike pojednáva o ľudských právach Ústava Slovenskej republiky, ktorá zaručuje:
Slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. -  Toto právo zahŕňa možnosť zmeniť 
náboženstvo, vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez  náboženského vyznania. Každý má 
právo verejne prejaviť svoje zmýšľanie, svoj svetonázor. 
Každý má  - právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, spoločne 
s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo 
zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. 
Veriaci má  - právo sláviť sviatky a obrady podľa požiadaviek vlastnej náboženskej viery v súlade 
zo všeobecne záväznými právnymi predpismi....

Tento zákon vznikol 4.júla 1991, zákon 308/1991 Z.z.
Novelizovaný bol v roku 2000, zákon 394/2000 Z.z. (.<http.//:www.zbierkazakonov.sk).

Uspokojovanie spirituálnych potrieb u veriaceho pacienta počas hospitalizácie.
Každý hospitalizovaný pacient má svoje primárne aj sekundárne potreby. Spirituálne potreby patria medzi 
tie sekundárne. Aj keď sa zdá, že pacient počas hospitalizácie musí predovšetkým myslieť na svoje zdravie, 
nemali by sme my, ako zdravotníci zabúdať na spirituálne potreby hospitalizovaného. Preto sa musíme 
zaujímať o pacientove potreby. Hlavne starší ľudia alebo vážne chorí pacienti sa uchyľujú v tom najhoršom 
k modlitbe. 

Je potrebná aj duchovná pomoc v utrpení ???
Kresťanská múdrosť nás učí strať sa o celého človeka, o eho telo i dušu v rovnakej miere, v terminálnou 
štádiu zdôrazňuje dôležitosť duchovnej prípravy na život večný. Kresťanstvo prinieslo nové chápanie podstaty 
zdravotníckeho povolania ako služby Bohu a blížnemu – vážne či menej vážne chorému pacientovi, a tým 
i nový vzťah zdravotníkov k pacientom a ich rodinám. Cieľom pastorálnej starostlivosti ako súčasti zdravotnej 
a ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov je podpora liečebného procesu a adekvátneho vyrovnania sa 
pacientov s ich situáciou, vrátane prekonávania ich izolovanosti v dôsledku ochorenia či zmenenej psychiky. 
Pri osobnej konfrontácii s utrpením sa mnohí pacienti dostávajú do duchovnej krízy, prameniacej z duševnej 
prázdnoty, v ktorej sa prejavujú pocity strachu, úzkosti, hrôzy z osudu,.... Tento stav je pre každého zdravého, 
osobitne však pre pacienta  zlý a nebezpečný. Kto ho prekonal, môže potvrdiť, že jedine viera človeku 
pomáha, aby sa s ťažkým ochorením vyrovnal a neprepadol zúfalstvu. Pre vnútorný prístup ťažko chorého 
človeka k utrpeniu, má rozhodujúci význam teda i jeho osobný vzťah k Bohu. Postoje veriaceho človeku 
k utrpeniu sú napriek uvedenému veľmi variabilné. 

Utrpenie môže chápať ako: - spravodlivosť Boha alebo ako výchovný prostriedok, ktorý má za cieľ vnútorné 
očistenie a zlepšenie duchovných kvalít človeka, - obviňovanie Boha za svoje utrpenie, agresia pacienta sa 
obracia aj voči jeho najbližším, ktorých láskou si je najviac istý – vzniká nebezpečenstvo úplnej izolácie, - 
hľadanie zmyslu svojho utrpenia, obracanie sa na Boha s prosbou o pomoc, - vnútornú skúsenosť, že Boh 
je solidárny s trpiacim človekom (Boh nikoho neopustí, jedine človek je ten, ktorý môže Boha opustiť, Boh 
je milosrdný a láskavý...).Dôležitou súčasťou uspokojovania spirituálnych potrieb pacientov je empatický 
prístup lekára, sestry, rozhovor s trpiacim pacientom, vedieť ho pozorne a zúčastnene počúvať a snažiť sa 
rozpoznať, čo pacient chce vyjadriť nielen slovami, ale i spôsobom svojej reči, hlavne si všímať jeho neverbálne 
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a náhodné prejavy v komunikácii, jeho celkové správanie. Neverbálna komunikácia mnohokrát vychádza 
z hĺbky vnútra, ,,zo srdca”. Kto sa vie vcítiť do rozpoloženia pacienta, mal by mu pomôcť vyrovnať sa s jeho 
novou a ťažkou situáciou akou je jeho chorenie. Čím je závažnejšie, tým je situácia napätejšia. K trpiacim 
pacientom sa privoláva na požiadanie kňaz, či už na vyslúženie sviatosti pomazania a zmierenia alebo na 
vypočutie pacienta, čo ho trápi, aké má problémy, porozprávať sa o jeho živote, o jeho hriechoch, životných 
omyloch a prešľapoch, umožniť mu vnútorné precítenie a úprimné oľutovanie toho, čo sám považuje za 
potrebné a s čím sa nevie vyrovnať (zo svojej minulosti ...), pre jeho život vo večnosti je to to najcennejšie, 
tan najlepší liek.

Integrácia liturgie do liečebného procesu predstavuje aceptovať a umožniť pacientovi prijať: - 
sviatosť zmierenia - vykonáva ju kňaz, ktorý je prizvaný k pacientovi zdravotníckymi pracovníkmi na želanie 
pacienta, ak už nie je čas na to, aby prišiel kňaz a vykonal sviatosť zmierenia, môže zdravotník umierajúceho 
pacienta ubezpečiť o Božom milosrdenstve,- sviatosť oltárnu - veriaci pacienti, ktorým to stav dovoľuje, 
dávajú prednosť tomu, aby eucharistiu mohli prijať v rámci eucharistickej slávnosti. Za týmto účelom boli v 
zravotníckych zariadeniach  vytvorené obradné miestnosti, kde by hospitalizovaní pacienti mohli byť aspoň 
v nedeľu prítomní na celej bohoslužbe,- pomazanie nemocných -chorých- nie je určené len umierajúcim 
pacientom, ale aj všetkým vážne chorým pacientom (Muranzová, 2005). Prijatie tejto sviatosti sa odporúča 
tiež pred vážnou operáciou, ktorá je spojená s veľkým rizikom úmrtia. Príhodný čas prijať túto sviatosť nastáva 
vtedy, keď veriaci pacient začína byť v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu a považuje túto 
sviatosť za duchovnú i telesnú posilu a potrebu súčasne. 

Záver
 Náboženstvo ako životná filozofia, ktorá predstavuje vieru človeka v Boha, je v čase ochorenia pre 
hospitalizovaného pacienta veľmi dôležité. Preto je nesmierne dôležité aby  zdravotnícki pracovníci brali 
ohľad aj na spirituálne potreby pacientov, no nielen ohľad, ale ich aj umožnili pacientom realizovať, napĺňať. 
Realizovanie náboženských potrieb patrí medzi základné práva človeka a základné práva pacientov. 
Zdravotnícki pracovníci musia dodržiavať právo pacienta na náboženskú slobodu, na čas, ktorý môžu venovať 
Bohu a modliť sa. Možno aj na pohľad nepodstatná vec, ako duchovná potreba, môže u pacienta počas 
hospitalizácie vyvolať zhoršenie zdravotného stavu, jeho uzavretosť, jeho zlú náladu, psychické zmeny, ... 
A pritom stačí tak málo. Obyčajná vec ako rozhovor s pacientom mu môže pomôcť vysporiadať sa so svojím 
ochorením.
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JE EUTANáZIE SElHáNÍM čI řEŠENÍM SOUčASNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ? 
ANEB 

pOHlED NA EUTANáZII OčIMA řEDITElE HOSpICE

Huneš R.

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, ČR

EUTANÁZIE
eu = „dobrý“  +  thanathos = „smrt“

pasívní- 
aktivní- 

je dnes zastaralé! 

eutanázie  = akt usmrcení pacienta na jeho žádost třetí osobou 
(není povoleno nikde na světě!)

asistovaná sebevražda (suicidium) = akt sebevraždy za asistence třetí osoby
(ad: Holandsko – není povoleno, ale lékař není trestán…)

dystanázie = zadržená smrt 
nedovolení vstupu smrti- 
prodlužování neodvratného konce- 
zamezení přirozenému a důstojnému umírání díky technické dokonalosti současné medicíny- 

odstoupení od (marné) léčby
= lege artis postup
= právní řád v ČR jej umožňuje
= málo využíván (strach lékařů, forenzní důvody…)

Zmatení jazyků 
společnost i novináři zaměňují, směšují jednotlivé termíny:
eutanázie: „-“
asistované sucidium: „-“      = „eutanázie“
dystanázie: „-“

odstoupení od marné léčby: „+“

Netrpí-li pacient bolestí, nemá důvod volat po eutanázii. •	
V hospici jsme takový případ volání nezaznamenali.•	

Bolest – důvod k legalizaci eutanázie?
Hlavním důvodem žádosti o eutanázii není fyzická bolest (tu lze zaléčit), ale:

strach z umírání- 
strach z bolesti- 

 (nikoli bolest!!!)
opuštěnost- 
osamělost- 
obava, „co bude?“- 

(formy projevu bolesti duševní, duchovní a sociální)

Huneš R.:      Je eutanázie selháním či řešením současného zdravotnictví? aneb pohled na eutanázii očima 
ředitele hospice
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Podmínky přijetí do hospice
nemoc pacienta ohrožuje na životě•	
„vítězná“ medicína nemá dále co nabídnout•	
není možná či nepostačuje domácí péče•	

Do hospice jsou přijímáni pacienti v (pre)terminální fázi onemocnění. Terminálním stavem se rozumí 
„neléčitelná a nevratná nemoc, která byla lékařsky potvrzena a která, na základě rozumného lékařského 
posouzení, povede ke smrti do šesti měsíců“  /Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc./

paliativní medicína? 
Pallium = rouška, plášť

Zakrýt hojivou rouškou projevy nevyléčitelné nemoci•	
Poskytnout zdravotní plášť těm, kteří byli ponecháni na mrazu nevyléčitelnosti (protože jim kurativní •	
léčba nemůže pomoci)

Paliativní léčba není paliativní tím, že se v daném zařízení nachází nevyléčitelně nemocný, ale usiluje se o 
co nejlepší kvalitu života až do jeho přirozeného konce.

Nedílnou součástí naší práce je péče i    o bolest netělesnou
pacienta•	
blízkých a doprovázejících pacienta•	

Hospic není
léčebnou dlouhodobě nemocných•	
domovem důchodců•	
nemocnicí•	
sanatoriem•	

Hospic je nestátní neziskové zdravotnické zařízení jež pacientovi při přijetí garantuje, že:
nebude trpět nesnesitelnou bolestí- 
za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost- 
v posledních chvílích nezůstane osamocen- 
Hospic je „komplexní jednotkou intenzívní péče pro umírající“- 
„Hospic je umění doprovázet.“-  (prezidentka APHPP MUDr. Marie Svatošová) 

Mýty o umírání
Umírat se musí vždy v bolesti a osamění•	
Umírání již není život•	
Lidé mají umírat v nemocnicích, aby neděsili své blízké•	
Paliativní péče je určena jen starým lidem•	
„Jen“ paliativní péče je určena pro ty, kteří nepotřebují odbornou pomoc•	
Nepatří mezi plnohodnotné medicínské obory•	
Úroveň péče o umírající je v ČR dobrá•	
Bolesti umírajících jsou dostatečně zvládány•	
Zdravotníci jsou dostatečně připraveni•	
Nikdo (nemocný) nechce, aby jej blízcí viděli nekompetentního•	
V umírání člověk nevnímá, není schopen kontaktu, nezáleží na tom, kdo se o něj stará•	

Naším cílem je vysoká kvalita života až do jeho přirozeného konce. 
Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností za 
život, který mu byl dán.

Huneš R.:      Je eutanázie selháním či řešením současného zdravotnictví? aneb pohled na eutanázii očima 
ředitele hospice



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 158

Paliativní péče a eutanázie:
Paliativní péče zabíjí celkovou bolest díky ošetřování všech dimenzí člověka•	

x
Eutanázie zabíjí celkovou bolest tím, že zabije člověka•	

Pro paliativní péči umírání není synonymem selhání medicíny – všichni jsme smrtelníky•	
x

Eutanázie nepřijímá umírání jako normální proces•	

Paliativní péče nikdy úmyslně neurychluje smrt•	
x

Eutanázie má v úmyslu smrt urychlit•	

Paliativní péče: „Nechat důstojně a bez bolesti zemřít“•	
x

Eutanázie: „Zabít“•	

„Podstatou nelidskosti není krutost, ale nezájem.“  (G. B. Shaw)

Hospic – místo radosti ?
V hospici není čas a sil na přetvářku ani ješitnost. Zažíváme lidskou opravdovost. •	
Ordinujeme sobě i pacientům •	 vitamín l = vitamín lidskosti.

Možná proto je nám dopřáno se běžně setkávat  s:
radostí- 
úsměvem- 
humorem- 
něhou- 
laskavostí- 

Hospic je až do poslední chvíle o životě, a ten může být delší a hezčí, než čekáte. 

Společnost nepotřebuje eutanázii, ale kvalitní paliativní péči !

Hospice v ČR

Odkazy
www.hospicpt.c•	 z
www.asociacehospicu.c•	 z
www.hospice.c•	 z
www.paliativnimedicina.c•	 z

Huneš R.:      Je eutanázie selháním či řešením současného zdravotnictví? aneb pohled na eutanázii očima 
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pREVENCIA AlKOHOlIZMU Z pOHĽADU SESTRy

Vicáňová M.1, Rovná S.2

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
2Stredná odborná škola zdravotnícka, Dolný Kubín

Laická verejnosť často nepovažuje závislosť za chorobu. Závislého človeka posudzuje tak, ako by 
sa dostal do problémov len vlastnou vinou a väčšinou v nej prevláda názor, že keby postihnutý chcel, tak 
si pomôže sám. Z hľadiska postihnutého jedinca sa dá polemizovať, či opojenie a slasť, ktoré mu alkohol 
prinášajú, je nutné u neho odstrániť a chrániť ho od nich. Veď mu prinášajú eufóriu, úľavu, odstraňujú bolesť, 
prispievajú k zblíženiu ľudí, uľahčujú komunikáciu. Toto všetko môže alkohol ponúknuť. Zostáva však na 
človeku či ponuku príjme. 

Úlohou ošetrovateľstva nie je len alkoholizmus liečiť, ale mu aj predchádzať. V tom prípade je 
podstatné zistiť, v akom štádiu závislosti sa pacient nachádza a podľa toho voliť správnu stratégiu. Pretože 
zameranie jednotlivých typov prevencie je odlišné. Primárna prevencia predstavuje podporu, posilňovanie 
zdravia, spoluúčasť jednotlivcov na rozvíjaní zdravia. Sekundárna prevencia predstavuje aktivity smerujúce 
k prinavráteniu zdravia a jeho zlepšovaniu po prekonaných problémoch. Terciárna prevencia predchádza 
komplikáciám vznikajúcim v štádiu ochorenia (Hanzlíková, 2006). 

Štádiá vývoju závislosti 

štádium: iniciálne, začiatočné1. 
Cez toto štádium sa budúci pacient navonok nelíši svojím pitím od svojho okolia a spoločenských 

noriem. Pod vplyvom alkoholu sa cíti oveľa lepšie. Pije stále častejšie, tolerancia rastie. 

štádium: prodromálne, varovné2. 
Rastúca tolerancia spôsobuje, že k vyvolaniu príjemného pocitu je nutná stále vyššia hladina alkoholu 

v krvi. Začína piť potajomky, pretože si uvedomuje, že jeho pitie môže byť nápadné. U pacienta rastie pocit 
viny, je odhodlaný vysporiadať sa s alkoholom a ovládnuť jeho  účinok. Táto snaha uvedie do pohybu kolotoč 
vedúci k závislosti.

štádium: kruciálne, rozhodné3. 
V tomto štádiu ešte rastie tolerancia, pacient znesie vysoké dávky alkoholu. Postupne však dochádza 

k tomu, že hladina, ktorú vníma ako príjemnú splýva s hladinou, kedy je zreteľne opitý. Dochádza k rastúcim 
konfliktom s okolím. Postihnutý si racionalizuje svoje správanie – buduje si systém zdôvodnenia a prepáčenia 
(ospravedlnenia) svojho pitia. Získavanie alkoholu a ukrývanie, racionalizovanie správania sa postupne 
stávajú stredobodom jeho vesmíru. Upadajú záujmy, prestáva plniť povinnosti. Začína sa meniť jeho osobnosť. 
Postihnutý má zanedbanú správnu výživu, čo vedie k zhoršeniu celkového zdravotného stavu, začínajú sa 
objavovať prvé zdravotné problémy. Samotné pitie je už prejavom choroby. 

štádium: terminálne, konečné4. 
Charakteristickým znakom je nepríjemný stav po vytriezvení, ktorý je postihnutý nutný riešiť ďalšou 

dávkou drogy – tzv. ranné dúšky. Ak pokračuje počas dňa pitie ďalej vzniká ťah – niekoľkodenné obdobie cez 
ktoré nedochádza k vytriezveniu. Klesá tolerancia, objavujú sa poškodenia pečene, nervového systému, ciev 
a duševné poruchy. Nastupuje degradácia osobnosti. Tú už pacient uprednostňuje pred najzákladnejšími 
povinnosťami, ako je starostlivosť o deti, o seba, rodinu (Heller, 1996, Kafka1998). 

podstata liečby alkoholizmu
Odstránenie drogy z organizmu-
Obnova a rehabilitácia somatických funkcii organizmu-
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Obnova psychických funkcii a tvorba pozitívne štruktúry psychiky – náhľad-
Odstránenie základného problému – doplniť schopnosť odpovedať na otázky života-
Prijatie a stabilizácia životného štýlu s diétou-
Resocializácia (Heller, 1996).-

prevencia alkoholizmu z pohľadu sestry
Najlepšou prevenciou alkoholizmu je nikdy nezačať piť alkoholické nápoje. Cieľom preventívnych 

opatrení v starostlivosti o pacienta s alkoholickou závislosťou je schopnosť pacienta dodržiavať abstinenciu. 
Na splnení tohto cieľa sa spolupodieľa aj sestra vhodne zvolenou edukáciou nielen o negatívnych, ale aj 
o pozitívnych informáciách zameraných na ochranu zdravia. Edukácia má byť vedená s ohľadom na vek, 
vzdelanie, prípadnú predchádzajúcu skúsenosť pacienta s edukáciou. Na konci edukácie má pacient prejaviť 
kritický pohľad na ochorenie. Prevencia alkoholizmu má byť zameraná na posilnenie zdravia a ovplyvnenie 
životného štýlu pacienta. Pacientovi majú byť odovzdané vedomosti o škodlivosti a prospešnosti faktorov 
v tomto prípade vyplývajúcich z alkoholizmu na zdravie. Preventívnymi opatreniami sa snažíme zmeniť aj 
postoje pacienta ovplyvnené prostredím, jeho skúsenosťou a v neposlednom rade aj spôsobom vedenia 
edukácie. Nie je vhodné násilné ovplyvňovanie hodnotového systému, skôr sa snažíme poskytnúť pozitívnu 
a príťažlivú alternatívu voči škodlivej zložke (Hanzlíková, 2006).

Primárna prevencia predstavuje programy zamerané na zdravú populáciu, jej motiváciu k vedeniu 
plnohodnotného života. Programy majú byť zamerané najmä na deti a mládež. Praktickým príkladom môže 
byť práca školských koordinátorov zameraná na drogovú prevenciu. 
Cieľovou skupinou sekundárnej prevencie je pacient s existujúcou závislosťou. Jej význam spočíva v schopnosti 
rozpoznať príznaky závislosti a viesť odbornú činnosť zameranú na zmiernenie následkov závislosti 
v somatickej, psychickej, sociálnej oblasti. Táto činnosť je predstavovaná už spomínanou edukáciou, kedy jej 
jednotlivé obsahové zamerania majú za úlohu odovzdať vedomosti pacientovi o závislosti, jej následkoch na 
telesné a psychické zdravie, naučiť pacienta správnej životospráve a životnému štýlu, relaxačným technikám 
zameraným na zvládanie stresu. Terciárna prevencia je zameraná na zabránenie návratu akútneho štádia 
závislosti v čase abstinencie. Od pacienta je potrebné uplatňovať a dodržiavať vedomosti získané v čase  liečby 
závislosti v reálnom živote. Ide o podporu vytvorenia nového hodnotového systému, zodpovednosti za seba 
a svoj život. Prakticky je toto zameranie naplnené v činnosti poradní, krízových centier, detoxikačných centier 
a činnosti klubov abstinentov (Goodingová, 1997, Urbanová, 2007). 
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AlOKáCIA TRANSplANTáTOV – ETICKý pOHĽAD

Littva V.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Abstrakt
Jenou z najdôležitejších oblastí etiky pri transplantáciách je alokácia darovaných orgánov. Čo môže 

byť meradlom správnosti pridelenia transplantátu? Spravodlivosť? Užitočnosť? Ako dosiahneme, aby 
darované orgány boli pridelené tomu príjemcovi, ktorý to najviac potrebuje? Na Slovensku v roku 2008 badať 
zmeny a znovu otvorenie niektorých transplantačných programov. Aké máme právo na získanie orgánu na 
transplantáciu?

Kľúčové slová: Alokácia orgánu. Retransplantácia. Čakacia listina. Príjemca orgánu. Kvalita života.

Alokácia transplantátov je jednou z najväčších, najdôležitejších a zároveň aj najsledovanejších 
oblastí transplantačnej etiky. Neustále prebieha diskusia dotýkajúca sa spravodlivosti a užitočnosti, nutnosti 
a neúčinnosti, práva a nedosiahnuteľnosti. Keď porovnávame tieto vzťahy zistíme, že riešenie nie je také 
jednoduché ako by sa pri prvom podhľade zdalo. Musí sa nájsť equilibrium medzi nimi. 

Tabuľka 1 Vzťahy medzi spravodlivosťou a užitočnosťou

SPRAVODLIVOSť UŽITOČNOSť
Potrebnosť zákroku Množstvo príjemcov

Čakacia doba Doba prežitia čakajúceho príjemcu
Zdravotné nevýhody Počet a čas prežívajúcich príjemcov

Geografická dostupnosť Kvalita života
Čestný – nestranný  prístup Podiel medzi  stratu a benefitom

Ak sa pozrieme na tieto vzťahy tak zistíme, že vždy bude väčšie množstvo príjemcov, než vykonaných 
zákrokov, dlhšia doba čakania ako je doba prežitia niektorých pacientov, určité zdravotné nevýhody, geografická 
nedostupnosť vzhľadom na odlišnú kvalitu života, a rozdielne postoje  v prístupe kde človek musí zvažovať 
svoje straty aj benefity. To všetko len potvrdzuje potrebu kvalitného mechanizmu na dobrý výber príjemcu.34 
Snáď ani netreba hovoriť, že tieto vzťahy odzrkadľujú aj rozdielnosť sociálnej situácie, v ktorej sa pacient- 
príjemca môže nachádzať. Alokácia transplantátov predstavuje a bude aj naďalej predstavovať výzvu tak 
pre lekárov ako aj pre etikov. Nerovnomernosť rozdelenia dobier sa premieta nielen v sociálnej sfére, ale aj 
v oblasti poskytovania a dostupnosti  zdravotnej starostlivosti. Mnohí to nazývajú geografickým prístupom 
k starostlivosti. Je samozrejmé, že snaha rozdelenia spravodlivo každému môže pripadať niekomu ako dať 
každému rovnako – v skutočnosti sa vždy prihliada na sociálnu spravodlivosť v rámci geografického kontextu 
v konkrétnych perspektívach.35 V niektorých krajinách sa transplantácia stala alternatívou aj vzhľadom na 
náklady liečenia (napríklad náklady na dlhodobú dialýzu sú porovnateľné s nákladmi na transplantáciu 
obličky), ale v iných krajinách sú často krát nedostupné viaceré alternatívy. 

Pozrime sa ako to s transplantáciami vyzerá na Slovensku. Aké šance má priemerný Slovák byť 
zaradený do transplantačného programu a aká je dostupnosť transplantátov. Transplantácie sa vykonávajú 
v štyroch  transplantačných centrách (TC) a to v Bratislave (BA), Banskej Bystrici (BB), Martine (MT) 
a Košiciach (KE). Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že za posledné desaťročie počet transplantácií obličiek 
a srdca sa zvyšuje. Rok 1998 bol výnimočný, tak vzhľadom na odber ako aj na transplantáciu orgánov. V tom 
34  Porovnaj: Wailoo, K., Livingston, J., Guarnaccia, P.: A Death Retold, The University of North Carolina Press, 2006, s. 
58.
35 Porovnaj: Koch, T.: Scarce Goods – Justice, Fairness, and Organ Transplantation, Praeger Publishers, 2002, West-
port, s. 45. 
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roku sa najviac orgánov odobralo v TC v Banskej Bystrici. Srdce sa transplantuje len v Bratislave v Národnom 
ústave Srdcovocievnych chorôb. V iných  transplantačných centrách sa len odoberá, ale netransplantuje. 
Srdce sa prednostnej ponúka Národnému  ústavu v Bratislave, prípadne  transplantačnému centru do Prahy 
alebo do Viedne. Pľúca a pečeň sa ponúkajú priamo pre univerzitné transplantačné centrum vo Viedni na 
základe bilaterálnej dohody medzi Slovenskom a Rakúskom. Na základe tejto dohody potom občania SR 
majú možnosť podstúpiť transplantáciu pľúc a pečene vo Viedni. Zmena situácie je indikovaná pokusmi o 
transplantáciu pečene na Slovensku. V apríli 2008 bola transplantovaná pečeň v Roosveltovej nemocnici v 
Banskej Bystrici a v novembri 2008 na Kramároch v Bratislave. Jedným z dôvodov na otvorenie programu na 
transplantovanie pečene na Slovensku je príliš vysoká ekonomická náročnosť vo Viedni. 

Tabuľka 2 Transplantácie jednotlivých orgánov v SR od roku 1998 do 2007

 TX obličiek 
celkom

TX srdca 
NÚSHC/DFNsp

TX  
pečene TX pancreasu TX 

pľúca
1998 148 10     
1999 79 9     
2000 92 8  2 komb.  
2001 102 7 5 3 komb.  
2002 73 7 3 1   
2003 104 8 2 1 komb.  
2004 120 11 1    
2005 133 11 1    
2006 139 9     
2007 209 22 0 0  0
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Graf 1 Vývoj transplantácií orgánov (okrem obličiek) v SR od roku 1998 do roku 2007
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Graf  2 Vývoj počtu transplantácií obličiek v SR od roku 1998 do roku 2007

Z predchádzajúcich grafov vyplýva postupná expanzia transplantačného programu obličiek a srdca 
v SR. Žiaľ v multiorgánových transplantáciách ako aj transplantáciách iných orgánov sme v celosvetovom 
meradle pozadu. 

Tabuľka  3 Transplantácie obličiek v jednotlivých TC v SR v roku 2007
TC BA BB MT KE Spolu
TX obličky - od mŕt.darcu 49 43 29 74 195
TX obličky - od živ.darcu 2 8 2 2 14
TX obličiek od všetkých darcov 51 51 31 76 209

24%

24%
15%

37%

BA bb MT ke

Graf 3 Podiel jednotlivých TC SR na transplantáciách obličiek v roku 2007

Definovanie príjemcu a jeho charakteristika
Príjemcom transplantátu je subject, ktorý je na základe vlastného rozhodnutia ochotný podstúpiť 

zákrok, pri ktorom mu bude implatovaný orgán, tkanivo, alebo bunky za účelom záchrany života alebo 
zlepšenia zdravia.
Príjemcom podľa zákona je osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán, tkanivo alebo bunky. Príjemcom môže 
byť človek nezávisle od veku, pohlavia, rasy alebo náboženstva. Vždy je však dôležité, aby dal k zákroku 
informovaný súhlas. 
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povinnosť chrániť svoje zdravie
Byť príjemcom transplantovaného orgánu znamená podstúpiť isté riziko. Je to však oveľa menej 

v porovnaní, koľko človek môže stratiť ak mu zlyháva životne dôležitý orgán. Aj preto sú transplantácie ako  
terapeutický zákrok eticky hodnotené kladne. Voľba menšieho nebezpečenstva z nutnosti robí  aj kontroverzný 
zásah  eticky prijateľným. 

Existuje iný etický aspekt dotýkajúci sa rizika pre samotného príjemcu. V každej epoche dejín 
transplantácií  chirurgovia tlačili na posunutie hranice čo je možné a čo nie. Čo je prijateľné a eticky dobré 
a čo nie. Je otázna etická hodnota výkonu, ktorý je v štádiu experimentu ak je riziko príliš vysoké. Pacient, 
ktorý sa rozhodne pre takýto zákrok je v mimoriadne zraniteľnej – háklivej situácii vzhľadom na využívanie 
jeho nedobrého stavu a hrozby nebezpečenstva smrti vplývajúceho na jeho rozhodnutie. Veľmi jednoducho 
môže byť zneužitý36.

Na čo mám právo a na čo nie
V transplantačnej etike sa môžeme stretnúť zo situáciou, v ktorej nie je jednoznačné, či z etického 

hľadiska príjemca spĺňa všetky požadované  kritériá. Veľa ľudí si myslí, že byť vhodným príjemcom je ich 
právo a je povinnosťou spoločnosti a lekárov  v prípade možnosti  im transplantáciu umožniť. Nie je tomu 
tak. I keď je povinnosťou  lekárov chrániť život a zdravie človeka a urobiť všetko preto, aby  pacient  dosiahol 
zadosťučinenie, predsa len transplantácia je mimoriadny  aj keď  terapeutický úkon, ktorý sa nevykonáva 
každý deň. Príjemca môže mať túžbu  po prijatí orgánu, môže mať snahu ale  naplnenie nezáleží len od neho. 
Nedostatok  transplantátov ( orgánov a tkanív) vedie k úzko  špecifikovanému výberu príjemcov. Právo na 
primeranú zdravotnú starostlivosť ešte nikomu nezaručuje  istotu, že orgán alebo tkanivo bude k dispozícii. 

príjemca zodpovedný za poškodenie a zlyhanie  svojho orgánu
Okrem toho môže nastať situácia, keď sa vinou samotného príjemcu tento ocitne  mimo vhodných 

darcov. Nedodržaním predpísaného režimu, alebo poškodzovaním si svojho zdravia. Ako príklad môžem 
uviesť  pacienta, ktorý v mladosti až do svojich tridsiatich rokov poškodzoval svoje zdravie – pečeň prílišným  
pitím alkoholu. Alkoholizmus viedol  k permanentnému poškodeniu pečene s následnou možnosťou úplného 
zlyhania. Je otázne, či dotyčný pacient  spĺňa všetky kritériá byť príjemcom. Sú autori, ktorí jednoznačne  
tvrdia, že sa má uprednostniť ten príjemca, ktorý sa nepričinil svojím správaním o zlyhanie  orgánu.37  Aké 
situácie môžu nastať a aké je ich riešenie?

Nutnosť  minimálnej abstinencie počas posledných šiestich mesiacov pred  transplantáciou •	
vzhľadom na detoxikáciu organizmu38. Detoxikačný režim je podmienkou vo všetkých krajinách 
kde sa transplantácie pečene vykonávajú. Ak nespĺňa túto podmienku nemôže byť zaradený do 
transplantačného programu, čo v skutočnosti znamená dlhšie čakanie vzhľadom na  časový úsek od 
zaradenia do programu po  získanie  vhodného orgánu.
V mnohých krajinách je pacient, ktorý si sám zavinil zničenie zdravia - v našom prípade nefunkčnosť •	
pečene vylúčený z transplantačného programu definitívne. V niektorých krajinách sú uprednostnení 
pacienti, ktorí sa nepričinili o poškodenie svojho zdravia. Takýto etický princíp platí napríklad v Rakúsku 
a dotýka sa aj Slovenských pacientov nakoľko transplantácia pečene pre slovenských pacientov sa 
vykonáva vo Viedni a schválenie podlieha aj  etickej komisie Viedenského transplantačného centra. 
 V prípade medzinárodnej spolupráce ako je to v prípade Slovenska a Rakúska sa musia k prípadu •	
vysloviť etické komisie oboch krajín. Môže sa stať – ako sa už aj stalo, že jedna z komisií nedá súhlas 
a v takom prípade je pacient  považovaný za  nevhodného príjemcu. 
 Etickým problémom, ktorý môže nastať je či darca, alebo jeho príbuzní by súhlasili s darovaním •	

36  Porovnaj: Jones, D. A.: Organ Transplants and the Definition of Death, The Linacre Centre, 2001, London, s .9.
37  Porovnaj: Ho, D.: When the Good Organs Go to Bad People, v: Bioethics, Volume 22 , Number 2, 2008,  Blackwell 
Publishing Ltd., Oxford, s. 77–83. “The argument isstraightforward:
 1) Alcoholics are morally responsible for their medical conditions. 2) Patients who are morally responsible for their medi-
cal conditions should be given lower priority for medical resources for their conditions when they are in competition with 
those who are not morally responsible for their conditions.”
38  Porovnaj: Finn, R.: Organ Transplants – Making the Most of Your Gift of Life, O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2000, 
p. 85 – 87.
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orgánu v prípade, že by vedeli o akého príjemcu sa  jedná.39 Pri transplantácii od mŕtveho darcu  by to 
nemal byť problém. Z hľadiska etiky sa predpokladá, že rozhodnutie darovať orgány na transplantáciu 
bolo altruistické a nezávislé na tom, kto bude príjemcom. V prípade, že súhlas darcu je subsidiarovaný 
členmi rodiny to môže spôsobiť problém. Obyčajne sa chcú presvedčiť ako darovanie orgánov ovplyvní 
život budúcich príjemcov. V mnohých krajinách sa príbuzní rozhodnú stretnúť s príjemcom či už pred, 
alebo po transplantácii. 
Ďalším problémom v etike môže byť zavedenie analogického prístupu v podobných prípadoch. Zvlášť •	
v krajinách kde je rozšírené anglosaské právo založené na precedensoch. Analógia by mohla byť 
použitá napríklad u pacientov fajčiarov poškodzujúcich si svoje pľúca, nezdravo stravujúcich sa 
pacientov pričiňujúcich sa o poškodenie svojho pankreasu alebo obličiek, pacientov  pokúšajúcich sa 
o sebe vraždu otravou alebo  mechanickým poškodením svojich orgánov a podobne. 

Nikto nemá výsostné právo, dokonca i v čase keď existuje viacero vhodných príjemcov. Po vyčerpávajúcom 
zvážení lekár musí vybrať najvhodnejšieho darcu na alokáciu transplantátu. Nie je to jednoduché. Každý 
prípad musí byť posudzovaný samostatne a nedá sa vždy  použiť patern – šablóna. 

príjemca a spôsoby alokácie transplantátov
Veľa sa diskutuje o tom, čo by malo byť kľúčom v alokácii orgánov a tkanív. Pozrime sa bližšie aké 

možnosti riešenia nám ponúkajú rôzne skupiny expertov:
Existuje skupina expertov, ktorí navrhujú  alokáciu podľa  toho, z ktorého pacienta v budúcnosti bude  •	
spoločnosť najviac benefitovať. Z hľadiska  etiky je to neprípustné. Jednalo by sa o uprednostnenie 
sociálnej potreby pred spravodlivosťou. Čím dôležitejšie miesto  by pacient – príjemca  v spoločnosti 
zastával, tým viac by bol uprednostňovaný v zdravotnom systéme – na čakacej listine. Takýmto 
spôsobom by sa narušil aj princíp rovnosti medzi ľuďmi. 
Iná skupina navrhuje  zavedenie  takzvanej •	 seniority. To znamená prvý príde - prvý dostane. Na prvý 
pohľad sa to zdá spravodlivé. Zachovanie poradia podľa žiadosti  však nezaručuje  spravodlivosť 
a rovnaké šance pre pacientov. Stav pacienta sa môže meniť rozdielnym tempom. Pacient, ktorý je 
na čakacej listine  dlhšie môže byť v oveľa lepšom stave a s lepším predpokladom  doby prežitia bez 
transplantátu ako  iný pacient, ktorého stav sa  zhoršuje veľmi rýchlo a v blízkom časovom horizonte mu 
hrozí smrť. Z hľadiska etiky  dôvodenie  prvý príde – prvý dostane nie je akceptovateľné.
Ďalšia skupina navrhuje  lotériu – •	 náhodný výber pacienta - príjemcu. V prípade ak existuje viacero  
prijateľných príjemcov by bolo podľa nich potrebné vyžrebovať toho, ktorý orgán dostane. Podobne 
ako v predošlom prípade  je z hľadiska etiky takýto prístup neprijateľný. Nedáva priestor na  uplatnenie 
pravidiel núdze a špecificity. Všetkých  možných recipientov stavia na rovnakú úroveň a neprihliada na 
ich  jednotlivý zdravotný stav. 
Profesor Clive Callender z Haward University navrhuje alokáciu podľa •	 The green Screen – poistenia.40 
Vzhľadom na  finančnú náročnosť nielen operácie ale aj získania orgánu . Otázne je ako sa ospravedlní  
nerovnaký prístup k príjemcom. Takýto prístup dáva podnet na vytvorenie skupín a rozdelenie spoločnosti 
podľa majetku. Tí bohatí by potom podľa takéhoto prístupu mali možnosť aj právo, kým tým  menej 
majetným by takéto právo bolo odopreté. 
Správne riešenie musí zahŕňať tak  zachovanie rovnosti ako aj spravodlivosti. Každý príjemca musí •	
myť rovnakú šancu. Dôležitú úlohu zohráva šanca na úspech a prežitie samotnej transplantácie a to 
sa dá dosiahnuť jedine samostatným posúdením  každého prípadu a potom porovnaním  v skupine 
príjemcov41. 

Retransplantácia  po opätovnom zlyhaní orgánu
Samostatnú  skupinu s odlišným rozhodovaním tvoria čakatelia na  retransplantáciu. V situácii keď  

transplantovaný orgán zlyháva po uplynutí určitého časového obdobia sa vynára niekoľko otázok: Majú byť 
posudzovaní takíto pacienti  rovnako ako ostatní pacienti? Majú byť uprednostnený na čakateľskej listine? 
39  Porovnaj: Ahronheim, J., Moreno, J., Zuckerman, C.: Ethics in Clinical Practice, Aspen Publishers, Gaithersburg, 
2004, s. 358.
40 Porovnaj: Brannigan, V M., Boss, J.: Healthcare Ethics in a Diverse Society, Mayfield Publishing Company, 2001, s 
421. 
41  Porovnaj: Fremgen, B.: Medical Law & Ethics, Prentice Hall, New Jersey, 2002, s. 242.
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Majú byť považovaní za naliehavejšie prípady? Ako ovplyvní znížená úspešnosť retransplantácií rozhodnutie 
v prípade, že  neexistuje dostatok orgánov a treba sa rozhodnúť – treba  urobiť výber medzi dvoma príjemcami? 
Z klinických skúseností vieme, že úspešnosť pri prvej transplantácii je 81,6 % pokiaľ pri retransplantácii je 
len 56,7 %.42

Alokácia transplantátov a prispievanie do zdravotného systému
Niektorí etici otvorili otázku  alokácie orgánov pre pacientov, ktorí  neprispievajú do siciálneho 

systému danej krajiny. Otázka emigrantov a nelegálnych prisťahovalcov je veľmi chúlostivá, pretože sú to  
zvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva.  Tí ktorý sú proti alokácii orgánov pre  tieto skupiny obyvateľstva sa 
odvolávajú na spravodlivosť vzhľadom na  verejné financie, do rozpočtu, ktorých prispievajú  len legálne 
zarábajúci a ľudia  s legálnym pobytom v danej krajine.43 Komplexita riešenia  tejto etickej dilemy spočíva 
v uvedomení si, že mnohí utečenci, alebo nelegálny  migranti sú nezávisle na legitimite pobytu alebo kontribúcie  
plnohodnotnými ľuďmi. Mnohí z nich sa ocitli v situácii utečenca nie vlastným pričinením a nie z vlastnej vôle. 
Už samotné presídlenie je záťažou a inváziou do ich  dôstojnosti a práv – veď pravdepodobne stratili  domov, 
priateľov, rodinu a podobne. Odmietnutie takéhoto pacienta v prípade dostupnosti  transplantácie  by bolo len 
prejavom ďalšej nespravodlivosti. V roku 2003 vzbudil v USA pozornosť a diskusiu prípad sedemnásťročnej 
mexickej dievčiny Jesiky Santillan. 7. februára 2003 jej boli v Duke Univerzitnej nemocnici v Severnej Karolíne 
omylom transplantované pľúca a srdce odlišnej krvnej skupiny. Lekári  zistili omyl niekoľko hodín po skončení 
transplantácie. Dôsledok bol jednoznačný – odmietnutie orgánov telom. A tak jej 20. februára 2003 znova 
transplantovali pľúca a srdce – teraz už  tej istej krvnej skupiny s negatívnou krížovou skúškou. Nasledujúci 
deň však bola prehlásená za  mozgovo mŕtvu a 22. februára bola odpojená od podporných prístrojov. 
V období medzi 17. februárom až 27. marcom  2003  bola v médiách   silná a často krát emotívne ladená 
diskusia o tomto prípade. Bolo napísané 97 článkov a odvisielaných 65 televíznych príspevkov.44 Verejnosť 
sa pýtala akým právom sa Jesica dostala na vrchol čakacej listiny keď  sú jej rodičia v USA ilegálne a neskôr 
akým právom jej bola poskytnutá druhá šanca – druhý set  transplantátov keď ich je nedostatok. Niektorí to 
považovali za zbytočnú stratu cenných transplantátov. Iný na základe vykonaného omylu ospravedlňovali  
druhú transplantáciu a ďalší  hovorili, že Jesica mala také isté právo na transplantáciu ako  ktokoľvek iný. 
V skutočnosti  význam a prístup k druhej transplantácii je iný ako k prvej. Z hľadiska etiky a rovnosti ľudí  
pri prvej transplantácii  mala Jesica  z hľadiska etiky rovnaké práva na transplantáciu ako  ktorýkoľvek iný 
obyvateľ USA. Pri druhej  transplantácii  hrala okrem etiky – náprava spôsobenej škody úlohu aj takzvaná 
morálna ekonómia. 

Podobne je to s rasovou orientáciu a preferovaním pri výbere  príjemcu. Rasa, pohlavie ani štátna 
príslušnosť, by nemala hrať rolu  pri rozhodovaní. Dokonca ani darca nemá právo určiť darovanie svojho 
orgánu  podľa takéhoto rozlíšenia. Má právo  darovať konkrétnemu príjemcovi, nie však   skupine tvoriacej 
rasu, náboženskú príslušnosť, alebo sex.45 Rovnosť všetkých má byť zachovaná. Nesmie byť selektívnosť. 

čakacia listina a smrť
Obdobie čakania na získanie vhodného transplantátu je nesmierne ťažkým obdobím tak pre príjemcu, 

ako aj pre jeho príbuzných a okolie. Napriek tomu je to dôležité obdobie. Povinnosť chrániť si svoje zdravie 
nachádza uplatnenie oveľa silnejšie s približujúcim sa termínom transplantácie. Nikto však nevie presne ako 
dlho bude čakať. Možno  niekoľko dní, niekoľko mesiacov alebo  niekoľko rokov. Ale stávajú sa aj prípady, že 
sa človek transplantácie nedožije. 

V tomto období by mal človek zostať v čo najlepšom zdravotnom stave, aby nebol zákrok pre iné 

42  Porovnaj: Pence, G.: Classic Cases in Medical Ethic, McGraw-Hill, 2000, Boston, s. 330.
43  Porovnaj: Crigger, B.J.: Casses in Bioethics: Selections  from the Hastings center Report, St. Martin´s Press, New 
York, 1998, s. 253.
44  Porovnaj: Wailoo, K., Livingston, J., Guarnaccia, P.: A Death Retold, The University of North Carolina Press, 2006, s. 
19 – 21.
45  Porovnaj: Wilkinson, T.M.: Racist Organ Donors and Saving Lives, Volume 21, Number 2, 2007, Blackwell Publishing 
Ltd., Oxford, s. 63–74.
“One of the major arguments against permitting conditional allocation is that it would be unjust. Itmight be unjust because 
it leads to the allocation of organs according to morally irrelevant criteria, like race, or because it permits some to jump 
the existing queue, or for these and some other reasons.”
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zdravotné problémy vylúčený alebo odložený na iní termín.  Nemal by pribrať na váhe – obezita znižuje 
šance na prijatie transplantátov. Mal by si zabezpečiť imunizáciu proti bežným chorobám. Dať si skontrolovať 
chrup nakoľko v bezprostrednej dobe po transplantácii sa takéto zásahy neodporúčajú. A predovšetkým by 
sa mal snažiť zotrvať v psychickom pokoji46. Dôležitým faktorom je motivácia. Pacient by mal mať morálnu 
podporu nielen zo strany najbližsích prábuzných a personálu ale aj zo strany dobrovoľných podporných 
skupín, neziskových a charitatívnych organizácií, priateľov a podobne. 

život príjemcu po uskutočnení transplantácie
Transplantácia má nesmierny impact na život pacienta. Je samozrejmé, že väčšina ľudí si predstavuje 

a želá po takomto zákroku úplné vyliečenie s plnohodnotným životom tak ako predtým. Želajú si to lekári, 
pacienti, príbuzní, priatelia a podobne. Žiaľ je to len želanie. Skutočnosť je taká, že život tak príjemcu je 
zmenený a nikdy nenadobudne úplnú kvalitu zdravého organizmu. Je potrebné aby z etického hľadiska 
pacient - príjemca vedel o konsekvenciách, ktoré transplantácie prinášajú. „Niekedy je vhodné alebo dokonca 
potrebné zapojiť do edukácie pacienta aj jehorodinných príslušníkov, či iné podporné osoby.“47

V prvom rade sa pacient vzhľadom na neustále užívanie imunosupresív musí vyhnúť akejkoľvek 
infekcii. Nesmie zabúdať, že potlačenie imunitného systému ho robí oveľa zraniteľnejším aj na bežné choroby 
a infekcie. Znamená to, že musí aj oveľa citlivejšie reagovať na akékoľvek príznaky infekcie alebo zmeny na 
tele (zvýšená potivosť, výskyt zvýšených teplôt, prílišná ospalosť, malátnosť, bolesť a podobne). 

Paciet je prvým človekom, ktorý spozoruje zmenu ak je orgán, alebo tkanivo odmietané. Je potrebné 
byť senzitívnym na zmeny a príznaky (zvýšená teplota, malátnosť, močenie krvi, bolesti a podobne). 

Z hľadiska dlhodobých konsekvencií je problémom rakovina rôzneho druhu. Vzhľadom na užívanie 
imunosupresív mnohé karcinogénne bunky sú nie zničené voľne v tele pred vypuknutím samotnej choroby. 
Pri používaní imunosupresív je človek oveľa náchylnejší dostať rakovinu rôznych typov. Najčastejšie je to 
však rakovina lymfatického systému.48

Je prirodzené že v prvom rade človek pri podstupovaní transplantácie myslí na záchranu svojho 
života. Ak berieme túto úroveň percepcie transplantácie – môžeme povedať, že úloha sa vo väčšine prípadov 
podarí splniť. Zložitejšie je ak človek - pacient chce žiť svoj život znovu naplno. Musí sa vysporiadať zo 
skutočnosťou, že do konca života bude mať určité obmedzenia. 

V odborných kruhoch sa stretávame s termínom servírovacieho vozíka (roller coaster) v súvislosti 
s transplantáciami. Tento termín sa vzťahuje predovšetkým na emocionálne prežívanie spojené s 
transplantáciou. Jedná sa o prežívanie tak u pacienta ako aj u všetkých zúčastnených v jeho okolí. Mnohé 
emócie sú servírované bez toho, že by ich pacient chcel prežívať. Sú proste prítomné a nedá sa im vyhnúť. 
Sú to: 

Emócie spojené s postupným zhoršovaním sa zdravotného stavu – fragilita a postupný prechod do •	
depresie z chronicity stavu
Emócie spojené s  určením fatálnej diagnózy – záchrana je transplantácia – uvedomenie si zložitosti •	
svojho stavu a ohrozenia
Emócie počas čakania na transpantát – obavy či sa nájde vhodný darca, či to bude včas, či sa •	
dožijem a podobne. 
Napätie počas  blízkosti transplantácie – už je to tu, len aby sa nič na poslednú chvíľu nestalo a •	
podobne
Bolesť a discomfort po operácii•	
Eufória a očakávania•	
Neustála obava z neprijatia, alebo zo zlyhania orgánu spojená s obavou pred infekciami a •	
podobne.49 

46  Porovnaj: Finn, R.: Organ Transplants – Making the Most of Your Gift of Life, O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2000, 
p. 55-57.
47  Magerčiaková, M.: Edukácia v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok, 2008, s. 41. ISBN: 978-80-
8084-221-5.
48  Porovnaj: Finn, R.: Organ Transplants – Making the Most of Your Gift of Life, O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2000, 
p. 153 - 156.
49  Porovnaj: Finn, R.: Organ Transplants – Making the Most of Your Gift of Life, O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2000, 
p. 159 - 175.
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Znášanie týchto emócií je jednoduchšie ak pacient nachádza podporu. Dôležitú úlohu tu zohráva 
edukácia pacienta – príjemcu. Sestra je jedným z významných subjektov výchovy ... a jej  činnosť ako 
edukátorky môže prispieť k zvyšovaniu zdravotného  uvedomenia a tým aj k zlepšeniu kvality života.“50  Žiaľ 
že na Slovensku zatiaľ nemáme špeciálnu prípravu sestier na takúto úlohu. 

Ďalším problémom, s ktorým sa pacient musí vyrovnať je problém identity medzi telom príjemcu a 
prijatým orgánom. Zvlášť je tento problém akcentovaný v situáciách keď darca bol z rozdielnej vekovej 
skupiny, pohlavia alebo etnika51.Je potreba vnútorného stotožnenia sa s darovaným orgánom. Darovaný 
orgán je od operácie súčasťou môjho tela. 

Iným problémom je morálna spokojnosť s rozhodnutím. Zamedzenie výčitkám ako: Niekto iný trpí 
(pri živom darcovi) kvôli mne, niekto musel zomrieť, aby som ja mohol žiť, nepotreboval niekto ten orgán 
súrnejšie a podobne. Pacient - príjemca sa musí cez dôveru v transplantačný systém vnútorne vysporiadať 
zo skutočnosťou, že to bolo najvhodnejšie a morálne prípustné.
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VZNIK, ÚlOHy A pERSpEKTÍVy  ÚSTAVU ŠpECIálNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VýCVIKU  
MO SR lEŠť.

HISTóRIA VZNIKU A VýVOJA ÚŠZV lEŠť

Maslík P.

Ústav špecializovaného zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR (ďalej len „“) bol zriadený 1. januára 1997 rozkazom 1. 
ministra obrany SR č. 6 zo dňa 27. novembra 1996 ako organizačná zložka MO SR.

Rozhodnutím ministra obrany č. SÚMO-2-223/2003 z 25. augusta 2003 bola dňom 1. januára 2004 2. 
zriadená rozpočtová organizácia ÚŠZV Lešť ako stredisko pre prípravu a výcvik špeciálnych jednotiek 
výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu v súlade 
s uznesením vlády SR č. 998 zo dňa 22. októbra 2003.

V súlade s uznesením vlády SR č. 498/2007 a Nariadením ministra obrany SR č. 9/2008 o organizačných 3. 
zmenách ÚŠZV Lešť ako výcvikového strediska OS SR sa od 1. júla 2008 do organizačnej štruktúry 
ÚŠZV Lešť včlenili bývalý Vojenský útvar 4558 Lešť, Posádková správa budov Lešť a Spoločné bojové 
a výcvikové centrum Lešť.

Hlavné úlohy

Plniť úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou štátu predovšetkým vykonávaním:

špeciálnej prípravy predovšetkým špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky 1. 
a špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému štátu, 
zdravotného zabezpečenia pripravovaných jednotiek vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu 2. 
Lešť.

 
predmety činnosti

Výcvik a výučba špecializovaných skupín alebo jednotlivcov pre oblasť boja proti terorizmu 1. 
a organizovanej kriminalite.
Výcvik veliteľov a štábov práporov a brigád a výcvik jednotiek na stupni rota a prápor. 2. 
Výcvik a výučba špecializovaných skupín alebo jednotlivcov pre oblasť boja proti terorizmu 3. 
a organizovanej kriminalite, najmä sebazáchovy (prežitia), boj zblízka, zajatie (činnosť v zajatí), 
horský výcvik, bojová streľba a komplexná kondičná príprava predovšetkým príslušníkov špeciálnych 
jednotiek – metodika a prax.
Tvorba koncepčných a výučbových materiálov v oblasti zdravotníckej prevencie, výcviku veliteľov 4. 
a štábov práporov a brigád a výcviku jednotiek na stupni rota a prápor a špeciálnej  prípravy 
predovšetkým pre príslušníkov špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených 
zborov, hasičského a záchranného zboru a ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému. 
Prevádzkovanie a poskytovanie výcvikových a ostatných zariadení vo Vojenskom obvode Lešť, 5. 
určených pre výcvik a pobyt veliteľov a štábov práporov a brigád a výcvik jednotiek na stupni rota 
a prápor. Prevádzkovanie a poskytovanie výcvikových a ostatných zariadení vo Vojenskom obvode 
Lešť, určených na špeciálnu prípravu a pobyt jednotlivcov a špeciálnych skupín a prevádzkovanie 
zariadení určených na zdravotnú starostlivosť a zdravotné zabezpečenie. Správa nehnuteľností vo 
Vojenskom obvode Lešť určených k plneniu uvedených úloh.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotného zabezpečenia počas špeciálnej prípravy pre 6. 
zamestnancov a príslušníkov výkonných zložiek bezpečnostného systému SR najmä vo Vojenskom 
obvode Lešť. V prípade potreby zabezpečiť podmienky na získanie praktických zručností v oblasti 
medicíny katastrof, hromadných nešťastí a ostatných záchranárskych činností.
Preventívne zdravotnícke programy členené na program prevencie poškodení a liečby pohybového 7. 
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aparátu a program prevencie nadmerného stresu a rizikových faktorov.
Program kineziológie a regenerácie síl zameraný na zvyšovanie odolnosti organizmu, riadená obnova 8. 
síl organizmu po vysokej profesionálnej záťaži, predovšetkým pre príslušníkov podieľajúcich sa na 
príprave a na boji proti terorizmu, účastníkov zahraničných mierových misií, vojenských operácií, príp. 
náročných cvičení, odstraňovanie nežiaducich následkov dlhodobej maximálnej fyzickej záťaže.
Zabezpečovanie regeneračných a rekondičných pobytov a preventívnych rehabilitácií pre príslušníkov 9. 
výkonných zložiek integrovaného záchranného systému, bezpečnostného  systému SR a ostatných 
pracovníkov určených rezortov.
Zabezpečenie psychoprofylaxie a psychodiagnostiky.     10. 
Diagnostika funkčnej rezervy organizmu, t. j. kvalifikovanie stresu a záťaže, ktoré organizmus toleruje 11. 
bez poškodenia, a určenie času pôsobenia stresu, ktorý osobu vyradí z činnosti. Program je zameraný 
predovšetkým na riziká spojené so službou v špeciálnych jednotkách ozbrojených silách Slovenskej 
republiky a službou v špeciálnych jednotkách výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej 
republiky, podieľajúcich sa na boji proti terorizmu a organizovanej kriminalite.
Správa majetku štátu vo Vojenskom obvode Lešť vrátane logistického zabezpečenia, technicko-12. 
hospodárskych činností a stravovacích služieb.

     
Zdravotnícke programy

PROGRAM PREVENCIE POŠKODENí A BOLESTNÝCH SYNDRÓMOV POHYBOVé APARÁTU1. 
PROGRAM VÝBERU UCHÁDZAČOV A MONITORINGU VRODENÝCH A ZíSKANÝCH 2. 
KINEZIOLOGICKÝCH MARKEROV PRíSLUŠNíKOV ŠPECIÁLNYCH SíL
PROGRAM RIADENEJ REGENERÁCIE3. 

Výcvikové programy

Boj zblízka; 1. 
Špeciálny strelecký výcvik;2. 
Taktika malých jednotiek v zastavaných oblastiach;3. 
Kurz ochrany osôb;4. 
Prežite;5. 
Zajatie;6. 
Horský výcvik;7. 
Kurz vysadenia z prízemnej výšky z vrtuľníkového trenažéru JAKUB KOLOSEUM;8. 
Školenia špeciálnej horolezeckej techniky pre výkon špecializovaných činností;9. 
Potápačsko-taktický výcvik;10. 
Kombinované kurzy (len pre vybrané zložky v tematikách – streľba, lanové techniky, prežitie, boj 11. 
zblízka, prvá pomoc). 

Udelené ocenenia a certifikáty

Projekt vybudovaný pre nácvik špeciálnych vojenských, policajných záchranárskych a zdravotníckych 1. 
činností „VÝCVIKOVÁ OSADA JAKUB VILLAGE“ bol na IDEB 2008 (International Defence Exhibition 
Bratislava -Medzinárodný Veľtrh Obrannej Techniky) ocenený „ZLATOU MEDZINÁRODNOU 
NOVINÁRSKOU PRESTíŽNOU CENOU“
Na základe rozhodnutia akreditačnej komisie vymenovanej prof. MUDr. Jánom ŠTENCLOM, CSc. 2. 
bol ÚŠZV Lešť akreditovaný ako „školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity“ pre 
praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave a jej fakúlt.
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pOTENCIál ETIKy V ZDRAVOTNÍCTVE A V lIEKOVEJ pOlITIKE

Bielik J.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

 Právna a spoločenská hodnota života sa nedá jednoznačne vyjadriť. Z právneho hradiska sa dá 
odvolať na Ústavu Slovenskej republiky, ktorá v kapitole „ZÁKLADNé ĽUDSKé PRÁVA A SLOBODY“ hovorí 
o živote v nasledovných definíciách: 

(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. 
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života. 
(3) Trest smrti sa nepripúšťa.

 Právna a spoločenská hodnota zdravia sa v Ústave Slovenskej republiky komína v kapitole 
HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE  A KULTÚRNE PRÁVA“, keď každému priznáva už nie právo na zdravie, ale 
právo na ochranu zdravia „Každý má právo na ochranu zdravia“. 

 Ekonomika, etika a politika sa pri posudzovaní konkrétnych javov, konkrétnych situácií nedajú od seba 
„sterilne“ oddeliť.  Etika skúma a určuje princípy a pravidlá hodnotenia ľudského konania z pohľadu dobra 
a správnosti. Ekonomika podmieňuje spôsob a charakter tvorby a spotreby produkovaných materiálnych 
hodnôt  a napokon politika určuje spôsob prerozdeľovania materiálnych hodnôt  a využívania duchovných 
hodnôt. Výnimočnosťou etiky je schopnosť spájať obe predchádzajúce oblasti mostom, ktorý môžeme 
nazvať etický princíp. Etický princíp hovorí o maximálnej snahe o zabezpečenie maximálneho prospechu, 
tj. všeobecného dobra pre všetkých. 
 Pri premietnutí uvedeného etického princípu do zdravotníctva možno charakterizovať etiku požiadavkou 
na maximálne zabezpečenie starostlivosti o zdravie, ekonomiku stanovením objektívnych možností  
spoločnosti poskytnúť príslušný objem finančných prostriedkov a politiku snahou o maximálne naplnenie 
týchto reálnych možností. Etický princíp, ktorý je vlastne určitým prostriedkom všeobecnej spravodlivosti tak 
zaručuje paradoxne najmenšiu pravdepodobnosť pre prípadnú chybu v rozhodovaní. 
 Základné princípy bioetiky sú známe: beneficiencia (prospešnosť), - non-maleficiencia (neškodnosť), 
- autonómia a spravodlivosť .
Z pohľadu uplatnenia etiky v zdravotníctve sa dá hovoriť o tzv. „hierarchii“ etiky v zdravotníctve a to na 
nasledujúcich úrovniach:

Etika stanovenia celkového objemu zdrojov pre SR  – zákon o štátnom rozpočte.1. 
Etika stanovenia objemu zdrojov pre zdravotníctvo ( -  existuje objektívna metóda na jeho stanovenie 2. 
v rámci porovnávania objektívnych potrieb napr. voči ostatným rezortom? 
Etika členenia zdrojov v rámci rezortu (poisťovne, investície, mzdy, výkony,....).3. 
Etika členenia zdrojov podľa charakteru starostlivosti  (ambulantná, ústavná, SVALZ-ová, lekárenská, 4. 
etc.)
Etika členenia zdrojov podľa charakteru ochorenia  (onkologické, kardiovaskulárne, psychické...?).5. 

 Etika postoja voči jednotlivcovi sa ukazuje napr. položení otázky, či existuje miera, ktorou môžeme 
merať vzťah nákladov na zdravotnú starostlivosť a jej výsledky. Môžeme sa pýtať, či možno napr. položiť 
legitímne otázku, čo stojí predĺženie života o 3 mesiace – 12 mesiacov?-  čo stojí zvýšenie kvality života o 
0,01 alebo o 0,10 .
 Vo vzťahu k priamym zdravotníckym nákladom sa môžeme pýtať, či je prijateľné akceptovať arbitrárne 
stanovenú priemernú absolútnu sumu (všeobecne prijatú a uznávanú vo vyspelých krajinách), ktorou  50 
000 USD ako hranica za 1 rok zachráneného života (lyS)  – a či ju v príslušnej metodike môžeme skúsiť 
aplikovať aj na Slovensku. Ak by sme LYS – parameter pre onkológiu na Slovensku prepočítali z hodnoty 50 
000 USD dostali by sme hodnotu v Sk- 1 035 600 Sk, a zas, ak by sme to počítali podľa metodiky 3% podielu 
HDP na 1 obyvateľa, tak by sme sa dostali k sume 1 010 065 Sk, čiže k obdobnému výsledku. 
 Ešte zložitejšie je odpovedať na otázku, či sa dá uplatniť v súčasnom slovenskom systéme aj parameter 
QAly- tj. rok života štandardizovanej kvality. Podľa NICE – National Institution for Clinical Excellence, sa 
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dá všeobecne akceptovať cena technológie pre QALY resp. GYS menej ako 30 000 libier za rok. V prípade, 
ak táto suma je viac ako 30 000 libier, NICE odporúča túto cenu neakceptovať, ak súčasne pacienti majú 
sprievodné závažné ochorenia, alebo ochorenia, ktorých liečba má limitovanú efektivitu. 
 Ekonomika zdravia v SR, v aplikácii na osobu v produktívnom veku, sa dá modelovať nasledovným 
spôsobom. Ako priemernú  modelovú mzdu v r. 2007 budeme počítať 20 000 Sk. Čistý zisk jednotlivca počas 
jedného roku bude mesačne činiť 15 544 Sk a čistý zisk štátu bude mesačne činiť 11 496 Sk. Zamestnanec 
odvedie štátu na odvodoch mesačne 2 680 Sk a na daniach 1 776  Sk. Zamestnávateľ odovzdá štátu na 
daniach celkom 7 040 Sk. Pri prepočte na 1 rok má pacient príjem 196 528 Sk a príjem štátu je 137 952 Sk. 
Naopak, pri trvaní práceneschopnosti počas celého roka je strata štátu 214 168 Sk (priama- tj. nemocenská 
76 216 Sk, a nepriama, tj.  strata príjmu od pracujúceho je 137 952 Sk). Strata práceneschopného občana 
je 120 312 Sk (dostane nemocenské dávky vo výške 76 216 Sk a stratí svoj príjem vo výške 196 528 Sk). 
Z pohľadu posúdenia nákladovej efektivity sa dá uzavrieť, že v podstate akákoľvek investícia do zdravia, 
ktorej výsledok bude získanie jedného roku aktívneho života v produktívnom veku vo výške cca  214 168 Sk, 
resp. 8 566 USD sa pre našu spoločnosť oplatí !   
 Náklady na zdravotníctvo stále rastú. Ako príklad môže poslúžiť cena ročnej farmaceutickej liečby 
v onkológii niektorými liekmi pri určitých ochoreniach: doxorobicínium chlorid (ca ovária, ca mammae mts) 
dosahuje ročné náklady 726 680 Sk, cetuximab (kolorektálny ca mts) – 800 000 Sk, - imatinib (chronická 
myeloická leukémia,  GIStÓm mts) – 1 404 312  Sk, - palifermin (mukozitída..) 1 382 216 Sk (aproximácia 
z USD(, - allemtuzumab (chronická lymfoidná leukémia-CLL) – 931 150 Sk, - bortezomib (myeloma multiplex- 
MMM) - 1 500 000 Sk. Práve posledný príklad môže byť príkladom na úvahu, či prvotná drahšia terapia nie 
je vlastne v konečnom dôsledku lacnejšia: v prípade relabujúceho mnohopočetného myelómu stojí prvý 
relaps  20 700 libier (čo pod úrovňou nákladovo efektívnej liečby vo Veľkej Británii tj. cca 30 000 libier), ale 
ak by boli pacienti liečení bortezomibom pri druhom relapse, tak by náklady na 1 LYS dosiahli 77 000 libier, 
a pri treťom relapse až 107 000 libier. Z uvedeného vyplýva dilema, či by nebolo skutočne efektívnejšie liečiť 
mnohopočetný myelóm bortezomibom už pri prvom relapse.
 Klinická ale aj nákladová efektivita sa stali do určitej miery príčinou, že sa nové liečebné modality 
v onkológii začali hodnotiť z pohľadu hodnotenie nákladov protinádorovej terapie. Uvedené hodnotenie 
znázorňuje nasledujúca tabuľka. Ako vidno, zo 17 vybraných nových liekov len dva spĺňali najvyššie kritériá 
klinickej účinnosti súbežne so pozitívnym vplyvom na kvalitu života.

Porovnanie nových chemoterapeutických
režimov v liečbe pokročilých nádorových 

ochorení

A B C D ?

Kolorektum 1. línia 1 2

NSCLC 1. línia 4

2. línia 1

Prsník 1. línia 1 1

2. línia 1 1 1

Ovárium 1. línia 1

2. línia 2
Mozog 2. línia 1

MM 2. línia 1
3. línia 1

SPOLU 3 2 3 9 2

A = predĺženie 
mediánu prežitia o 
> 9 mesiacov a 
zlepšenie QoL

B = predĺženie 
mediánu prežitia o 
3-6 mesiacov a 
zlepšenie QoL

C = zlepšenie QoL 
bez zmeny mediánu 
prežitia 

D = bez dopadu na 
medián prežitia a 
min. zmena QoL

Upravené podľa: Exposito J et al. Acta Oncol. 2003;42(8):895-902

Uvedená skutočnosť zvyšuje význam precízneho a komplexného hodnotenia každej nákladnej liečby 
v onkológii (ale aj v iných medicínskych odboroch). Túto naliehavosť podporujú údaje o spotrebe „drahších“ 
protinádorových liekov, ako to ukazuje porovnanie nákladov VšZP na antineoplastické látky  u pacientov so 
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zhubným nádorovým ochorením za 1. polrok 2006 a za 2. polrok 2007. Nárast je zrejmý, pričom by sme mali 
vziať do úvahy skutočnosť, že v r. 2007 sa znížil počet poistencov oproti roku 2006 asi o 10,0 %.

 Dostupnosť liečby a jej zabezpečenie je jednou z podmienok dodržania rovnosti prístupu k liečbe, čo 
vyjadruje taktiež etický aspekt. Zdravotná starostlivosť by teda mala byť kvalitatívne rovnaká pre každého 
občana v každom regióne. Plnenie uvedenej podmienky by mali napomáhať tzv. „guidelines“, čiže štandardy 
diagnostických a liečebných postupov, hoci majú aj určité nevýhody (hlavne aktualizácia).
 Vzťah etiky, ekonomiky a politiky možno dokumentovať na príklade liečby statínmi. Pre časom miera 
pravdepodobnosti liečby statínom  u pacientov s ICHS a poruchou lipidov bola aj vo vyspelých krajinách vo 
veku 55- 64 r.  v podstate 100 %, ale vo veku 65 – 74 r. to bolo len na úrovni 64 % a vo veku 75 – 84 r. to bolo 
na úrovni len 0,16 %. Pritom medicína dôkazov už priniesla informáciu, že pacienti s vysokým rizikom ICHS 
a jej komplikácií aj vo veku 70 až 80 rokov jednoznačne majú dokumentovaný prínos tejto terapie. 
 Farmakoekonomika vie priniesť plnohodnotné informácie aj pre oblasť zdravotnej a liekovej 
politiky, napr. v oblasti plánovania intervencií a ich nákladov u tzv. civilizačných ochorení, ako je to v prípade 
obezity resp. metabolického syndrómu. Realizovaná farmakoekonomická štúdia priniesla výsledok, že 
ročné priame zdravotnícke náklady na obézneho pacienta sú viac ako o 17 000 Sk vyššie, ako v náklady na 
neobézneho pacienta. Pre formovanie štátnej zdravotnej politiky tento údaj môže poslúžiť ako východisko, že 
v podstate „akákoľvek“ efektívna intervencia na zníženie hmotnosti či ovplyvnenie metabolického syndrómu 
v sume  nižšej ako cca 17 000 Sk/rok je nákladovo efektívna. 
 Obdobne sa dá postupovať aj metódou modelovania v prípade fajčenia. Priame zdravotnícke náklady 
na fajčenie (uhrádzané zdravotnými poisťovňami) činia počas 1 roka cca 33 564,00 Sk.  Z  modelu podielu 
chorobnosti (USA) sa odvodiť podiel fajčenia na vzniku niektorých ochorení a taktiež aj ich náklady, napr. 
karcinóm pľúc (0,66 %) -  cca 130 000 Sk, chronická obštrukčná choroba pľúc- CHOCHP - 12,99 %) - cca  
50 000  Sk, NCMP ( 4,56 %) - cca 500 000  Sk a ICHS (11,37 %) - cca 30 000 Sk. Znamená to, že taktiež 
v podstate „akákoľvek“ efektívna intervencia na zamedzenie fajčenia v sume  nižšej ako cca 33 000 Sk / rok 
je nákladovo efektívna. 
 Etika v liekovej politike  je teda prítomná, aj keď nie vždy uvedomovaná, prakticky na každej 
inštitucionálnej úrovni a v každom rozhodnutí v rezorte zdravotníctva, resp. v systéme poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, napr.:

lekár (individuálna morálka, deontologické kódexy, profesijné organizácie, morálka spoločnosti,...)• 
pacient (individuálna morálka, morálka spoločnosti,...)• 
parlament, vláda, ministerstvá, krajské a okresné úrady, zastupiteľstvá, ... (morálka spoločnosti, • 
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individuálna morálka, etické komisie, profesijné etické kódexy,...)
zdravotné poisťovne (legislatíva, etické kódexy, konkurencia (?),...) • 
zdravotnícke zariadenia (štatút, etická komisia, vplyv liekovej politiky, profesijné organizácie, • 
organizácie pacientov,...)
farmaceutický priemysel (legislatíva, vplyv liekovej politiky, etické kódexy, etická komisia,...)• 
distribúcia, výdaj, predaj (legislatíva, vplyv liekovej politiky, etické kódexy, profesijné organizácie, • 
organizácie pacientov,...).   

 Súhrnom uvedeného možno konštatovať, že východiská pre uplatnenie etiky v zdravotníctve 
sú známe, výzvy sú predpokladané, nie však explicitne definované. Riešenia sú známe prinajmenšom 
v teoretickej rovine, žiaľ, v praktickej aplikácii sú viditeľné skôr pokusy ako systémový prístup. Paradoxne, 
práve farmakoekonomika môže byť jedným z nástrojov uplatnenia etiky (samozrejme, pri správnom 
a korektnom prístupe), pretože v súčasnosti je to jediný vybraný validný nástroj pre podporu závažných 
politických rozhodnutí s ekonomickým dosahom v zdravotníctve, Z uvedené však vyplýva potreba riadeného 
vývoja farmakoekonomiky (aspoň čiastočného) a najmä exekutívna podpora rozvoja „kvalifikovanej“ etiky.

3. 
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ROMSKá pROBlEMATIKA A OTáZKy ZDRAVÍ ROMSKýCH KOMUNIT

Balvín J.

Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt
 Příspěvek se zaměřuje na potřebu znalostí o specifikách romské kultury při koncipování multikulturní 
výchovy zdravotníků.  Zároveň podává informaci o některých nosných programech zaměřených na přípravu 
romských zdravotnických asistentů v romských osadách. Nastiňuje možnost spolupráce s Ústavem 
romologických studií v Nitře při koncipování a realizaci zdravotních projektů v romských komunitách.

Klíčová slova: Multikulturní výchova ve zdravotnictví. Interkulturní psychologie. Zdraví v jeho celistvosti. 
Kvalita života v romských komunitách.

Úvod
 Problematika romských komunit, jak bylo uvedeno v programu konference a jak jsem také ponechal 
ve své příspěvku, je aktuální nejenom v celospolečenském významu, ale přímo pro řadu profesí, které mají 
ve svém obsahu činnosti kontakt s lidmi. A jestliže u nás existuje jako fakt pluralitní společnost, je logické, že 
se tito profesionálové zaměřují na svou práci i ve vztahu k romským komunitám.

Multikulturní výchova v profesi zdravotníka a její široký záběr
 
 Pro profesionály v oblasti zdravotnictví by podle mého soudu neměly stačit pouze odborné výzkumy 
zdraví v romských komunitách, tak jak jsou v mnohých statích na konferencích i v další publikační činnosti  
publikovány (např. stati: Boledovičová, Jacenková, 2008, Hudáková, 2008, Sedláková, 2006, Siváková, 1992, 
Šaško, 2002, Vavreková, 2007, Wiczmandyová, Magurová, 2004).
V publikacích a učebnicích o multikulturním ošetřovatelství, i na konferencích, by neměly absentovat 
výklady, které by uváděly do otázek romské kultury jako celku. Neboť právě kultura je zázemím, ze kterého 
pocházejí i romští pacienti, romské matky s dětmi, zkrátka ti, kteří potřebují zdravotní péči. Tato situace je 
analogická s profesí učitele: on také nemůže vystačit s úzce chápanými metodickými postupy, které nejsou 
podloženy jeho hlubokou znalostí širších aspektů romské kultury, vztahu v romských komunitách, hluboké 
romské kultury, kterou sami Romové nazývají romipen-romství. Je už vydáno dostatečné množství publikací, 
které mohou i profesionálům v oblasti zdravotnictví poskytnout řadu potřebných informací o historii a kultuře 
romské národnostní menšiny. Potřebu znalosti širšího zázemí romských pacientů, klientů, bych ukázal asi 
následujícím způsobem: profesionál (učitel, zdravotník, sociální pracovník) má před sebou člověka, který 
potřebuje pomoc. Vložit do naší pomoci pouze naučené stereotypy, byť by byly profesionálně ty nejlepší, je 
málo. Altruismus, který vychází z mé osobnosti k osobnosti druhé, nemůže být zcela účinný, když ve svém 
klientovi vidím pouze jednoho konkrétního člověka. To je sice velmi významné a nazýváme to individuálním 
přístupem Avšak každý konkrétní člověk je průsečíkem celé řady vlivů, je produktem určité kultury, která má 
skupinový, společenský charakter. A bez uvědomění si tohoto širokého pole vlivů není možné zcela, aby 
profesionál našel správný smysl svého altruismu, pomoci druhému, jinému člověku, v našem případě osobě, 
která pochází z prostředí romské kultury.  
 
Imigranti a Romové

 Ačkoliv se otázkám zdraví v romských komunitách dnes věnuje celá řada publikací a  projektů a tyto 
záležitosti jsou přirozenou součástí multikulturního ošetřovatelství, paradoxně teprve příliv imigrantů zvedl 
větší zájem o zlepšování zdravotnictví i ve vztahu k romským pacientům. Stejně tak se začal rozšiřovat  i 
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větší zájem o respektování kulturních a etnických rozdílů Romů, kteří potřebují zdravotní péči, prevenci 
apod. Vznikají publikace, vytvářejí se týmy odborníků, které se multikulturalitou ve zdravotnictví, zejména 
jejím etickými a humánními aspekty, intenzivně zabývají. (Archalousová, 2006a, Archalousová, 2006b, 
Kutnohorská, 2006a, Kutnohorská, 2006b, Líšková, Nádaská, Pavelová,  Vőrősová, 2006, Líšková, Nádaská, 
2008).  

potřebná účast romistů

 Ukazuje se však, že bez účasti odborných prací z oblasti romologické se nelze obejít. I proto vznikl 
pod vedením naší přední romistky Evy Davidové ze Zdravotnické fakulty Jihočeské univerzity rozsáhlý 
výzkum romských rodin, který se zaměřuje na rozbor kvality života Romů. (Davidová, 2008, Matulay et al, 
2008, Vavreková, 2007). A protože v Nitře je příznivá konstelace pro místní i mezinárodní spolupráci v této 
oblasti za účasti Ústavu romologických štúdií, vytvářejí se i předpoklady k vzdělávání romských zdravotních 
asistentů. 
Velkou měrou k zdravotnické osvětě a přípravě romských zdravotních asistentů přispívá i Zdravotnická fakulta 
Katolické univerzity v Ružomberku. Svým projektem na kursy zdravotní prevence v romských osadách v obci 
Rudňany se podílí i na vytváření obecně platného modelu, jak by měl být vzděláván romský zdravotní asistent 
a realizovaná zdravotní prevence. I když autoři projektu objektivně přiznávají těžkosti, takový projekt vykazuje 
mimořádně pozitivní parametry i do budoucna. (Srov. Komárek, Lacko, Malíková, 2008).

Zdraví jako celistvý systém

 Otázky zdraví v romských komunitách mají multidimenziální charakteristiku (Viz Balvín a kolektiv, 
1997). Zdraví vystupuje i v romské minoritě jako celistvá jednota individuálního a společenského, fyzického a 
duchovního, kulturního a multikulturního. (Balvín, 1997a). Tuto myšlenku jsem chtěl zdůraznit již před 10 lety 
proto, že romská komunita se duchovně vzpamatovávala nejenom z předešlých tendencí přesunout a udržet 
většinu romských žáků ve zvláštních školách, ale i z novodobých útoků nenávisti směřujících k znovu k odsunu 
a likvidaci. A to evidentně nepřidá-ani na zdraví fyzickém, ani duchovním. K tomu přistoupily i nové negativní 
jevy, které romské komunity začaly ničit zevnitř náporem drog, alkoholu, prostituce, nezaměstnanosti…
Samozřejmě, že na druhé straně se znovu a více začalo z hlediska majority hovořit o prý vrozenému 
„romskému“ sklonu ke kriminalitě. V tomto směru mají význam i šíře koncipovaný duchovní rozměr pomoci, 
tak jak ho uplatňuje křesťanství. (Srov o tom více Lyko, 2008). Také znalost romských komunit, rodin, sociální 
situace je velmi důležitá. (Srov. Selická, 2008).
Žádná situace však nemůže být tak beznadějná, aby se nedala vůbec řešit. Začaly se hledat metody, jak šířit 
mezi Romy osvětu. Ve školách (srov. Balvín, 1997 b) i ve zdravotnických zařízeních. Jako vše, i tento proces 
byl rozporuplný, zasažený obviněními z násilné sterilizace žen i jinými každodenními kauzami, rozviřujícími 
veřejné mínění společnosti většinou negativním způsobem kauzy žloutenky, nečistoty v sociálních bytech 
Romů atd. atd.

psychologický rozměr interkulturní komunikace ve zdravotní péči

 Zatímco výše zmiňované autorky Archalousová a Kutnohorská hovořily spíše o multikulturní nebo 
transkulturní výchově, multikulturním či transkulturním ošetřovatelství, ve kterém je kladen důraz především na 
etickou dimenzi multikulturního přístupu k pacientům/klientům, přední český pedagog Jan Průcha upozorňuje 
na další, spolu s tím úzce související dimenzi: rozměr psychologický. Ve své knize Interkulturní psychologiel 
sleduje autor projevy interkulturní psychologie v různých profesních oblastech (např. marketingu, obchodu, ve 
školství), mezi nimi i interkulturní komunikaci v zdravotní péči. (Průcha, 2007, s. 193-195). Píše o postupném 
prosazování oboru transkulturní ošetřovatelství, které je zejména rozpracováván týmem Zdravotně sociální 
fakulty v Ostravě, zmiňuje také pojem kulturně specifická péče i transkulturní psychologie. Avšak nejsou 
zmiňováni Romové. Také u autorů, které zde Jan Průcha zmiňuje (D. Mastiliaková, J. Mareš, T. Hageman, A. 
Salman) jsou  výzkumy zaměřeny především na cizince, imigranty.
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Specifika zdravotní situace u Romů

 Zdravotnictví v minulém systému ve vztahu k Romům zaznamenalo určité úspěchy. Praxe ve 
zdravotnictví, realizovaná ve styku s pacienty jiných kultur, již dostatečně prokázala, že znalost kulturních 
a etnických specifik je potřebná. Je nezbytná také u Romů, neboť způsoby  jejich prožívání nemoci, bolesti 
jsou natolik specifické, že ovlivňují mnohdy i možnosti lékařské léčby, vyvolávají zbytečné konflikty mezi 
příbuznými nemocných a personálem. 
 V minulosti bylo u Romů rozšířeno samoléčitelství. Publikace přední etnografky E. Horváthové uvádí 
celou řadu léčitelských praktik. (Viz Horváthová, 1964, s. 305-323). Také přední romská spisovatelka Elena 
Lacková popsala léčitelské praktiky olašských Romů (Lacková, 1988, s. 203-209).
 V současné době lidové léčitelství přebralo veřejné zdravotnictví. Ale tím spíše je potřebné 
respektovat kulturní specifiky u Romů . Vezměme si např. tak častý jev, kdy široká rodina nemocného, který 
je hospitalizován na „gadžovské ochorenie“ (pokud jde o romské nemoci, jako jsou srdeční těžkosti, horečky, 
nespavost nebo podrážděnost, ty se snaží pomocí porady a věštění vyléčit romská vědma), přichází do 
nemocnice na návštěvu a dožadují se všichni, aby mohli být u jeho lůžka. Nu, samozřejmě, tento jev se 
dá vysvětlit tradiční semknutostí rodiny. Ale přitom podstata je jiná, dosud mnohými lékaři a sestrami často 
nepoznaná a teprve pomalu uznávaná: „Ak je nevyhnutné, aby osoba, ktorá trpí na gadžovské ochorenie 
bola hospitalizovaná, príbuzní a mnohí ďalší pôjdu za ňou, často vo veľkom počte, aby jej poskytli dži a 
pomohli obnoviť rovnováhu“. (Hancock, 2005, s. 146). To, že zdraví je pro romskou komunitu důležité, a že 
romské komunity nejsou skutečně v dobrém zdravotním stavu, konstatuje i tento významný romský znalec 
tím, že ve své publikaci o romském národu věnuje této záležitosti celou kapitolu (Hancock, 2005, s. 145-148). 
Je chvályhodné, že se otázce zdraví romských spoluobčanů začínají věnovat nové projekty zdravotnických a 
lékařských fakult. Je tu i analogie s jinými minoritami. Např. Indiáni v Kanadě mají pro takové situace, kdy celá 
rodina přichází navštívit nemocného a provádět svoje praktiky pomáhající jeho uzdravení, mají v nemocnicích 
svoje místo, prostor. Avšak k tomu je důležité, aby byly v těchto projektech použity i znalosti, které vycházejí 
ze studia romské kultury, historie, etiky a filozofie, ze specifických hodnot různorodých romských komunit, 
které spojuje jako základna filozofie ROMSTVí-ROMIPEN. A v této souvislosti je myslím v těchto projektech 
nezbytná i účast Ústavu romologických štúdií. 

Zdravotní asistent v romských komunitách 

 Myšlenka zdravotních asistentů není úplně nová. Např. v jedné z nejvyspělejších zemích Evropy ve 
Švýcarsku, které je známo vysokým podílem imigrantů z nejrůznějších etnik, byl proveden rozsáhlý výzkum 
toho, jak probíhá komunikace s pacientem, který mluví jiným jazykem a potřebuje tlumočení. Výzkumníci dospěli 
k závěru, že ne ve všech případech se osvědčuje komunikace s pomocí příbuzných a že tato komunikace má 
svá výrazná specifika, na které by se měl tlumočník profesionálně připravit. „V závěru výzkumu autoři apelují 
na to, aby byly organizovány výcvikové kurzy pro „interkulturní mediátory“ v sektoru zdravotnictví a sociálních 
služeb, které by zajišťovaly přípravu odborníků pro jednání s příslušníky různých etnických skupin“. (Průcha, 
2007, s. 195). 
 Tato švýcarská zkušenost může být využita i pro zdůvodnění potřeby takových profesionálně 
připravených mediátorů-asistentů i v romských osadách a sídelních seskupeních. A také v nemocnicích. 
Vytvoření projektu přípravy profesionálně proškolených romských zdravotních asistentů na Fakultě sociálnych 
vied a zdravotníctva při účasti Ústavu romologických štúdií by byl významným přínosem do řetězce neustálé 
snahy po implementaci multikulturní a interkulturní dimenze do zdravotnictví i ve vztahu k romské národnostní 
menšině. V tomto směru je Ústav romologických štúdií otevřen i spolupráci se Zdravotní fakultou Katolické 
univerzity v Ružomberku.

Závěr

 Při onemocnění romských dětí na žloutenku si musela nedávno pro komunikaci s nimi objednat 
nemocnice v Popradě romskou překladatelku. Bylo to nezbytné, protože zdravotní personál se nemohl 
s dětmi domluvit. Byly z osady a znaly jen mateřský jazyk. Asistentka  fungovala nejenom jako překladatelka, 
ale i jako skutečný mediátor mezi týmem zdravotníků, dětmi a také jejich rodiči. V praxi se ukazuje potřeba 
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mít zdravotní asistenty nejenom ad hoc, případ od případu, ale jako přirozenou součást zdravotní praxe. 
Multikulturní výchova ve zdravotnictví se v souvislosti se současnou globalizací, migrací etnik, národů a 
národností stala významným tématem přípravy ošetřovatelek, zdravotních sester i lékařů. 
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JE TElO A JEHO čASTI NA pREDAJ?

Littva V.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Nedostatok orgánov využiteľných na transplantáciu ako aj existencia čierneho obchodu s orgánmi 

v niektorých častiach sveta  znovu otvárajú diskusiu ohľadom možností legalizácie predaja orgánov. 
Najčastejšie sa ako podporný argument uvádza bezpečnosť tak darcu ako aj príjemcu, ale aj lepšie 
dosiahnutie spravodlivosti pre tých, ktorý sa tak, či onak stanú predajcami svojich orgánov. Na druhej strane 
sú to predovšetkým dôvody etické, ktoré bráni  chápať ľudské telo a jeho časti ako komoditu na predaj. 

Kľúčové slová: Obchod s orgánmi. Transplantačný turizmus. Legalizácia obchodu. Jednota tela. Vlastníctvo 
orgánu. Stimulácia.

 V súčasnej dobe sa veľa diskutuje o možnosti úplného a globálneho povolenia obchodu s ľudskými 
orgánmi. 
Dôvody, ktoré vedú k tejto diskusii sú nasledovné: 

Nedostatok orgánov na transplantáciu takmer vo všetkých krajinách kde sa transplantácie •	
vykonávajú
Existencia čierneho trhu s orgánmi, ktorý je nekontrolovateľný tak čo do množstva ako aj do kvality•	
Snaha o odškodnenie, prípadne odmenenie darcov•	

 WHO vydala ohľadom obchodovania s ľudskými orgánmi  v roku 1991 vyhlásenie v ktorom potvrdzuje, 
že komercializácia ľudských orgánov je  prekročením  ľudských práv a porušením ľudskej dôstojnosti. Ľudské 
telo a jeho časti nemôžu byť  subjektom komerčných transakcií a odovzdanie podobne ako prijatie platby za 
orgány by malo byť zakázané52.

Z hľadiska filozofie sa problémy  obchodovania s orgánmi dotýkajú týchto oblastí: 
Vzťah medzi  osobou a telom•	
 Vlastníctvo orgánu•	
 Aké   právo má štát zasahovať  do používania orgánu  človekom•	
 Výhody a nevýhody obchodu•	 53

Vzťah medzi telom a jeho časťami
 Žiadna z diskusií ohľadne obchodovania s ľudskými orgánmi, tkanivami alebo bunkami sa nevyhne 
téme vzťahu medzi telom a jeho časťami. Je telo ucelenou jednotou, alebo je len súborom prevoditeľných 
pospájaných častí? Je telo moje, alebo som to ja? Môže byť odo mňa oddelené alebo nie? V skutočnosti 
treba uvažovať , že toto telo, to som ja, to je  moja existencia, lebo v celistvosti  telo aj s prejavmi zahŕňa  
individualitu, špecificitu – jedinečnosť. Časti tela síce nepatria telu ale sú  súčasťou. 54  Integrita a celistvosť 
tela bývajú jedným z najvážnejších argumentov proti. 
William May hovorí, že treba rozlišovať medzi:

Spojovacou jednotou, ktorí je  medzi jednotlivými časťami organizmu. Táto zahŕňa v sebe aj interakciu •	
medzi jednotlivými časťami.
Všeobecnou jednotou, ktorý sa prejavuje tým, že telo alebo jeho jednotlivé časti  nepotrebujú podporu •	
prístrojov na svoju činnosť.55 

52  Porovnaj: Petechuk, D.: Organ Transplantation, Greenwood Press, 2006, Westport, s. 75.
53  Porovnaj: Cherry, M.: Persons and Their Bodies – Rights, Responsibilities, Relationships, Kluwer Academic Publish-
ers, 1999, Dordrecht
54  Porovnaj: Kass, L.: Life, Liberty, and the Defense of Dignity – The Challenge for Bioethics, Encounter Books, 2002, 
San Francisco, s. 177 - 190. 
55  Porovnaj: May, W.: Catholic Bioethics and the Gift of Human Life, Our Sunday Visitors Inc., 2000, Huntington, 
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      V kontexte kresťanstva  jedine telo a duša tvoria spolu osobu – človeka s prejavmi, vyjadreniami 
i funkciami – to je hypostazia. 56 Z hľadiska  krajnej deontolódie  Kant  upozorňuje na povinnosti voči sebe 
z hľadiska ľudskosti. Telo nie je k dispozícii osobe ako nejaká vec. Je súčasťou osoby.57

Argumenty za a proti obchodovaniu
 V diskusii ohľadom obchodu s ľudskými orgánmi, tkanivami a bunkami môžeme nájsť veľa rozdielnych 
a rozdielne formulovaných argumentov. Nie všetky majú rovnakú váhu a dôležitosť. 

ZA LEGALIZOVANIE OBCHODU S ĽUDSKÝMI ORGÁNMI, TKANIVAMI A BUNKAMI:-
  Brannigan a Boss sa zamýšľajú nad tým aké výhody by mohlo priniesť legalizovanie takéhoto obchodu. 
Hovoria, že na jednej strane by to mohlo: podporiť praktizovanie a uplatnenie autonómie darcu a odstrániť 
nedostatok vhodných orgánov na transplantovanie. Na druhej strane sa obávajú aký impact by to malo na 
rozhodnutie tých, ktorí v súčasnosti darujú svoje orgány z altruizmu. Ako príklad uvádzajú, že v Egypte a Indii 
sa po zlegalizovaní obchodu dokonca zvýšil počet žiadateľov, ktorí chcú byť darcom za odmenu.58 
 Michael Kinsley tvrdí, že by sme mali dovoliť predaj orgánov z mŕtvo narodených detí. Dôvodí, že 
neexistuje etické podstata zákazu, lebo súčasná neochota na predaj je podľa neho vyvolaná len citovou 
naviazanosťou – reakciou na nespravodlivosť v živote človeka. Podľa neho   nie vždy je názor väčšiny 
správny aj keď to tak cítia59. Podobnej mienky je aj Kass keď hovorí, že väčšina zásahov do ľudského tela 
vychádza viac z citov a averzií ako zo zásad a argumentov.60

 Fox a Swazey tvrdia, že neexistuje dôvod na zákaz predaja orgánov nakoľko podľa nich sú orgány 
vlastníctvom spoločnosti a nie indivídua.61 

PROTI LEGALIZOVANIU OBCHODU S ĽUDSKÝMI ORGÁNMI, TKANIVAMI A BUNKAMI:-
Kass uvádza nasledovné argumenty proti predaju:
Z prima facie ohľadom darcu:

Od živého darcu – seba zohavenie. Nikto nemá právo zohaviť vlastné telo. Pod zohavením sa myslí aj •	
oddelenie časti tela (orgánu) od celistvosti za účelom získania odmeny. Rozdiel je v získaní odmeny, 
ktorá v tomto prípade pôsobí ako stimulum. Dôvod je nedobrý a z toho vyplýva aj rozhodnutie je 
nedobré. 
Od mŕtveho darcu porušenie integrity a dôstojnosti tela. Tento argument sa viac používa vzhľadom •	
na náboženské presvedčenie človeka. Človek veriaci v zmŕtvychvstanie môže pociťovať vzdanie sa 
časti svojho tela ako problém. 
Otázka vlastníctva – komu telo po smrti patrí – nevyriešená. V súčasnej dobe sa vo väčšine štátov •	
priznáva vlastníctvo mŕtveho tela rodine vzhľadom na pochádzanie a zachovanie línie. Napriek tomu 
existujú aj v Európe štáty, kde zákon – pozor nie etika hovorí o mŕtvom tele ako o vlastníctve štátu 
(Španielsko, Poľsko, Slovensko…). Tento postoj má dôležitý impact na uplatnenie informovaného 
súhlasu pri darovaní. Na Slovensku sme všetci potencionálny darcovia až pokiaľ sme nevyjadrili svoj 
nesúhlas zápisom do registra nedarcov. 

Ohľadom príjemcu:
Problém identity. Nie vždy sa príjemca stotožní s transplantátom. Nejedná sa o odmietnutie implantátu •	
na základe imunitného systému, ale o psychologické stotožnenie sa s transplantátom ako súčasťou 
tela. 
Problém súkromia. Transplantácia je mimoriadne náročný a špecializovaný zákrok. Nie vždy sa dá •	
zabezpečiť nepriepustnosť informácií, že takýto zákrok bol vykonaný. 62

s.297.
56  Porovnaj: Smith, A.: An Orthodox Christian  View of Person and Bodies,  in: Persons and Their Bodies – Rights, Re-
sponsibilities, Relationships, Kluwer Academic Publishers, 1999, Dordrecht, s. 103 – 104. 
57  Porovnaj: Powers, T.: The Integrity of Body: Kantian Moral Constrains on the Physical Self, in: Persons and Their 
Bodies – Rights, Responsibilities, Relationships, Kluwer Academic Publishers, 1999, Dordrecht, s. 219. 
58  Porovnaj: Brannigan, V M., Boss, J.: Healthcare Ethics in a Diverse Society, Mayfield Publishing Company, 2001, s 
430.
59  Porovnaj: Pence, G.: Classic Cases in Medical Ethic, McGraw-Hill, 2000, Boston, s. 336.
60  Porovnaj: Kass, L.: Life, Liberty, and the Defense of Dignity – The Challenge for Bioethics, Encounter Books, 2002, 
San Francisco, s.184.
61  Porovnaj: Pence, G.: Classic Cases in Medical Ethic, McGraw-Hill, 2000, Boston, s. 337.
62  Porovnaj: Kass, L.: Life, Liberty, and the Defense of Dignity – The Challenge for Bioethics, Encounter Books, 
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Iné dôvody uvádzané v literatúre sú: 
Ekonomický nátlak na chudobných. Mohli by sa v budúcnosti umelo vytvoriť   ekonomické •	
podmienky na schudobnenie časti obyvateľstva za účelom ich ďalšieho zneužitia v oblasti obchodu s 
transplantátmi. 
Nerovnaká dostupnosť k orgánov pre chudobných. Už v súčasnosti existuje rozdiel v dostupnosti •	
transplantácií v jednotlivých regiónoch, ktorý je vyvolaný nerovnomerným rozdelením na základe 
chudoby. V prípade prijatia zásady obchodovania s orgánmi ako s komoditami by bola dostupnosť 
ešte menšia – takmer nemožná. 
Predčasné ukončenie starostlivosti o darcov. •	
Potencionálna zníženie kvality darovaných orgánov.•	 63

Darca sa môže stať záťažou pre spoločnosť. •	
Predaj môže zmeniť postoj k altruizmu v spoločnosti – zmenšiť ho. •	
Platený darca  stratí psychologický benefit z darovania•	 64

 Podľa niektorých autorov je čierny trh s orgánmi na transplantáciu iba mýtom. Odôvodňujú to 
skutočnosťou, že zákrok ako dobratie transplantátu až po jeho transplantovanie je: 

Nesmierne komplikovaný a bolo by treba veľa odborníkov, ktorí by sa podieľali na jeho uskutočnení.•	
Technicky náročný - vyžadujúci si drahé a komplikované zariadenia, ktoré nie sú bežne dostupné. •	
Hlavne v oblasti zisťovania kompatibility.
Finančne mimoriadne náročný – vyžadujúci si investície rádovo niekoľko stotisíc korún.•	
V podstate dobre kontrolovateľný vzhľadom na čakacie listiny. •	
Musel by sa vytvoriť paralelný systém v oblastiach tak v oblasti darcovstva – odberu orgánov ako aj 

databáza príjemcov65.  Skutočnosť je iná. Čierny trh existuje.  V decembri 2003 Juhoafrický a Brazílska 
polícia zadržala vodcu medzinárodného gangu zaoberajúceho sa obchodom s obličkami. Dokonca niektoré 
Americké nemocnice majú zaužívaný bežný prístup ohľadom darcu zo zahraničia s názvom “nepýtaj sa” a 
“nehovor” ako napísal Cllandrillo v George Mason Law Review v roku 200466. 

Súčasná situácia vo svete
V súčasnosti môžeme rozdeliť krajiny vo svete do niekoľkých skupín vzhľadom na stanovisko k 

obchodovaniu s transplantátmi.
Krajiny, v ktorých je úplný zákaz obchodovania s orgánmi, tkanivami, bunkami aj krvou. Do tejto •	
kategórie patria takmer všetky krajiny Európskej Únie v rátane Slovenskej republiky. 
Krajiny, v ktorých je zákaz obchodovania s orgánmi, tkanivami a bunkami okrem krvi a reprodukčných •	
buniek. Vo Veľkej Británii je možné vyplatiť náhradu za darovanie krvi a v Spojených štátoch je možné 
predať reprodukčné bunky ako vajíčka a spermie. Určite je z hľadiska etiky rozdielny postoj k predaju 
regeneratívnych buniek, ku ktorým sú krv a reprodukčné bunky zaraďované a nenahraditeľných 
orgánov. Regeneratívne bunky sa po určitom čase v tele obnovia, alebo sa tvoria priebežne, zatiaľ čo 
orgány sú znova nevytvoriteľné. 
Krajiny, v ktorých je povolené odmeniť darcu nejakým spôsobom. Do tejto skupiny patrí Irán, aj keď •	
ho niektorý zaraďujú medzi krajiny s legalizáciou obchodu s orgánmi. Vzhľadom na platnosť Šaríe – 
striktného islamského práva nie je možné orgán predať, ale je možné za darovanie orgánu získať nejakú 
protihodnotu. Do tejto skupiny by sme mali zaradiť aj niektoré štáty USA. Napríklad v štáte Georgia je 
možné získať zľavu na vodičský preukaz pri ochote darovať svoje orgány na transplantáciu. 
Krajiny v ktorých je legalizovaný obchod tak s orgánmi ako aj s tkanivami a bunkami. Najznámejšími •	
krajinami sú: Izrael, India a Pakistán. Okrem nich sa vyskytuje predaj aj v Egypte a Turecku. 
Krajiny, v ktorých sa toleruje obchod s orgánmi tak na úrovni legálnej ako aj nelegálnej.  Medzi takéto •	

2002, San Francisco, s.185.
63  Porovnaj: Barnett, A., Blair, R., Kaserman, D.: Improving Organ Donation: Compensation versus Markets, in: The 
Ethics of Organ Transplants, Prometheus Books, 1998, Amherst, s.208 – 218.
64   Porovnaj: Munson, R.: Raising the Dead: Organ Transplants, Ethics, and Society, Oxford University Press, Oxford, 
2004, s. 112.
65  Porovnaj: Finn, R.: Organ Transplants – Making the Most of Your Gift of Life, O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2000, 
p. 14.
66  Porovnaj: Petechuk, D.: Organ Transplantation, Greenwood Press, 2006, Westport, s. 84.
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krajiny patrí Čína. Na jednej strane sa vláda pokúša vytvoriť legálny rámec na zákaz predaja orgánov, na 
druhej strane prekvitá tak polo legálny (vládou ovládaný) ako aj nelegálny obchod. Najproblematickejšia 
je situácia využívania popravených väzňov ako mŕtvych darcov orgánov. V krajine kde sa ročne 
vykoná medzi 14 až 15 tisíc popráv je to obrovské množstvo odberov, ktoré sú hodnotené z hľadiska 
etiky ako nedobrovoľné a neprípustné. Oficiálne stanovisko čínskych kompetentných úradov hovorí 
o možnosti odobratia orgánov len v prípade keď väzeň alebo príbuzní dali písomný súhlas, alebo keď 
si telo nikto nevyžiada. V septembri 2004 na medzinárodnom transplantologickom stretnutí čínska 
predstaviteľka obhajovala utilitaristický prístup k odoberaniu orgánov od  popravených väzňov. Podľa 
nej by to bolo zbytočné plytvanie drahocennými orgánmi ak by sa to nevyužilo.67  Dokonca sa hovorí 
o odoberaní orgánov živým väzňom. Táto informácia sa však nepotvrdila. V roku 2005 ministerstvo 
zdravotníctva Čínskej ľudovej republiky vyhlásilo zákon o úplnom zákaze predaja orgánov spolu s 
prísnejšími normami pre transplantácie68. 

 
Napriek uisťovaniu autorít, že neexistuje nelegálny (čierny) obchod s orgánmi na transplantáciu situácia je 
iná. Existuje a dokonca aj v krajinách kde je to legálne zakázané.  Veľa sa poukazuje na krajiny bývalého 
Sovietskeho Zväzu ako aj Rumunsko, Blízky Východ a Čínu, no v skutočnosti existuje aj v USA a Západnej 
Európe. Len prebieha rafinovanejšími spôsobmi.
 Pochybný biznis je podporovaný hlavne z Izraela, ktorý v súčasnosti hrá najvplyvnejšiu úlohu vo svete 
obchodu s orgánmi. Do tohto obchodu sú zapojený nielen lekári, nemocnice, ale aj pašeráci a poisťovne. 
Zvyčajne sa využívali a využívajú tri spôsoby obchodu:

Izraelský pacient spolu s tímom lekárov v prenajatom lietadle priletia do malého pohraničného •	
mestečka na pomedzí Turecka a Iraku, kde na nich už čaká privezený darca. Operácia prebehne v 
miestnej nemocnici, podobne ako aj finančná transakcia. Po operácii je príjemca prevezený späť do 
Izraela zatiaľ čo darca zostáva v miestnej nemocnici v Turecku. 
Izraelskí a Tureckí lekári letia spolu s príjemcom do Estónska, kde na nich čaká darca z Východnej •	
Európy (Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina alebo Rusko). V Estónsku prebehne transplantácia a po nej 
návrat do Izraela. 
Darca z Južnej Ameriky (zvyčajne z Brazílie a Peru) je poslaný letecky do Juhoafrickej Republiky, kde •	
už čaká príjemca spolu s Juhoafrickými lekármi. Tí vykonajú transplantáciu a postarajú sa tak o darcu 
ako aj príjemcu. V niektorých prípadoch, keď ešte nie je určený príjemca na darcov čaká broker.69

 Tento obchod je verejne podporovaný vládou a vládnymi inštitúciami. Izraelský občania majú aj takéto 
zákroky v rámci transplantačného turizmu v zahraničí hradené zdravotnými poisťovňami. 

Ďalším príkladom je Londýnsky milionár Thor Andersen, ktorý si kúpil obličku od darkyne z 
Pakistanského Panjábu za cenu približne 3 200, - dolárov. Operácia prebehla v Londýne a po ukončení 
pooperačnej liečby 22-ročná Sumaira išla domov len s 750 dolármi nakoľko jej boli účtované, výdavky v 
nemocnici počas po operatívnej starostlivosti70. 

Zmena prístupu nastala v zavedení takzvaného transplantačného turizmu, keď príjemca zaplatí 
cestu a vreckové, a popri tom aj časť alebo celé operačné náklady  v nemocnici, darca pricestuje do krajiny, 
kde mu v transplantačnom centre odoberú  transplantát a postarajú sa o pooperačnú liečbu. Aj mnohé 
Americké transplantačné centrá sa nevyzvedajú na podmienky vzťahu medzi darcom a príjemcom, keď títo 
prídu na zákrok a predstavia svoju pozíciu ako priamy dar. Pakistan v roku 2006 ohlásil prípravu zákona na 
zákaz transplantačnej turistiky. 

Otvorený globálny obchod vytvoril takmer ideálne podmienky na rozvoj transplantačného turizmu. 
Najčastejšími kupcami sú ľudia z krajín: Izrael, Saudská Arábia, Japonsko, Taliansko a USA.  Centrami 
obchodu sa v poslednom desaťročí stali: Istanbul, Lima, Ľvov, Tel Aviv, Bombaj, Kišiňov, Johannesburg a 
Manila.71 Transplantačná turistika len poukazuje na čoraz markantnejší rozdiel medzi severom a juhom. Sever 
je nákupcom a Juh predáva. 
67  Porovnaj: Miller, W.: The Xeno Chronicles, Public Affairs Books, New York, 2005, s. 32 – 36. 
68  Porovnaj: Petechuk, D.: Organ Transplantation, Greenwood Press, 2006, Westport, s. 72.
69  Porovnaj: Wailoo, K., Livingston, J., Guarnaccia, P.: A Death Retold, The University of North Carolina Press, 2006,  
s. 224 – 226.
70  Porovnaj: Petechuk, D.: Organ Transplantation, Greenwood Press, 2006, Westport, s. 81.
71  Porovnaj: Wailoo, K., Livingston, J., Guarnaccia, P.: A Death Retold, The University of North Carolina Press, 2006, s. 
212 – 214.
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pROBlÉMy A ROZVOJ ZDRAVOTNÍCTVA V pREŠOVSKOM KRAJI V ROKOCH 1948 – 1960

Konečný S. 

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

 V priebehu päťdesiatych rokov sa severovýchodné Slovensko v relatívne krátkom čase vyrovnávalo tiež 
s mnohými problémami, ktoré vyplývali z veľmi zložitých pomerov v oblasti starostlivosti o zdravie občanov a 
mládeže. Možno konštatovať, že v období predmníchovského Československa, ale ani za vojnovej Slovenskej 
republiky, sa v tomto regióne ani vôbec nevytvorila dostatočná hustá sieť zdravotných zariadení, pretože 
vzhľadom na celkovú zaostalosť sa v ňom usadilo len málo lekárov. Okrem toho, vojnové škody, zásobovacie 
ťažkosti, ale aj zaostalejšie hospodárstvo, slabšia občianska vybavenosť i komplikovanejšia spoločenská 
situácia vytvárali pre súkromnú lekársku prax veľmi málo atraktívne prostredie aj po roku 1945.
 Výrazom tejto skutočnosti bolo, ako ukazujú tabuľky č.1 a 2, že severovýchodné Slovensko na úseku 
zdravotníctva vtedy za ostatným oblasťami Slovenska dosť zjavne zaostávalo. Severovýchodné okresy 
Slovenska mali k k 1. januáru 1947 celkom až 757 obcí, t.j. 22.5 % z ich počtu na Slovensku, ktoré obývalo 
13,1 % z jeho obyvateľstva. Na druhej strane, pracovalo v nich iba 6,3 %  z celkového počtu lekárov, 2,5 
% z počtu odborných a 3,6 % z počtu zubných lekárov na Slovensku, 8,3 % z počtu dentistov a len 9,2 %  
z počtu lekárnikov. Prirodzene, v oblasti bolo veľmi málo nemocničných lôžok, ambulancií, ale i lekární, a iba 
štyri sanitné vozy, teda 7,8 % z ich celkového počtu na Slovensku.72 Ešte menej priaznivé boli zdravotnícke 
pomery v severných okresoch regiónu, ktoré v tejto sfére nedosahovali ani priemernú úroveň oblasti.73

 Deklarovanie sociálnych priorít programu budovania socialistickej spoločnosti a vytvorenie krajského 
zriadenia možno považovať za dôležité politické a organizačné predpoklady pre riešenie naznačených 
problémov. Prvoradou úlohou bolo zvýšiť počet  lekárov na severovýchode Slovenska a postupne rozširovať 
sieť a lôžkovú kapacitu zdravotných zariadení. Na jedného lekára v tejto oblasti totiž pripadalo v roku 1946 
6 352 ľudí, kým na Slovensku to bolo 3 092 ľudí. Ešte horšia situácia bola v ôsmich severných okresoch 
regiónu, v ktorých v priemere mal jeden lekár na starosti 8 092 osôb.74 Ešte v roku 1949 bolo  v novom 
Prešovskom kraji iba päť nemocníc s 25 oddeleniami a 932 posteľami.75 
Práve z týchto dôvodov Prezídium Povereníctva zdravotníctva (PZ) predložilo  13. mája 1949 Úradu 
Predsedníctva Zboru povereníkov (ZP) Opatrenia na prevedenie distribúcie lekárov na Slovensku. V súlade 
s vtedy platnými predpismi okrem iného navrhovalo preveriť pracovné zaťaženie lekárov a prikročiť k ich 
účelnejšej dislokácii, najmä presunom relatívne prebytočných lekárov z Bratislavy a z iných miest do krajov 
s neobsadenými obvodmi a s nedostatočnou zdravotnou službou. Konkrétne návrhy v týchto intenciách 
mali preto vypracovať zdravotnícke referáty krajských národných výborov (KNV). Tie potom  posudzovala 
dislokačná komisia zriadená pri Povereníctve zdravotníctva a schvaľoval povereník tak, aby v mestách 
pripadal jeden praktický lekár najmenej na 4 200 obyvateľov a na vidieku minimálne jeden lekár na jeden 
štátny zdravotný obvod.76

72  Spracované podľa Štatistická príručka Slovenska 1947. Bratislava: Štátny plánovací a štatistický úrad Bratislava, 
1947, s. 356 – 357.
73  Išlo o vtedajšie okresy Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov a 
Svidník.
74  Śtatistická príručka Slovenska 1947, ss. 13 – 24; 356 - 357.
75  FILIP, M.: Zdravotníctvo Východoslovenského kraja a jeho vývoj po oslobodení. In Zborník prác učiteľov Ústavu mar-
xizmu-leninizmu UPJŠ 11. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1984, s. 173.
76  Slovenský národný archív v Bratislave (SNA), fond (f.) Úrad Predsedníctva Zboru povereníkov (ÚP ZP), Zasadnutia 
(zas.) ZP, inventárne číslo (i.č.) 459, kartón (kart.) 44. Zápisnica zo zasadnutia Zboru povereníkov 19. mája 1949.
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Tabuľka  1 Personálne ukazovatele úrovne zdravotníctva v roku 1947

Okres
Oblasť

poč.
obcí

Civilní lekári v praxi Celkový počet
pôrodné 

asistentky
celkom odborní zubní lekární lekárnikov celkom s dipl.

Bardejov 71 7 1 1 3 3 47 25
Giraltovce 60 2 0 0 2 2 36 11
Humenné 48      4 0 0 2 2 7  7
Medzilaborce 47 2 0 0 1 1 77 77
Michalovce 57 7 1 1 2 2 28 23
Prešov 86 20  7 2 8 14 81 48
Sabinov 69 5 0 0 2 3 66 26
Snina 48  2 0 0 1 1 14  7
Sobrance 52 3 0 0 1  2 25  24
Sp. Stará Ves 20 1 0 0 1  1  6 6
St. Ľubovňa 30  3 0 0 1  2 20 10
Stropkov 49 2 0 0 1 1  3   3
Svidník 50 1  0 0  1  1  3    2
V. Kapušany  24  4  0  0  1  2  22   19
Vranov   48 5 0 0 2 3  27     7
SV Slovensko 757 68 9 4  29  40 462  295
SLOVENSKO 3 359 1 076 359 111 300  444 2 485 1  966

 
Tabuľka  2 Počet a rozmiestnenie zdravotných zariadení v roku 1947

Okres 
Oblasť

Obce
Zdravotnícke zariadenia Záchranné

Nemocnice Sanatória Ošetrovne Ambulancie Starobince stanice autá

Bardejov 71 2 0 0 0 1 0 0
Giraltovce 60 0 0 0 0 0 0 0
Humenné 46      1 0 0 1 0 0  0
Medzilaborce 47 0 0 0 0 0 0 0
Michalovce 57 1 0 0 1 0 1 1
Prešov 86 2  0 0 0 3 1 1
Sabinov 69 0 0 0 0 0 0 0
Snina 48 0 0 0 0 0 0  0
Sobrance 52 0 1 0 0  0 0  0
Sp. Stará Ves 20 0 0 0 0  0 1 1
St. Ľubovňa 30 0 0 0 0  0 0 0
Stropkov 49 0 0 3 0 0  1  0
Svidník 50 1  0 0  0  0 1    1
V. Kapušany  24  0  0  1  0  0  0   0
Vranov  48 0 0 0 0 0  0    0
SV Slovensko 757 7 1 4  2  4 5  4
SLOVENSKO 3 359 61 28 18 26  63 48 51

 
 Aj keď sa tieto zámery nerealizovali v plnom rozsahu, väčšia zaangažovanosť zo strany povereníctva 
a KNV v Prešove aspoň napomohla riešiť  najmä naliehavejšie otázky zdravotnej starostlivosti v kraji. 
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Celková situácia na tomto úseku sa  postupne vylepšovala, hoci kraj, a zvlášť jeho severné okresy, 
celoslovenské parametre naďalej. Nedosahovali. Napr. v roku 1952 pripadalo na 1000 obyvateľov 
v Prešovskom kraji 0,14 praktického lekára, kým celoslovenský priemer vtedy predstavoval 0, 22 lekára 
prvého kontaktu. V počte nemocničných lôžok  pripadajúcich na 1000 obyvateľov bol priemer v Prešovskom 
kraji 3,4 postelí a v rámci celého Slovenska 4,6 postelí.  Uvedenú situáciu Povereníctvo zdravotníctva 
zdôvodňovalo tým, že prednostne bola zaisťovaná zdravotná služba a otvárali sa nové zariadenia zdravotnej 
starostlivosti v priemyselných centrách, čo pri obmedzenom limite investičných kvót pre celú oblasť 
zdravotníctva znamenalo pomalší rozvoj v prevažne poľnohospodársky orientovaných okresoch a regiónoch, 
akými boli práve južné a severovýchodné Slovensko. Súčasne zdôrazňovalo, že v žiadnom prípade nejde 
o preferovanie či zanedbávanie určitých oblastí na národnostnom podklade, ale iba o dôsledok objektívnych 
okolností. V týchto regiónoch Slovenska totiž žila rozhodujúca časť maďarskej a ukrajinskej menšiny.
 Povereníctvo zdravotníctva zároveň uisťovalo Zbor povereníkov, že rozdiely v jednotlivých 
ukazovateľoch nie sú až také veľké a sú dané vyššou rozptýlenosťou liečebných ústavov a väčšími atrakčnými 
rajónmi v porovnaní s okresmi s takmer výlučne slovenským obyvateľstvom. V záujme ďalšieho zmiernenia 
existujúcich diferencií však povereníctvo uskutočnilo aj niektoré opatrenia na obmedzenie prílivu lekárov 
do Bratislavského a Košického kraja, rozšírilo počet oddelení zdravotných stredísk v okresoch Svidník 
a Medzilaborce a pripravovalo personálnu redistribúciu.77 
 Dlhodobým problémom na úseku zdravotníctva v regióne severovýchodného Slovenska sa stal 
zdravotný stav a hygienické pomery rómskeho obyvateľstva. Zvlášť alarmujúca situácia bola v 317 rómskych 
osadách, v ktorých žilo asi 23 000 ľudí naozaj v nedôstojných podmienkach.78 Stratégia, ktorá predpokladala 
automatické vyriešenie  rómskej otázky v priebehu industrializácie a zvyšovania hmotnej a kultúrnej úrovne 
obyvateľstva, sa neosvedčila. Rómovia spravidla úplne ignorovali zásady prevencie a nedodržiavali liečebný 
režim, pričom opatrenia ústredných orgánov, ako i národných výborov sa ukázali byť málo účinné. 
 Celkove sa však zdravotnícke pomery v Prešovskom kraji výrazne zlepšili už v období plnenia tzv. 
prvej päťročnice v rokoch 1949 – 1953. Počet lekárov stúpol na 321, a tak na jedného lekára pripadalo 1 854 
obyvateľov. Stalo sa tak napriek tomu, že obsadzovanie lekárskych miest v kraji bolo sťažené nedostatkom 
bytov a ordinačných priestorov.79 V tom čase v Nitrianskom kraji na jedného lekára pripadalo 1 495 ľudí 
a v Banskobystrickom kraji 1 377 obyvateľov, čo posúvalo Prešovský kraj na posledné miesto v pomyselnom 
rebríčku.80 
 Zriadením nemocnice vo Svidníku a Okresného ústavu národného zdravia (OUNZ) v Snine vzrástol 
počet nemocníc o 60 % a nemocničných lôžok o 45 %. Na tisíc obyvateľov kraja pripadalo 3,75 postelí, 
pričom celoslovenský priemer vtedy predstavoval 4,78 postelí.81 Všeobecne tiež klesala dojčenská úmrtnosť. 
Kým v roku 1948 z tisíc novonarodených zomrelo 123 detí, v roku 1953 už len 72 detí.82 Promile dojčenskej 
mortality sa značne znížilo aj v severných okresoch Prešovského kraja. Tak napríklad v okrese Medzilaborce 
klesla za roky 1948 – 1952 z 9,74 % na 6,81 % a v okrese Svidník z 12,79 % na 9,41 %.83

77  SNA, f. ÚP ZP, zas. ZP, i.č. 611, kart. 106. Informatívna správa Povereníctva zdravotníctva zo dňa 9. decembra 
1952.
78  JUROVÁ, A.: Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava: Goldpress Publishers, 1993, s. 
44.
79  SNA, f. ÚP ZP, zas. Predsedníctva ZP (PZP), i.č. 59, kart. 46. Prípis č. 2 123/54-taj., s. 7. 
80  SNA, f. ÚP ZP, zas. ZP, i.č. 708, kart. 214. Prípis č. 3 373/56 z 24. apríla 1956.
81  Nov ý život, roč. 3, 10.3.1954, č. 19, s. 3; SNA, f. ÚP ZP, zas. PZP, i.č. 59, kart. 46.. 
82   SNA, f. Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady (ÚP SNR), i.č. 8. Stenografi cký zápis o priebehu (24.) zasad-  SNA, f. Úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady (ÚP SNR), i.č. 8. Stenografický zápis o priebehu (24.) zasad-
nutia SNR, ktoré bolo dňa 26. marca 1954 v Bratislave, s. 40.  
83  SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívne odbory, i.č. 729, kart. 1023. Situačná správa o národnostnej otázke 
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 Parciálne výsledky priniesla aj aktivita zdravotníckej sféry v prostredí rómskej menšiny. Išlo najmä 
o rozšírenie a zlepšenie liečebnej starostlivosti pri tzv. sociálnych
ochoreniach, akými boli trachom, škvrnitý týfus, tuberkulóza a pohlavné choroby. Istý ohlas mala aj 
zdravotnícka osveta, hlavne na úseku boja proti epidémiám infekčných ochorení. Aktivizovali sa aj organizácie 
Československého červeného kríža (ČsČK), ktoré začali pôsobiť priamo v rómskych osadách. Starostlivosť 
o matky a deti v predškolskom veku sa evidentne skvalitnila prostredníctvom návštev detských sestier 
v rómskych rodinách.84

 Otázku ďalšieho rozvoja zdravotníctva v Prešovskom kraji prejednával Zbor povereníkov 26. januára 
1954. Zložil povereníkovi zdravotníctva V. Törökovi do 1. júla 1954 zabezpečiť pre kraj navyše plánu 28 
lekárov, z toho 18 praktických lekárov, troch internistov, troch gynekológov, dvoch pediatrov, jedného psychiatra 
a tiež jedného komunálneho hygienika. Do kraja mal presunúť 30 absolventov vyšších zdravotníckych škôl 
a v spolupráci s povereníkom školstva E. Sýkorom a s predsedom KNV v Prešove Ľ. Medveďom uskutočniť 
nábor 30 žiakov pre štúdium na týchto školách.  
 Zbor povereníkov sa tiež zaviazal prerokovať dodanie 12 sanitných a päť terénnych automobilov 
pre potreby Prešovského kraja. Zároveň poveril predsedu Slovenského plánovacieho úradu dr. J. Bránika 
a povereníka financií P. Majlinga docieliť zvýšenie investičných kvót na rok 1954 pre výstavbu okresných 
zdravotných stredísk v Starej Ľubovni a v Sabinove s nákladom po 800 000.-  Kčs, nemocnice v Bardejove 
s nákladom osem miliónov korún a 10 drevených provizórií pre obvodné strediská v hodnote 1,6 mil. Kčs.85  
 Uvedené opatrenia však viedli iba k čiastočným výsledkom. Z predpokladaného počtu 72 nových 
lekárov nastúpilo len 55, z plánovanej výpomoci 22 lekárov v termíne nastúpili iba dvaja (neskôr ešte 14) 
a z 30 absolventov vyšších zdravotníckych škôl miesto v kraji neprijal ani jeden. Z očakávaných 19 sanitných 
vozidiel napokon bolo dodaných sedem a z piatich terénnych áut ani jedno. Z investičných akcií sa podarilo 
zaistiť len 10 drevených montovaných barakov. Výstavba nemocnice v Bardejove bola daná do plánu na rok 
1954 s nákladom dvoch miliónov korún a vybudovanie okresných stredísk v Starej Ľubovni a v Sabinove až 
na rok 1955, ale bez projekčnej prípravy.86 
 Viaceré vleklé ťažkosti odhalil prieskum hygienikov v rómskych osadách v roku 1955. Ukázal 
značnú zdravotnú zanedbanosť tejto časti rómskeho etnika, absolútne nevyhovujúce bývanie, absentovanie 
vodovodnej siete a kanalizácie, neregulované hromadenie odpadkov, množstvo hlodavcov a hmyzu, ktoré sa 
výrazne podieľali na šírení infekčných ochorení. Zistenia orgánov hygieny evidentne ovplyvnili rozhodnutie 
prikročiť k postupnej likvidácii segregovaných rómskych osád a bývanie Rómov riešiť
výstavbou domov s významnou štátnou podporou. Tento zámer sa však ukázal byť neprechodný a otázka sa 
mala riešiť väčším rozptýlením rómskeho obyvateľstva.87  
 Napriek naznačeným, ale aj niektorým ďalším problémom, zaznamenávame v rokoch 1955 - 1956 
badateľný pokrok aj v oblasti zdravotníctva Prešovského kraja. Počet lekárov v rámci kraja sa zvýšil na 335 
v roku 1954 a na 362 koncom roku 1955.88 Znamenalo to, že na tisíc obyvateľov pripadalo 0,78, resp. 0,89 
lekára. Rozšírila sa tiež celková kapacita nemocníc, preto sa počet lôžok na 1 000 obyvateľov kraja zvýšil na 

v Prešovskom kraji zo 7. februára 1953. 
84  JUROVÁ SNA, f. Povereníctvo vnútra, administratívne odbory, i.č. 729, kart. 1023. Situačná správa o národnostnej 
otázke v Prešovskom kraji zo 7. februára 1953., A.: Vývoj rómskej problematiky, s. 45. 
85  SNA, f. ÚP ZP, zas. PZP, i.č. 640, kart. 137. Prípis č. 207/54-dôv. z 26.1.1954.
86  SNA, f. ÚP ZP, zas. PZP, i.č. 78, kart. 61. Prípis č. 237/55-taj.; Štátny archív Ministerstva vnútra SR  v Prešove, f. 
KNV-P, zvláštne oddelenie, i.č. 263, kart. 31.
87  ŠEBESTA, M.: Rómovia pod patronátom socialistického štátu (1948 – 1989). In KORVANOVÁ, A. – SZéP, A.- ŠE- ŠEBESTA, M.: Rómovia pod patronátom socialistického štátu (1948 – 1989). In KORVANOVÁ, A. – SZéP, A.- ŠE-
BESTA, M.: Vládna politika a Rómovia 1948 – 2002. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 2003, s. 15.
88  SNA, f. ÚP ZP, zas. ZP, i.č. 708, kart.214 . Prípis č. 3 372/1956 z 24. apríla 1956.
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4,0 v roku 1954, ba na 4,1 v roku 1955.89

 Veľkú zásluhu na pozitívnom riešení otázok rozvoja zdravotníctva mali krajské a okresné štátne, 
a najmä politické orgány, ktoré svojou iniciatívou a vytrvalosťou neraz dokázali presadiť niektoré projekty 
a prekonať objektívne ťažkosti. Veľa si sľubovali aj od realizácie druhého päťročného plánu rozvoja národného 
hospodárstva na roky 1956 – 1960. V pripomienkach k smerniciam k 2. päťročnici v rámci všeľudovej diskusie 
bola pre úsek zdravotníctva vznesená požiadavka, aby sa Prešovský kraj dostal na úroveň ostatných 
slovenských krajov, t.j., aby na jedno lekárske miesto pripadalo 850 obyvateľov, na 1 000 obyvateľov šesť 
nemocničných lôžok a na 4 000 obyvateľov jedno sanitné vozidlo.90 
 Ďalší vývoj základných ukazovateľov úrovne zdravotníckej starostlivosti v Prešovskom kraji 
potvrdil, že uvedené zámery neboli nereálne. Už v roku 1958 bolo v kraji 11 nemocníc s 2 000 posteľami. 
V priebehu desiatich rokov sa detská úmrtnosť znížila zo 131 z 1 000 živonarodených detí na 44 promile 
a novorodenecká mortalita klesla zo 4,06 % na 1,53 %.91 Vývoj počtu lekárov a nemocničných postelí na 
1 000 obyvateľov Prešovského kraja v rokoch druhej päťročnice ukazuje tabuľka č. 3. 92

Tabuľka 3 Vývoj počtu lekárov a nemocničných lôžok  
v Prešovskom kraji roku 1947

Stav ku dňu počet lekárov na 1 000 obyvateľov počet nemocničných lôžok na 1 000 obyvateľov
31.12.1956 1,03 4,6
31.12.1957 1,03 4,6
31.12.1958 1,13 4,9
31.12.1959 1,28 5,2

 Pravda, mnohé problémy pretrvávali a viaceré otázky zdravotnej starostlivosti v rámci Prešovského 
kraja zostali otvorené. Mnohé z nich priamo súviseli aj s rómskou populáciou, ktorá síce bola o čosi menšia než 
v krajoch Košice a Banská Bystrica, ale koncentrovala sa v zaostalejších lokalitách. Situáciu v tomto smere 
do istej miery tiež skomplikoval zákaz kočovania z roku 1958, ale aj skutočnosť, že osady sa nepodarilo úplne 
likvidovať a dodnes v nich žije viac než štvrtina (26 %) rómskeho obyvateľstva.93 Práve osady v päťdesiatych 
rokoch skresľovali parametre úrovne ochrany zdravia na Slovensku i v rámci kraja Prešov, aj keď zdravotné 
strediská mali povinnosť tieto osady mesačne monitorovať.
 V roku 1960 pripadalo už na jedného lekára v Prešovskom kraji 743 obyvateľov a na jeden zdravotný 
obvod 4 100 obyvateľov, zatiaľ čo v roku 1948 to bolo asi 9 000 ľudí.94 Na základe tohto vývoja, ale aj ďalších 
podstatných faktorov, možno konštatovať, že do roku 1960 bolo dedičstvo minulosti v oblasti zdravotníctva 
v podmienkach kraja v zásade prekonané. hoci po mnohých peripetiách s ním na niektorých úsekoch 
zápasíme doteraz. 

89  КАПІШОВСЬКИЙ, В.: Єкономично-суспільний розвиток українського наcелення в Чехословацькой республіці 
та його перспективи, Prešov: KSUT, 1960, s. 13. 
90  ŠNA, f. KV KSS Prešov, Pléna KV, OV (1948 – 1960), kart. 5. Zápisnica z pléna KV KSS v Prešove z 31. mája 1956, 
Referát k smerniciam II. päťročného plánu rozvoja NH na roky 1956 – 1960, s. 59. 
91  Východoslovenské noviny, roč. 1 (7), 21. február 1958, č. 7, s. 7.
92  КАПІШОВСЬКИЙ, В.: Єкономично-суспільний розвиток, s. 13
93  VAŇO, B.: Rómovia na Slovensku a v Česku s výhľadom na najbližšie desaťročia. In GONĚC, V.(Ed.): Česko-sloven-
ská historická ročenka 2007. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007, s. 123. 
94  КАПІШОВСЬКИЙ, В.: Єкономично-суспільний розвиток, s. 15.
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pORADENSTVÍ přI DOpROVáZENÍ V pAlIATIVNÍ pÉčI

Valentová M., Karafiátová M.

Ústav zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií,UTB ve Zlíně

Súhrn
Slovo „poradenství“ má mnoho významů. Podstata poradenství spočívá ve způsobu pomoci. Cílem je 

pomoci druhé osobě, aby se cítila bytostí hodnotnou, respektovanou a schopnou daných kroků. Poradenství je 
velmi důležitou součástí při doprovázení pacientů v paliativní péči. Příspěvek se věnuje použitím poradenských 
schopností v praxi, seznamuje s modelem podporujících rolí v paliativní péči dle O’Berle a  Davis, který se 
zakládá na 6 dimenzích. Zdůrazněn je význam naslouchání, empatie a akceptace. 

Klíčová slova: Poradenství. Paliativní péče. Doprovázení. Model. Naslouchání. Vztah.

Úvod

Slovo poradenství má mnoho významů. Nejčastěji však jde o jakoukoliv situaci, v níž jedna osoba 
pomáhá druhé. Podstata poradenství spočívá ve způsobu pomoci. Pomáhající naslouchá a komunikuje 
s druhou osobou určitým cíleným způsobem, jímž se ji snaží pobídnout a motivovat ji  k nějakému kroku.
V praxi umírající a jejich příbuzní v mnoha případech nehledají formální poradenství kvalifikovaných poradců, 
ale chtějí si pohovořit o své situaci s členy týmu, který o ně pečuje. Je tedy přirozené, že ti, kteří pečují o 
nevyléčitelně nemocné a pozůstalé, musí mít odborné schopnosti, aby dokázali adekvátně reagovat na různé 
situace. ( Parkes a kol., 2007)

Efektivní komunikace je v paliativní péči věcí zásadního významu. Z dosavadních zkušeností je patrné, 
že zdravotníci musí neustále rozvíjet svou odbornost, zvláště pokud jde o komunikaci s umírajícími pacienty 
a jejich příbuznými.
Fischerová (2002) se domnívá, že pro odborníky pracující v paliativní péči jsou v komunikaci s pacienty 
stěžejní následující 3 oblasti schopností:

diagnostické a posuzovací schopnosti- 
kvalifikované reakce na klientovy potřeby- 
umění vyhovět jejich potřebě, být informován a mít odpovědi na jejich otázky- 

Pro doprovázení  mají význam dobře použité poradenské schopnosti. Při doprovázení dochází k tomu, 
že se vzájemně vnímáme a poznáváme. Důsledkem toho je, že nemáme reagovat jen jako odborníci, ale 
především jako lidé. Jako lidé jsme také zranitelní, máme slabiny, potřebujeme podporu, můžeme pomoc 
přijímat a také ji poskytnout. Poradenské schopnosti je tedy nutné využít ve smyslu lepší společné práce a ke 
vzájemné podpoře. Cílem je většinou pomoci druhé osobě, aby se cítila bytostí hodnotnou, respektovanou 
a schopnou daných kroků. V paliativní péči pracujeme s lidmi, kteří čelí obrovským životním změnám. Mají 
potřebu hovořit o mnoha věcech- o svém strachu, nadějích, o pocitech, které v nich nemoc vyvolává. U 
umírajících se setkáváme s různými problémy ve vztahu k životním ztrátám. Může se jednat o ztráty tělesné, 
dále o ty, které souvisí se změnami, které se týkají vztahu nebo přijetí atd. Musíme mít stále na paměti, že 
každý „druh“ ztráty má pro každého člověka jiný význam. Jako zdravotničtí odborníci se musíme snažit být 
vnímaví k tomu, co jiní pociťují jako ztrátu, neboť naše schopnost reagovat empaticky a pomáhat je určována 
tím, co jsme my schopni jako ztrátu vnímat.

Poradenských modelů existuje několik, např. modely zaměřené na osobnost, dále modely 
psychodynamické, kognitivní a systematické, z nichž každý má své vlastní metody a zvláštní postupy. Stále 
více výzkumů dokládá, že různé poradenské modely bazírují na určitých všeobecných faktorech a principech, 
které jsou  pro efektivní terapeutickou práci relevantní. 
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Důležitým v praxi především je, aby pečující:
odhadli, jaké cíle má klient, a tyto použili jako základ práce.- 
nezdůrazňovali problémy klienta, nýbrž jeho potenciál a schopnosti.- 
brali v potaz kontext problémů a možných řešení a aby mysleli na to, že různé faktory  a události mají - 
velký vliv na možnosti změny.
nabídli podporu prostřednictvím vztahu, kterou by neměl klient vnímat jako hodnotící .- 
klienta akceptovali bez jakékoliv podmínky jako plnohodnotného člověka a také ho respektovali, - 
což ovšem neznamená, že bude člověk podporovat všechny názory nebo je dokonce schvalovat. 
Toto „akceptování“ je označováno při aplikaci některých terapií ( např.v poradenství zaměřeného na 
osobnost) jako „bezpodmínečné pozitivní akceptování. 
pomáhali klientovi přiřadit jeho aktuálním zkušenostem na pozadí jeho přesvědčení a jeho představám - 
o hodnotách určitý význam ( Davy a kol., 2007) 

Tyto poradenské schopnosti jsou důležité pro zdravotníky v paliativní péči, kteří s pacienty a jejich 
rodinami chtějí pracovat komplexně. Měli by tyto poradenské schopnosti stále využívat v uplatnění určitých 
technik, jako je např. aktivní naslouchání, tázání se, reflexe. Poradenské schopnosti nejsou ničím jiným než 
cíleným využitím vztahu k podpoře člověka v těžké situaci. V rámci této podpory mohou současně zdravotníci 
použít adekvátně v rámci své zaměstnanecké role  také jiná opatření. 
Model podporujících rolí v paliativní péči, který rozvinuli O’Berle a Davis nám umožňuje náhled na různé 
možnosti, jak vstoupit do vztahu s klienty.
Model je založen na 6 dimenzích, které se kryjí s faktory, jež mají podle vědeckých výzkumů směrodatný 
význam pro každé efektivní poradenství. Tyto dimenze a možnosti vstoupit s klienty do vztahu a reagovat na 
ně obsahují následující aspekty:

Přijetí- přiznat každému člověku vlastní hodnotu bez ohledu na jeho individuální vlastnosti.1. 
Vstoupit do vztahu - pomáhající je „v kontaktu“ se zkušenostmi pacienta a jeho rodiny. Tato dimenze 2. 
má 3 aspekty:

navázání kontaktu,- 
udržování kontaktu,- 
ukončení kontaktu.- 

Posilování, povzbuzování- klient a jeho rodina budou schopni jednat samostatně, aby se konfrontovali 3. 
s vlastními rozhodnutími a aby sledovali své potřeby. Tato nezávislost udržuje pocit samostatnosti a 
pocit vlastní hodnoty. Tato dimenze staví na potenciálu klienta a rodiny.
Činit něco pro druhé- zde se v první  řadě jedná o tělesnou péči, která vyžaduje potenciál a schopnosti, 4. 
které klient a jeho rodina nemají.
Přiřadit význam- klient a jeho rodina budou při hledání „smyslu“ v prožívání nemoci podporováni.5. 
Chránit vlastní integritu. Pomáhající musí sledovat svoji vlastní hodnotu a úctu k sobě sama, aby 6. 
neztratil svou sílu a zdraví. Pokud toto nečiní, je jeho schopnost podporovat jiné vážně ohrožena. ( 
Davy a kol., 2007)

Použití poradenských schopností následuje cílené využití podporujícího vztahu, který existuje mezi 
klientem a pomáhajícím, tedy mezi dvěma lidmi, nehledě na jejich role a proces nemoci. V praxi je velmi 
důležité, abychom brali vážně impulsy od klientů, kteří nám oznamují, jaké potřeby a problémy mají. Zde 
bychom měli naše poradenské schopnosti využít. Z toho vyplývá, že je potřeba starostlivě pozorovat, při 
jakých příležitostech klienti podporu vyhledávají a ihned reagovat, místo aby byli nuceni vyjadřovat své 
potřeby tehdy, když čas a situace je vhodná pro zdravotníky.

Závěr

Zdravotníci by měli disponovat dobrými poradenskými schopnostmi, aby mohli řešit potřeby klientů. To 
neznamená, že každý musí být „expertem“ na poli poradenství. Zdravotníci by však měli být schopni efektivně 
a cíleně reagovat a měli by vědět, jak se mají zachovat, je-li potřeba, odkázat pacienty na jiné specialisty 
v rámci multidisciplinárního týmu.
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Sdílení zkušenosti nemoci pomůže pacientům i zdravotníkům se  vyrovnat s dopady závažných onemocnění. 
Pomůže odstranit pocity izolace a zmírní nervozitu, úzkost a strach. Zdravotničtí odborníci musí být schopni 
pomoci pacientům a jejich příbuzným podělit se o jejich zkušenosti. A právě toto naslouchání lidem, které by 
je mělo posílit, je základem poradenství.
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MANAžMENT pRI KOEDUKáCII V DOMOVE SOCIálNyCH SlUžIEB

Vieriková I.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Levoča

 Hlavnou témou príspevku je manažment pri koedukácii a transformácia Domova sociálnych služieb 
v Spišskom Štvrtku. Cieľom bolo zistiť názor u určitej vzorky respondentov na koedukáciu v domove sociálnych 
služieb. Hovorí o poskytovaní služieb v domovoch sociálnej starostlivosti, podáva obraz o Domove sociálnych 
služieb v Spišskom Štvrtku a o jeho manažmente, venuje sa klientom, ich diagnostickému zloženiu, príčinám 
umiestnenia, transformácii, ktorá zahŕňa rediagnostiku, individualizáciu klientov, dodržiavanie práv mentálne, 
duševne a telesne chorých klientov, manažment koedukácie a využitie individuálnej práce zameranej na 
jednotlivca pri plnení dosiahnutia stanovených cieľov. 
 Za prieskumnú metódu som zvolila dotazník s 15 otázkami. 35 oslovených respondentov vyjadrilo 
názor na koedukáciu v DSS. 

Kľúčové slová: Manažment. Domov sociálnych služieb. Mentálne, duševne a telesne postihnutý. Koedukácia. 
Transformácia. 

      „Človek musí sám v každom okamihu svoj život žiť.“
                                                                   E. Gombala

Sme si vedomí, že starostlivosť o mentálne, telesne a duševne postihnutých ľudí si vyžaduje zavádzanie 
nových trendov. Je na nás všetkých, aby sme si v tejto oblasti aktívne a cieľavedome vytýčili také ciele vo 
formách práce, aby boli prospešným výsledkom v realizácii skvalitňovania starostlivosti, využívania voľného 
času, humanizácie a estetizácie prostredia.

Článok sa venuje problematike koedukácie v domove sociálnych služieb. Hlavným cieľom práce bolo 
zistiť názor u určitej vzorky respondentov na koedukáciu v DSS. Túto problematiku rozoberám preto, lebo 
ZSS na Slovensku prechádzajú procesom transformácie a je na správnom manažmente aby sa presadili 
efektívne spôsoby začleňovania, zapojenia a prijatia osoby opačného pohlavia – koedukácie. 

V modernom svete je všeobecne uznávaný názor, že úroveň vyspelosti spoločnosti  je možné 
posudzovať podľa úrovne jej starostlivosti o postihnutých. Svedčí o tom  aj súčasný trend postupnej 
transformácie domovov sociálnych služieb, ktorej zmyslom je presadzovať efektívne spôsoby začleňovania, 
zapojenia a prijatia postihnutých  do života spoločnosti. 

Domov sociálnych služieb poskytuje celoročnú komplexnú starostlivosť klientom s mentálnym 
postihnutím, duševnými a psychickými poruchami. Zariadenia sociálnych služieb na Slovensku momentálne 
prechádzajú procesom transformácie, ktorého prvým cieľom je zvyšovanie kvalifikačných predpokladov 
zamestnancov zariadení. Druhým cieľom je rediagnostika, individualizácia, koedukácia, integrácia klientov 
a dodržiavanie ľudských práv.

Čoraz častejšie sa medializuje doteraz málo spomínaná téma, a to život mentálne postihnutých 
umiestnených v domovoch sociálnych služieb. Počúvame o porušovaní ľudských práv mentálne postihnutých, 
o ich izolácii, dokonca o ich fyzickom týraní. Často sú však tieto správy zavádzajúce. Osobne sa dotýkajú 
a urážajú ľudí, ktorí časť svojho života  venovali  práci v týchto zariadeniach.

Sú iní, sú tu, žijú medzi nami, netreba ich však preto ľutovať. Môžeme im venovať svoj čas, kúsok 
seba a pomôcť im prežiť život čo najplnohodnotnejšie.  My pomáhame im a oni pomáhajú nám, precítiť, ako 
veľa môžeme druhým dať. Kuberová (2003) uvádza, že pokrok v postojoch verejnosti vo vzťahu k ľuďom 
so ZP, najmä mentálnym je minimálny, hoci nejde o prejavy otvoreného nepriateľstva, ale je prirodzené 
z psychologického hľadiska, že sociálna skupina sa snaží vytlačiť na okraj záujmu čo je akokoľvek odlišné. 
Takéto správanie je v prírode prirodzené aj z biologického hľadiska. Človek má na rozdiel od živočíšnej 
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ríše rozum a slobodnú vôľu, vie svoje správanie prispôsobovať určitým spoločenským požiadavkám. Aby sa 
prejavoval ako kultivovaná osobnosť, musí sa  naučiť správať v spoločnosti tak, aby bol jej súčasťou. To sa 
očakáva  od zdravotne postihnutých, ale hlavne od zdravej populácie (Kuberová, H.2003, s.91-97).

Z hľadiska adekvátneho prístupu pri zabezpečovaní kvalitnej starostlivosti o mentálne postihnutých 
v zariadeniach sociálnych služieb, dôležitú úlohu zohráva správny manažment.

V modernom svete je uznávaný názor, že úroveň vyspelosti spoločnosti je možné posudzovať podľa 
úrovne jej starostlivosti o postihnutých ľudí.

Sme si vedomí, že starostlivosť o psychicky postihnutých ľudí si vyžaduje zavádzanie nových trendov. 
Je na nás všetkých, aby sme si v tejto oblasti aktívne a cieľavedome vytýčili také ciele vo formách práce, aby 
boli prospešným výsledkom v realizácii skvalitňovania starostlivosti.

Názor na koedukáciu v zariadeniach sociálnych služieb je z pohľadu osôb, ktorí priamo nepracujú 
v takýchto zariadeniach rozdielny. Niekoľkokrát si nevedia predstaviť ani život týchto „chorých“ ľudí, ktorí by 
mali byť podľa nich izolovaní.

Chcem poukázať, že aj takýto ľudia majú právo byť „ľuďmi“ so svojimi snami a predstavami.

Prieskumné problémy:
pracovníci nie sú dostatočne oboznámení o koedukácii,•	
pracovníci majú rozdielne názory na koedukáciu pre zariadenia sociálnych služieb,•	
prispôsobenosť a vybavenie DSS k uspokojovaniu potrieb klientov,•	
vzťahy medzi klientmi a personálom ako aj vzťahy medzi klientmi,•	
správanie klientov.•	

Ciele prieskumu:
Zozbierať informácie o koedukácii zariadenia  od pracovníkov v domove a zistiť ich názory týkajúce – 
sa tejto problematiky.
Analyzovať získané údaje na základe poznatkov získaných štúdiom literatúry a analýzy dotazníka.– 
Odhaliť problémy a pozitívne zmeny pri koedukácii pre správny manažment.– 
Vypracovať návrhy pre verejnosť o potrebách individuálneho prístupu ku klientom v domove pre – 
zlepšenie situácie.

Charakteristika prieskumného súboru a realizácia prieskumu

Do súboru bolo zahrnutých 35 respondentov. Výber bol zameraný na zamestnancov domova 
sociálnych služieb, ktorí sa priamo podieľajú  na práci s klientom. Základné údaje charakterizujúce súbor sú: 
vek, pohlavie, pracovné zaradenie a dĺžka praxe.

Najviac respondentov – 37 % tvorila skupina 41 – 50 ročných zamestnancov  (tabuľka A) a dve skupiny 
každá  –  34 %  s pracovným zaradením pomocný zdravotný personál a ergoterapeut (tabuľka C). Z 35 
respondentov – 91 % tvorili ženy (tabuľka B) s dĺžkou praxe 15 a viac rokov – 37% (tabuľka D).
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Kvantitatívna analýza prieskumu

Rozdelenie súboru podľa veku

Tabuľka A Rozdelenie respondentov podľa veku

Vek 20-30 31-40 41-50 51 a viac Spolu
počet 5 7 13 10 35
% 14% 20% 37% 29% 100%
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Graf A Grafické zobrazenie respondentov podľa veku

Najväčšiu skupinu respondentov tvorili zamestnanci vo veku 41 – 50 rokov (37 %). 29 % tvorila 
skupina 51 a viac rokov, 20 % bolo vo veku 31 – 40 rokov a 14 % bolo vo veku medzi 20 – 30 rokom. 

Rozdelenie súboru podľa pohlavia

Tabuľka B Rozdelenie respondentov podľa veku

pohlavie Muž žena Spolu
počet 3 32 35
% 9% 91% 100%
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Graf B Grafické zobrazenie respondentov podľa pohlavia

Z celkového počtu respondentov bolo 91 % žien a 9 % mužov.
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Rozdelenie súboru podľa pracovného zaradenia

Tabuľka C Rozdelenie respondentov podľa pracovného zaradenia

pracovné 
zaradenie

PZP Sestra Sestra 
špecialistka

Ergoterapeut Sociálny 
pracovník

Spolu

počet 12 4 4 12 3 35
% 34% 11% 11% 34% 10% 100%
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Graf C Grafické zobrazenie respondentov podľa pracovného zaradenia

Najviac respondentov 34 % malo pracovné zaradenie pomocný zdravotný personál a ergoterapeut. 
Pracovné zaradenie sestra a sestra špecialistka mali 4 % a 10 % z respondentov tvorilo pracovné zaradenie 
sociálny pracovník.

Rozdelenie súboru podľa dĺžky praxe

Tabuľka D Rozdelenie respondentov podľa dĺžky praxe

Dĺžka praxe do 1 roku do 5 rokov do 10rokov 15 rokov a viac Spolu
počet 3 10 9 13 35
% 10% 28% 25% 37% 100%

Graf D Grafické zobrazenie respondentov podľa dĺžky praxe
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Do prieskumu bolo zapojených 35 respondentov a z toho najväčšiu skupinu 37 % tvorili respondenti 
s dĺžkou praxe 15 a viac rokov. Menšiu skupinu 28 % tvorili respondenti s dĺžkou praxe do 5 rokov, ďalšiu 
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skupinu v poradí  25 % tvorili respondenti s dĺžkou praxe do 10 rokov a poslednú skupinu 10 % boli s dĺžkou 
praxe do jedného roka.

Kvalitatívna analýza prieskumu

 Po vyhodnotení dotazníka sme dospeli k nasledovným skutočnostiam, ktoré nám pomohli objasniť 
problémy stanovené v úvodnej časti. Analýzou získaných údajov môžeme zhodnotiť stanovené ciele 
nasledovne.

Odpoveďou respondentov na otázky č. 1, 2, 3 a 6 sme dospeli k názoru, že respondenti sú 
oboznámení s koedukáciou, pretože boli v dostatočnej miere pripravovaní formou prednášok, besied 
a návštevou obdobného zariadenia, vedia vyjadriť význam slova koedukácia.

Väčšina respondentov pozná psychický a fyzický stav klientov s mentálnym postihnutím, duševnými 
poruchami a poruchami správania na základe viacročného spolunažívania. Klienti v zariadení majú svoj trvalý 
domov a sú adaptabilní na zmenené podmienky života. Z pohľadu personálu sú to ľudia , ktorí potrebujú 
pomoc, radu a nie odsúvanie od spoločnosti. Problematika rešpektovania ľudských práv sa dotýka osobnej 
slobody klientov, súkromia, akéhokoľvek zneužívania, diskriminácie a vierovyznania.

Klienti potrebujú pomocné služby v každodennom živote. Tieto služby musia byť kvalitné, založené na 
potrebách. Otázky č. 7, 8, 9 a 14 v dotazníku boli zamerané na danú problematiku. Na základe odpovedí sme 
dospeli k názoru, že pri rediagnostike a individuálnej práci s jednotlivcom dochádza k uspokojovaniu potrieb 
klientov. Domov je plne prispôsobený na bývanie, stravovanie a zaopatrenie pre koedukovaných klientov.

Percentuálne vysoké bolo vyjadrenie odpovedí na otázky č. 10, 11, 12, v ktorých sme zisťovali vzťahy 
medzi klientmi a personálom, vzťahy medzi samotnými klientmi a pohľad žien, ktoré žili doposiaľ oddelene 
na „nových“ mužov. Pozitívnosť týchto vzťahov sa nám potvrdila tým, že aj medzi klientmi a a v personálnom 
obsadení pri práci s klientom sú tieto vzťahy harmonické, prevláda dôvera a priateľská atmosféra.

Odpoveďou na otázky č. 13 a 15 sme došli k záverom, že na základe koedukácie sa pozorujú 
relatívne zmeny v správaní a konaní všetkých klientov s mentálnym postihnutím, duševným a telesným 
postihnutím. Môžeme konštatovať, že sa nám pomocou uskutočnených interakcií podarilo s kladnými 
výsledkami realizovať cieľ a to humanizáciu a koedukáciu.
 
Návrhy pre prax

Na základe  výsledkov prieskumu sme dospeli k nasledovným návrhom pre zlepšenie danej 
problematiky a situácie.

Vedúcich zamestnancov a ostatných pracovníkov vyberať cez výberové konanie pre kladné zvládanie •	
kolíznych situácií pre prácu s klientom.
Formou prednášok a vzdelávacích programov raz mesačne zapojiť personál zariadení sociálnych •	
služieb do edukačného procesu klientov  DSS v Spišskom Štvrtku.
Prostredníctvom médií (rozhlas, TV) priblížiť verejnosti a ostatným ZSS kladný pohľad na koedukáciu •	
v ZSS.
Informovať verejnosť o potrebe individuálneho prístupu k mentálne, telesne a duševne postihnutým •	
klientom formou masmediálnych komunikačných prostriedkov.
Neustále zvyšovať vzdelanostnú úroveň personálu, ktorá vytvára možnosť zlepšenia práce v domove •	
ďalším vzdelávaním – samovzdelávaním, formou seminárov, špecializačným štúdiom.

 „Jedna z najkrajších odmien v živote je tá, že žiaden človek nedokáže  od srdca pomôcť inému bez 
toho, žeby zároveň nepomohol aj sám sebe.“  
                                                                                                    (Emersom, 1995 ,s .270) 
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pOMOC ZNEVýHODNENýM SKUpINáM pRI ZlEpŠOVANÍ KVAlITy žIVOTA V OBCI NálEpKOVO

Lešková L.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice

Abstrakt
Postavenie znevýhodnených skupín obyvateľov a ich kvalita života je zložitým problémom, ktorý 

sa týka bytostne ľudského a spoločenského rozvoja. Spája v sebe pôsobenie viacerých podmienok, a to 
sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych, pričom tieto predurčujú, ako sú napĺňané 
potreby jednotlivca a aká je jeho kvalita života. 

Príspevok sa zaoberá pomocou, ktorá sa poskytuje marginalizovaným skupinám. Táto pomoc vychádza 
zo základnej požiadavky kladenej na vzájomné spolužitie ľudí, a to z rešpektovania dôstojnosti každého 
človeka. Na zabránenie sociálnej exklúzie sú prijímané opatrenia, ktorých cieľom je podpora sociálnej inklúzie 
a integrácia do spoločnosti tých osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Príspevok opisuje jednotlivé 
aktivity a projekty, ktoré obec Nálepkovo realizuje. Ich cieľom je zlepšenie kvality života znevýhodnených 
skupín, pričom aktivity sú namierené na odstránenie problémov, ktoré vedú k sociálnemu vylúčeniu. Ide 
predovšetkým o riešenie bývania výstavbou nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny občanov; činnosť 
Komunitného centra a prostredníctvom neho realizovaných projektov - cieľom je nielen zlepšenie postavenia 
marginalizovaných skupín, predovšetkým Rómov, ale hľadanie cesty na riešenie ich sociálnej integrácie aj 
formou  sociálneho dialógu medzi majoritou a minoritou; ako aj o činnosť terénnych sociálnych pracovníkov, 
ktorá je zameraná predovšetkým na poradenstvo, prácu s rodinami v teréne a na doplnkové aktivity na rozvoj 
praktických zručností. 

Rozmanité problémy marginalizovaných skupín posúvajú nevyhnutne do popredia potrebu prípravy 
takých programov, ktoré sa budú prispôsobovať riešeniu problémov a potrieb skupín v danom regióne 
a pomáhať prekonať bariéry, zlepšovať sociálny dialóg i kvalitu života. 

Kľúčové slová: Kvalita života. Marginalizované skupiny. Chudoba. Bytová výstavba. Komunitné centrum. 
Projekty.

Úvod
Úvahy o nerovnosti medzi ľuďmi nachádzame hlboko v ľudskej histórii. Práve sociálna nerovnosť 

je jeden z aspektov sociálnej stratifikácie a vo všeobecnosti sa interpretuje ako nevyhnutný dôsledok 
spoločenského života alebo ako dôsledok jeho určitého usporiadania. Cieľom ľudského rozvoja je rozširovať 
šance a príležitosti pre každého jedinca, ale nemožno prehliadať, že pre mnohých ľudí je táto šanca 
obmedzená, čo vyplýva z rôznych príčin, pričom jednou z nich je chudoba. Právo na rovnosť pred zákonom 
a ochrana pred diskrimináciou platí pre všetkých bez rozdielu. Aj Slovenská republika v posledných rokoch 
zaznamenala veľký posun dopredu v presadzovaní a zabezpečovaní ľudskoprávnej a antidiskriminačnej 
agendy. Najzreteľnejším dôkazom toho je prijatie zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, pričom veľký priestor zatiaľ zostáva v oblasti jeho 
uplatňovania a dodržiavania v každodennej praxi. 
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I. Znevýhodnené obyvateľstvo a spôsob riešenia jeho problémov
Zamyslenie sa nad kvalitou života znevýhodnených skupín obyvateľov je zložitým problémom, 

nakoľko samotná kvalita života zjednocuje viaceré dimenzie navzájom na seba pôsobiace. Týkajú sa bytostne 
ľudského a spoločenského rozvoja, spájajú v sebe pôsobenie sociálnych, zdravotných, ekonomických 
a environmentálnych podmienok. Práve tieto podmienky často predurčujú, ako sú napĺňané potreby jednotlivca 
a v akej miere môže byť hodnotená kvalita jeho života po objektívnej i subjektívnej stránke. 

Rómsky problém chudoby je často nazývaný aj ako problém etnický, pričom je nutné považovať ho za 
problém sociálneho vylúčenia a nie za problém, ktorý vyplýva z príslušnosti k etniku. Taktiež ho nemôžeme 
ani generalizovať, nakoľko to nie je problém všetkých Rómov. Najviac ohrozenou časťou rómskej populácie 
sú hlavne segregovaní Rómovia, žijúci na periférii miest a obcí. Chudoba Rómov je z hľadiska indikátorov 
chudoby predovšetkým dôsledkom ich nízkej vzdelanostnej úrovne, vylúčenia z trhu práce, dlhodobej 
nezamestnanosti, nízkeho príjmu, nízkej úrovni vlastného bohatstva a taktiež mnohopočetných rodín. 
 Pri riešení pomoci marginalizovaným skupinám (ktoré v prevažnej väčšine tvorí rómska národnostná 
menšina) ohrozených sociálnym vylúčením, je potrebné uvažovať nad tým, že jednotlivé opatrenia a prístupy 
musíme rozdeliť z rôznych hľadísk:

Hľadisko aktivity prijímateľa - 1) 
aktívne opatrenia (prijímateľ sa aktívne zúčastňuje na riešení svojej nepriaznivej situácie – dávky, a) 
príspevky, služby),
pasívne opatrenia (pasívne prijímanie pomoci). b) 

Hľadisko poskytovateľa – typ poskytovateľa -2) 
štátna správa (štátne inštitúcie a organizácie),a) 
samospráva (obce, mestá, samosprávne kraje), b) 
neštátny sektor (združenia, nadácie, cirkev). c) 

Oblasť aktivít - 3) 
poskytovanie dávok, štátnych sociálnych dávok, služieb,a) 
podpora vzdelávania a výchovy,b) 
rekvalifikácia a zvýšenie zamestnanosti,c) 
riešenie otázky bývania a budovania infraštruktúry,d) 
podpora podnikania vo vybraných osadách,e) 
komunitné centrá,f) 
terénna sociálna práca.g) 

Štátne programy, či už v oblasti bývania, výchovy, vzdelávania, pracovného uplatnenia, kultúry, 
podporujúce predovšetkým znevýhodnené  skupiny obyvateľov, vytvárajú predpoklady a podmienky, ktoré im 
umožnia lepší a kvalitnejší život. 

II. Realizovaná pomoc v obci Nálepkovo
 Vychádzajúc z uznesení vlády SR sa obec Nálepkovo začala snažiť riešiť situáciu a zlepšovať kvalitu 
života znevýhodneného obyvateľstva. V marci 1992 bolo v obci prijaté uznesenie č. 205/1992-OZ, ktorým 
bolo oficiálne začaté riešenie rómskej problematiky. Postupne sa činnosti zameriavali na viaceré oblasti. 
V súčasnom období je snahou pokryť všetky vymedzené oblasti vyplývajúce zo Strednodobej koncepcie 
rozvoja rómskej národnostnej menšiny v SR na roky 2008 – 2013 (Uznesenie vlády SR). Vychádzajúc 
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z Koncepcie a jej princípov a prístupov (uplatňovanie princípu osobnej zodpovednosti, subsidiarity, solidarity, 
komplexnosti i multikulturalizmu) sa aktivity obce zameriavajú na: 

podporu dlhodobej komunitnej a terénnej sociálnej práce, - 
efektívne napĺňanie sociálnej zmeny a koordinovanie komunitných aktivít,- 
podpora aktivít svojpomocných skupín a participácia na riešení vzniknutých problémov,- 
oblasť zamestnanosti, vzdelávania, kultúry a formovania vlastnej rómskej identity.- 

1. Bývanie
 Hoci samotné bývanie nie je jediným určujúcim faktorom kvality života, môže byť akýmsi odrazovým 
mostíkom, ktoré pomáha znevýhodneným skupinám obyvateľov osvojovať si nové hodnoty spoločnosti, 
zmeniť postoje, myslenie k svojmu doterajšiemu spôsobu života, prebudiť túžbu a snahu po zmene s cieľom 
postupne dosiahnuť sociálnu inklúziu a vyrovnávanie sa s majoritou. 
 V septembri 1996 bol položený základný kameň na výstavbu Rómskej osady I. (RO I.), pričom 
o dva roky bolo odovzdaných 16 nájomných bytov a nájomníkmi sa stali Rómovia, ktorí v rokoch 1997-1998 
pracovali na výstavbe tejto osady v rámci projektu Palmif-Phare. V závere roku 2003 bolo odovzdaných 
ďalších 28 nájomných bytov RO II. a nájomníkmi sa opäť stali Rómovia, ktorí sa zúčastňovali výstavby v rámci 
verejnoprospešných prác. V roku 2005 začala výstavba 16 nájomných bytov RO III. odovzdané nájomníkom 
v júli 2006. Súčasne v tomto období sa spracovala projektová dokumentácia na RO IV. na ďalších 16 bytov, 
ktoré by mali byť zrealizované v rokoch 2009 – 2010. Samotná realizácia výstavby je podmienená samotnými 
Rómami, či si budú chcieť nájomné byty stavať alebo nie, nakoľko filozofia obce v tejto oblasti nie je postaviť 
a odovzdať byty občanom bez ich aktívnej účasti pri prácach na výstavbe.
 Zmena v bývaní, výstavba bytov pre znevýhodnených obyvateľov obce Nálepkovo, je len jedným 
z krokov, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu ich života. Nevyhnutnou súčasťou je veľké množstvo aktivít, ktoré 
vyvíjajú občianske združenia, ktoré si v obci našli svoje miesto a bez ich činnosti si už rómski obyvatelia svoj 
život nevedia ani predstaviť. Aj to je jedna z ciest, na ktorú sa obec vydala a ktorá jej napomáha napĺňať 
vytýčené strategické ciele.

2. Komunitné centrum a občianske združenia pôsobiace v obci
 Po roku 1989 v obci Nálepkovo postupne vznikali občianske združenia orientované na pomoc rómskej 
menšine: Vzdelanie, naša nádej do budúcnosti (2000), Lačo dživipen – Lepší život (2005), Rómovia chcú 
lepšie žiť (2006) a Vondrišel (2006). Združenia spolupracujú s obcou a s ETP Slovensko.95 
 V intraviláne obce je od roku 2001 zriadené a využívané Komunitné centrum, ktoré nemá za cieľ iba 
zlepšiť postavenie Rómov a marginalizovaných skupín na úroveň väčšinového obyvateľstva, ale skôr nájsť 
spôsob na ich sociálnu integráciu predovšetkým v rámci miestnych komunít. Taktiež jeho úlohou je vedenie 
dlhodobého dialógu medzi minoritou a majoritou, ktorý má smerovať k vzájomnému porozumeniu a akceptácii 
odlišných názorov. 
 V rámci Komunitného centra nachádzajú svoje pôsobisko nielen občianske združenia, ale aj Klub 
práce a terénni sociálni pracovníci. Títo realizujú rozmanité aktivity, pričom dlhodobým cieľom Komunitného 
centra je pokračovanie v jednotlivých projektoch tak, aby sa podporila mobilizácia marginalizovaných skupín, 
predovšetkým rómskej minority. Dilemou stále ostáva otázka ako udržať a pokračovať v realizovaných 

95  S nadáciou ETP Slovensko obec spolupracuje od roku 2000 v rámci jednotlivých grantových kôl Tvoj Spiš I. a Tvoj Spiš II. 
vrátane projektu Equal a Habitat for Humanity. 
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projektoch. Nevyhnutným predpokladom udržateľného vplyvu je zlepšenie vzťahov v rámci komunity 
a vzájomný rešpekt medzi minoritou a väčšinovým obyvateľstvom.

3. Práca na rozvojových projektoch v rámci Klubu práce 
 Klub práce pracuje v priestoroch Komunitného centra, pričom jeho hlavným zameraním je práca na 
rozvojových projektoch. Prácu zabezpečuje jedna pracovníčka - personálna poradkyňa, ktorú denne v Klube 
práce navštevuje okolo 15 až 20 klientov. Prevažná časť jej činnosti spočíva v individuálnej sociálnej práci 
s klientami, pre ktorých pripravuje rôzne aktivity, a to vzdelanostného, spoločenského charakteru ale aj aktivity 
pre naplnenie ich voľného času. V rámci Klubu práce sa realizujú, resp. realizovali štyri projekty, a to: 

Habitat for Humanity, - 
Tvoj Spiš II. – EQUAL, - 
Humanitárny a sociálny  program, - 
Tvoj Spiš III. – Splňme si svoj sen.- 

Skvalitnenie bývania rodinám s nízkymi príjmami v Nálepkove sa realizuje v rámci projektu Habitat for 
Humanity. Táto pomoc bola najprv odskúšaná v „pilotnom“ projekte a mala mimoriadne veľký úspech. Projekt  
prebiehal v období od decembra 2005 do augusta 2008, v rámci ktorého sa poskytli pôžičky  97 rodinám. Na 
základe uzatvorených zmlúv boli poskytnuté pôžičky maximálne do výšky 40 000,- Sk.
 V súlade so strategickým cieľom vlády SR vo vzťahu k trhu práce a s cieľom Európskej stratégie 
zamestnanosti začalo ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj realizovať projekt Tvoj Spiš II. – 
EQUAL. V obci Nálepkovo sa realizoval od roku 2006, pričom jeho ukončenie bolo v septembri 2008. Išlo 
v ňom o zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky. V rámci projektu sa uplatňovali nové 
metódy práce, ktoré spočívali v individuálnom prístupe k nezamestnaným. Jednotlivé aktivity boli navrhnuté 
a realizované tak, aby riešili celú oblasť problémov, ktoré bránili dlhodobo nezamestnaným návrat do práce, 
pričom sa mala zvýšiť šanca týchto marginalizovaných skupín obyvateľov lepšie sa uplatniť na trhu práce.
 Projekt bol určený pre dospelých ale aj pre deti, aktivity prebiehali 2 - 3 x týždenne, pričom podporné 
aktivity pre deti predstavovali len doplnok k ich mimoškolským aktivitám. V rámci projektu bola k dispozícii 
internetová miestnosť, poskytovalo sa sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania, pri zriadení si 
živnosti, písaní žiadostí do práce, písaní životopisov, pomoc pri voľbe povolania a rôzne kurzy. V priestoroch 
Komunitného centra bola zriadená Dielňa úžitkového umenia, ktorá sa dostávala do povedomia verejnosti 
predovšetkým oživením starého  tkáčskeho remesla. V rámci dielne bol vytvorený dostatočný priestor pre 
ženy získať nové pracovné skúsenosti a pracovné príležitosti, osvojiť si ako aj zdokonaliť sa v tkáčskych 
technikách. Mnohé z účastníčok prejavili záujem aj o ručné práce, vyšívanie, pletenie a šitie ľudových bábik. 
Na stretnutiach sa zhotovovali bytové a odevné doplnky, čím sa ženy motivovali k sebavzdelávaniu, rozvoju 
pracovných zručností ako aj k ich tvorivosti. Celkovo sa pomohlo viac ako 200 klientom. Dielňu aj v súčasnom 
období pravidelne navštevuje 9 žien, ktoré pracujú v dvoch skupinách pod vedením skúsenejších lektoriek. 
 Občianske združenie ETP Slovensko od októbra 2003 realizuje Humanitárny a sociálny program vo 
vybraných okresoch východného Slovenska. V obci Nálepkovo sa realizuje od roku 2007. Je zameraný na 
ľudí, predovšetkým v prospech konkrétnych jedincov narodených pred rokom 1945, ktorí prežili 2. svetovú 
vojnu. Poskytuje sa poradenstvo, humanitárna pomoc (oprava strechy, rozdávanie potravinových alebo 
hygienických balíčkov), realizujú sa návštevy v domácnosti a v ojedinelých prípadoch môže byť pomocou aj 
zvláštny typ finančnej výpomoci pri problémoch s bývaním.
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 Projekt Tvoj Spiš III. – Splňme si svoj sen sa realizuje od roku 2007 a jeho cieľom je nezamestnaným 
jednotlivcom a rodinám niečím prilepšiť, naučiť ich šetriť. Ľudia zapojení do projektu si musia založiť vkladnú 
knižku, na ktorú sú povinní každý mesiac vložiť určený finančný obnos. Ofotenú časť vkladnej knižky, kde sa 
nachádza zápis o vložení peňazí, každý mesiac predkladajú pracovníčke. Súčasťou projektu je aj povinnosť 
zúčastniť sa na finančných školeniach. Ak si zapojení klienti našetria stanovenú sumu peňazí, dostanú 
finančný bonus – je vo forme daru, ktorý je nenávratný. Našetrené finančné prostriedky sa využívajú na 
podporu zamestnania, na podporu vzdelania, na opravy v domácnosti, dovybavenie nájomných bytov nízkeho 
štandardu (sociálny „kút“, podlahová krytina, pece), získanie vodičského preukazu a pod. Tento projekt však 
nezaznamenal očakávaný efekt. Spočiatku prebiehal úspešne, zapojené rodiny pravidelne sporili, avšak po 
polroku došlo k zvratu a všetky rodiny si nasporené prostriedky vybrali. 

4. Terénna sociálna práca
 Terénnu sociálnu prácu zabezpečujú dve terénne sociálne pracovníčky a dvaja asistenti. Ich činnosť 
je v súčasnosti spolufinancovaná Európskym sociálnym fondom prostredníctvom Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 2, Podpora sociálnej inklúzie v rámci Opatrenia č. 2.1., 
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 
 Práca terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov sa dá rozdeliť do štyroch základných oblastí: 

poradenstvo klientom marginalizovaných skupín priamo v komunitnom centre - vypĺňanie tlačív - 
a písanie listov, dožiadaní, žiadostí, návrhov, spolupráca s inštitúciami,
práca v teréne – šetrenia, pomoc a poradenstvo v teréne, - 
zabezpečovanie vyplácania prídavkov na deti  prostredníctvom osobitného príjemcu  - pri zanedbávaní - 
povinnej školskej dochádzky,
doplnkové aktivity na rozvoj praktických zručností - umelecké zručnosti, práca s počítačom.- 

 Terénni sociálni pracovníci sa pri svojej práci stretávajú s mnohými problémami, pričom prichádzajúci 
klienti si ich prácu často stotožňujú s akousi nevyhnutnou pomocou a nie zriedka sa stáva, že zneužívajú ich 
služby. Každá zmena v sociálnom zabezpečení (ale aj v iných oblastiach) sa okamžite odrazí na požiadavkách 
klientov vo vzťahu k pracovníkom centra (zmena poisťovne – potreba poradiť ako postupovať, zmeny v oblasti 
živnostenského podnikania - vybavovanie príspevkov na živnostenské podnikanie, a pod.). Od sociálnych 
pracovníkov požadujú aj také služby, ktoré sú schopní vybaviť si sami, bez ich pomoci, avšak považujú za 
jednoduchšie a menej náročné, ak nemusia vynaložiť žiadnu snahu na dosiahnutie cieľa. Často sa stáva, že 
klienti použijú manipulatívne techniky v snahe dosiahnuť výhody. Hrajú sa na obeť systému, ktorý im spôsobil 
nepriaznivé postavenie, a teda jedine štát má aj povinnosť im pomôcť. Dochádza aj k tomu, že ich pasívne 
jednanie v dôsledku naakumulovaných ťažkostí prerastie do agresívneho jednania. Avšak takéto situácie len 
zhoršujú komunikáciu a sú na škodu efektívnej spolupráci. Tu sú na mieste kontramanipulatívne techniky, pri 
ktorých je potrebné mať stále na zreteli prosociálnosť voči klientovi. 

Záver
 Aktivity a projekty, ktoré obec Nálepkovo realizuje, si vytýčili základný cieľ - zlepšenie kvality života 
znevýhodnených skupín, pričom sú namierené na odstránenie problémov, ktoré vedú k sociálnemu vylúčeniu. 
Pravdaže, je nevyhnuté zamyslieť sa nad tým, či vo vytýčenej ceste je potrebné pokračovať, ako riešiť chudobu 
a hľadať cestu v pochopení odlišnosti minority. Na tieto otázky musia dať pozitívnu odpoveď stále dve strany: 
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spoločnosť, ktorá pomáha i ohrození vylúčením. Zo strany spoločnosti, ktorú predstavujú pomáhajúci, je 
to o budovaní tolerancie, zbavení sa predsudkov a pochopení odlišností. Zo strany odkázaných je to opäť 
o tolerancii, ktorú musia v sebe vybudovať, o identifikovaní a rozvíjaní osobných zdrojov, o spoľahnutí sa na 
svoje schopnosti a prednosti, o objavovaní zodpovednosti, o tom, že netreba len očakávať, ale aj dávať. Je 
to predovšetkým o ich osobnej zodpovednosti za svoj vlastný život. 
 Pomoc klientom ohrozených sociálnou exklúziou neznamená poskytnúť im „full servis“, dôraz sa kladie 
na to, aby klient využil svoj potenciál k vyriešeniu svojej situácie. Tu je už na mieste šikovnosť a skúsenosť 
pomáhajúcich, aby zmobilizovali sily klientov, poskytli im len nevyhnutnú pomoc na ich usmernenie a posunuli 
ich z pozície pasívnych prijímateľov služieb na aktívnych účastníkov pri riešení problémov. 
 Naša spoločnosť sa musí naučiť pomáhať znevýhodneným skupinám osvojovať si nové hodnoty, 
zmeniť ich postoje, myslenie k svojmu doterajšiemu spôsobu života, prebudiť v nich túžbu a snahu po zmene 
s cieľom postupne dosiahnuť sociálnu inklúziu. To je však možné len pri vzájomnej tolerancii, pochopení 
odlišností toho druhého a nezištnej pomoci odkázaným.
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VZDEláVANÍM A ZDRAVOTNýM UVEDOMENÍM K OCHRANE žIVOTA – ZáVERy, VýSlEDKy  
A IMplEMENTáCIA pROJEKTU ESF

Komárek K., Malíková K.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Abstrakt

Príspevok je zameraný na skúsenosti, praktickú realizáciu a implementáciu projektu podporeného 
Európskym sociálnym fondom pod názvom „Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným 
zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí a zručností v oblasti ošetrovateľstva č. 
2005/2.2./01/055“. Projekt bol koncipovaný tak, aby okrem ťažiskového zamerania na zlepšenie zamestnanosti 
žien z rómskej komunity a marginalizovaných skupín vytvoril tiež svojim dopadom a obsahom podmienky ako 
pre zlepšenie zdravotného stavu rómskej komunity, tak aj hygienických podmienok a povedomia predovšetkým 
v segregovaných rómskych osadách. V rámci projektu bola tiež možnosť špecializovaného pôsobenia na deti 
z týchto komunít, ktorých matky sa zúčastňujú vzdelávania, špeciálnej starostlivosti o ne a zlepšovania ich 
návykov nenásilnou formou. 

Otvára priestor pre diskusiu, ako je možné posilniť povedomie rómskych žien v spoločnosti za podpory 
vzdelávacej inštitúcie (univerzity), organizácií a rómskych hnutí, na strane jednej a s partnermi sociálnej 
inklúzie na strane druhej a na zvyšovanie rovnosti príležitostí zamestnania pre ženy s dôrazom na ženy 
z rómskej komunity v okrese Ružomberok a obci Rudňany. Projekt vytvoril podmienky k pozitívnej motivácii 
mladých výskumníkov k riešeniu rómskej  problematiky. V rámci projektu vznikli dve diplomové práce a jedna 
práca ŠVOČ, ktoré sa zaoberali analýzou demografických údajov a zdravotno-výchovnou činnosťou cieľových 
skupín projektu v daných regiónoch.

Za mimoriadne dôležité pokladáme riešenie akútnej vzdelanostnej úrovne mladej a nastupujúcej rómskej 
generácie, ktorej zvyšovanie je nevyhnutným predpokladom pre uplatnenie sa v spoločnosti a dosiahnutie 
reálnej rovnosti s ostatnými obyvateľmi. Zabezpečenie zvýšenia vzdelanostnej úrovne pribúdajúcej rómskej 
populácie sa odrazí priaznivo v ďalších aspektoch života, ak je zvyšovanie sociálnej a kultúrnej úrovne, 
zmeny v demografickom správaní, vo vzájomných vzťahoch s majoritou. 

Naším pilotným projektom sme chceli motivovať aktivity škôl všetkých stupňov, vrátane vysokých 
škôl, ktoré by viedli k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne rómskej mládeže a etablovaniu kvalitných študijných 
programov a vedeckého výskumu v tejto oblasti. V záverečnej fáze projektu vnímame, že sa za jeho realizáciu 
zapálili nie len mladé študentky ošetrovateľstva, čo bolo pôvodným cieľom projektu, ale aj príslušné vedecké 
komunity Fakulty zdravotníctva a Pedagogickej fakulty KU, Ústrednej vojenskej nemocnice a SAV, ktorým 
týmto spôsobom chceme poďakovať.

Kľúčové slová: Rómske etnikum. Zdravotný stav rómskej populácie. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav. 
Oblasť zdravotníctva.

Úvod
Rómska populácia je hlavnou etnickou menšinou Európy. Pretože podľa aktuálnych zdrojov v Európe 

žije okolo 9 miliónov Rómov, z toho približne dve tretiny z nich žijú v strednej a východnej Európe (http://www.
pdcs.sk/uvod-zdravotna-starostlivost). Rómsku menšinu v priebehu európskej histórie sprevádzajú problémy 
ako odmietanie, diskriminácia pri poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, dvojitá diskriminácia 
rómskych žien, chudoba, negramotnosť, nízka životná úroveň, nedostatočný prístup k sieti sociálnych 
služieb, čo má za následok vznik somatických a psychosomatických ochorení a výskyt sociálno- patologických 
javov- kriminalita, abúzy a i. (Žiaková, Dingová, 2005, Littva 2007, http://www.pdcs.sk/uvod-zdravotna-
starostlivost).

V súčasnosti preto krajiny Európskej únie v spolupráci s Európskou sieťou Sistepen sa zameriavajú 
na znižovanie nerovností v zdravotnej starostlivosti o Rómov. Bolo vypracovaných viacero medzinárodných, 
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celoštátnych a regionálnych projektov do ktorých sa zapojila i Slovenská republika, ktorá pri odstraňovaní 
zdravotno-sociálnych problémov využíva interdisciplinárnu spoluprácu. Realizácii a výstupom jedného 
z takýchto projektov je venovaný aj nasledujúci príspevok.

Cieľ príspevku:
Charakterizovať projekt ESFA. 
Prezentovať výsledky výskumu a doplnkové aktivity realizované počas projektub. 
Načrtnúť ďalšie zameranie činností vykonávaných pre cieľovú skupinuc. 

Ad A Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien s prednostným zameraním na ženy z rómskeho 
etnika na získavanie vedomostí a zručností v oblasti ošetrovateľstva- projekt ESF  č. 2005/2.2./01/055“ 

Projekt je zameraný na zvyšovanie rovnosti príležitostí zamestnania pre ženy s dôrazom na ženy 
z rómskej komunity v okrese Ružomberok a obci Rudňany. Absolvovanie kurzu, ktorý je predmetom projektu, 
zvýši kvalifikáciu nezamestnaných žien. Kurz, ktorý realizuje odborný garant, Fakulta zdravotníctva Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, je zameraný na získanie základných zručností v oblasti ošetrovateľstva, starostlivosti 
o novorodencov, pôrodníctva, hygieny, protiepidemiologických opatrení a zdravého životného štýlu.

Cieľ projektu
Vyškoliť 250 žien v dlhodobom zdravotníckom kurze v dvoch regiónoch Slovenska- Ružomberok, - 
Spišská Nová Ves,
podporiť stretnutia a rozširovanie všeobecných vedomostí z oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva - 
priamo v sociálne slabších a zaostalých rodinách, 
podporiť aktivity v oblasti preventívnej starostlivosti o dieťa a rodinu pred rozvojom nebezpečných - 
závislostí ( drogy, alkohol, fajčenie, predčasný pohlavný život a p.),
propagovať a medializovať postupy a výsledky projektu.- 

Východiská projektu
V okrese Ružomberok je celková nezamestnanosť 9,59 % (31.,8.2005).- 
Rómska populácia- takmer 100% nezamestnanosť.- 
Okrem rómskej populácie je v okrese veľký podiel nezamestnaných žien, ktoré nemôžu nájsť uplatnenie - 
na základe existujúcej kvalifikácie.
Región nemá kvalifikovaných pracovníkov na zdravotnícku a sociálnu prácu s obyvateľmi rómskej - 
minority a sociálne odkázanými obyvateľmi, preto je predpoklad úspešnej implementácie výsledkov 
projektu do praxe.

Východiskové materiály pre realizáciu a dôležité ukazovatele projektu
Východiskovými materiálmi boli najmä Národný akčný plán zamestnanosti a Komplexný rozvojový 

program rómskych osád – zvyšovanie hygienickej úrovne, zdravotnícka osveta, výchova k rodičovstvu, 
a ďalšie formy zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Projekt podporuje realizáciu nasledovných opatrení a ich konkrétnych aktivít:

Opatrenie 1.1 - Rozvoj programov podpory zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na dlhodobo 
nezamestnaných

programy vytvárania pracovných miest v sociálnej ekonomike- 
programy podpory aktivizácie dlhodobo nezamestnaných- 

Opatrenie 2.1- podpora zamestnanosti skupín ohrozených sociálnou inklúziou
programy aktivizácie dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných - 
na dávku sociálnej pomoci;
programy „ re-štart“ pre ženy vracajúce sa na trh práce vrátane sprievodných opatrení zameraných na - 
podporu služieb  starostlivosti o detí; 
programy tvorby miestnych partnerstiev s cieľom integrovať skupiny ohrozené sociálnou exklúziou;- 
programy resocializačno-vzdelávacích činnosti umožňujúcich uplatnenie na trhu práce pre - 
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dlhodobo nezamestnaných, mladistvých bez vzdelania, dospelých nezamestnaných bez vzdelania, 
nezamestnaných s problémami čítania, písania a počítania;
programy resocializačno-vzdelávacích  činnosti umožňujúce získanie mäkkých zručnosti vrátane - 
budovania sebadôvery a motivácie pre nezamestnaných s nízkou motiváciou

Opatrenie 3.2 - Rozvoj ďalšieho vzdelávania s dôrazom na zvýšenie adaptability pracovnej sily
podpora realizácie ďalšieho vzdelávania; - 
spolupráca sociálnych partnerov so zamestnávateľmi pri presadzovaní celoživotného vzdelávania, - 
skúmanie a premietnutie potrieb starších pracovníkov do systému celoživotného vzdelávania;
rozvíjanie ponuky ďalšieho vzdelávania a zavedenie nových foriem ďalšieho vzdelávania napr. - 
programy druhej šance  pre osoby s neukončeným vzdelávaním alebo bez vzdelania

Národný program podpory sociálnej komunitnej práce v obciach – v súlade s cieľmi programu sa 
projekt venuje podpore skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu, zlepšovaniu ich 
životnej situácie a podpore ich integrácie na trh práce a do spoločnosti – špecificky zameraný na rómske ženy 
a rómske etnikum. Výstupy projektu však pozitívne ovplyvňujú tiež sociálne slabé vrstvy postihnuté alebo 
ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia a odkázaných občanov.

Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu 
Všetky aktivity projektu sú podporené vzájomnou koordináciou v partnerstve sociálnej inklúzie, pričom 
jednotliví partneri sa budú v závislosti od svojich možností rôznym spôsobom spolupodieľať na jednotlivých 
etapách projektu. Na základe možností jednotlivých partnerov predpokladáme nasledovné ťažiskové aktivity 
partnerov.

Katolícka univerzita v Ružomberku, fakulta zdravotníctva zabezpečí projekt komplexne po stránke 1. 
vzdelávacej, technicko–organizačnej, nadobudnutia praktických zručností,. Ďalej bude vo všetkých 
fázach pôsobiť ako koordinátor projektu, zabezpečí v spolupráci s partnermi technické, priestorové  
a ľudské kapacity na realizáciu vzdelávania, na starostlivosť o deti účastníčok vzdelávania a komplexné 
študijné plány tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám praxe. Vo fáze udržateľnosti projektu 
po skončení prvej fázy vzdelávania bude zabezpečovať pre jeho účastníkov ďalšie kontinuálne 
vzdelávanie podľa potrieb na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu.
Úrad práce a sociálnych vecí v Ružomberku- zabezpečí v prípravnej fáze projektu výber vhodných 2. 
účastníčok vzdelávania a počas realizácie projektu sa bude podieľať na spolupráci podľa aktuálnych 
potrieb.
Občianske združenie nová rómska generácia – bude v prípravnej fáze spolupracovať pri výbere 3. 
účastníčok projektu z miestnej rómskej komunity a jeho hlavná úloha sa prejaví počas projektu 
v koordinácii komunikácie a stykov s miestnou komunitou a vplyvom na jej členov v oblasti ideového 
presadenia, vysvetľovania a implementácie cieľov projektu.
mesto Ružomberok- ako hlavný partner projektu preberá na seba záväzok spolupráce pri podpore 4. 
zabezpečovania vhodných technických kapacít pre projekt a predovšetkým v záverečnej fáze projektu 
vytvorí podmienky pre uplatnenie jeho absolventiek v rámci sociálnej sféry, starostlivosti o sociálne 
odkázaných a v miestnej rómskej komunite.
obec Rudňany - ako partner projektu preberá na seba záväzok spolupráce pri podpore zabezpečovania 5. 
vhodných technických kapacít pre projekt a predovšetkým v záverečnej fáze projektu vytvorí podmienky 
pre uplatnenie jeho absolventiek v rámci sociálnej sféry, starostlivosti o sociálne odkázaných 
a v miestnych segregovaných osadách.

Základné aktivity projektu
Aktivity boli rozdelené do prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy.

prípravná fáza projektu 
zostavenie realizačného tímu-  výber spolupracovníkov a partnerov, príprava zmlúv a dohôd, dohoda - 
komunikácie a formy stretnutí. V tejto fáze Ku pripraví vhodné vzdelávacie osnovy pre projekt, 
v koordinácii s partnermi projektu stanoví časový rozsah jednotlivých aktivít. Zároveň zabezpečí ľudské 
kapacity na výučbu jednotlivých oblastí., odborné kapacity. V tejto fáze prebehne formou pohovorov 
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tiež výber vhodných kandidátok na základe spolupráce s partnermi v partnerstve sociálnej inklúzie. 
technické zabezpečenie , príprava študijných miestností a technických prostriedkov, zostavenie - 
harmonogramu vyučovanie – V tejto fáze KU zabezpečí vytvorenie osnovy vzdelávania, prípravu 
študijných materiálov, študijné miestnosti a potrebné pomôcky , ako aj  odborné kapacity  a priestory 
na starostlivosť o deti účastníčok vzdelávania a v súlade s čiastkovými cieľmi zabezpečí tiež systém 
a kapacity pre realizáciu výskumu medzi účastníčkami vzdelávania Vzhľadom na finančné potreby 
projektu bude potrebné tiež vyriešenie predbežného financovania nákladov projektu a systému 
kontroly a implementácie cieľov projektu. Vybudovanie odborných učební potrebných k tomuto účelu. 
Potrebná je učebňa, resp. polyfunkčná miestnosť pre vyučovanie prvej pomoci, ošetrovateľských 
techník a prednášková miestnosť.)
oslovenie a výber účastníkov vzdelávania a zverejnenie výzvy na stretnutia a pohovory- V tejto fáze - 
prebehne formou pohovorov tiež výber vhodných kandidátok na základe spolupráce s partnermi 
v partnerstve sociálnej inklúzie. 
vybudovanie centra udržania nadobudnutých poznatkov a zručností a jeho overenie v praxi – - 
podpora aktivít zameraných na budovanie kapacít pre vytváranie pracovných miest v centrách na 
overenie účinnosti vzdelávacích a rekvalifikačných modulov pre vybudovanie povolania. Vybudovanie 
odborných učební potrebných k tomuto účelu. Potrebná je učebňa, resp. Polyfunkčná miestnosť pre 
vyučovanie prvej pomoci, ošetrovateľských techník a prednášková miestnosť.

Realizačná fáza projektu
Realizačnú fázu projektu tvorili vzdelávacie kurzy pre ženy v meste Ružomberok a obci Rudňany. 

Vzdelávací kurz a jeho ciele
Cieľom vzdelávacieho kurzu bolo poskytnúť aktuálne a zrozumiteľné informácie v oblasti 

ošetrovateľstva, prevencie ochorení, zdravotníckej starostlivosti a osobitných druhov starostlivosti- starostlivosť 
o novorodencov, deti, dospelých, chorých a starých ľudí.

Rozvinúť a zdokonaliť zručnosti pri realizácii ošetrovateľských a opatrovateľských činností.
Každý kurz prebiehal 6 týždňov, 2 krát do týždňa po desať hodín boli účastníčkam prednášané témy, čo bolo 
zároveň spojené s diskusiou a niekedy aj praktickým precvičovaním. Súčasťou kurzu boli aj sprievodné aktivity- 
práca s počítačom, tvorivé zamestnávanie detí účastníčok kurzu v spolupráci s pedagógmi z Pedagogickej 
fakultu KU v Ružomberku.

Význam kurzu
Absolventky kurzu získali základné informácie o zdraví, chorobe, aktivitách potrebných na udržanie - 
zdravia, prinavrátenie zdravia, zlepšenia života dlhodobo chorých a invalidných osôb.
Získali informácie o problémoch, ktoré sú v danom regióne a možnostiach ich riešeniach.- 
Teoretické informácie boli doplnené praktickým precvičovaním - prax a cvičenia.- 
Získané informácie môžu absolventky využiť v starostlivosti o vlastných rodinných príslušníkov, ale aj - 
v starostlivosti o iných členov komunity.

predmety kurzu
Účastníčky kurzu absolvovali prednášky k 9 teoretickým predmetom: Výchova k zdraviu, Sociálna starostlivosť 
a opatrovateľstvo, Zdravoveda, Verejné zdravie, Náuka o výžive, Zdravé rodičovstvo, Prevencia poškodenia 
zdravia, Základy infektológie, Zdravotná starostlivosť a 1 praktickému predmetu, kde si precvičili- obväzové 
techniky, starostlivosť o chorých, hygienickú starostlivosť, základy prvej pomoci, podávanie jedla, kŕmenie, 
podávanie liekov, dezinfekciu 

Hodnotiaca fáza
V tejto fáze bude ukončený výskum v rámci projektu, uzatvorené vzdelávacie aktivity v rámci 

realizačnej fázy, vyhodnotenie výsledkov projektu a jeho prínosu pre rozvoj zamestnanosti žien a tiež vplyv 
projektu na rozvoj miestnej komunity. Výsledky projektu budú prezentované v Ružomberskom periodiku, 
na www stránkach Katolíckej univerzity a mesta Ružomberok ako partnera projektu. Výsledky projektu 
a výskumu budú tiež prezentované v rámci Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Prešove – Inštitút histórie, Mgr. Mušinka. Výstupy výskumov realizovaných v rámci projektu budú 
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implementované v pripravovanom rámcovom projekte KU zameranom na rómske etnikum na východnom 
Slovensku s prioritou na mesto Košice a sídlisko Luník IX. V hodnotiacej fáze bude tiež projekt uzatvorený 
po stránke finančnej a vecnej.

Ad B Výsledky a doplnkové aktivity projektu
Počas realizácie zdravotno-výchovnej a edukačnej činnosti sme realizovali aj doplnkové aktivity, ktoré 

boli zamerané na identifikáciu:
najčastejších zdravotných a sociálnych problémov sledovanej skupiny populácie,- 
možných prekážok edukácie.- 

Aktuálne informácie a zdravotno-sociálnej situácii cieľovej skupiny
Počas realizácie kurzu sme zisťovali doplňujúce údaje o jednotlivých problémoch a rizikových faktoroch 

rómskej komunity v meste Ružomberok a obci Rudňany. Ako hlavný výskumný nástroj nám poslúžil dotazník 
a u Rómov v obci Rudňany štruktúrovaný rozhovor. Zamerali sme sa na oblasti: 1. zdravotný stav, 2. rizikové 
faktory, 3. infekčné ochorenia, 4. onkologické ochorenia, 5. parazitologické ochorenia, 6.očné ochorenia, 7. 
návykové látky, 8. úrazy, 9. voľný čas, 10. psychická rovnováha. Zároveň sme realizovali aj osobné rozhovory 
so zdravotníckymi a komunitnými pracovníkmi v obci Rudňany a v meste Ružomberok.

Výsledky výskumu

Po analýze výsledkov získaných prostredníctvom uvedených metód uvádzame najzaujímavejšie 
zistenia, ktoré budú zároveň podkladom na realizáciu ďalších zdravotno-výchovných aktivít.

Rómov v obci Rudňany sú evidované tieto problémy:
nevyhovujúce podmienky bývania- chatrče, ktoré obýva aj 30 nájomníkov, nedostatok pitnej vody, - 
nevhodná kanalizácia,
nízka mentálna úroveň- deti navštevujú prevažne špeciálnu školu,- 
genetická záťaž, partnerstvá príbuzných,- 
alkohol a fajčenie u mladistvých, tehotných a dojčiacich žien,- 
veľký výskyt ochorení- hlavne dýchacieho systému- chronická bronchitída, obyvatelia často zomierajú - 
práve na následky týchto ochorení, výskyt ochorení pohybového a kardiovaskulárneho systému, 
nedostatočná starostlivosť o deti, ktoré aj v zimných mesiacoch chodia sporo oblečené, - 
obyvatelia navštevujú lekára len v prípade zdravotných problémov, neplnia inštrukcie zdravotníckych - 
pracovníkov, 
nízky vek tehotných žien,- 
neprichádzajú na kontroly napriek život ohrozujúcim situáciám- diagnostikované pohlavné a infekčné - 
ochorenia,
preventívne prehliadky neabsolvujú, ako aj povinné prehliadky v tehotenstve.- 

V meste Ružomberok to boli predovšetkým:
nedostatočná životospráva,- 
vyšší výskyt civilizačných ochorení,- 
nedostatočné vedomosti žien týkajúce starostlivosti o dieťa,- 
podceňovanie dôležitosti preventívnych prehliadok, hlavne počas tehotenstva.- 

Aktivity realizované počas trvania projektu
Počas trvania projektu, ako to bolo popisované aj pri jeho charakteristike sme realizovali tieto 

činnosti:

práca v komunitnom centre v spolupráci s komunitným pracovníkom,- 
príprava a prezentácia vzdelávacích materiálov pre rómsku komunitu v Ružomberku - 
a v Rudňanoch,
organizovanie skupinovej edukácie v spolupráci s dennými študentkami FZ na témy: starostlivosť - 
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o chrup (prednáška pre rómske deti v Rudňanoch), preventívna starostlivosť a preventívne prehliadky 
(rómske ženy), starostlivosť o dieťa, AIDS a HIV, infekčné ochorenia,
individuálne a skupinové edukácie spojené s diskusiou na tému: vývoj plodu, starostlivosť o ženu, - 
plánované rodičovstvo,
vlastná výskumná činnosť študentov magisterského študijného programu v odbore ošetrovateľstvo- 2 - 
diplomové práce, 1 práca ŠVOČ,
zostavenie a vydanie učebnice pre účastníčky kurzu v slovenskom a rómskom jazyku.- 

Ad C Ďalšie zameranie činností vykonávaných pre cieľovú skupinu
Ukončením kurzu sa ukončí hlavná fáza realizácie projektu. V rámci udržania výsledkov kurzu 

a zabezpečenia permanentného vzdelávania zabezpečí Katolícka univerzita (KU) ďalšie kontinuálne 
vzdelávanie pre účastníčky kurzu na udržanie a rozvoj nadobudnutých zručností a kvalifikácie v rozsahu 2x 
ročne doplňujúcim kurzom v rozsahu min. 8 hodín. KU zabezpečí vybudovanie centra udržania nadobudnutých 
poznatkov a zručností“ a jeho overenie v praxi – podpora aktivít zameraných na budovanie kapacít pre 
vytváranie pracovných miest v centrách na overenie účinnosti vzdelávacích a rekvalifikačných modulov pre 
vybudovanie povolania, ukončenie a prezentácia výskumu a pod.. Projekt samotný je postavený práve na 
zvýšenie rovností príležitostí absolventov projektu- účastníkmi vzdelávania budú ženy z marginalizovaných 
skupín a etnických minorít, ohrozené dlhodobou nezamestnanosťou a nemožnosťou uplatnenia na trhu 
práce. Projekt svojimi výstupmi vytvorí podmienky na ich lepšiu zamestnanosť a v spolupráci s partnermi tiež 
konkrétne pracovné miesta. 
V rámci technickej realizácie projektu je rovnosť príležitostí podporená zapojením občianskeho rómskeho 
združenia do realizácie projektu, po vzdelávacej stránke bude projekt zabezpečovaný prevažne pedagogičkami 
–ženami, ktoré majú skúsenosti a špecializáciu na sociálnu prácu a prácu s marginalizovanými skupinami 
obyvateľstva.

Záver 
Celkovo možno projekt hodnotiť ako úspešný, splnil očakávané predpoklady a ciele a okrem 

priamych výstupov podnietil tiež rôzne súvisiace aktivity v oblasti starostlivosti o marginalizované rómske 
komunity,  problematiku ich života a ich začlenenie do spoločnosti. V budúcnosti by sme chceli v rámci 
popularizácie ale aj medializácie  projektu dosiahnuť, aby náš projektový program bol dostupnejší  pre stále 
väčší okruh záujemcov on line aj na internete. Prostredníctvom neho budú môcť záujemci komunikovať aj 
s poverenými pracovníkmi, respektíve odbornými konzultantmi projektu, ktorí sú garanciou, že sa frekventanti 
kurzov Fakulty zdravotníctva dozvedia nové informácie. 
Medzi doplnkovými aktivitami, ktoré projekt nepriamo prináša spomenieme zásady spoločenského správania, 
primeraného odievania a slovného vyjadrovania, prvky sexuálnej výchovy a zdravej výživy. Postupne by sme 
chceli zapojiť ďalšie regióny a rôzne školské pracoviská. 

Na záver môžeme konštatovať, že projekt nám otvoril cestu k poznaniu, aj v budúcnosti sa budeme 
snažiť pomáhať a zlepšovať zdravotný stav jednotlivcov, ale aj celej ohrozenej komunity.
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VýZNAM OBORU pATOlOgIE V pREVENCI A DIAgNOSTICE lÉZÍ DělOžNÍHO čÍpKU

Horáček J.

Ústav patologické anatomie Fakulty zdravotnických studií
Ostravské univerzity v Ostravě

Morfologická vyšetření přispívají rozhodujícím způsobem ke klasifikaci přednádorových a nádorových 
procesů v různých tkáňových strukturách.

Tato vyšetření jsou začleňována do medicínských oborů exfoliativní a aspirační cytologie a 
histopatologie.  

Základy těchto medicínských věd představuje řada osobností z období 18. až 20. století. K rozvoji 
onkologické cytologie výrazně přispěl Gustav Giemsa zavedením barvící metody dnes označované jako 
barvení dle Giemsy. Dále významný zoolog George Papanicolaou výrazně přispěl k diagnostice karcinomu 
dělohy z vaginálních stěrů (1943). Prof. George Wied,rodák z Karlových Varů, zakladatel Mezinárodní 
cytologické akademie   a  časopisu Acta cytologica.

Pro diagnostiku onkologických onemocnění z pohledu morfologických vyšetřovacích metod je bezesporu 
významná detekce buněčná a tkáňová. Jde tedy o cytologii a histopatologii s využitím cytohistologických 
korelací. 

Dlouhodobé sledování cytologických a histopatologických změn na děložním čípku a vysoká frekvence 
jejich výskytu v současné době, vedla pracovní tým našeho ústavu k podílu na vzdělávání odborných 
pracovníků - screenerů v rámci Evropského projektu povolání cytotechnologů již od roku 1991. 

Ze statistických údajů současné doby vyplývají následující závažné informace

Karcinom děložního hrdla:
je komplikací virové infekce•	
je zdrojem útrap a vážným zdravotním a sociálním problémem:•	

  - ve světě onemocní 400 000 žen/rok
  - v Evropě 50 000 žen/rok
   - ½ žen na toto onemocnění umírá
  - v ČR onemocní 1000 žen/rok
   - 400 žen ročně umírá

Pro klinická pracoviště v oboru gynekologie byly provedeny následující počty cytologických a •	
histopatologických vyšetření z děložního čípku.
Jednalo se o cytologické a bioptické odběry na základě indikovaných kolposkopických obrazů.•	

Histologická vyšetření 1996 - 2006
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Nálezy na děložním čípku jsou hodnoceny v cytologickém vyšetření v současné době
podle nomenklatury:

Bethesda systém•	
Mnichovská nomenklatura•	

Histologická klasifikace prekanceróz děložního hrdla

Rizikové faktory kancerogeneze
promiskuita, infekce HPV, kouření, obezita, rodinná anamnéza, multiparita, cervikovaginální infekty, •	
imunodeficience, soc. faktory

Přibývá epidemiologických a molekulárně biologických důkazů, že perzistence onkogenních HPV je 
rozhodujícím faktorem kancerogeneze děložního čípku.

viry papilomatózních lézí se vyskytují u všech obratlovců•	
virus HPV patrně provází člověka po miliony let vývoje lidského druhu•	
současné typologické třídění HPV vychází z klinicko-patologických důsledků infekce, z funkčních i •	
genetických vlastností virů HPV: virus je soběstačný, nezávislý patogen
virus lidských papilomatózních lézí se replikuje výlučně na vnějším povrchu těla, tj. kůži, genitáliích, v •	
análním prstenci, v dutině ústní a v dýchacích cestách
virus HPV je nezbytnou příčinou onkogenezy epiteliálních tumorů anogenitální oblasti: prokázán v •	
99,7% případů karcinomů cervixu 
v oblasti anogenitální nastávají analogické změny, kde infekce postihuje povrch kůže i kožní adnexa•	

K infekci virem lidských papilomatózních lézí v anogenitální oblasti dochází především:
přímou inokulací kontaktem kůže nebo sliznice v místech drobných erozí, zvláště v oblasti nezralé •	
transformační zóny při sexuálním styku s infikovaným partnerem

prekancerózy děložního čípku
prekurzorové léze karcinomu děložního čípku•	

 nejsou vždy kolposkopicky patrné, zvláště vznikají-li v oblasti endocervixu 
jejich přítomnost lze spolehlivě odhalit cytologickým či histologickým vyšetřením - význam provádění •	
screeningu 
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Dle onkogenního působení na děložní čípek jsou HpV viry rozděleny:
vysoce rizikové (HR-high risk): 16,18,31,33,45 (3/4 karcinomů)•	
nízce rizikové (LR-low risk): •	

 asi 15 typů, zejména 6,11,40,42,43,51,52

počty karcinomů a dysplazií za posledních 10 let                   
v našem materiálu
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Diagnostika
kolposkopie •	
cytologické (PAP)•	
histologické vyšetření (základní a speciální barvení)•	
imunohistochemické vyšetření•	

Imunohistochemické vyšetření
protein p16•	 ink4a 
antigen Ki-67•	
antigen PCNA•	
protein p53•	
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AlTERNATÍVNy pôROD Z pOHĽADU NOVORODENCA

Javorka K.1, Javorka Ľ.2, Javorková S.2, Moraučíková E.2, Lesňáková A.2, Timko J.1

1ÚVN SNP Ružomberok, 2Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Prechod z intrauterínneho do extrauterínneho života zahŕňa mnohé fyziologické a biochemické zmeny. 
U fyziologického novorodenca prebehnú tieto zmeny zvyčajne bez problémov len krátkou tzv. adaptačnou 
krízou. Popôrodná adaptácia novorodenca je charakterizovaná adaptáciou všetkých orgánových systémov. 
Medzi najdôležitejšie patria krvný a respiračný systém. [57]

Adaptácia krvného obehu

 Má najdôležitejšie miesto v prispôsobení sa na mimomaternicový život. Po narodení ešte krátky čas 
pretrváva prietok umbilikálnymi cievami. Jednotlivé typy svaloviny v pupočníku sú ovplyvnené narastajúcim 
parciálnym tlakom kyslíka, chladom a mechanickými podnetmi. V dôsledku týchto stimulov sa zastavuje 
cirkulácia cievami umbilika do 3 minút po pôrode. Zároveň je vyradená nízkoodporová placentárna cirkulácia, 
klesá venózny návrat a tým aj tlak v pravej predsieni srdca plodu. Prudký pokles cievneho odporu v pľúcnom 
riečisku je kľúčovým okamihom prestavby cirkulácie. 

Krátko po pôrode stúpa tlak v ľavých oddieloch srdca a narastá odpor v systémovom cievnom riečisku. 
Krvný tlak vo veľkom obehu sa stáva vyšším ako v malom, čo vedie zvyčajne v priebehu prvých hodín k 
rýchlemu funkčnému uzáveru foramen ovale. 

Nárast parciálneho tlaku kyslíka niekoľko hodín po pôrode má u donosených novorodencov za 
následok funkčný uzáver ductus arteriosus Botalli. [57]

Adaptácia respiračného systému

Asi od 12. – 14. gestačného týždňa možno zaznamenať dýchacie pohyby plodu. Zabezpečujú posun 
intrapulmonálnej tekutiny, ktorá vzniká v pľúcach a svojím zložením sa líši od plodovej vody. Počas pôrodu je asi 
1/3 objemu tekutiny mechanicky vytlačená z alveol a bronchov plodu. Pľúca sa následne spontánne rozopnú 
a čiastočne naplnia vzduchom. Prvý vdych po pôrode je vyvolaný účinkom chladu, taktilnou stimuláciou 
a prispieva aj stimulácia cez centrálne ako i periférne chemoreceptory hypoxiou, hyperkapniou a acidózou. 
Pri prvom vdychu klesá intrapleurálny tlak až na hodnoty –70 mmHg. Po prvom aktívnom nádychu nasleduje 
aktívny výdych cez uzatvorené hlasivky sprevádzaný zvyčajne plačom. Tým sa rozopínajú ďalšie časti pľúc 
a uľahčuje sa resorpcia pľúcnej tekutiny. Ďalšie vdychy vedú k prudkému nárastu parciálneho tlaku kyslíka 
v krvi. Cievy pľúcneho riečiska sa rozširujú a odpor pľúcnej cirkulácie klesá. V priebehu niekoľkých minút je 
dosiahnutá efektívna ventilácia a oxygenácia. [57]

prvé ošetrenie fyziologického novorodenca

Správne, lege artis, prevedené odsatie predstavuje svojím spôsobom taktilnú stimuláciu dýchania 
u novorodenca. U niektorých detí predstavuje práve tú intenzitu stimulácie, ktorá u nich vyvolá dýchanie. Ak 
nie je obsah z úst a nosa odstránený včas (predtým než dieťa začne dýchať), môže ho dieťa aspirovať do 
trachey a pľúc. [2]

Prvé ošetrenie po pôrode sa vykonáva u zdravých novorodencov, u ktorých nie sú prítomné poruchy 
popôrodnej adaptácie. U novorodencov s adaptačnými ťažkosťami má prednosť liečba a ošetrenie sa odkladá 
na obdobie stabilizácie stavu.

Prvé ošetrenie novorodenca v stabilizovanom stave spočíva najprv v podviazaní pupočného pahýľa 
širším podväzom alebo v jeho uzavretí svorkou z plastu. Osušenie kože na vyhriatom lôžku má zabrániť 
nadmerným tepelným stratám odparovaním plodovej vody z povrchu tela novorodenca. Nasleduje šetrné 
odstránenie zvyškov plodového mazu (vernix caseosa). Neodporúča sa včasné kúpanie, ktoré je spojené 
s rizikom nadmerných strát tepla.
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Počas prvého ošetrenia sa kvapne aj antiseptický prostriedok na obe očné spojovky ako prevencia 
gonokokového postihnutia očí. Prevenciou hemoragickej choroby novorodenca je podanie vitamínu K, 
pravidelne sa vykonáva sondovanie žalúdka nasogastrickou sondou na vylúčenie vrodenej nepriechodnosti 
pažeráka, meraním teploty v konečníku sa zisťuje jeho priechodnosť. K prvému vyšetreniu patrí aj dostatočná 
identifikácia novorodenca, starostlivé zdokumentovanie pôrodnej hmotnosti, dĺžky, obvodu hlavy a hrudníka, 
ako i poznačenie telesnej teploty a skóre podľa Apgarovej. [57]

Otec dieťaťa pri pôrode 

Prítomnosť muža pri pôrode svojho dieťaťa nebola v minulosti bežnou záležitosťou. Objavila sa až 
v 70. rokoch 20. storočia pod vplyvom niektorých špekulácií psychoanalýzy. [50]

Štúdie týkajúce sa prítomnosti otca pri pôrode ukázali prínos tohto prístupu v dvoch smeroch. Po prvé, 
je to skutočnosť, že žena prežíva pôrod ľahšie a pokojnejšie. Po druhé sa ukázalo, že muž, ktorému je po 
pôrode vložené dieťa do náručia sa v ďalších mesiacoch dokáže o dieťa lepšie starať a viacej sa mu venuje. 
Na druhej strane má rodiaca žena pocit, že nie je sama medzi cudzími ľuďmi, muž ju upokojuje a motivuje. 
[54]

Je známe, že prítomnosť otca pri pôrode má priaznivý vplyv na priebeh pôrodu, na spoluprácu rodičky, 
na eliminovanie bolestí, na utuženie spolužitia v rodine. [6]

Otázku prítomnosti otca pri pôrode by mali nastávajúci rodičia prediskutovať najneskôr v poslednom 
mesiaci tehotenstva. Muža nemožno nútiť, aby bol pri pôrode ak si to neželá. A nikto nemá ani právo vyžadovať 
od ženy v mene partnerstva, aby sa ukazovala svojmu partnerovi v intímnych situáciách. U citlivého a labilného 
muža však môže ísť aj o veľmi drastický zážitok, ktorý môže vyvolať až psychickú traumu, dokonca niekedy 
vyúsťujúcu až do sexuálnych porúch. [54]

Z praobyčajného ľudského hľadiska je však možné konštatovať, že prítomnosť otca pri pôrode svojho 
potomka je úplne prirodzenou samozrejmosťou. Takmer všetky pôrodnícke oddelenia u nás túto možnosť 
otcom umožňujú (po splnení istých podmienok). Preto v súčasnosti túto skutočnosť, už celkom jednoznačne, 
nie je možné radiť medzi alternatívne formy pôrodu.

pôrod podľa  Fredericka leboyera

Nesústreďuje sa výlučne na matku, ale na zážitok dieťaťa z pôrodu a narodenia a na to, ako tento 
zážitok môže ovplyvniť dieťa v jeho dospelom veku. [47]

Rodiace ženy sú umiestnené v menších tichých miestnostiach s tlmeným osvetleným. Personál sa 
dorozumieva pošepky alebo mlčí. [25] 

Tento spôsob pôrodu sa nazýva aj „pôrod bez násilia“. Pri tlačení pomáha rodičke manžel, ovlažuje 
jej tvár a upokojuje ju. [15]

Technika pôrodu podľa Leboyera spočíva v postupe, pri ktorom sa nesiaha na hlavičku plodu, prsty 
sa dávajú dieťaťu pod pazuchy, ihneď sa dieťa položí matke na brucho do polohy v klbku, na bruško alebo 
na bok, necháva sa dopulzovať pupočník do konca. Dieťa sa po pôrode nestimuluje neodsáva, pozorne sa 
sleduje začiatok dýchania, farba a správanie dieťaťa. Dieťa sa potom položí do vodného kúpeľa, potom sa 
osuší, ošetrí sa pupočník a položí sa matke na brucho, hlavičkou k ľavému prsníku, aby počulo tlkot jej srdca. 
[31]

Okrem iným otázok, je jednou z najdôležitejších v tomto prípade ošetrenie novorodenca po pôrode, 
pri ktorom sa stanovuje kvalita a prognóza jeho popôrodnej adaptácie. 

pôrod podľa Michaela Odenta

Podľa Odenta je kardiotokografické (CTG) sledovanie plodu nebezpečné, pretože vedie k zvýšenému 
počtu operačných pôrodov. S odkazom na snahu cicavcov o izoláciu počas pôrodu hodnotí kriticky aj 
prítomnosť otca pri pôrode. Žena potrebuje počas pôrodu pokoj a nie stimuláciu. Matka by mala mať možnosť 
správať sa slobodne, pôrodné asistentky majú ženu nechať rodiť v polohe akej chce, robiť si čo chce. Jedinou 
úlohou spoluúčastníka pri pôrode je zachytiť dieťa, aby nespadlo na zem. Tiež ultrazvukové vyšetrenie plodu 
má podľa Odenta nepriaznivý vplyv na vzťah matky a plodu. Na rozdiel od pôrodníkov, nepotrebuje vaginálne 
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vyšetrovať, pretože pozná progresiu nálezu podľa správania sa ženy. 
Oden sa nezeoberá pôrodníckou problematikou komplexne, nadmieru sa venuje subjektívnym 

zážitkom ženy a takmer nevenuje pozornosť intrauterínnemu stavu plodu. Epidurálnu analgéziu kritizuje pre 
pripútanie na posteľ a zlú spoluprácu rodičky v II. dobe pôrodnej. Ako analgéziu odporúča podať v malom 
množstve punč alebo šampanské. [38]

V uvedenom modeli alternatívneho vedenia pôrodu by určite pôrodnícky neobstáli vyjadrenia týkajúce 
sa monitoringu plodu, ultrasonografického a vaginálneho vyšetrenia a mnohých ďalších rozporuplných 
názorov. 

Dotepanie pupočníka

Placenta ako nízkoodporová časť fetálneho krvného obehu obsahuje približne jednu tretinu celkového 
objemu krvi plodu, t.j. asi 125 ml. Po pôrode pri intaktnej pupočnej šnúre prietok krvi umbilikálnymi cievami 
pokračuje, aj keď klesajúcou rýchlosťou, takže sa do krvného obehu novorodencov dostáva navyše asi 75 
ml krvi/min/kg. Pri nepodviazanom pupočníku, ak je dieťa na úrovni alebo pod úrovňou placenty, presunie sa 
takto až do zastavenia pulzácie pupočníka 60-200 ml krvi (tzv. placentárna transfúzia). [46] 

Pri nadmernej placentárnej transfúzii vzniká hypervolémia novorodenca, ktorá kladie zvýšené 
požiadavky na prácu srdca novorodenca. [26]

Presun krvi môže nastať aj opačným smerom – z plodu do placenty. Stáva sa to najčastejšie po 
pôrode cisárskym rezom, pri držaní dieťaťa nad úrovňou placenty, ako aj pri neúplnej kompresii pupočnej 
šnúry, keď sa obštruuje venózny návrat krvi do plodu pri neobmedzenom arteriálnom prítoku do placenty. 
Výsledkom je hypovolémia novorodenca s nízkym tlakom a hametokritom. [26]

pôrod do vody

Pôrodom do vody rozumieme taký spôsob vedenia pôrodu, kedy vypudzovacia fáza druhej doby 
pôrodnej prebieha pod úrovňou vodnej hladiny. Prvý dokumentovaný pôrod do vody bol opísaný vo Francúzsku 
v roku 1803. 

Záujem verejnosti je dôkazom, že problematika pôrodu do vody je stále viac aktuálna. Svedčí preto 
i snaha zdravotníkov vychádzať záujemcom v ústrety. V odbornej literatúre sa zatiaľ objavujú len skromnejšie 
informácie a chýbajú aj väčšie metaanalýzy tejto metódy. Literatúra prináša mnoho názorovej nejednotnosti. 

Dnes existujú v celej Európe pôrodnícke kliniky a oddelenia, ktoré pôrody do vody praktizujú už 
niekoľko rokov. Pôrodníci týchto zdravotníckych zariadení argumentujú predovšetkým úľavou bolesti rodičky 
pri relaxačnom účinku teplého kúpeľa, znížením potreby medikamentóznej analgézie, jednoduchším využitím 
sediacej a polosediacej polohy a menším výskytom poranení pri lepšej relaxácii panvového dna. Odporcovia  
pôrodov do vody argumentujú najmä skutočnosťou, že pri tejto metóde pôrodu je limitované monitorovanie 
stavu plodu, dochádza k strate času pri presune na pôrodný box v prípade potreby urgentného zákroku, je 
zvýšené riziko aspirácie novorodenca, riziko infekcie novorodenca a matky a riziko zvýšeného popôrodného 
krvácania. [24]

Dýchací reflex a riziko aspirácie

Ak je larynx porodeného dieťaťa v kontakte s vodou, je dýchanie zastavené – „diving reflex“. Tak je to 
v prípade plodu, ktorý je narodený pod vodou po spontánnom začiatku pôrodu bez použitia medikamentov, 
s intaktným pupočníkom, a ktorý netrpí asfyxiou. Tento reflex sa neuplatní, pokiaľ sa receptory dieťaťa dostanú 
do styku so vzduchom t.j. po vynorení hlavičky nad vodu. [18]

Hoci pôrodná asfyxia je silný podnet na začatie dýchania, existujú ďalšie faktory podporujúce vznik 
prvého dychu, prípadne sú základom pre nastolenie pravidelného a rytmického vonkajšieho dýchania. Po 
narodení sa dieťa dostáva do prostredia, ktoré má relatívne konštantnú teplotu tela matky, do prostredia 
oveľa chladnejšieho. Tento faktor môže hrať pri začatí dýchania významnú úlohu. Roku 1965 Dawes zistil 
v pokusoch na jahňatách, že aj bez prerušenia pupočnej šnúry, t.j. s normálnymi hodnotami PaO2, PaCO2 
a pH krvi, vyvolalo ochladenie (pokles rektálnej teploty zo 40°C na 37°C) jahňaťa, ktoré bolo vyňaté cisárskym 
rezom, rytmické dýchacie pohyby. Dýchacie pohyby sa odlišovali od hlbokých gaspov vyvolaných prerušením 
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pupočnej šnúry. Pri ich vyvolávaní sa najefektívnejšie ukázalo pôsobenie chladu na oblasť nosa a úst aj 
u plodov v celkovej anestézii. Opätovné zohriatie plodu vyvolalo znovu útlm dýchacích pohybov. Ďalšími 
stimulmi podporujúcimi začatie vonkajšieho dýchania novorodenca sú taktilné a bolestivé podnety z kožných 
receptorov. Už počas fetálneho života sa dajú elektrickou a mechanickou stimuláciou kože vyvolať dýchacie 
pohyby. Tieto podnety sú kombinované aj stimuláciou proprioreceptorov pohybmi končatín, ktoré vznikajú 
sekundárne ako odpoveď na podráždenie kože. Efekt zo stimulácie kože pretrváva ešte niekoľko minút po 
tom, čo stimul prestal pôsobiť. [8]

Do vzniku prvého dychu a regulácie dýchania novorodencov sú pravdepodobne zapojené aj reflexy 
z receptorov pľúc a dýchacích ciest. Prítomnosť tekutiny v dýchacích cestách, najmä v nose a laryngu, inhibuje 
dýchacie pohyby (ponárací reflex). Odstránenie tekutiny vyvoláva dýchacie pohyby aj pri intaktnej umbilikálnej 
cirkulácii. Preto Tchobroutsky a spol. vysvetľujú nástup prvého dychu odpadnutím tohto reflexného útlmu 
pasívnym i aktívnym odstránením tekutiny z dýchacích ciest. [49]

Heringove a Breuerove reflexy (inflácia pľúc vyvoláva zastavenie inspíria, deflácia pľúc stimuláciu 
dýchania) sú aktívne už in utero. Rozpätie fetálnych pľúc väčším objemom tekutiny utlmí dýchacie pohyby 
plodu. [34]

Deflečný reflex sa môže aktivovať prechodom dieťaťa cez pôrodný kanál. Hrudník je stláčaný, pľúcna 
tekutina čiastočne vytlačená von a pľúca sa dostávajú do deflačného postavenia, čo stimuluje prvé dýchanie. 
[20]

Počas fyziologického vaginálneho pôrodu stláčajú pôrodné cesty hrudník plodu tlakom asi 10-12 kPa 
(80-90 mmHg), a tým sa vytlačí približne 40 ml tekutiny z pľúc. Tento mechanizmus eliminácie pľúcnej tekutiny 
však nie je rozhodujúci. Vidieť to napríklad na adaptácii dýchania novorodencov porodených per sectionem 
caesarea. Rozdiely v adaptácii nie sú až také výrazné, aj keď deti narodené cisárskym rezom majú v prvých 
piatich  minútach signifikantne nižšie hodnoty saturácie kyslíkom. Pripisuje sa to práve chýbaniu eliminácie 
pľúcnej tekutiny stláčaním hrudníka. [21]

Z tohto prehľadu vyplýva, že nie je možné povýšiť ani jeden zo spomenutých faktorov na hlavný alebo 
rozhodujúci mechanizmus. Existuje multiplicita faktorov vyvolávajúcich prvý dych, ktoré pôsobia v komplexe 
a môžu sa vo svojej činnosti navzájom podporovať, respektíve zastupovať. Tým je zaručená bezpečnosť 
systému nastoľujúceho ventiláciu novorodenca. [26]

Johnson sa domnieva, že sa novorodenec pri ponorení do vody môže nadýchnuť, iba ak je vážne 
kompromitovaný, keďže voda stimuluje vagálne inspiračné receptory spôsobujúce uzáver glottis. Avšak v 
pokusoch na jahňatách sa dokázalo, že inhibičné mechanizmy, ktoré zabraňujú dýchaniu môžu byť prerušené 
trvalou hypoxiou. [27]

Podobne, pri pôrode do vody, sa niektorí novorodenci s nerozpoznanou hypoxiou môžu pod vodou 
nadýchnuť. [40]

Rovnaký názor nájdeme v stanovisku výboru Neonatologickej sekcie SPS k pôrodom do vody z roku 
2004. Bezprostredne po pôrode do vody je dieťa ohrozené zvýšeným rizikom aspirácie. Žiaden cicavec, 
okrem tých, ktoré žijú vo vode (napr. veľryba, delfín, hroch a pod.) do vody nerodia. [45]

Riziko infekcie pre novoredenca, matku a personál

Je potrebné vziať do úvahy infekciu novorodenca betahemolytickým streptokokom, E. colli, HIV, 
hepatitis. Riziko pre matku spočíva v možnej ascendencii infekcie flóry z kúpeľa, flóry z možného odchodu 
stolice a z povrchu tela. Väčšina autorov však neopisuje infekciu novorodencov porodených pod vodou. 
Personál je ohrozený infekciou HIV, hepatitídou a ďalšími infekčnými ochoreniami. [18]

Obávaný výskyt infekčný komplikácií ženy v puerpériu a novorodencov po pôrode do vody sa nepotvrdil. 
Podľa Bodnera a Geissbuhlera je skôr nižší oproti suchozemskému pôrodu. [3]

Ale Eberhard a Geissebuhler toto zistenie nepotvrdili, vyjadrujú približne rovnaký výskyt infekcie u 
matky a novorodenca. [12]

Profesor Tošner uvádza: “Prekvapuje ma, že ženy žiadajúce pôrod do vody, nemajú psychické bariéry 
použiť vaňu, ktorú pred ňou, v ten istý deň použili 2-3 ženy, ktorým do vane odchádzala stolica, ktoré do vane 
krvácali a močili” [53]

Rovnako prekvapujúci je z hygienického hľadiska variant pôrodu do vody, v ktorej je rodička 
podopieraná, vo vani tiež prítomným, manželom. 
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Monitorovanie stavu plodu

Je stále problémovou oblasťou. Ikeď v súčasnosti máme už vodotesné systémy CTG snímania, ich 
použitie je limitované ekonomickou dostupnosťou. [4]

Stav plodu je aj pri pôrode do vody možné monitorovať pomocou špeciálnych audiografických sond 
určených k snímaniu signálu pod vodou u nových monitorovacích systémov buď telemetrickým prístupom 
k centrálnemu systému alebo vodotesnými spojmi (FD1A Waterproo pocket Doppler, D9520A AquaDopplex 
Puls features, cena cca 500-600 $). [59]

Pre plod
vodné prostredie umožňuje jemný a pomalý príchod plodu na svet•	
hydroanalgetický účinok vody znižuje potrebu farmakologickej intervencie počas pôrodu a plod nie je •	
ovplyvnený vedľajším efektom liekov. [59]
Zaznamenali sa však aj škodlivé účinky na novorodenca pri pôrode do vody: tieto zahŕňajú intoxikáciu 

vodou, hyponatrémiu, hypoxickú ischamickú encefalopatiu, ruptúru pupočníka s neonatálnou hemorágiou a 
pneumóniu. [39]

Z uvedených faktov je možné konštatovať, že niektoré fyziologické princípy prirodzeného pôrodu 
plodu, verifikované mnohými odbornými štúdiami sa pri pôrode do vody akoby opomínajú. 

Otázka pôrodu do vody je od svojho vzniku veľmi často diskutovanou témou. Základným kritériom pri 
posudzovaní benefitu takého spôsobu pôrodu je objektívne porovnať jeho výhody a nevýhody rovnocenne 
pre plod a následne pre rodičku. V modernom pôrodníctve nie je prípustné uprednostňovanie komfortu matky 
pred pôrodným komfortom plodu. Za istých okolností však iste môžeme súhlasiť s názorom opačným, teda 
snahou o zvýšenie komfortu plodu na úkor rodičky najmä pri komplikovanom, patologickom pôrode. 

pôrod doma

Manažment pôrodu sa kontinuálne vyvíja, reflektujúc na zmeny v medicínskych, psychologických a 
sociálnych podmienkach. V uplynulom storočí bol zaznamenaný dramatický pokles perinatálnej a maternálnej 
úmrtnosti, nárast v množstve technologických intervencií v manažmente pôrodu, zmien v úlohách členov 
tímu v starostlivosti o rodičku. Zástancovia aj odporcovia tejto metódy alternatívneho pôrodu sa predháňajú 
v publikovaní jeho výhod i nevýhod.

Počet pôrodov doma v západnej Európe, v priebehu minulého storočia, výrazne poklesol z takmer 80 
% v roku 1930 na 1 % v roku 1990, ale za uplynulých niekoľko rokov ich počet začal znovu narastať. Niektoré 
štúdie poukazujú na fakt, že až 10-14% žien by si vybralo túto možnosť, keby mali na to príležitosť. Podobný 
trend sa pozoroval vo všetkých západoeurópskych krajinách vrátane Holandska, kde v roku 1995 prebiehalo 
až 32 % pôrodov doma. [56]

Cieľom štúdie Hildingssona a kol. bolo zistiť záujem žien o pôrod doma a v nemocničných pôrodných 
centrách vo Švédsku a popísať charakteristiky týchto žien. Analýza ukázala päť hlavných faktorov, ktoré boli 
spojené so záujmom o pôrod doma: želanie mať pri pôrode súrodenca dieťatka alebo prítomnú priateľku, 
odmietanie farmakologickej úľavy bolesti počas pôrodu, nízka miera edukácie a nespokojnosť s medicínskymi 
aspektami pôrodníckej starostlivosti v nemocnici. Záujem o pôrod v pôrodných centrách sa spájal so 
skúsenosťou byť pod kontrolou počas pôrodu a preferencie vzdelanej pôrodnej asistentky pri pôrode. Keby 
sa však švédskym rodičkám ponúkol voľný výber miesta pôrodu, miera domácich pôrodov by bola údajne 
desaťnásobne vyššia. [23]

Wiegers a kol. publikovali štúdiu podporujúcou tento druh pôrodu, kde porovnávali perinatálny výstup 
nerizikových pôrodov doma a v nemocnici uskutočnených v Holandsku. Z ich výsledkov vyplýva, že výstup 
nízkorizikových plánovaných pôrodov doma je aspoň taký dobrý ako u pôrodov v nemocnici. [55]

K podobnému záveru dospela štúdia podľa Johnsona a kol. kde bola sledovaná intrapartálna a 
neonatálna mortalita medzi ženami, ktoré sa posudzovali ako nízkorizikové na začiatku pôrodu. Okrem 
úmrtí súvisiacich so životom nezlučiteľnými kongenitálnymi anomáliami, bolo 1,7 úmrtí na 1000 plánovaných 
domácich pôrodov, čo je podobné ako riziká v iných štúdiách týkajúcich sa pôrodov doma a v nemocniciach v 
severnej amerike. Žiadne rodičky nezomreli. Nenašla sa ani žiadna diskrepancia v nezávislých perinatálnych 
výstupoch. Plánovaný pôrod doma u nízkorizikových žien v Spojených štátoch amerických, ktorým sa 
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poskytovala starostlivosť pôrodnými asistentkami, sa spájal s nižším počtom medicínskych zásahov, ale s 
podobnou intrapartálnou a neonatálnou mortalitou ako u nízkorizikových pôrodov v nemocnici. [27]

Odhadovaná pertinatálna mortalita bola v severnej časti Veľkej Británie počas rokov 1981-94 u rodičiek 
rodiacich doma 14 úmrtí na 2888 pôrodov. Nezávislé prehľady však ukázali, že 2 zo 14 úmrtí sa mohli odvrátiť 
iným manažmentom. Perinatálne straty u 64 žien, ktoré chceli rodiť v nemocnici, ale porodili doma, a u 67 žien, 
ktoré rodili mimo nemocnice bez akéhokoľvek predchádzajúceho zariaďovania profesionálnej starostlivosti 
počas pôrodu, vysvetľujú vysokú perinatálnu mortalitu (134 úmrtí zo 3466 pôrodov) medzi všetkými pôrodmi 
mimo nemocnice. Z výskumu vyplýva, že perinatálny hazard spojený s plánovaným pôrodom doma je menej 
ako 1%. Veľmi vysoký je však u neplánovaných pôrodov mimo nemocnice. [22]

Na druhej strane však veľmi alarmujúco pôsobí štúdia Bastiana a kol., v ktorej sa objavilo 50 
perinatálnych úmrtí na 7002 plánovaných domácich pôrodov v Austrálii počas rokov 1985-90. Podľa WHO 
definície je to 6,4 na 1000. Perinatálna úmrtnosť u detí vážiacich viac ako 2500g bola vyššia ako národný 
priemer (5,7 verzus 3,6 na 1000), tak ako intrapartálne úmrtia neboli na základe malformácií alebo nezrelosti 
(2,7 verzus 0,9 na 1000). Viac než polovica (52%) úmrtí bola spojená s intrapartálnou asfyxiou. Austrálske 
pôrody doma teda mali vysokú úmrtnosť, napriek tomu, že boli plánované. Najviac prispievajúce faktory 
nárastu mortality boli podhodnotenie rizík spojených s pôrodom po termíne, viacplodové tehotenstvo, poloha 
KP, a absencia zodpovedného prístupu k fetálnemu distresu. [1]

Pôrod dome ja v Slovenskej republike pôrodom non lege artis. Jeho stúpenci síce uvádzajú, že žena je 
v domácom prostredí zbavená strachu a úzkosti. Možnosť pôrodných komplikácií je však aj pri bezproblémovo 
prebiehajúcej tehotnosti príliš vysoká nato, aby sa mohla podceňovať. [53]

Je zbytočné zdôrazňovať, že v domácom prostredí je absolútne nemožné zabezpečiť to, čo je v 
súčasnosti považované za základ nevyhnutnej starostlivosti o matku a plod aj počas fyziologického, 
nekomplikovaného pôrodu. Pritom stopercentné posúdenie bezproblémovej prognózy pôrodu ešte pred jeho 
začiatkom je úvahou na hrane jasnovidectva. 

Preferovaním uvedeného spôsobu pôrodu sú popierané základné princípy pôrodníctva z hľadiska 
medicínskeho, sociálneho aj etického. Zabezpečenie odbornej ústavnej zdravotníckej starostlivosti pri 
pôrode, z pohľadu historického vývoja, je toho dôkazom. V roku 1946 bola, pri pôrodoch doma na Slovensku, 
perinatálna úmrtnosť na úrovni 44,8 novorodencov na 1000 pôrodov. Práve v tých rokoch sa začali formovať 
mnohé z dnešných pôrodníckych oddelení. O efektivite ústavnej starostlivosti o matku a plod, ktorá sa počas 
dlhých rokov rozširovala a zlepšovala, hovorí štatistický prehľad perinatálnej úmrtnosti vybraných rokov 20. 
storočia (tabuľka 1.). V roku 1999 bola perinatálna úmrtnosť na úrovni 8,1 novorodencov na 1000 pôrodov. Za 
53 rokov ústavného pôrodníctva teda klesla viac ako päťnásobne. Je určite najlepším argumentom všetkým, 
ktorí preferujú hazardný spôsob pôrodu v domácom prostredí. 

Tabuľka 1 [5] Perinatálna a novorodenecká úmrtnosť na Slovensku vo vybraných rokoch 20. storočia 
rok Živonarodení Perinatálna 

úmrtnosť
Novorodenecká 

úmrtnosť
1946 82204 44,8 53,7

1950 99721 43,2 41,7

1960 88412 21,0 14,1

1970 80666 21,7 16,7

1980 95100 18,2 13,9

1990 79989 11,6 8,4

1999 56223 8,1 5,1

Cisársky rez na želanie rodičky

V postoji pôrodníkov k cisárskemu rezu na želanie existujú značné diskrepancie. V roku 1999 Výbor 
pre etické aspekty ľudskej reprodukcie a zdravie ženy Medzinárodnej federácie gynekológov a pôrodníkov 
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(FIGO) vo svojej správe jasne oznámil, že „prevedenie cisárskeho rezu z nelekárskej indikácie nie je eticky 
zdôvodnené“. Napriek tejto správe o rok neskôr prezident Americkej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti 
(ACOG), oznámil, že cisársky rez na želanie a vaginálny pôrod sú rovnako bezpečné a teda môžu byť dané 
žene na zváženie a táto má právo si vybrať spôsob pôrodu. [41]

Vo väčšine európskych štátov je žena, po patričnej absorpcii informácií, schopná zvoliť si pre ňu 
najprijateľnejší spôsob pôrodu svojho dieťaťa. V našej spoločnosti má žena právo na plánované rodičovstvo, 
vrátane umelého prerušenia tehotenstva, právo na prenatálnu diagnostiku, na výber gynekológa aj ústavného 
zariadenia, v ktorom sa rozhodla rodiť, na programovaný pôrod, spôsob pôrodníckej analgézie a podobne. 
Má alebo nemá byť primárny cisársky rez bez medicínskej indikácie výnimkou? [41]

Toto právo zatiaľ nebolo ženám nikdy verejne prisúdené. Nárast frekvencie cisárskych rezov však 
svedčí pre fakt, že sú medicínske indikácie zrejme liberálnejšie, alebo sa cisárske rezy prevádzajú na prianie 
z prevažne nepôrodnícke indikácie iného odboru. Obhajcovia možnosti cisárskeho rezu na želanie rodičky 
vychádzajú z niekoľkých argumentov. Mnohými ženami je vaginálny pôrod považovaný za traumatizujúci. 
S množstvom možných negatívnych a neskorých následkov najmä pôrodných poranení (poranenia hrdla, 
pošvy, perinea, niekedy aj konečníka, dilatácia pošvy s možným vplyvom na nasledujúci pohlavný život ženy 
a podobne). [41]

Škandinávska štúdia podľa Erkola a spol. v roku 1995 preukázala, že plánovaný cisársky rez 
má rovnaké percento komplikácií ako vaginálny pôrod, pritom akútny cisársky rez je zaťažený šesťkrát 
vyššími číslami. V štatistikách je cisársky rez zaťažený vyššou materskou mortalitou než vaginálny pôrod. 
Jedná sa ale o dve rozdielne operácie, pričom cisársky rez na želanie rodičky je operáciou plánovanou. 
Plánovaný cisársky rez, pri použití všetkých poznatkov prevencie operačných komplikácií, je údajne operácia 
s minimálnou frekvenciou pooperačných komplikácií. Prevedenie plánovaného cisárskeho rezu teda vylúči 
nutnosť akútneho cisárskeho rezu, ktorý je zaťažený relatívne vysokou materskou morbiditou a mortalitou. 
Trvalou známkou po nekomplikovanom cisárskom reze je len jazva po reze v podbrušku. Pôrodný stav 
novorodenca porodeného plánovaným cisárskym rezom vraj nie je týmto výkonom negatívne ovplyvnený. 
Vzhľadom k plánovanému výkonu pred začiatkom pôrodnej činnosti je vylúčený vznik intrapartálnej fetálnej 
hypoxie plodu so všetkými negatívnymi dôsledkami tohto stavu a následnej liečby na organizmus matky 
a plodu. Súčasná legislatíva napríklad v Českej republike prevedenie cisárskeho rezu na želanie nevylučuje. 
Lekár má v praxi používať posledné poznatky vedy k efektívnemu liečeniu pacienta. Podľa týchto argumentov 
cisársky rez na želanie tomuto neodporuje. [41]

Podľa Leemana a kol. má cisársky rez z voľby pacientky zvyšujúci sa trend v Spojených štátoch, 
pričom sa opiera o etickú autonómiu a informovaný súhlas, napriek chýbaniu dôkazov o jeho bezpečnosti. 
Varuje, že pacientkou žiadaný cisársky rez sa môže stať široko rozšíreným ešte predtým ako sa dobre 
zanalyzujú potenciálne riziká pre ženu aj novorodenca. Zvyšujúci sa tlak na pôrody cisárskym rezom pri 
absencii medicínskej indikácie môže nakoniec viesť k zníženiu počtu fyziologických pôrodov. [32] 

Preferencia cisárskeho rezu vychádza z niekoľkých dôvodov. Ženy, ktoré preferovali cisársky rez boli 
viac anxiózne, väčšinou slabo informované o rizikách tejto procedúry a/alebo nadhodnotili bezpečnosť tejto 
procedúry. [17]

Je teda anxiozita dostatočnou indikáciou na pôrod cisárskym rezom? Dá sa nejakým spôsobom 
objektívne odmerať? Je možné kvantifikovať hodnotu strachu, ktorá by bola limitujúcim faktorom tejto 
indikácie?

Eden a kol. uvádzajú zaujímavú až zarážajúcu štúdiu, kedy sa výber ženy pre pôrod cisárskym rezom 
často zakladá na rodinných záväzkoch (v povedomí žien paradoxne ako potreba skorého zotavenia) viac, 
ako na bezpečnosti svojej a svojho dieťaťa. [14]

Nápomocné v tomto smere by mohli byť štúdie zaoberajúce sa rozhodovaním o spôsobe pôrodu 
u žien po predchádzajúcom cisárskom reze. Rozhodnutie o spôsobe pôrodu po cisárskom reze znamená 
výzvu pre rodičky aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vyžaduje si dôsledné prehodnotenie rizík a 
benefitu vo vzťahu k individuálnym okolnostiam. Plánovaný elektívny opakovaný cisársky rez a plánovaná 
indukcia pôrodu u žien s prvotným cisárskym rezom sú spojené s benefitmi aj rizikami. Závery štúdií sa preto 
musia interpretovať s veľkou opatrnosťou. [9]

Cieľom štúdie Shortena a kol. bolo zistiť, či skúsenosť s predchádzajúcim cisárskym rezom 
uľahčuje rozhodnutie o možnostiach pôrodu v nasledujúcej tehotnosti. Výsledkom bol zaujímavý fakt, že 
predchádzajúci cisársky rez štatisticky neovplyvnil mieru akceptovania vaginálneho pôrodu alebo cisárskeho 
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rezu v nasledujúcej tehotnosti. [44]
Podľa Flamma a kol. v súčasnosti napriek tomu prevláda trend opatrnejšieho prístupu k vaginálnemu 

pôrodu po predchádzajúcom cisárskom reze. [16]
Naopak ženy, ktoré preferovali vaginálny pôrod, zažili cisársky rez v minulosti a mali z neho negatívne 

zážitky. Na zníženie preferencie cisárskeho rezu by podľa Gambla a kol. nutné znížiť množstvo primárnych 
cisárskych rezov a zlepšiť kvalitu emocionálnej starostlivosti o ženy, ktoré si cisársky rez vyžadujú z medicínskej 
indikácie. [17]

Otázka cisárskeho rezu na želanie sa teda stáva jednou z najdiskutovanejších alternatív moderného 
pôrodníctva. Isteže je možné akceptovať myšlienku vyhnutia sa všetkým komplikáciám spontánneho pôrodu. 
Akosi sa však nezdôrazňuje množstvo komplikácií, ktoré so sebou môže priniesť plánovaný cisársky rez, aj 
napriek vysokému stupňu, dnes používanej, prevencie. Ďalšou otvorenou a veľmi dôležitou otázkou zostáva 
pozícia lekára, ktorý pristúpi na želanie operačného pôrodu, ktorý sa skončí nečakane závažnou komplikáciou, 
prípadne až smrťou rodičky. 

 
Záver

Alternatívne pôrodníctvo zažíva v uplynulom období svoju zlatú éru. Získanie pacientky, klientky, sa 
stáva existenčnou otázkou. Jej názory a priania výrazne liberalizujú zaužívané medicínske postupy. Voľba 
mechanizmu a prístupu k pôrodu sa akoby presúva z rúk lekára do rúk rodičky. 

Úplne samozrejmé je v súčasnosti poskytovanie epidurálnej analgézie, možnosť pobytu otca dieťaťa 
pri pôrode, rôzne formy aroma-, muziko-, či inej podpornej terapie, dostupnosť rôznych druhov relaxačných 
pomôcok. Uvedené alternácie je možné považovať za bezproblémové a prijateľné z hľadiska doterajších 
bohatých pozitívnych skúseností. Inak je to v prípade alternatív, ktoré výrazne ovplyvňujú štandardné 
pôrodnícke postupy.

Zdravie matky a plodu má svoju nezmeniteľnú maximálnu hodnotu a starostlivosť o pôrodný komfort 
oboch je zostávajúcou, prvoradou úlohou pôrodníctva. Okrem medicínskej, morálnej, etickej i sociálnej 
zodpovednosti je na ramená lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov naložená aj veľká dávka 
zodpovednosti trestnoprávnej. Bez akéhokoľvek „prikrášľovania“, z celého poľa medicíny asi najchúlostivejšej. 
Boom alternatívneho pôrodníctva prináša z tohto pohľadu mnoho otázok. Napríklad, akým spôsobom sa bude 
posudzovať prípadný zlý perinatálny výstup u novorodenca po pôrode do vody alebo komplikácie u rodičky 
po pôrode cisárskym rezom na želanie? Ktoré guideliny sú záväzné pri súdnoznaleckých posudkoch?

Spontánny pôrod je prirodzený dej. Poslaním pôrodníka je sledovať a usmerňovať jeho fyziologický 
priebeh, predchádzať alebo priamo riešiť jeho patologické komplikácie. K tomu doteraz spel aj celý vývoj tohto 
odboru. Nespočítateľné množstvo skvelých odborníkov počas mnohých rokov titrovalo najideálnejšie postupy, 
zavádzalo preventívne opatrenia, vyvíjalo nové diagnostické prístroje. Avšak mnohé z dnes popularizovaných 
alternatív, priamo akoby celý tento vývoj negovali. Moderným ženám dávajú za príklad rodičky exotických 
kmeňov, kde nikto nikdy nesledoval prinatálnu a materskú morbiditu, či mortalitu. Nie je to tak trochu krok 
späť? Je zrazu civilizačne osvedčený pôrod človeka na vzduchu zlý preto, že v nejakej tichomorskej lagúne 
rodia ženy do vody? Je ruptúra perinea tretieho stupňa lepšia ako epiziotómia? Je riziko operačného pôrodu 
na želanie rodičky naozaj nižšie ako riziko spontánneho pôrodu? Je vôbec možné zaobísť sa bez možnosti 
neodkladného riešenia akútneho stavu na úkor domáceho pohodlia? 

Pôrodnícke alternatívy určite nemôžeme zatracovať. Sú tiež jedným z dôležitých článkov vývoja 
pôrodníctva. Je však nevyhnutné, aby bolo moderné pôrodníctvo, aj na úkor mnohých kompromisov, naďalej 
schopné zabezpečiť každému novorodencovi bezproblémový príchod na svet, ktorý je základom jeho ďalšieho 
zdravého vývoja. A každej rodičke pozitívny zážitok významnej životnej udalosti bez akýchkoľvek komplikácií, 
či následkov. 
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Abstrakt
Vznik a vývoj drogových závislostí je starý ako ľudstvo samé, mení však svoje  formy a príčiny. U 

každého jedinca sú rôzne dominanty. Medzi najdôležitejšie možno zaradiť: 1. strata istôt a práce; 2. migrácia 
a turistika; 3. vyššie nároky v zamestnaní; 4. rozpad tradičných hodnôt a vzťahov. Kedysi bola závislosť len 
doménou Západu, dnes už si nemôžeme zakrývať oči pred pravdou – drogová pliaga postihla už aj Východ, 
a to v celej svojej šírke. Pri analýze príčin vzniku a vývoja drogovej závislosti sú odborníci nejednotní. Jedna 
univerzálna príčina totiž neexituje. Príčiny sú viaceré, niektoré osoby sú vnímavejšie na drogu, ale závislosť 
môže v podstate vzniknúť u ktoréhokoľvek človeka. Všetky tieto skutočnosti vedú k stupňovaniu psycho-
sociálno-ekonomického stresu s prudkým nárastom výskytu civilizačných chorôb, kam patria aj drogové 
závislosti.  

Pred rokom 1989 problematika závislosti už nebola tabu v našej spoločnosti, ale prevládala forma 
inhalačná. Po otvorení sa svetu zaplavili našu krajinu tvrdé návykové látky, ktoré k nám prichádzali tzv. 
„Balkánskou cestou“. Spoločnosť sa dostala do situácie, na ktorú nebola pripravená. Chýbali skúsenosti a 
liečebne pre drogovo závislých. 

V predkladanej práci sledujeme vzťah medzi drogovou závislosťou a kriminalitou z viacerých 
aspektov, ako napr. vek, pohlavie, poradie návykových látok, vek prvého užitia návykovej látky, vedomosti o 
ich škodlivosti a pod. 

Potvrdili sme skutočnosť, že je už síce neskoro a situácia a sa môže ešte zhoršovať, v popredí je však 
prevencia na všetkých stupňoch. Ošetrovateľstvo na tomto poli môže zohrať kľúčovú úlohu. Spoločnosť by 
sa mala jasne postaviť proti všetkým, ktorí sa na viacerých úrovniach podieľajú na tomto stave. Sprísnená 
legislatíva, ktorá bude tvrdšie postihovať všetkých zainteresovaných do obchodu s návykovými látkami, 
zabránenie legalizácie marihuany a správne riadená osveta by určite priniesli očakávané výsledky. 
 
Kľúčové slová: Návyková látka. Závislosť na návykových látkach. Nanofarmakológia. Drogová závislosť u 
mužov a žien. Trestná činnosť. Resocializácia. Ošetrovateľstvo a prevencia.

Droga je skutočne spôsob života. 
Prináša so sebou neodvolateľne určitý životný štýl. 

                                                                                                                  J. PRESL 
Úvod 

Dôsledky závislosti sú  zničujúce: zdeformované životy ľudí, rozbité vzťahy, narušené manželstvá a 
rodiny a čo je najhoršie, prehlbujúce sa zúfalstvo v duši ľudí, ktorí sa stali závislými. Názor „každý človek sa 
môže stať závislým... na akúkoľvek oblasť v živote“ – mnohých prekvapuje. Naznačuje totiž širší horizont 
problému závislosti, nielen alkoholizmus, či drogy, ako to väčšina ľudí chápe. Ako to teda so závislosťou 
naozaj je? 

Naozaj nejde len o drogy, či alkohol. Stačí sa pozrieť na hráčske automaty a ľudí, ktorí od nich nevedia 
odísť..., na počítače, za ktorými deti i dospelí vedia presedieť celé hodiny..., na zotročujúce vášne (tipovacie, 
hazardné, zberateľské atď.), na virtuálny svet flirtu, erotiky a pornografie, ktorému podľahnú rovnako muži ako 
ženy..., na finančne prosperujúci porno-priemysel s pestrým katalógom služieb nielen v zábavných podnikoch 
pri diaľnicach, či v mestách..., alebo na „mobil-mániu“ dnes viac „...násťročných“ ako dospelých, ktorá má 
nevídaný úspech v reklame, a tým aj značný ekonomický obrat v priemysle..., na rastúci vplyv kultov a siekt, 
alebo na „atraktívnosť“ seriálov tipu „Jednoducho Mária...“, ktoré dokázali vyprázdniť ulice miest viac, ako 
futbalový duel popredných klubov. 

Ako už slovo „závislosť“ naznačuje, ide o skrytý problém, ktorý tkvie v samotnom človeku. Príčin 
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skrytosti je niekoľko: Obeť si zvyčajne neuvedomuje problém, do ktorého sa dostáva. Má „iba“ túžbu niečo 
robiť a na tom naozaj nemusí spočiatku byť nič zlé (chce si napr. zahrať počítačovú hru). Spoločnosť mnohé 
závislosti nevie rozpoznať. Napr. workholizmus (závislosť na práci) sa môže javiť ako cnosť, či obetavosť. 
Alebo štandardný „pohárik šampanského“ či „domáceho...“ sa dnes chápe ako spoločenský bontón a v takej 
kultúre sú skôr podozriví tí, ktorí „spoločenský pohárik“ odmietajú. Nepoznáme presne mechanizmus vzniku 
závislosti. 

Definícií závislosti je viac. Závislosť (angl. addiction) má latinský koreň „addicene“ a znamená 
súhlasiť, podpísať, poddať sa. V staroveku tak označovali nepriateľov, ktorí sa dostali do zajatia. Tento 
obraz je veľmi vhodný pre pochopenie javu závislosti. Človeka s prehnanou, nadmernou a opakujúcou sa 
túžbou po nejakých látkach, objektoch, pocitoch, činoch, skupine ľudí alebo jednotlivých osobách, možno 
považovať za závislého. Taký človek stráca kontrolu nad sebou, stráca slobodu v rozhodovaní, začína sa 
chovať iracionálne, stráca proporcionalitu v životnom štýle. Objekt závislosti, ktorý je určujúcim faktorom pre 
čas, peniaze, vnútornú energiu a silu, ktorú závislý človek k nemu investuje, sa tak stáva výraznou prioritou 
v živote človeka.  
 

Známe slovenské príslovie „všetko s mierou“, podobne ako biblické „všetko má svoj čas“, je dobrým 
testom toho, či žijeme svoj život v „slobode“ alebo „v otroctve“. Striedmosť a pestrosť aktivít v živote je 
vhodnou prevenciou. Ak niekto presedí celé večery pred TV, ak niekto celé hodiny číta knihy, ale sa nevie 
porozprávať s ľuďmi okolo; ak niekto nakupuje oveľa viac, než naozaj potrebuje; ak sa niekto pozrie za každou 
ženou, ktorá prejde okolo, ak je niekto neznesiteľný pre svoj perfekcionizmus, ak sa študent už nedokáže 
učiť bez toho, aby mu hrala „jeho hudba“; ak je niekto chronicky súťaživý a nevie sa tešiť z víťazstva iných, 
ak sa človek uzatvára do sveta snov, fantázie a predstáv, zatiaľ čo nie je schopný vnímať krásy skutočného 
života a radovať sa z bežných vecí..., tak by mal vedieť, že jeho život nie je v poriadku, pretože má symptómy 
ochorenia, ktoré sa volá závislosť. 
 
DROgy A DROgOVá  ZáVISlOSť  

V dnešnej dobe milióny ľudí na celom svete užívajú omamné drogy a iné látky, ktoré vyvolávajú 
drogovú závislosť. Ľudstvo sa však neuspokojuje len s doterajšími drogami, ale hľadá stále nové a nové látky, 
ktorými by svoju toxikomanickú túžbu uspokojilo. Napriek tomu, že sa v súčasnosti neúprosne bojuje proti 
omamným drogám a ďalším nebezpečným toxikomániám, nie je to boj dostačujúci. Cele štáby ľudí sledujú 
pohyb a obchod s omamnými látkami a usilujú sa nájsť spôsob, ako túto pliagu ľudstva odstrániť. V danej 
súvislosti pokladám za potrebné vysvetliť niektoré základné pojmy, týkajúce sa problematiky toxikománií. 
 
Droga 

Všetky látky vstupujúce do organizmu mu môžu prospievať, no rovnako tak i škodiť. Môžu vyvolávať pri 
akútnych otravách zážitky pociťované jedincom ako príjemné, alebo môžu tlmiť nepríjemné pocity. Tieto látky 
nazývame drogy. Ako drogu môžeme definovať každú látku s tzv. psychotropným účinkom, ktorá v ľudskom 
organizme spôsobuje dočasnú zmenu pocitu prežívania a zároveň je schopná vyvolať chorobnú závislosť 
(Skála, 1987). Svetová zdravotnícka organizácia prijala v roku 1969 túto definíciu: Droga je akákoľvek 
substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií. 

Niektoré pôsobia stimulujúco, povzbudzujúco (kofeín, efedrín, kokaín...), ďalšie tlmivo, majú depresívny 
účinok (alkohol, morfín, heroín...) a sú aj také, ktoré pôsobia dezintegrujúco, spôsobujú   halucinácie (LSD,   
meskalín, Psilocybín,...). Droga musí mať vo vzťahu k organizmu tieto vlastnosti: 

psychoaktívne pôsobenie (nemusí byť vždy prítomná porucha  - 
vnímania), - 
po určitej dávke vznikne agresívne správanie, - 
po prekročení určitej dávky nastáva smrť, - 
vyvoláva závislosť. - 

 
Biochemický účinok drogy sa uskutočňuje na molekulovej úrovni –nanofarmakológia. Ide o reakciu s 

určitými molekulami v organizme. Droga sa viaže na receptory, čím spúšťajú chemické reakcie, ktoré ústia 
do farmakologického účinku. Tento účinok závisí od alkaloidov. Alkaloidy sú účinnou zložkou psychotropných 
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látok. Sú to prírodné chemické látky rastlinného pôvodu . V malých kontrolovaných dávkach môžu byť liekmi, 
vo väčších pôsobia ako jedy. Priamo pôsobia na priebeh biologických i psychických funkcií. Zasahujú do 
činnosti enzýmových systémov. Najväčším nebezpečenstvom drog pre človeka je ich návykovosť. Návyk je 
ustálenou reakciou organizmu na známy podnet, podráždenie či situáciu. O návyku možno hovoriť len vtedy, 
keď je prítomná predchádzajúca skúsenosť. Reakcia vzniká po niekoľkonásobnom opakovaní. Návyk sa 
musí natrénovať, ťažko sa ruší. Jeho vlastnosťou je i to, že má rýchlu obnovu, teda ak sa zopakuje po dlhšom 
čase, rýchlo sa obnoví. Podľa SZO v tomto stave nie je ešte nutkavá potreba drogy, ale iba silná túžba po nej. 
Tendencia zvyšovať dávku je malá alebo chýba. Závislosť na droge je psychická a nie fyzická, nie je prítomný 
abstinenčný syndróm a všetky škodlivé účinky padajú na vrub jedinca skôr než na kohokoľvek iného. Návyk 
je prvým stupňom pre vývin závislosti. 

Droga po užití vyvolá u človeka zmenu, ktorá je pociťovaná ako príjemná a žiadúca. Táto príjemná 
zmena je vítaná a po odoznení účinku návykovej látky vzniká prianie po jej opakovaní. Ak je príležitosť stretnúť 
sa s drogou častejšie, a ak nevyvoláva výraznejšie, subjektívne registrovateľné vedľajšie účinky, začína sa 
meniť pôvodný záujem o zopakovanie príjemného pocitu po užití drogy na nutkavé prianie, neodolateľnú 
túžbu a nakoniec na potrebu, ktorá človeka ovláda (Skála, 1987). 
 
Modely vzniku drogovej závislosti 

Pochopiť patogenézu drogovej závislosti nie je jednoduché. Je to zložitý proces a preto si ľudia vytvorili 
a vytvárajú akési zjednodušené reprezentácie faktických alebo predpokladaných pozorovaní, ktoré im majú 
vznik drogovej závislosti pomôcť objasniť. V literatúre sa uvádza niekoľko modelov: 

Často býva uvádzaný - model zámky a kľúča, pričom človek je zámkou a droga kľúčom. Tak, ako sa 
hodí určitý kľúč k určitej zámke, tak isto sa hodí určitá droga k určitému jedincovi. Človek je akoby 
predurčený len na určitý druh drogy. Keď sa s ňou stretne, závislosť vznikne, pri stretnutí s iným typom 
drogy, sa závislosť rozvinúť nemusí ( Podhradský, Komárik, 1990). 

Druhým modelom je - model filmu a vývojky. Človek je exponovaným filmom a návyková látka zasa 
vývojkou. Ak sa stretne potencionálny narkoman s drogou, rozvinie sa závislosť. Ak sa potencionálny 
narkoman s psychoaktívnou  látkou nestretne, závislosť nevznikne. K závislosti nedôjde ani vtedy, 
keď sa s návykovou látkou stretne človek, ktorý nemá vlohu k tomu, aby sa stal narkomanom.  

Táto teória má nepochybne empirický podklad, pretože mnoho ľudí sa s drogou stretne, dokonca ju 
užíva  a napriek tomu sa  narkomanom nestane. No sú aj takí ľudia, ktorí sa stávajú závislými už po požití 
prvej účinnej dávky. 

Na tomto modele je problematické to, že nie je možné vopred určiť, ktorá osoba je disponovaná a 
ktorá nie. Pretože, ak sa drogová závislosť vyvinie, môžeme dodatočne tvrdiť, že išlo o disponovanú osobu. 
Za  hlavný nedostatok tohto obrazu  možno považovať preceňovanie významu   predispozície   k  toxikománii   
na  vznik  drogovej  závislosti. 

Toxikomanom sa podľa okolností môže stať každý človek! 
Tretí model vzniku závislosti možno vyjadriť rovnicou: - 

prakticky každý človek + návyková látka + precipitujúce  
okolnosti = drogová závislosť 

Tento model je najpravdepodobnejší. Jeho prednosťou je to, že upozorňuje na nebezpečenstvo vzniku 
závislosti u ktoréhokoľvek  človeka. Z tohto hľadiska je vhodný pre prevenciu. 

Iným modelom je model farmakologicko - biochemický, ktorý podľa Greefa a Dransfelda možno - 
formulovať takto: 

organizmus + opakovaný prísun drogy v krátkych 
intervaloch = návyk 
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pričom návyk je chápaný ako zvýšená tolerancia. Významné je zistenie, že k drogovej závislosti dochádza 
na celulárnej, resp. subcelulárnej (bunkovej, resp. ešte elementárnejšej) úrovni a tiež to, že proces učenia, a 
teda aj patogenézy drogovej závislosti, prebieha tiež na tejto úrovni, relatívne bez účasti mozgovej kôry. 

Štvrtým modelom je - spätnoväzbový model - každá akcia systému (organizmu) je ovplyvnená 
výsledkom akcie alebo akcii predchádzajúcich, o ktorých je regulátor činnosti informovaný signálmi 
spätnej väzby. Prednosťou tohto modelu je, že berie do úvahy viac faktorov a okolností ako modely 
uvedené predtým a že rešpektuje spätnú väzbu (Urban, 1973). 

 
Domnievame sa, že najpravdepodobnejší model vzniku drogovej závislosti, je tretí model (prakticky 

každý človek + návyková látka + precipitujúce okolnosti = drogová závislosť) a to najmä preto, že nevyvoláva 
dojem podceňovania nebezpečenstva závislosti, tak ako je to pri niektorých iných obrazoch. 

Najčastejšie typy drogovej závislosti u nás: 
1. typ primárny (návyková látka je od začiatku vedome zneužívaná ako droga) 
2. typ sekundárny (droga je užívaná najmä na začiatku „len ako“) 

 Primárny typ - jedinci z tejto skupiny berú drogy len kvôli ich účinkom, preto (hlavne na začiatku) 
zneužívajú všetko, čo členovia toxikomanickej skupiny označia termínom droga. 

Do tejto skupiny patria najmä mladí, kým do skupiny sekundárneho typu drogovej závislosti - pacienti 
stredného alebo vyššieho veku. Tí preferujú obyčajne iba určitý liek alebo lieky, ktorých účinky sú si blízke. 
Sú stále viac izolovaní a osamotení, kým mladí ľudia z prvej skupiny vytvárajú skoro vždy skupiny, „party“ s 
rôznym stupňom vnútornej organizovanosti (Skála, 1987).  

K sekundárnemu typu - patria ľudia, ktorí látku, ktorá sa pre nich neskôr stane návykovou drogou, 
najskôr užívajú ako liek. Sú presvedčení o jeho užitočnosti, potrebnosti a neskôr i nevyhnutnosti pre ich 
zdravotný stav, pričom ich zdravotný stav je narušený nejakými ťažkosťami, či chorobou. Tento druh môže 
byť navodený lekárom. Do tejto skupiny môžeme zaradiť i tých, čo berú drogu na dosiahnutie lepšieho výkonu 
alebo schopností naviac. Ľudia, ktorí patria do tejto skupiny, stále veria, že sa liečia alebo že len náhodne 
dopujú, i keď sa u nich už rozvinula závislosť. Vytvárajú si racionalizačný systém, pomocou ktorého seba i 
ostatných presviedčajú (alebo sa aspoň snažia presvedčiť), že daný liek je pre ich organizmus a zdravotný 
stav nevyhnutný. 

Drogy, ktoré sa dnes používajú a zneužívajú, môžeme rozdeliť asi do desiatich skupín, ktoré zároveň 
predstavujú typy drogovej závislosti: 

morfínový typ1.  (ópium, morfín, kodeín, heroín); 
barbiturátovo-alkoholový2.  typ (pivo, víno, liehoviny, deriváty kyseliny barbiturátovej hypnotiká, 
sedatíva, analgeticko - antipyretické  zmesi obsahujúce barbituráty); 
kokaínový typ3.  (kokaín); 
kanabisový typ4.  (hašiš, marihuana); 
amfetamínový typ5.  (Fenmetrazín, Psychoton); 
kathový typ6.  (Katha); 
halucinogénny typ7.  (LSD, Meskalín, Psilocybín); 
tabakizmus8.  (nikotinizmus); 
kofeinizmus9.  (káva, čaj, kakao, kola, mate, guarana); 
závislosť od analgetík a antipyretík10.  (Alnagon, Dinyl). 

Cieľom našej práce bolo študovať vzťah medzi drogovou závislosťou a kriminalitou z viacerých 
aspektov ako napríklad vek, vzdelanie, pohlavie, poradie návykových látok, vek užitia návykovej látky, 
vedomosti o škodlivosti návykových látok, ako aj schopnosť resocializácie a ukončenia užívania návykových 
látok.
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MATERIál, METODIKA, VýSlEDKy

Sledovania sme vykonali dotazníkovou metódou u 120 odsúdených a internovaných v nápravných 
zariadeniach pre výkon trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou a v Nitre – Chrenovej. Z celkového počtu 120 
internovaných respondentov bolo 60 mužov a 60 žien vo veku od 18 rokov života vyššie. Prieskum bol 
uskutočnený so súhlasom vedení jednotlivých nápravnovýchovných zariadení. Detaily – štruktúra dotazníka 
budú publikované na inom mieste.

Tabuľka 1 Rozdelenie odsúdených mužov a žien v jednotlivých vekových  kategóriách
                                                       

 Vek
(roky)

odsúdení

muži ženy

18 – 20 rokov 53,3% 0% 

21 – 25 rokov 30,0% 24,2% 

26 – 30 rokov 16,7% 45,5% 
31 – 40 rokov 0% 21,2% 

41 – 50 rokov 0% 9,1% 

spolu 100% 100% 

Pri prieskume odsúdených podľa veku sme zistili nasledovné: u mužov je najrizikovejšia skupina od 
18 do 25 rokov čo činilo 50 prípadov (83,3 %). U žien to bola veková hranica od 21 do 40 rokov. Tu sme 
zaznamenali 25 prípadov (90,9 %). Z výskumu vyplýva, že ženy začínali neskôr ako muži, až od 21. roku 
veku života. Uvedené  údaje sú vyhodnotené v tabuľke 1.

 
Tabuľka 2 Vzdelanostná úroveň odsúdených mužov a žien

  

Vzdelanie
odsúdení

muži ženy

neukončené základné 0% 12,1% 

ukončené základné 33,3% 51,5% 
stredoškolské bez maturity 23,3% 27,3% 

stredoškolské s maturitou 41,7% 9,1% 

vysokoškolské 1,7% 0% 

iné 0% 0% 

spolu 100% 100% 

Pri zisťovaní úrovne vzdelania odsúdených sme získali nasledovné výsledky:  Najrizikovejšia skupina 
u žien bola s ukončeným základným vzdelaním v počte 17 (51,5 %). U mužov to bolo na vyššej úrovni. 
Odsúdení z celkového počtu 60 (100 %) mali vzdelanie stredoškolské s maturitou, kde sme zaznamenali 25 
(41,7 %) prípadov. Uvedené údaje sú vyhodnotené v tabuľke 2. 
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Tabuľka 3 Rodinný stav odsúdených mužov a žien
 

 Rodinný stav
odsúdení

muži ženy

slobodný / slobodná 50,0% 63,6% 

ženatý / vydatá 21,6% 21,2% 

rozvedený / rozvedená 26,7% 15,2% 

vdovec / vdova 1,7 % 0% 

spolu 100% 100% 

Členenie odsúdených podľa rodinného stavu ukázalo tieto výsledky: Slobodné ženy tvorili 21 (63,6 
%), slobodní muži tvorili 30 (50%) prípadov z celkového počtu 60 (100 %), čo značí presnú polovicu. Ďalej 
to u mužov boli rozvedení v počte 16 (26,7 %), nasledovali ženatí v počte 13 (21,6 %), jeden prípad bol 
zaznamenaný v skupine vdovec 1 (1,7 %). Naopak u žien bola druhá v poradí vydatá, tu sme zaznamenali 7 
(21,2 %), nasledovali rozvedené v počte 5 (5,2 %). V skupine vdova nebol zaznamenaný ani jeden prípad 0 
(0%). Výsledky udáva tabuľka 3. 

Tabuľka 4 Ekonomická aktivita odsúdených mužov a žien

Ekonomická  aktivita
odsúdení

muži ženy 

študent / študentka 16,6% 0% 

zamestnaný / zamestnaná 5,0% 12,1% 

nezamestnaný /nezamestnaná 58,4% 84,8% 

podnikateľ / podnikateľka 20,0% 0% 

iné 0% 3,1% 

spolu 100% 100% 

V ďalšej tabuľke sme triedili odsúdených podľa ekonomickej aktivity. U mužov z radov študentov sme 
zaznamenali  10 (16,6 %) prípadov, naopak u žien ani jeden prípad. Najväčšie zastúpenie u oboch skupín 
bolo z radov nezamestnaných muži činili 35 (58,4 %), ženy 28 (84,8 %). Potom nasledovali zamestnaní: 
ženy 4 ( 12,1 % ), muži 3 (5,0 %). V skupine  podnikateľ figurovalo 12 (20%) mužov, u žien nebola žiadna. V 
skupine iné u žien bol 1 prípad (3,1 %). Výsledky udáva tabuľka 4. 
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Tabuľka 5 Druhy užívaných návykových látok mužov a žien
 

Droga 
odsúdení

muži ženy 

heroín 76,6% 93,8% 
kokaín 5,0% 0% 

toluén 6,7% 3,1% 

marihuana 11,7% 0% 

extáza 0% 3,1% 

spolu 100% 100% 

Poradie užívanej návykovej látky bolo nasledovné. U oboch skupín, muži i ženy udávali na prvom 
mieste zhodne heroín muži 46 (76,6 %), ženy 31 (93,8 %). Muži na druhom mieste uviedli marihuanu 7 (11,7 
%), nasledoval toluén 4 (6,7 %), na poslednom mieste muži uviedli kokaín 3 (5 %). Ženy na druhom mieste 
zhodne uviedli toluén a extázu, tu sme zaznamenali po 1 (3,1 %) prípade. U žien v skupine užívanej drogy 
kokaín a marihuana nebol zaznamenaný ani jeden prípad. Uvedené údaje uvádzame v tabuľke 5. 

Tabuľka 6 Spôsoby získavania návykovej látky mužov a žien

Získanie drogy
odsúdení

muži ženy 

od kamaráta zadarmo 28,3% 15,15% 

od kamaráta za peniaze 13,5% 13,6% 

od kamaráta za protislužbu 20% 3,05% 

kolovala v skupine kamarátov 16,7% 13,65% 

od dílera 11,5% 37,85% 

od súrodencov 0% 3,05% 

od rodičov 0% 1,56% 

od neznámeho človeka 10% 12,1% 

spolu 100% 100% 

Akým spôsobom sa odsúdení dostali k návykovej látke, je ďalšia otázka výskumu. Od kamaráta 
zadarmo uviedlo muži 17 (28,3 %), ženy 10 (30,3 %), čo značí, že muži boli u kamarátov úspešnejší. Od 
dílera získalo najviac  žien až 25 (75,7 %) prípadov, u mužov to bolo iba v 7 (11,5 %) prípadoch. Od kamaráta 
za peniaze uviedli muži 8 (13,5 %), ženy 9 (27,2 %) prípadoch. Od kamaráta za protislužbu v 12 (20,0 %) 
prípadoch uviedli muži, naopak ženy uviedli v 2 (6,1 %) prípadoch. Od súrodencov a rodičov muži neudávajú 
ani jeden prípad. Ženy získali drogu od súrodencov v 2 (6,1 %) prípadoch, rodičia figurujú u žien v 1 (3,1 %) 
prípade. Od neznámeho človeka ich získalo: muži v počte 6 (10 %), ženy v počte 8 (24,2 %). Hodnota u žien 
presahuje 100 %, nakoľko odsúdené odpovede kombinovali. Výsledky uvádza tabuľka 6. 
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Tabuľka 7  Prostredie, v ktorom jedinci užívali návykovú látku

Prostredie získania drogy
odsúdení

muži ženy

v pohostinstve, kaviarni, v bare 33,4% 24% 

na diskotéke alebo koncerte 30% 30%
na ulici, v parku 13,4% 20% 

na stanici (žel., aut.), vo vlaku, v autobuse 3,4% 4% 

v škole 5,0% 8% 

v klube 8,3% 4% 

inde 6,5% 10% 

spolu 100% 100%

V akom prostredí ste drogu užívali? Pohostinstvo, kaviareň, bar uvádzalo z celkového počtu 60 mužov 
20 (33,4 %) prípadov. Naopak ženy na prvom mieste uviedli prostredie na diskotéke a na koncerte 16 (48,5 
%) prípadoch. Na druhom mieste odsúdené uvádzajú pohostinstvo, kaviareň, bar 13 (39,4 %) a ulicu a 
park tiež 13 (39,4 %) prípadoch. U mužov je zastúpené druhé miesto na diskotéke a na koncerte 18 (30 %) 
prípadoch. Hodnoty opäť prekročili u žien 100 % v dôsledku kombinácií odpovedí. Získané údaje sú uvedené 
v tabuľke 7. 
 

Tabuľka 8 Dôvody, ktoré viedli mužov a žien užiť návykovú  látku prvýkrát

 Dôvod užitia drogy
odsúdení

muži ženy

zvedavosť, drogu užívajú aj iní priatelia 16,6% 21,2% 
ponúkol mi ju priateľ 20% 15,1% 

nudil som sa 0% 9,1% 

cítil som sa zle a počul som, že droga mi pomôže 0% 3,1% 

chcel som prežiť niečo nové 13,4% 12,1% 

chcel som uniknúť problémom 10% 15,1% 

problémy v rodine 6,8% 18,2% 

problémy v škole, na   pracovisku 16,6% 0% 

iné 0% 3,1% 

spolu 100% 100% 

Ako dopadlo rozdelenie odsúdených podľa dôvodu užívania návykovej látky? U mužov to bolo na 
podnet priateľa, ktorý mu ju ponúkol uviedli 12 (20 %). Naopak u žien to bola zvedavosť, lebo drogu užívajú 
aj iní priatelia v 7 (21,2 %) prípadoch. Ďalej u mužov na druhom mieste figurovala zvedavosť a užívanie drogy 
u priateľov v 10 (16,6 %) prípadoch, príčinou problémov v škole a na pracovisku uviedli tiež 10 (16,6 %), 
ďalej ako dôvod uvádzali „prežiť niečo nové“ 8 (13,4 %), únik pred problémom v droge hľadali 6 (10 %), ako 
problém v rodine uvádzali 4 (6,8 %). U žien na druhom mieste boli problémy v rodine 6 (18,2 %),  zhodne v 5 
(15,1 %) prípadoch uviedli ako dôvod „ponuku od priateľa“ a „únik pred problémom“, 4 (12,1 %) chceli prežiť 
niečo nové, z nudy to boli 3 (9,1 %) prípady. Iné dôvody uviedla odsúdená v 1 (3,1 %) prípade. Z výskumu 
vyplýva, že u mužov bol na príčine „priateľ“. Ženy dohnala ku skutku zvedavosť a príklad priateľa. Výsledky 
uvádza tabuľka 8. 
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Tabuľka 9 Spôsoby užívania návykových látok u mužov a žien

Spôsob užitia drogy
odsúdení

muži ženy

fajčenie 16,7% 32,0% 

čuchanie 6,7% 12,0% 

injekčne 76,6% 40,0% 
iný 0% 15,0% 

spolu 100% 100% 

Akým spôsobom ste si aplikovali návykovú látku? Zo 60 (100 %) odsúdených mužov najviac 46 (76,6 %) 
si ich aplikovalo návykovú látku injekčne. Podobne  aj ženy uviedli tento spôsob na prvom mieste 26 (78,8 
%) prípadoch. Fajčenie ako druhý dôvod uviedli muži 10 (16,7 %), ženy 21 (63,6 %) prípadoch. Čuchanie si 
obľúbili 4 muži (6,7 %), ženy 8 (24,2 %). Iný spôsob uviedli iba ženy 10 (30,3 %). Údaje sú uvedené v tabuľke 
9. 

Tabuľka 10 Periodicita užívania návykových látok u mužov a žien
  

Periodicita užívania
odsúdení

muži ženy

menej ako 2x týždenne 0% 0% 

2x týždenne 5% 6,1% 

denne 50% 15,2% 

viackrát denne 45% 78,7% 
príležitostne 0% 0% 

spolu 100% 100% 

Ako často užívali návykovú látku? Menej ako 2x týždenne neuviedla ani jedna skupina či už mužov 
alebo žien. 2x týždenne priznali muži v 3 (5 %) prípadoch, ženy sa priznali v 2 (6,1 %) prípadoch. Denne 
prepadlo užívaniu návykových látok u mužov 30 (50 %) až polovica odsúdených. Ženy denne  drogovali  5 
(15,2 %) prípadoch. Viackrát denne sa priznalo 27 (45 %) mužov, u žien to bolo 26 (78,7 %) prípadov z 
celkového počtu 33 (100 %).Údaje uvádzame v tabuľke 10.  

Tabuľka 11 Dĺžka obdobia pravidelného užívania návykových látok u mužov a žien
 

Dĺžka užívania
odsúdení

muži ženy 

do 3 mesiacov 0% 3,1% 

do 6 mesiacov 21,6% 9,1% 

viac ako 6 mesiacov 6,8% 3,1% 

rok 36,6% 3,1% 

viac ako rok 35% 54,3% 
kontinuálne 0% 21,2% 
iba periodicky 0% 6,1% 

spolu 100% 100% 
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Ďalej nás zaujímala dĺžka obdobia pravidelného užívania návykových látok. Muži uviedli rok v 22 
(36,6 %) prípadoch, u žien to priznala iba 1 (3,1 %). Viac ako rok uvádzali ženy 18 (54,3 %), druhé miesto 
tejto dĺžke obdobia priznalo 21 (35 %) mužov. Do troch mesiacov evidujeme 1 (3,1 %) prípad u žien. Do 6 
mesiacov sa priznalo 13 (21,6 %) mužov a 3 (9,1 %) žien. Viac ako 6 mesiacov označilo 4 (6,8 %) mužov, 1 
(3,1 %) žena. Kontinuálne to boli ženy v 7 (21,2 %) prípadoch. Časový úsek „iba periodicky“ označili 2 (6,1 
%) odsúdené. Odsúdení muži časový úsek kontinuálne a iba periodicky neudávajú. Získané údaje uvádzame 
v tabuľke 11. 
 

Tabuľka 12 Spôsob života po skončení trestu (prepustení na slobodu) s návykovou látkou

Úspechy resocializácie
odsúdení

muži ženy 

áno 10% 0% 

nie 75% 72,2% 

neviem 15% 27,8% 

spolu 100% 100% 

Či po skončení trestu odňatia slobody a po prepustení na slobodu budú užívať návykovú látku sme 
zistili nasledovné. Nepodľahnúť sa rozhodlo u mužov 45 (75 %), čo je viac ako polovica, u žien to bola tiež 
väčšina 24 (72,2 %) prípadov. Nevedelo sa rozhodnúť zhodne v 9 (15 %) prípadoch muži, v 9 (27,8 %) 
prípadoch ženy. Pokračovať v užívaní drog po prepustení na slobodu uviedlo 6 (10 %) odsúdených mužov. 
Ženy neuviedli ani jednu kladnú odpoveď. Uvedené údaje sú uvádzané v tabuľke 12. 
 
DISKUSIA, ZáVER A ODpORÚčANIA pRE pRAX
 

S dlhoočakávanou demokratizáciou našej spoločnosti v 90-tych rokoch 20-teho storočia dochádza k 
zásadným zmenám spoločenského vedomia. Uvedené zmeny však prinášajú so sebou i negatívne javy. O 
jednom z nich píšem vo svojej práci. 

Vznik a vývoj drogových závislostí je starý ako ľudstvo samé, mení však svoje formy a príčiny. Čo je 
dôsledok masového vývoja týchto závislostí v dnešnej dobe nie je úplne jasné a zrejme u každého jedinca sú 
rôzne dominanty. Medzi najdôležitejšie možno zaradiť: 

 - strata istôt a práce, 
 - migrácia a turistika, 
 - vyššie nároky v zamestnaní, 
 - rozpad tradičných hodnôt a vzťahov. 

Všetky tieto skutočnosti vedú k stupňovaniu psycho – sociálno – ekonomického stresu s prudkým 
nárastom výskytu civilizačných chorôb v dôsledku maladaptácie. V širšom význame slova patria i drogové 
závislosti do tejto skupiny.  

Pred rokom 1989 problematika závislosti už nebola tabu v našej spoločnosti, ale prevládala forma 
inhalačná. Riedidlá, laky a čističe škvŕn boli bežne dostupné v predajniach s drogistickým tovarom. Náročnejší 
siahali po liekovej forme, kde bývalý režim ešte neumožňoval presné sledovanie týchto liečív. 

Po otvorení sa svetu zaplavili našu krajinu tvrdé návykové látky, ktoré k nám prichádzali tzv. „Balkánskou 
cestou“. Spoločnosť sa dostala do situácie, na ktorú nebola pripravená. Chýbali skúsenosti a liečebne pre 
drogovo závislých.  

Dnes síce neskoro, ale predsa začínajú odborníci dvíhať prst a varujú spoločnosť i ústavných činiteľov 
pred vážnou situáciou, ktorá u nás je a môže sa ešte zhoršovať. Varovania o škodlivosti fajčenia na krabičke 
cigariet, neustále zvyšovanie spotrebnej dane tabakových a alkoholických výrobkov neprineslo žiaden 
výsledný efekt. Naopak, zvýšila sa trestná činnosť na obstarávanie si prostriedkov na tieto látky. Počnúc 
krádežami v obchodoch, vykrádaní bytov a automobilov, okradnutie spoluobčanov s ťažkým ublížením 

Stančiak J., ...:        Návykové látky, kriminalita, prevencia



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 236

na zdraví až plánovanou vraždou. Pravidelne masovo komunikačné média prinášajú správy, nad ktorými 
nestačí len krútiť hlavou, ale jednoznačne zaujať postoj. Poburujúce je, že v „drogových aférach„ sú často 
zapletení i príslušníci polície, ktorí sa snažia zahladzovať stopy k „bossom narkomafie“ a tak z tejto činnosti 
tiež profitujú. 

Spoločnosť by sa mala jasne postaviť proti všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, distribúcii a 
konzumácii týchto návykových látok. Veď peniaze, ktoré sú určené pre centrá pre liečbu drogových závislostí 
by sa môhli použiť na transplantačný alebo onkologický program. Nejde predsa o malé čiastky. 

Sprísnenou legislatívou, ktorá bude tvrdšie postihovať všetkých zainteresovaných do obchodu s 
návykovými látkami, zabránenie legalizácie marihuany a  správne vedená osveta by určite priniesli očakávané 
výsledky.

Prevencia (z lat. praeventus = zákrok vopred) - v najširšom slova zmysle predchádzanie nejakým, 
spravidla škodlivým vplyvom. Najčastejšie sa tento pojem používa v medicíne, kde prevencia vlastne 
predstavuje súbor činností, ktoré vedú k zabráneniu vzniku chorôb, zranení a ich následkov a pomáhajú 
udržať optimálny stav zdravia, posilňovať ho a rozvíjať. Pri prevencii drogovej závislosti ide tiež o zabránenie 
vzniku a šírenia javu a jeho negatívnych dôsledkov. Všeobecne sa súdi, že predchádzanie negatívnym 
dôsledkom niektorých nežiadúcich javov je z hľadiska sociálneho, ekonomického, zdravotného a pod. 
výhodnejšie ako zákroky proti už vzniknutým defektom. Za optimálnu stratégiu sa považuje posilňovanie a 
podpora pozitívnych podmienok daného systému ako celku, čo však nie je jednoduché. Ľudské správanie nie 
je výlučne produktom logicky konzistentného racionálneho programu, a preto stereotyp podávania informácií 
a poučovania o správnom konaní a jednaní, považovaný za hlavnú metódu prevencie, často zlyháva (Kapr, 
1996). 

Keďže sú drogy problémom, ktorý zasahuje do mnohých oblastí života, nemôžeme ho riešiť izolovane, 
ale na základe spolupráce viacerých rezortov a inštitúcií, pretože je nevyhnutná spolupráca rôznych zložiek 
spoločnosti. Do preventívnych aktivít by mali byť zapojení vrstovníci, vláda, parlament, miestne samosprávy, 
významné osobnosti, zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre liečbu závislostí, médiá, inštitúcie zaoberajúce 
sa výchovou a vzdelávaním, kultúrne zariadenia, pedagogicko-psychologické poradne, cirkev a jej zariadenia, 
sociálne služby, inštitúcie tretieho sektoru, polícia, súdy, armáda (Hupková,1996).  

Heller (1996) uvádza, že občanovi treba poskytnúť: 
ochranu pred ponukou drogy a pred nátlakom k zapojeniu sa do nelegálneho trhu; - 
poznatky, zručnosti a motiváciu k tomu, aby dokázal čeliť ponuke návykovej látky, ak sa tak - 
rozhodne;
možnosť vyhľadať pomoc v prípade, že je návykovou látkou ohrozené jeho zdravie, či sociálne - 
postavenie; 
možnosť resocializácie v prípade, že bol závislý a sociálne zlyhal. - 

Ďalej uvádza, že výkonná moc má svoje nezastupiteľné miesto v oblasti obmedzenia prístupu drogy 
k potencionálnemu spotrebiteľovi, tu ide najmä o prevenciu a represiu trestnej činnosti súvisiacej s drogami, 
obmedzovanie „prania špinavých peňazí“, kontrolu ilegálneho zaobchádzania s návykovými látkami. Čo sa 
týka dopytu, tu je potrebná široká prevencia abúzu drog. Je dôležité orientovanie sa na zdravý spôsob života, 
v ktorom nemajú miesto drogy, u širokých vrstiev populácie, ohrozených skupín i postihnutých jedincov. V 
tejto oblasti je miesto pre štátne, rovnako ako pre dobrovoľné organizácie. 

Cieľom  prevencie drogovej závislosti je ovplyvnenie základných  prvkov konzumácie drog. Ide o 
orientáciu na zníženie spotreby návykových látok, posunutie veku začiatku konzumácie, obmedzenie 
dostupnosti návykových látok. 
Prevencia drogovej závislosti je aktivita vedúca k posilneniu a ochrane zdravia a k výchove k zdravému 
životnému štýlu. 
Primárna prevencia sa orientuje na udržanie a podporu zdravia celej populácie.
Ovplyvňujú sa mechanizmy vzniku  a vývoja závislosti.  Je zameraná na zdravú populáciu a motivuje ju k 
plnohodnotnému životu bez drog. Ide vlastne o edukačný princíp o konfliktoch, krízach a zážitkoch. 
Sekundárna prevencia zahŕňa pomoc v existujúcom nebezpečenstve 
závislosti. Snaží sa o to, aby sa čo najskôr rozpoznali symtómy či prodrómy závislosti  a čo  najrýchlejšie  
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obmedziť  a zmierniť  následné  škody pri nadmernom užívaní drog. 
Súčasne ponúka rozvoj životných programov bez návykových látok. Sú to programy, ktoré sa orientujú na 
ovplyvnenie správania a konania, ale sú orientované i na sociálnu prácu. Ich cieľom je zmeniť systémy 
závislosti a dosiahnuť stav zdravia vlastným pričinením. 
Terciálna prevencia sa zaoberá opatreniami, ktoré zabraňujú návratu akútneho štádia závislosti, 
recidívy, podporujú výsledky terapie a postupného odstraňovania dôsledkov závislosti. ide o podporu 
vytvárania nového hodnotového rebríčka, aktívneho spôsobu života. 
Záver

Civilizačná záťaž obyvateľstva je výrazná čo zhoršuje bio – psycho- sociálnu pohodu jedinca a súčasná 1. 
svetová liberalizácia neobišla ani slovenskú populáciu.  
Na základe našich výsledkov môžeme uzatvárať, že užívanie návykových látok sa posúva od 2. 
nevinných k tvrdým drogám. 
Vzhľadom na to, že ide o návykové látky so silnou fyzickou i psychickou závislosťou, stúpa aj počet 3. 
delikventov. 
Obstarávanie návykových látok je aj finančne náročné a preto delikventi sa utiekajú ku kriminálnym 4. 
činom čo naše výsledky jednoznačne dokumentujú. 
Zvýšená kriminalita v súvislosti s návykovými látkami je u jedincov rozličných vekových skupinách s 5. 
nižšou vzdelanostnou úrovňou, ženskú populáciu nevynímajúc. U mužov s neukončeným základným 
vzdelaním nezaznamenávame ani jeden prípad (0%), u žien to boli 4 (12,1%) . Ukončené základné 
vzdelanie u mužov z celkového počtu 60  malo 20 (33,3%), u žien 17 (51,5%) prípadov. Stredoškolské 
bez maturity u mužov bolo v 14 (3,3%) prípadoch, u žien to činili 9 (7,3%) prípadov. Stredoškolské s 
maturitou dosiahli u mužov 25 (41,7%), u žien to boli len 3 (9,1%). S vysokoškolským vzdelaním sme 
zistili iba 1 (1,7%) prípad u mužov. U žien tento stupeň vzdelania nedosiahla ani jedna odsúdená.  

  
Odporúčania pre prax
 

Venovať zvýšenú pozornosť všetkým druhom prevencie na všetkých úrovniach. 1. 
V žiadnom prípade neodporúčame legalizáciu marihuany, nakoľko „mäkké drogy“ sú vstupnou bránou 2. 
do pekla tvrdých drog. 
Výchovou pôsobiť pri spoločenských zábavách  a diskotékach ktoré taktiež môžu byť „zdrojom 3. 
predaja drog .Nie je ojedinelé, že úmyselne sa dávajú nič netušiacim osobám návykové látky do 
nealkoholických nápojov s úmyslom vyvolať závislosť a tak získať ďalšiu klientelu. 
Zriaďovatelia  a usporiadatelia takýchto akcií by sa mali spätne zaujímať o účastníkov takýchto 4. 
podujatí, nakoľko návyková látka býva často zaplatená vstupenke na takúto akciu. 
Zriaďovatelia a usporiadatelia by mali byť pravidelne preverovaní z hľadiska občianskej bezúhonnosti. 5. 
Nebýva výnimkou, že usporiadatelia bývajú často i distribútormi návykových látok. 
Venovať zvýšenú výchovu u dospievajúcej mládeže rôznymi prednáškami a inými aktivitami (turistika, 6. 
účasť na dobrovoľných a humanitných podujatiach, rôzne športové podujatia zamerané na protidrogovú 
aktivitu). 

Našim odporúčaním a záverom je všemožne prispieť k tomu aby spoločnosť bola bez návykových 
látok. Počnúc obmedzením fajčenia, pitia alkoholických nápojov cez „mäkké“ návykové látky, končiac „tvrdými“ 
návykovými látkami. K tomuto je potrebná súčinnosť rodiny, školy, dobrovoľných združení, charitatívnych 
organizácií, centier pre liečbu drogových závislostí a v neposlednom rade aj štátu. 
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VýZNAM ODBORNÉ pOMOCI přI DOMáCÍM NáSIlÍ

Břendová M.1, Lečko B.2
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2Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Souhrn

Domácí násilí se vždy odehrává v rámci intimního vztahu. Jedná se o ovládání nebo podmanění si jiné 
lidské bytosti ponížením a chováním zaměřeným na vyvolávání strachu, jako je fyzické a citové zneužívání.

Žádné násilí, tedy ani domácí násilí, nesmí být soukromou záležitostí a proto je v těchto případech 
plně odůvodněna legitimnost zásahu ze strany státu. Omezování všech forem násilí včetně domácího násilí 
patří k zásadním úkolům resortu ministerstva vnitra.

Řešení případů domácího násilí vyžaduje interdisciplinární spolupráci a předpokládá včasnou a kvalitní 
intervenci především ze strany policistů, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků nestátních organizací. 
Pro plnění tohoto úkolu je nezbytně třeba zaměřit se na kvalitní profesní přípravu zainteresovaných orgánů a 
zejména na včasnou prevenci rozpoznáním signálů tohoto sociálně – patologického jevu.

Klíčová slova: Domácí násilí. Fyzické násilí. Sexuální násilí. Ekonomické násilí. Citové týrání a vydírání. 
Syndrom týrané ženy.

Úvod

 Rodina je považována za nejtypičtější příklad primární skupiny. Pro většinu lidí je nejdůležitějším 
mikroprostředím, spojující v sobě bezpečí a jistotu. Proto se tvrzení, že se agrese a násilí mohou vyskytovat 
v jakýchkoliv vztazích střetává s tendencemi nevztahovat to na rodinu. Sociální stereotyp považovat rodinu 
ze teritorium lásky, pomoci a opory je však už nějaký čas tvrdě konfrontovaný s nekompromisními údaji o 
tom, kolik násilí se v rodinách vyskytuje. Nejnovější průzkumy ukazují, že skutečnost v této oblasti je velmi 
vážná. Násilí v rodině může mít různé konkrétní podoby: od týrání dětí přes trýznění seniorů, až po  násilí 
mezi mužem a ženou. 

Rodina jako sociální skupina má lepší možnosti vytvořit si svoje pravidla jednání vůči sama sobě. 
Jestliže někdo využije svoji převahu a vynutí si právo uplatňovat násilí jako součást domácích pravidel, za 
dveřmi jeho bytu mu v tom nemůže prakticky nikdo zabránit. Značná část společnosti totiž stále vnímá násilí 
uvnitř rodin spíše jako privátní věc, ve které se člověk může jen stěží orientovat a proto učiní lépe, když se 
nebude vůbec vměšovat. Z výzkumů vyplývá, že většina postižených nechce „agresora“ potrestat, ale „pouze 
hledá pomoc“. 

Pod pojmem domácí násilí se rozumí stupňující se opakované násilí fyzické, psychické, sexuální 
povahy mezi manželi nebo partnery, sociální izolace a ekonomické omezování. Ve svém životě se z některou 
forem násilí setkalo v rodině 38 procent českých žen. Rány, kopance, pokousání, to vše může najít lékař na 
těle obětí domácího násilí. Ženy jsou fyzicky napadány, ponižovány před dětmi i známými, násilím je na nich 
vynucován sexuální styk. Jen malé procento žen najde odvahu podat na agresora trestní oznámení nebo se 
alespoň svěřit kamarádce.(10)

Velmi důležité je věnovat pozornost také dětem, žijících v rodinách s domácím násilím, neboť 
v osmdesáti procentech případů jsou jejími svědky. Jakékoliv násilí, kterému je dítě vystaveno ať už přímo 
nebo nepřímo, působí na jeho zdravý vývoj a odráží se ve vývoji charakterových vlastností, v psychice, 
v sociálním začleňování nebo v komunikaci. Děti jako svědci domácího násilí trpí stejně jako děti, které jsou 
samy týrány.

Co je to domácí násilí?
Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (či například vynucenou 
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izolaci), k nímž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli 
jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři (dochází ale i násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti 
mužům či násilí v homosexuálních vztazích aj.). Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního 
postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám a podobně.
(9)

Formy domácího násilí
V dalším přehledu bychom chtěly uvést způsoby a metody, ke kterým se agresoři nejčastěji uchylují. 

To by mělo pomoci ujasnit si, co je již projev domácího násilí. Čím více prvků podobného chování agresora 
se v něm promítá, tím horší může situace v rodině, ve vztahu být. Rozpoznání signálů poukazujících na 
násilí je důležité k tomu, aby se mu dalo předejít či ho přerušit.(2)
 Fyzické násilí – násilí namířené proti členu rodiny (manželce, dětem, případně oblíbenému  zvířeti), justify 
např. škrcení, kopání, fackování, bití či mlácení o zeď, rány pěstí, ohrožování zbraní, pokus zabít napadeného 
či někoho, koho miluje, vyhrožování násilím.
 Sexuální násilí – používání síly či výhrůžek za účelem donutit poškozeného k sexu nebo k sexuálním 
praktikám, které odmítá, jednání se ženou jako se sexuálním objektem. V sexuálním násilí často nejde o 
intimity, ale cílem je ponížit partnerku k demonstraci vlastní síly.
 Ekonomická kontrola a vydírání – zamezit osobě v získání, udržení zaměstnání či jiné úmyslné narušování 
její práce, způsobit, aby musela o peníze žádat, dávat jí kapesné, brát jí peníze, znemožnit jí přístup k 
rodinným příjmům.
 Citové týrání a vydírání – působit na osobu, aby o sobě měla špatné mínění, srážet jí, nazývat jí hanlivými 
jmény, způsobit, aby si myslela, že je blázen, kritizovat její paměť, ponižovat ji, způsobit, aby se cítila provinile, 
že něco zavinila. K tomuto mohou být zneužívány i děti, např. způsobit, aby měla výčitky svědomí ve vztahu 
k dětem/vnukům, používat je k vyřizování vzkazů, vyhrožovat, že se s nimi již nesetká.
 Destruktivní kritika – nadávání, obviňování, pokořující poznámky či gesta.
 Nátlaková taktika – nátlak obviňováním či jinou formou zastrašování, nečestné ovlivňování dětí, rozkazování, 
co má dělat, zabraňování spánku či odpírání potravy.
 Izolace – bránění navštívit příbuzné či přátele, odmítání vydat klíče, sledování telefonátů, pronásledování, 
nečekané kontrolní návštěvy či telefony.
 
Znevažování a podceňování osobnosti – ponižování ve společnosti, neposlouchání či přerušování hovoru 
s cílem dát najevo, kdo „má skutečnou moc“ nebo jiný způsob, jak zesměšnit.

Vydírání sebedestruktivním chováním – vyhrožování sebevraždou či jinými formami sebepoškozování, 
neučiníte-li, co si přeje.
 Zastrašování – způsobit, aby se oběť bála, a to zlými pohledy, různými činy, gesty, rozbíjením věcí, ničením 
jejího majetku, předváděním zbraní, demonstrativním týráním zvířat. 
Omezování a výhrůžky – mít dohled nad tím, co dělá, s kým se vídá a mluví, co čte, kam jde, omezovat 
její zájmy mimo domov, používat žárlivost k ospravedlnění svých činů, říkat či splňovat hrozby a způsobovat 
bolest, přinutit ji, aby vzala zpět svou žalobu, vyhrožovat, že zůstane sama, nutit ji, aby prováděla nezákonné 
věci a vyhrožovat jí oznámením této činnosti. 
 Sociální násilí – využívání mužských privilegií, chování se vůči ženě jako k pomocné síle, služce, dělání 
veškerých rozhodnutí, využívání dětí jako prostředku nátlaku, znemožňování ženy v sociálním prostředí. 
 Emulační bludy - chorobná žárlivost, která se vyskytuje u chronických alkoholiků, někdy spojená dokonce 
s emulačními (žárliveckými) bludy, nepotřebuje žádné signály o nevěře partnera.(4) Vlivem dlouhodobého 
pití narůstá odpor jejich žen k pohlavnímu soužití a zároveň klesá sexuální potence těchto mužů. Žárlivec 
žije v permanentních obavách, že by mu jeho partner mohl být nevěrný, případně v přesvědčení, že mu již 
jistě nevěrný byl. Zcela bezdůvodně pak vyvíjí ty nejnesmyslnější aktivity. Prohlížení partnerových kapes, 
kabelek, časté nečekané kontroly či sledování, patří k běžnému koloritu podobného nikdy dokladem toho, že 
pátral zbytečně a nepodloženě, ale jen nezvratným důkazem toho, že pátral málo. Jeho myšlenky i jednání 
mívají až nutkavý charakter, žárlivecké dialogy jsou pak prakticky na denním pořádku. Taková oběť se pak 
mění ve štvanou zvěř. Pravý žárlivec je s to žárlit i na partnera, kterého bude mít 24 hodin denně doma pod 
zámkem a sám jej bude hlídat. ”Nic mi neříkej, stejně vím, nač myslíš. Vždyť Ti to kouká z očí.
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Znaky domácího násilí

Dlouhodobost- 
Převaha fyzického a psychického násilí- 
Odehrává se v soukromí- 
Opakování a postupný nárůst násilných incidentů /nabývá na intenzitě/- 
Postupně se vytrácí důvod- 
Často přihlížejí děti- 
Oběť vyhledává pomoc, až když jí jde o život- 
Týrání trvá roky /průměrná doba se odhaduje až na 6 let/- 
Násilí na ženách (- 6)

Týrané skupiny:

Násilí na dětech- 
Násilí na seniorech- 
Násilí na zdravotně postižených- 
Násilí na mužích- 
Násilí na ženách- 

Týrané děti
 Podle posledních odborných odhadů, které byly zveřejněny v médiích, je v České republice 

týráno nejméně dvacet tisíc dětí. V naprosté většině případů však není týrání odhaleno a trvá po celé 
dětství dítěte, které obvykle není schopno samo se dovolat pomoci. Několik desítek dětí ročně u nás na 
následky týrání umírá. Kolem dvanácti jich spáchá sebevraždu. Smrtelnými následky týrání jsou nejvíce 
ohroženy děti kojeneckého a batolecího věku, a to vzhledem ke své zvýšené zranitelnosti a naprosté 
bezbrannosti. Týrané děti často vůbec nechodí ven ani nenavštěvují žádná kolektivní zařízení. Většinou 
unikají i lékařskému dohledu. Zdraví a život týraného dítěte tak závisí na všímavosti okolí a včasném 
oznámení skutečností, které týrání nasvědčují.(3)

Od roku 1994 to již není povinnost jen morální, ale i právní, s možností trestního postihu za její 
zanedbání.

Násilí páchané na seniorech
Hovoříme-li o problematice špatného zacházení se seniory, bude nezbytné předem stanovit, že 

špatným zacházením bude zejména rozuměno úmyslné neuspokojování nezbytných základních potřeb 
seniora nebo takové úmyslné jednání, které má za cíl starší osobě psychicky nebo fyzicky ublížit.

Existují důvody, které násilí na seniorech činí obzvlášť závažným: 
senior nemá sílu se bránit a neví, na koho se obrátit s žádostí o pomoc, - 
pachateli takového násilí jsou často vlastní děti starých lidí, senioři mají tendenci násilí zamlčovat a - 
děti si idealizovat, 
o násilí páchaném na starých lidech se často dozvídáme až po smrti takového člověka, kdy lékař - 
najde staré pohmožděniny a stopy po bití. 

Zdravotně postižení a domácí násilí

Násilí páchané na zdravotně postižených ze strany blízkých osob je jevem, který je dosud skrytý ve své 
latenci, ale kterému je třeba věnovat náležitou pozornost.

Je třeba zdůraznit, že vztah založený na psychickém týrání či dokonce fyzickém nebo sexuálním násilí 
je nesmírně složitou a traumatizující zkušeností i pro zdravého člověka bez handicapu. Vždyť pro člověka 
zdravého je velice těžké vymanit se ze vztahu závislosti a podřízenosti vůči násilníkovi a začít proti němu 
bojovat. 
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Člověk zdravotně postižený má pozici nesmírně ztíženou tím, že jeho vztah vůči násilníkovi je většinou 
velice intenzivní a založen jak na objektivní nutnosti poskytování péče z jeho strany, tak na citové vazbě, 
která může v souvislosti s handicapem nabýt poměrně intenzivního charakteru.

Handicapovaný člověk je na svého agresora a jeho péči nezřídka zcela odkázán a je mu tak kompletně 
vydán na milost a nemilost. Možnosti obrany člověka zdravotně postiženého jsou minimální a to v závislosti 
na typu handicapu

I muži se stávají obětí domácího násilí
Opačná pozice, tj. muž v roli oběti domácího násilí, je ojedinělým případem. Nicméně i takoví muži 

existují. Nejčastěji jsou muži týrání psychicky.
Poslední dobou narostl také počet týraných mužů a předpokládá se, že skutečné číslo je mnohem 

vyšší než udávaných pět procent, to je ale obvykle v párech, kde je muž o hodně (řádově o desítky) let 
starší než jeho partnerka, tohle týrání hraničí s týráním seniorů. Jak uvádí odborníci na domácí násilí, je 
registrován prudký vývoj informací o týraných mužích. Když je totiž problém detabuizován a lidé o něm slyší, 
jsou ochotnější sdělit svůj problém. Poslední výzkumy ukazují, že muži jsou týráni stejně jako ženy. Byl 
zaznamenán i případ, kdy vysokoškolsky vzdělaného, dobře situovaného muže poškozovala krásná křehká 
blondýna.
 
Cyklus domácího násilí

Případy domácího násilí mají většinou podobný průběh. Domácí násilí je ale specifické také tím, že 
samo od sebe neustane, naopak má tendenci se stupňovat. Nejmarkantnějším znakem domácího násilí 
je reviktimizace, tj. opakované poškozování obětí. Ty jsou opakovaně zraňovány (ať už fyzicky, psychicky, 
emocionálně či sexuálně) osobou, které původně důvěřovaly natolik, že s ní navázaly pevný partnerský 
vztah. Domácí násilí v jakékoliv podobě má vždy silně devastující účinky na tělo i duši oběti. To co zřejmě 
nejvíce paralyzuje oběť domácího násilí, je těsná provázanost a často i závislost na trýzniteli.
 

A) Vystupňování napětíA.  - kritizování, nadávání, vyhrožování, křik.
 

B) Samotný akt násilíB.  - fyzické napadání, sexuální zneužívání, psychický nátlak s cílem pokořit 
poškozeného či jej dostat tam, kam násilník chce.

 
C) Omluvy, svalování viny na jinéC.  - omluvy za napadení, dárky na usmířenou, obviňování ženy, že 
za napadení může  vlastně ona, sliby, že se nic podobného už nebude opakovat. Muži často hledají 
omluvu pro své chování ve vlivu alkoholu. Ve většině případů však pachatelé nejsou alkoholici nebo 
osoby s problematickým vztahem k alkoholu, alkohol je zde pouze záminkou. Násilný útok by se v 
těchto případech udál stejně.(6)

 
Tyto tři části cyklu se neustále opakují a láska, naděje a strach neustále ztěžují ukončení vztahu. 

Láska k partnerovi, pocit, že vztah má i své dobré stránky. Naděje, že se partner změní. Strach, že hrozby 
zabitím se stanou skutečností, že si vás najde, když odejdete.(6)

Modelovým cyklem může být i násilný čin, po kterém se dostaví pocit ulehčení, ale je následován pocitem 
lítosti a viny ze strany pachatele. V dalším období partneři o činu mlčí. Pachatel proto, že hovořit o vlastním 
„selhání“ je mu trapné a na celou záležitost by nejraději zapomněl. Partnerka proto, že má strach z nového 
výbuchu násilí, kterému by byla vystavena v případě, že by partnera zmínkou o jeho „vybočení“ rozčílila. 
Dvojice poté nějaký čas vede tzv. normální život. V násilníkovi se ale střádají nevybité emoce, které potom 
najednou z malicherných příčin opět vyplují na povrch dalším násilným útokem.(2)
 
Násilí proti ženám

Podle empirických šetření postihuje domácí násilí asi 10 % partnerských vztahů, přičemž naprostou 
většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, a to 95 %. Opět zde platí, že jsou postiženy ze všech sociálních 
vrstev bez ohledu na vzdělání, náboženství, věk, sociální či etnický původ. 
Jedním ze spouštěčů domácího násilí se stává alkohol a další návykové látky, bohužel, v dnešní době ve 
velmi rozšířené konzumaci. 
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Konzumenty těchto látek se v dnešní době však stávají nejen muži, ale i ženy. Právě alkohol a ostatní 
návykové látky velmi nepříznivě ovlivňují i dosud nenarozeného malého človíčka, jehož další osud může být 
navždy negativně poznamenán právě jejich vlivem.

U týraných žen platí jedno pravidlo - čím déle domácí násilí trvá, tím těžší je z něho vybřednout, tím 
méně ženy oslovují kontaktní organizace, tím hůře komunikují s lékaři a lékařkami či sociálními pracovnicemi. 
Pokud se týraná žena rozhodne s domácím násilím skoncovat hned na počátku, je to těžké, ale jde to. 

Ženské domy, azylové byty a specifické poradny jako zařízení pro zneužité ženy dnes již neodmyslitelně 
patří k naší společnosti. Nesmějí ale zůstat jedinou odpovědí na problém domácího násilí.(1)

při ošetřování týraných žen by měla každá sestra poznat  Syndrom týrané ženy

Týraná žena je: 
přehnaně laskavá, ochotná vyhovět čemukoliv a kdykoliv, jakoby nad ní neustále visela hrozba, že ji - 
někdo udeří 
vstřícná, neprůbojná, podřízená - 
má nízké sebevědomí - to ovšem není příčinou toho, že si za muže vybere násilníka, sebevědomí se - 
snižuje až s rostoucími útoky, žena začne mít pocit, že za nic nestojí 
 má pokřivené vnímání okolí - to, že se o domácím násilí ve společnosti minimálně mluví, vede k - 
tomu, že žena si nakonec není jistá, zda ponižování a fyzické týrání nezakoušejí všechny ženy, prostě 
začne mít pocit, že je to normální 
 u týraných žen se projevuje takzvaná naučená bezmocnost - jakmile se naučí, že jejich sebelepší - 
chování neovlivní partnerovu násilnou reakci, vzdají to, přestanou hledat „únikovou cestu“ a naprosto 
odevzdaně očekávají další ránu
oběti domácího násilí se ve sto procentech případů samy obviňují, snaží se strašnou realitu, kterou - 
prožívají, vysvětlit, očistit pachatele, aby s ním mohly dále žít. Samy před sebou a před okolním 
světem tak přebírají odpovědnost za násilí na sebe, říkají, jak jsou špatné hospodyňky, jak něco neumí 
nebo dělají špatně a že si vlastně trest zaslouží (zajímavé je, že pokud se setkáme s ženou, která 
si domácí násilí vymyslela a chce pouze očernit svého manžela, poznáme ji velmi jednoduše - 
nikdy neobviňuje sama sebe(4)

Cílem tohoto příspěvku je zvýšit informovanost o domácím násilí a zároveň posílit povědomí o 
nepřijatelnosti tohoto jevu.

Sestra by měla rozpoznat příznaky týrání a informovat kde hledat pomoc ?

U týraných žen platí jedno pravidlo - čím déle domácí násilí trvá, tím těžší je z něho vybřednout, tím 
méně ženy oslovují kontaktní organizace, tím hůře komunikují s lékaři a lékařkami či sociálními pracovnicemi. 
Pokud se týraná žena rozhodne s domácím násilím skoncovat hned na počátku, je to těžké, ale jde to.(1)

Ženské domy, azylové byty a specifické poradny jako zařízení pro zneužité ženy dnes již neodmyslitelně 
patří k naší společnosti. Nesmějí ale zůstat jedinou odpovědí na problém domácího násilí.
Bezpečnostní plán v případě vyskytujícího se domácího násilí

promyslet, co dělat v případě nebezpečí a kam se může odejít do bezpečí / sousedka, přítelkyně, - 
rodiče, azylový dům.../
informovat děti o plánu tak, aby mu s ohledem na věk rozuměly- 
schovat si nějaké penze pro případ, že by museli prchnout mít u sebe mobil. telefon a telef. čísla, které - 
mohou v případě nouze použít, dobře vše uschovat

pokud bude nutné opustit byt nebo dům – nezapomenout si s sebou vzít :
občnský průkaz, rodný list, cestovní pas- 
kartičku zdravotní pojišťovny- 
platební kartu, informace o bankovním účtu- 
klíče od bytu a auta- 
potřebné léky či recepty- 

Břendová M., ...:        Význam odborné pomoci při domácím násilí



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 244

základní oblečení pro sebe a pro děti- 
základní vybavení pro děti – doklady, léky, oblíbenou hračku...- 

Oběti domácího násilí jsou informováni o postupech při napadení agresorem.
Lidé by se o sebe měli více zajímat, být k sobě vnímavější a umět pomoci oběti domácího násilí při útoku 
agresora.

Sestra, která působí v komunitním ošetřovatelství je „multizručná“(5) a může jako edukátorka ovlivnit, poučit 
a informovat o tom, jak se zachovat.(5)

Jak se zachovat v případě domácího násilí 
V případě dlouhodobého násilí:

Nestyďte se za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc. Zavolejte do specializovaného centra či - 
azylového domu a pokuste se najít někoho, kdo vám může poradit. 
Neomlouvejte násilí a neobviňujte se z něj- 
Zavolejte někomu, komu věříte /přítelkyni, rodině/ - vyberte si osobu, o níž víte, že jí můžete věřit a že - 
pro ni bude nejdůležitější bezpečnost vás a vašich dětí. 
Na případný útěk buďte připravena – promyslete si dopředu bezpečnostní plán, aby jste neohrozili - 
sebe ani své děti
První krok je těžký, pokud ale nic neuděláte, násilí samo nepřestane – přes sliby násilníka. Pamatujte - 
si, že násilí, které se neřeší má tendenci se stupňovat
Důvěřujte sama sobě a své intuici- 

V případě bezprostředního útoku:

V případě napadení zavolejte policii /158/- 
Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí- 
S policií se snažte mluvit bez přítomnosti partnera- 
V případě ublížení na zdraví navštivte odborného lékaře a nechte si vypracovat odbornou zprávu- 
Pokud je to jen trochu možné, neodcházejte bez dětí, později by pro vás mohlo být obtížně získat je - 
zpět

Závěr :
Co je nutné v případě domácího násilí změnit ? 

....  to, aby většina postižených žen chtěla násilníka, agresora, potrestat, a nejen 
   „ pouze hledat pomoc“….., jak dokazují průzkumy na řešenou problematiku…
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SVOJpOMOCNÉ SKUpINy pACIENTOV A OŠETROVATEĽSTVO

Magerčiaková M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Svojpomoc predstavuje hnutie alebo konkrétny spôsob skupinovej práce. Hartl (1997) hovorí väčšinou 
o skupinovej práci, Blažek a Olmrová (1994) pod pojmom „svojpomocné skupiny“ predstavujú občianske 
združenia (Baštecká, Goldmann, 2001). Vo všeobecnosti ide o skupiny, resp. združenia ľudí s rovnakým 
ochorením alebo skupiny rodinných príslušníkov (rodičov alebo partnerov) telesne alebo duševne postihnutých 
ľudí, ktoré predstavujú určité zázemie a poskytujú im dlhodobú podporu a porozumenie pri zvládaní rovnakých 
problémov a pri získavaní užitočných informácií a skúseností. 

História svojpomoci
 Svojpomoc ako oblasť laických aktivít býva pre zvýraznenie kontrastu spravidla porovnávaná 
s profesionálnou starostlivosťou. Svojou povahou má však oveľa bližšie k opatrovateľskej a sociálnej 
starostlivosti, ktoré sú rozvíjané na základe rodinnej, príbuzenskej a priateľskej solidarity. 
 Spoločným menovateľom pre svojpomoc a rodinné opatrovateľstvo je prastará kresťanská láska 
k svojmu blížnemu, ktorá od nepamäti bývala dvojnásobným darom, a to schopnosťou obdarovávať tých 
druhých. 
 Liečiteľský potenciál skupiny je známy už od pradávna. Na úsvite ľudstva sa na uzdravovaní svojho 
druha podieľalo viac dospelých členov kmeňa alebo rodu. Postihnutý neniesol bremeno svojej choroby sám, 
pretože jeho súkmeňovci prejavovali oňho záujem. Táto skupinová účasť alebo solidarita, charakteristická 
tak pre súčasnú profesionálmi vedenú psychoterapiu, ako aj pre dnes jestvujúce laické svojpomocné skupiny, 
sa v minulosti netýkali len chorôb, ale aj akýchkoľvek iných krízových situácií jednotlivca (napr. ťažký pôrod, 
posadnutie zlým duchom a pod.) aj skupín (napr. hlad, sucho, živelné pohromy a pod.). Ak išlo o liečbu, 
potom jej snahou bola integrácia postihnutého jednotlivca do kolektívu.
 V období stredoveku a renesancie bola vzájomná pomoc skôr výnimkou ako pravidlom, a vzťahovala 
sa len na príslušníkov určitej sociéty, napr. cechu. Až s rozmachom priemyselnej revolúcie začína obdobie 
masového združovania jednotlivcov do podporných organizácií. Ich členovia sa tak snažili účinnejšie čeliť 
nepriaznivým dôsledkom, ktoré sa ich bezprostredne týkali.
 Prvenstvo v oblasti pacientských klubov patrí anglickému klubu pre duševne chorých, ktorý bol 
založený v roku 1938. Avšak pozoruhodný klub „vyliečených pijanov“ bol založený v Brne v roku 1931.
 Svojpomoc nie je len akousi náhradou služieb pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nedostávajú 
profesionálnu starostlivosť a už vôbec nechce byť len akýmsi apendixom zdravotníckych alebo sociálnych 
služieb.
 Členov svojpomocných skupín tvoria ľudia, ktorých spája spoločný osud, stav, symptóm alebo rovnaká 
skúsenosť. Skupiny sú do značnej miery autonómne a samoregulujúce, zdôrazňujú viac partnerskú solidaritu 
ako hierarchickú nadradenosť. Dávajú prednosť vedeniu založenému na súhlase a nie na donucovaní. Vo 
vlastnej organizácii neveľmi dbajú na zvyčajné inštitucionálne rozdiely medzi konzumentmi, profesionálmi 
a členmi výboru klubu; tieto funkcie si navzájom kombinujú a vymieňajú. Oblažuje ich pocit uvedomovania 
si vlastných síl a rovnaké zanietenie pre svojpomocnú skupinu vyžadujú aj od ostatných členov skupiny. Ich 
snahou je čo najmenej sa obracať o pomoc na profesionálnych pracovníkov a na úrady, pretože väčšinou 
nenachádzajú primeranú pomoc. Tam, kde takáto pomoc existuje, tam sa rozvíja aj plodná spolupráca 
medzi odborníkmi a členmi svojpomocnej skupiny. Svojpomocné skupiny spravidla poskytujú svojim členom 
dostupnú a bezplatnú sieť spoločenských stykov v podobe osobných rozhovorov alebo prostredníctvom 
telefónu. Skupiny majú tendenciu byť sebestačné a väčšinou nepracujú pod záštitou nejakej inštitúcie, ale 
svoje náklady na činnosť si hradia z vlastných príspevkov a darov členov aj nečlenov skupiny.
       V doporučeniach Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa zdôrazňuje úloha svojpomocných 
skupín ako jedného z neprofesionálnych zdrojov poskytovania starostlivosti o zdravie, predovšetkým pri 
vyrovnávaní sa s chronickými chorobami. Ako žiadúce opatrenie sa uvádza vytvorenie informačného centra 
pre podporu svojpomoci, financovanie rozvoja svojpomocných skupín, organizovanie výcviku profesionálov 
pracujúcich v svojpomocných skupinách a podpora výskumu svojpomocných skupín. 
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Rozdelenie svojpomocných skupín
 Svojpomocné skupiny môžeme rozdeliť do 6 základných kategórií:

pre ľudí s telesnými a duševnými chorobami, pre ľudí stigmatizovaných v dôsledku choroby, správania, 1. 
vzhľadu alebo stavu (napr. ľudia s rakovinou, AIDS, obézni, starí ľudia);
pre zmenu návykového konania (napr. drogovo závislí);2. 
pre prekonanie krízy spojenej s náhlou zmenou (napr. rodičia po úmrtí dieťaťa);3. 
pre príbuzných a priateľov osôb zo skupiny 1 a 2 (napr. rodičia autistických alebo smrteľne chorých 4. 
detí);
pre vzájomnú pomoc menšín (napr. prisťahovalci, náboženské skupiny);5. 
pre presadenie a/alebo ochranu ohraničeného záujmu (napr. skupina ľudí presadzujúcich vybudovanie 6. 
detského ihriska) (Baštecká, Goldmann, 2001).  

Význam, resp. účinné prvky svojpomocných skupín:
výmena rolí- pomáhajúci sa stáva príjemcom pomoci a naopak;•	
možnosť pomáhať druhým aj napriek nepriazni vlastnej životnej situácie s vedomím, že „tí, ktorí •	
pomáhajú, pomáhajú možno najviac sami sebe“;
novovzniknutá sieť vzájomných vzťahov, eliminácia osamelosti (sociálnej izolácie);•	
pocit porozumenia na základe rovnakej alebo podobnej skúsenosti (kontakt s ľuďmi s rovnakou •	
skúsenosťou);
odovzdávanie informácií aj konkrétnej pomoci;•	
možnosť „sebaodkrytia“ pred druhými (Baštecká, Goldmann, 2001).•	

  „Spoluzdieľanie, rovnosť a súdržnosť členov skupiny je to, čo dáva skupinám silu“ (Hartl in Baštecká, 
Goldmann, 2001, s. 188). Všetky skupiny spája svojpomocný étos: získavanie pomoci tým, že pomáham 
inému. Skupiny nemajú odborné autority, ale členovia si pomáhajú sami- všetci členovia sú si rovnocenní.

Význam svojpomocných skupín v ošetrovateľstve
 V ošetrovateľstve spočíva význam klubov a svojpomocných skupín najmä v tom, že združujú ľudí 
s rovnakým zdravotným postihnutím, resp. zdravotným problémom, prípadne príbuzných takýchto ľudí 
a informácie o týchto skupinách môže sestra využívať v psychosociálnej podpore pacienta. Členstvo v takomto 
združení môže sestra doporučiť v rámci edukácie pacienta, pričom zdôrazňuje ich význam najmä:

vo výmene informácií a skúseností medzi jeho členmi,•	
vzájomnom riešení problémov a povzbudzovaní sa,•	
organizovaní spoločných záujmových, resp. voľnočasových aktivít (napr. výlety),•	
vzájomnej pomoci členov alebo odborníkov z danej oblasti (napr. odborná prednáška), inštrukcie •	
ohľadom vyhľadania odbornej pomoci, 
vydávaní informačných materiálov alebo časopisov z danej oblasti v spolupráci s odborníkmi, •	
sledovaní najnovších poznatkov v oblasti ich ochorenia alebo postihnutia, legislatívy týkajúcej sa •	
starostlivosti o postihnutých ľudí, prípadne ďalšie.

 Údaje o svojpomocných skupinách, resp. kluboch pacientov a/alebo ich príbuzných a priateľov 
môžu využívať sestry tak v ambulantnej, ako aj v ústavnej a domácej starostlivosti. V súlade s holistickým 
prístupom k pacientovi by mala byť súčasťou práce sestier ošetrovateľská starostlivosť so zameraním nielen 
na uspokojovanie biologických, ale aj psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Predovšetkým pacienti 
s chronickými a nevyliečiteľnými ochoreniami či postihnutiami sú často izolovaní od ľudí a nemajú takmer 
žiadne alebo značne obmedzené sociálne kontakty. Táto skutočnosť vplýva na psychiku pacienta, a preto 
by sestry v rámci psychickej podpory pacienta, kedy využívajú predovšetkým komunikáciu a edukáciu, mali 
využívať aj sprostredkovanie údajov o svojpomocnej skupine, ktorá je pre pacienta vhodná vzhľadom na jeho 
ochorenie či postihnutie. 
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 Zásady pri odovzdávaní informácií týkajúcich sa svojpomocnej skupiny pacientovi alebo 
jeho podporným osobám:

poznanie problematiky•	  svojpomocných skupín pacientov alebo ich podporných osôb v lokalite, v ktorej 
žije pacient (prehľad svojpomocných skupín v blízkosti miesta bydliska pacienta); niekedy je možné 
poskytnúť pacientovi údaje o svojpomocnej skupine aj zo vzdialenejšej lokality, s ktorej členmi môže 
pacient komunikovať napr. prostredníctvom internetu, telefonického kontaktu a podobne,
výber svojpomocnej skupiny•	  doporučovanej pacientovi v súlade s jeho ochorením alebo postihnutím, 
pričom sestra musí poznať zameranie príslušnej svojpomocnej skupiny, ciele, poslanie a podobne,
poskytnutie •	 kontaktu na príslušnú svojpomocnú skupinu (telefón, adresa, e-mail) pacientovi alebo 
jeho podporným osobám. Príbuzným pacienta poskytuje uvedené údaje sestra v prípade, že:

pacient nespolupracuje (duševné poruchy, poruchy komunikácie, zmeny vedomia - 
a podobne),
pacient odmieta údaje o príslušnej svojpomocnej skupine (napr. po diagnostikovaní - 
nevyliečiteľného ochorenia) a potrebuje čas na vyrovnanie sa so zmenenou situáciou.

spracovanie jednoduchého a stručného •	 prehľadu svojpomocných skupín v rámci odboru, v ktorom 
sestra pôsobí, aby mohla konkrétne údaje poskytovať pacientom alebo ich príbuzným predovšetkým 
v rámci edukácie,
využitie •	 nástenky (v čakárni ambulancie, na chodbe lôžkového oddelenia) pre zverejnenie príslušných 
svojpomocných skupín- výber svojpomocnej skupiny je ponechaný na konkrétneho pacienta,
spolupráca sestry•	  s niektorou svojpomocnou skupinou pacientov najmä pri organizovaní odborných 
prednášok či besied pre rozšírenie informácií členov svojpomocnej skupiny, resp. ľudí s daným 
ochorením, 
spolupráca sestry pri tvorbe •	 informačných materiálov a vydávaní časopisov v rámci svojpomocnej 
skupiny (napr. Slovilco, Radim a podobne),
podľa možnosti poskytnutie •	 fotodokumentácie v spojení s opisom poslania a činnosti príslušnej 
svojpomocnej skupiny pre lepšiu motiváciu pacienta.

       Vyhľadanie konkrétneho klubu alebo svojpomocnej skupiny je možné aj prostredníctvom internetu- 
názov (alebo aspoň približný názov) daného klubu zadáme ako kľúčové slovo v prehliadačoch: http://
www.google.sk, http://www.zoznam.sk, http://www.post.sk, prípadne v ďalších. Na internetových stránkach 
jednotlivých svojpomocných skupín je možné nájsť okrem kontaktu na svojpomocnú skupinu aj štruktúru 
a poslanie svojpomocnej skupiny, vedenie, lokalitu pôsobenia skupiny, aktivity, fotodokumentáciu činnosti, 
rôzne informačné materiály a podobne. Niektoré svojpomocné skupiny majú v rámci svojej stránky zriadené 
aj diskusné fórum alebo internetové centrum pre výmenu skúseností či názorov jednotlivých členov, ale aj 
nečlenov svojpomocnej skupiny.      
 

Zoznam niektorých svojpomocných skupín na území SR
(občianske združenia, kluby a podobne)

ILCO klub
SLOVILCO- Slovenské združenie stomikov 
Svojpomocný klub stomikov 
Klub stomikov
Kardio klub 
Klub hypertonikov 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
Klub abstinentov 
Abstinenčný klub 
Abstinentský klub 
Spoločenstvo anonymných alkoholikov
Klub celiatikov 
Slovenská liga celiatikov 
Slovenská spoločnosť celiatikov 
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Občianske združenie celiatikov 
Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s celiakiou
Klub cystickej fibrózy 
Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou
Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím AMICUS 
Slovenský zväz sluchovo postihnutých 
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Klub detskej nádeje (pomoc chorým a hospitalizovaným deťom DFNsP)
Klub Fóra života (manželstvo a rodičovstvo)
Klub pre nevidiacich rodičov malých detí
Klub Kamarát (ľudia so zrakovým postihnutím) 
Klub zrakovo postihnutej mládeže Slovenska 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Združenie zrakovo postihnutých Slovenska 
Internetové centrum pre zrakovo postihnutých
Klub psoriatikov a atopikov 
Spoločnosť psoriatikov a atopikov v SR
Klub rodičov autistických detí 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Autistické centrum Andreas
Klub rodín detí s rozštepom
Klub sclerosis multiplex 
Slovenský zväz sclerosis multiplex
Klub Venuša 
Europa Donna Slovakia
Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže 
Športový klub telesne postihnutých 
Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR 
Zväz telesne postihnutej mládeže 
Aktívny vozík- združenie telesne postihnutých ľudí 
Košická organizácia vozíčkárov- Nezávislý život 
Samaritán- spoločnosť laikov na pomoc telesne postihnutým 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Seniorklub 
Klub dôchodcov 
Jednota dôchodcov
Spoločnosť Williamsovho syndrómu
Spoločnosť priateľov detí s nedostatkom rastového hormónu
Hodnota života (týrané matky s deťmi)
Slovak Crohn Club
Slovenské hemofilické združenie
Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
ECHO- združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Združenie Downovho syndrómu
Združenie astmatikov SR 
Tatranský klub astmatikov a bronchitikov
Združenie rodičov a detí s II. šancou (pomoc onkologicky chorým deťom)
Zväz diabetikov Slovenska 
Klub diabetikov
Liga proti rakovine SR
Liga proti reumatizmu na Slovensku
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Liga za duševné zdravie 
Svojpomocná skupina pre poruchy príjmu potravy
Liga proti anorexii 
Anabell- občianske združenie pre chorých s anorexiou a bulímiou
Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením v SR
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska
Spoločnosť pre pomoc paraplegikom
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe
TEP klub (ľudia s pohybovými ťažkosťami)
Organizácia postihnutých chronickými chorobami
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ÚlOHA SESTRy pRI FARMAKOlOgICKEJ lIEčBE SENIOROV V KOMUNITE

Malíková K., Magerčiaková M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Farmakologická liečba má pri komplexnej liečbe seniora veľký význam. Je však spojená 

s problémami ako: polypragmázia, zvýšené riziko liekových interakcií, nežiaducich účinkov liečiv, non 
comliance seniora a i. Aby prebiehala čo najbezpečnejšie je nevyhnutná tímová spolupráca (lekár- sestra- 
lekárnik- rodinní príslušníci), kde každý člen má svoje úlohy, ktoré vyplývajú z identifikovaných problémov 
a miesta liečby.

Spolupráci pri farmakoterapii je venovaný aj príspevok, zaoberáme sa v ňom realizáciou 
farmakoterapie v klinickej praxi u vybranej skupiny respondentov- seniorov v domácnostiach v okrese 
Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom. Prezentujeme výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v meste 
Ružomberok, dvoch jeho obciach- Liptovská Lúžna, Liptovské Sliače, v meste Nové Mesto nad Váhom 
a obciach Čachtice a Višňové. Cieľom terénneho výskumu bolo zistiť najčastejšie problémy seniorov pri 
farmakoterapii, navrhnúť možnosti zlepšenia a poukázať na význam  sestry v starostlivosti o seniorov 
v domácom prostredí.

Kľúčové slová: Senior. Farmakologická liečba. Compliance. Problémy pri farmakoterapii. Úloha sestry pri 
farmakoterapii.

Úvod
Farmakoterapia v starobe predstavuje najčastejší spôsob liečby, ale na rozdiel od terapie 

v produktívnom veku je spojená s väčším rizikom komplikácii. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že je 
jednou z najzložitejších kapitol geriatrie, geriatrického ošetrovateľstva a ostatných odborov zaoberajúcich 
sa starostlivosťou o starých ľudí. Charakterizuje ju polypragmázia s prevahou symptomatickej 
terapie nad kauzálnou, vysokým výskytom nežiaducich účinkov liekov, zvláštnosťami farmakokinetiky 
a farmakodynamiky. Za príčinu polypragmázie (polyterapie) považujeme polymorbiditu, súčasnú liečbu 
u viacerých odborníkov, preventívne užívanie liekov, výsledkom čoho je  vysoká incidiencia nežiaducich 
účinkov a liekových interakcii, charakterizovaná na viac atypickými klinickými prejavmi. 

Medzi najčastejšie problémy farmakoterapie v prípade veľkého počtu predpísaných liekov 
zaraďujeme:

zhoršenie základného ochorenia alebo prekrývanie príznakov choroby, resp. liečba jedného ochorenia - 
môže viesť k zhoršeniu iného prítomného ochorenia,
zníženie kvality života, (preto pre niektoré chorobné stavy je výhodnejšia nefarmakologické liečba),- 
znižovanie prospešnosti liečby, zvyšovanie jej rizika,- 
ovplyvňovanie laboratórnych parametrov u niektorých liekov,- 
vyšší výskyt nežiaducich účinkov liečiv a liekových interakcií, - 
zhoršenie sociálno-ekonomickej situácie pri zvyšovaní doplatkov za lieky, vitamíny a doplnky výživy,- 
zhoršená compliance seniora. - 

      (Hegyi, L., Krajčík, Š., 2004, Krajčík a kol. 2008)

Aby farmakologická liečba bola pre seniora prospešná a redukovalo sa jej riziko, je potrebné zapojiť 
interdisciplinárny tím, ktorý tvoria: lekár, sestra, pacient, rodinní príslušníci, ale aj lekárnici/ farmaceuti. 
Ich činnosti sa líšia od miesta aplikácie terapie- ústavné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, 
domácnosť seniora. Výhodou farmakoterapie v ústavnom zariadení je lepšia možnosť kontroly užitia 
lieku, včasná registrácia nežiaducich účinkov liečiv a liekových interakcii. Medikamentózna liečba 
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v domácich podmienkach je obvykle spojená so zvýšeným nebezpečenstvom, zvláštnym problémom 
je samoliečba. Pomerne časté je užívanie zostatých liečiv predpísaných v minulosti na predchádzajúce 
ochorenie, alebo dokonca aj liekov určených inej osobe. Situáciu niekedy objasní až návšteva lekára 
a sestry v byte.  Sestra ADOS, resp. komunitná sestra má významnú úlohu pri komunitnej starostlivosti 
o starých ľudí. V rámci farmakologickej liečby seniorov realizuje tieto činnosti:

spolupracuje s jednotlivými členmi multidisciplinárneho tímu, manažuje farmakoterapiu,- 
posúdi zdravotný, psychický, sociálny a ekonomický stav seniora, posúdenie je zamerané hlavne na  - 
okolnosti, ktoré by ohrozovali farmakoterapiu,
pozoruje seniora, všíma si možné vedľajšie a nežiaduce účinky a uskladnenie liekov,- 
vedie rozhovor so seniorom a rodinnými príslušníkmi zameraný na podávanie liekov,- 
sleduje medikáciu so zameraním na neodporúčané lieky v starobe, ako sedatíva, hypnotiká, - 
antidepresíva, antihypertenzíva, antidiabetiká, analgetiká, nesteroidné antireumatiká,
zisťuje aké voľno predajné lieky, vitamíny, čaje a doplnky výživy senior užíva,- 
aplikuje jednotlivé formy 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,
realizuje edukáciu pacienta a rodinných príslušníkov,- 
prispieva k lepšej compliance seniora.- 
 (Malíková, Kadučáková, 2007)

Materiál a metodika
Ciele práce:

Identifikovať najčastejšie problémy pri realizácii farmakoterapie u seniorov žijúcich v domácom - 
prostredí v okrese Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom.
Poukázať na význam komunitnej sestry v starostlivosti o seniora v domácom prostredí.- 

Metódy:
Pri realizácii výskumu v teréne sme využili viacero metód.
Hlavná metóda:

pološtruktúrovaný rozhovor-  otázky boli zamerané na počet liekov, problémy súvisiace s aplikáciou - 
liekov, kvalitu preskripcie, výskyt nežiaducich účinkov liekov, informovanosť o terapii- ústne, písomne, 
kupovanie voľno predajných liekov, návšteva lekára, úroveň spolupráce lekár- špecialista.

Doplňujúce metódy:
rozhovor so zdravotníckym personálom, rodinnými príslušníkmi/opatrovateľmi,- 
pozorovanie- domáce prostredie respondentov, spôsob uskladnenia a užívania liekov, používanie - 

liekoviek alebo dávkovača.

Výskumný súbor:
Výskumný súbor tvorilo 84 seniorov žijúcich vo svojich domácnostiach v meste Ružomberok a Nové 

Mesto nad Váhom, obciach Liptovská Lúžna, Liptovské Sliače, Čachtice, Višňové. Počet respondentov 
v jednotlivých lokalitách je uvedený v Tabuľke 1.

Tabuľka 1 Bydlisko respondentov
Miesto bydliska počet seniorov
Ružomberok 13
Liptovská Lúžna 15
Liptovské Sliače 16
Nové Mesto nad Váhom 14
Višňové 13
Čachtice 13

Priemerný vek respondentov bol 74- okres Ružomberok a 79 okres Nové Mesto nad Váhom. Pohlavie 
respondentov znázorňuje Tabuľka 2.
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Tabuľka 2 Pohlavie respondentov
pohlavie počet seniorov
ženy 60
muži 24

 

Realizácia výskumu
Terénny výskum bol realizovaný v mesiacoch jún 2007- október 2008, v domácnostiach seniorov. 

Súčasťou bola aj návšteva zdravotníckych a sociálnych pracovníkov pracujúcich so seniormi.
Navštívili sme praktických lekárov v meste Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom a v obciach 

Liptovská Lúžna, Liptovské Sliače, Čachtice, Višňové ako aj sestry pracujúce v ADOS a 19 opatrovateľov 
starajúcich sa o seniorov v Liptovských Sliačoch (14),v meste Ružomberok (4) a v meste Nové Meste nad 
Váhom (1)96

Doplňujúce údaje sme zistili od sociálnych pracovníkov v obci Liptovské Sliače a v mestách Ružomberok 
a Nové Mesto nad Váhom.

Výsledky výskumu
Ako prvé uvádzame výsledky rozhovorov so seniormi, potom to budú výsledky rozhovoru so zdravotníckymi 
pracovníkmi a pozorovania. So seniormi sme realizovali opakované rozhovory, priemerný počet bol 2.
Po analýze rozhovorov so seniormi sme zistili nasledovné výsledky:

Otázka č. 1 Koľko liekov konzumujete denne
Priemerný počet liekov bol 5, pričom 4 respondenti uviedli, že pravidelne lieky neužívajú. Najvyšší počet 
užívaných liekov bolo 12- okres Ružomberok a 14- okres Nové Mesto nad Váhom.

Otázka č. 2 Viete aké lieky užívate?
Na otázku odpovedalo 67 respondentov pozitívne a zároveň aj vymenovali lieky a laickou terminológiou aj 
ochorenia, na ktoré sa liečia.

Otázka č. 3 poznáte nežiaduce účinky liekov, ktoré užívate?
Niektoré nežiaduce účinky vymenovali 19 respondenti, 22 respondentov nevedelo vôbec odpovedať- výsledky 
uvádza Tabuľka 3.

Tabuľka 3 Vedomosti o nežiaducich účinkoch liekov
Úroveň vedomostí počet seniorov
poznám 43
nie všetky 19
nepoznám 22

Otázka č. 4 Aké chyby robíte pri užívaní liekov
Najčastejšími chybami boli: samovoľné neužívanie liekov, respektíve užívanie liekov len v prípade ťažkostí, 
nedodržiavanie dávkovania lieku a doby užitia, nesprávne zvolený nápoj, upravovanie dávkovania... 
Frekvenciu výskytu zobrazuje Tabuľka 4.

96  V okrese Nové Mesto nad Váhom prevládala starostlivosť rodinných príslušníkov.
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Tabuľka 4  Chyby pri užívaní liekov
Chyby pri užívaní liekov počet seniorov
zabudnem liek užiť 30
nemám správny nápoj 1
užívam len občas 2
nedodržiavam dávkovanie 
a spôsob užitia 6

neužívam všetky 2
vyraďujem lieky 1
upravujem si liečbu podľa 
zdravotného stavu 1

Otázka č. 7 Aké máte najčastejšie problémy pri užívaní liekov?97

26 respondentov uviedlo, že má pri užívaní liekov problémy. Najčastejšie problémy uvádza Tabuľka 5.

Tabuľka 5 Problémy pri užívaní liekov
Typ problému počet seniorov
polenie liekov 17
sťažené prehĺtanie 4
zlá manipulácia 
s kvapkami 3

zlé „vylupovanie“ z obalu 1
vyberanie liekov 1

Otázka č. 8  Aké máte zdravotné problémy pri užívaní liekov?
32 respondentov sa nesťažovalo na žiadne obmedzujúce zdravotné problémy. 34 respondentov uviedlo, že 
najčastejšie je to „ťažoba na žalúdku“, nevoľnosť, zápcha, hnačka, bolesti hlavy, závrate, kolísanie krvného 
tlaku, zvýšená únava, sťažená pozornosť, kašeľ.

Otázka č. 10 Môžete si dovoliť vyberať a kupovať lieky bez finančných problémov?
Finančná situácia respondentov bola pomerne dobrá, ich odpovede boli: zatiaľ áno, radšej sa uskromním 
v niečom inom, len 8 respondentov nebolo schopných kupovať alebo dávať si kupovať lieky z vlastných 
finančných prostriedkov, ale využívali pomoc rodinných príslušníkov.

Otázka č. 14 Kupujete si v lekárni lieky aj sami?
Všetci respondenti v okrese Ružomberok odpovedali kladne, v okrese Nové Mesto nad Váhom to boli 26 
respondenti.  Najčastejšie kupovanými liekmi boli: analgetiká, antipyretiká, antidiaroiká, vitamíny, masti, lieky 
odporúčané známymi a po prečítaní letáku o lieku v lekárni.

Otázka č. 15 Kupujete si vitamíny a aké?
Vitamíny v lekárni nekupujú 26-ti respondenti, využívajú však prirodzený zdroj ovocie a zelenina.
Medzi najčastejšie kupované a užívané vitamíny patrili: multivitamíny, Geriavit, Calibrum, vitamín C, E 
a vitamíny B.

Otázka č. 16 Kupujete si čaje a aké? 
Všetci respondenti si kupujú čaje, najčastejšie to boli bylinkové čaje (urologický, žalúdočný, ženský, repíkový, 
šalviový, lipový), ale aj ovocné, čierne a zelené čaje.

Otázka č. 17 Kupujete si aj nejaké doplnky výživy?
Doplnky výživy si kupuje 37 respondentov, väčšina žila v meste Ružomberok a v Novom Meste nad Váhom. 
Išlo o minerály, Ginko, Koenzím Q 10, rastlinné uhlie a prípravky na „kĺby a kosti“.
97  V príspevku neuvádzame všetky otázky, ich počet bol 18, u niektorých respondentov sme otázky doplnili. Prezentu- V príspevku neuvádzame všetky otázky, ich počet bol 18, u niektorých respondentov sme otázky doplnili. Prezentu-
jeme teda len najzaujímavejšie výsledky.
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Otázka č. 18 Ak idete k inému lekárovi, hovoríte mu aké lieky užívate?
37 respondentov informuje lekára o užívaní liekov, presné údaje prezentuje Tabuľka 6.

Tabuľka 6 Informácie o farmakoterapii
Spôsob informácie počet seniorov
informujem ústne o
užívaných liekoch 37

mám napísané na lístku 33
neinformujem 10
keď sa opýta 4

Výsledky analýzy  doplňujúcich metód
Pozorovanie

Všetkých respondentov sme navštívili v domácom prostredí, pozorovali sme: 1. stav domácnosti, 2. 
uloženie liekov, 3. spôsob prípravy liekov, 4. používanie dávkovača alebo liekovky.

stav domácnosti- v meste Ružomberok, Nové Mesto nad Váhom a obciach Liptovská Lúžna, Čachtice, 1. 
Višňové boli domácnosti štandardne zariadené, primerane upravené, vyhovujúce podmienky bývania, 
v obci Liptovské Sliače žili traja seniori v nevyhovujúcich podmienkach.
uloženie liekov- seniori mali lieky uložené v kuchyni alebo v obývacej izbe, lieky, ktoré užívajú aktuálne 2. 
majú umiestnené v škatuli alebo v igelitovom vrecku na stole alebo v skrini respektíve v kuchynskej 
linke.
spôsob užívania- lieky si pripravuje dopredu (25 respondentov), ostatní respondenti užívali lieky 3. 
s jedlom a pripravovali si ich tesne pred užitím. Najčastejší nápoj na zapitie voda a čaj.
používanie dávkovača- 14 respondentov používalo dávkovač, lieky im pripravovali rodinní príslušníci 4. 
alebo opatrovateľka. Klasické liekovky nepoužívajú, skôr si lieky pripravujú do rôznych nádob.

Rozhovor so zdravotníckymi pracovníkmi
Na doplnenie informácii a overenie si objektivity údajov sme použili metódu štruktúrovaného rozhovoru 

s praktickými lekármi a sestrami pracujúcich v ADOS. Zamerali sme sa na údaje o: 1. ochoreniach, 2. 
najčastejšie predpisovaných liekoch, 3. starostlivosti o pacientov, 4. chybách pri užívaní liekov, 5. spolupráci 
s pacientmi, 6. užívaní vitamínov, doplnkov výživy a čajov, 7. zdravotných problémoch pacientov pri užívaní 
liekov, 8. kontrole pacientov.

Najčastejšie ochorenia – hypertenzia, Ischemická choroba srdca, diabetes mellitus, ochorenia 1. 
pohybového aparátu, najčastejšie akútne stavy- hypertenzná kríza, kolaps, suspektný infarkt 
myokardu.
Najčastejšie predpisované lieky- antihypertenzíva, analgetiká, tráviace enzímy.2. 
Starostlivosť o pacientov- o seniorov sa starajú príbuzní- väčšinou ženského pohlavia- dcéra, nevesta, 3. 
vnučka a opatrovateľky, v okrese Nové Mesto nad Váhom sestry z ADOS.
Chyby pri užívaní liekov- najčastejšie popisovali neužívanie liekov a zlé dávkovanie liekov.4. 
Spolupráca s pacientmi- vo väčšine prípadov dobrá.5. 
Užívanie vitamínov, doplnkov výživy a čajov- najčastejšie pacienti užívajú vitamíny E, B, Lipovitan 6. 
a multivitamíny dostávajú ako dar od príbuzných. Čaje si kupujú skôr ženy a doplnky výživy solventnejší 
pacienti.
Zdravotné problémy pri užívaní liekov- pacienti u nich najčastejšie popisujú tieto problémy: ťažoba na 7. 
žalúdku, nechutenstvo, závrate, búšenie srdca, narušený spánok, vyrážky na koži, kašeľ pri užívaní 
ACE inhibítorov.
Kontrola pacientov- niektorí lekári kontrolujú pacientov v domácnosti, najčastejšie ide o nesebestačných 8. 
a rizikových seniorov, sestry z ADOS realizujú pravidelnú návštevnú službu.

Diskusia
Domáce prostredie podľa  zásad modernej geriatrie je ideálnym prostredím pre seniora, ale pri 

realizácií racionálnej farmakoterapie môže byť aj vysoko rizikové. „Kritické je napríklad obdobie od prepustenia 
pacienta po „nastavení liekov“ z nemocničného prostredia, z hľadiska zachovania kvality liečby- častá je 
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incidencia nežiaducich liekových udalostí do troch mesiacov po prepustení, u pacientov priemerného veku 
71 rokov až 17 %“(Dúbrava, 2006, s. 330). V ambulantnej a komunitnej starostlivosti je vo veľmi malej miere 
dostupná asistencia odborného personálu (sestier) a opatrovateľov pri podávaní liekov. „To má vplyv na 
dve skutočnosti: na pravidelnú kontrolu užívania liekov a na podávanie liekov zložitejších ako tabletkových  
formách“(Dúbrava, 2006, s. 330).

Terénny výskum bol zameraný na identifikáciu najčastejších problémov domácej starostlivosti 
o seniorov v regióne Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom. Počas 17 mesiacov sme realizovali rozhovory 
so seniormi, ich rodinnými príslušníkmi, ale aj  so zdravotníckymi pracovníkmi- praktickí lekári, sestry, sestry 
ADOS a pozorovali sme prostredie seniora.

Po kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze výsledkov sme zistili, že seniori mali skutočne veľa 
diagnostikovaných ochorení, minimálne 3, užívali v priemere 5 liekov, zdravotné problémy a chyby pri užívaní 
lieku sa zvyšovali ich počtom. 
Pri vyhodnotení pološtruktúrovaného rozhovoru sme zistili, že seniori boli nedostatočne informovaní, 
nepamätali si informácie o nežiaducich účinkoch liekoch. Prečítané informácie na príbalovom letáku na nich 
pôsobili negatívne, čo bol aj dôvod neužívania lieku. 
Problémy pri manipulácii s liekmi mali seniori s poruchou jemnej motoriky pri reumatických a neurologických 
ochoreniach, podobne ako je to popisované v odbornej literatúre (Topinková, 2005, Hegyi, Krajčík, 2004).

Najčastejšie popisovanými nežiaducimi účinkami boli gastrointestinálne, na rozdiel od odbornej 
literatúry, kde Topinková (2005) uvádza ako prvé kardiovaskulárne, potom gastrointestinálne a prejavy 
v oblasti CNS.

U seniorov je dôležité hodnotiť aj ich socioekonomickú situáciu, čo je významné pri doplatku na liečivo 
a kupovaní voľno predajných liekov. Väčšina oslovených seniorov nemala finančné problémy, u tých ktorí si 
nemohli dovoliť platiť za lieky prispievali rodinní príslušníci.
Medzi možné problémy však môžeme zaradiť chyby pri užívaní liekov, ktoré boli hlavne vynechanie dávky, 
respektíve úplne neužívanie liekov pri pozorovaní nežiaducich účinkov, konzumácia alkoholu (skôr u mužov), 
neužívanie lieku podľa odporúčaní lekára a lekárnika.

Najvýraznejším rizikovým faktorom bolo nedostatočné podávanie informácii pri návšteve lekára alebo 
špecialistu a neinformovanie o užívaní voľno predajných liekov, čajov a doplnkov výživy, ktoré môžu výrazne 
ovplyvniť účinok lieku a liečby.

Odporúčania pre prax
Na základe praktických skúseností navrhujeme pri realizácii účelnej farmakoterapie v domácom 

prostredí tieto opatrenia
Primerane informovať pacienta- ideálna je opakovaná edukácia, doplnená krátkym písomným - 
návodom, zameriavame sa na najčastejšie riziká farmakoterapie- nežiaduce účinky, neodporúčané 
lieky, liekové interakcie, informovanie o samoordinovaných liekoch a užívaní doplnkov výživy, 
vitamínov a čajov...(Malíková, 2008, Magerčiaková, 2007).
Liečiť a sledovať pacienta pravidelne, monitorovať nežiaduce účinky liekov a efekt liečby.- 
Opakovane posudzovať pacienta- lekár alebo sestra sa zamerajú na posúdenie aktuálneho - 
zdravotného, psychického, sociálneho stavu pacienta, ako aj na úroveň sebaopatery a ekonomickú 
situáciu seniora.
Pri novo predpísanom lieku kontrolovať pacienta, zapojiť do spolupráce aj opatrovateľov - 
a rodinných príslušníkov.
Zlepšiť koordináciu liečby- medzi lekármi a ostatnými členmi tímu (sestra, lekárnik, rodinní - 
príslušníci, senior, opatrovateľ). Využívať liekovú knižku respektíve nosiť so sebou zoznam doteraz 
užívaných liekov- môže prepísať aj sestra podľa aktuálnych údajov v zdravotnej dokumentácií.
Motivovať seniora/rodinných príslušníkov k spolupráci pri užívaní liekov.- 
Viesť seniorov k vlastnému riadeniu starostlivosti, v zdokonaľovaní vedomostí o liekovom - 
režime.
Prispôsobiť liekový režim seniora jeho životnému štýlu a bežnému spôsobu života.- 
Zefektívniť komunitné služby pre seniorov.- 
Upraviť kompetencie sestry ADOS, umožniť sestrám prácu v teréne ako komunitné geriatrické - 
sestry.
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Záver
 Farmakoterapia je významnou súčasťou liečby seniora. Má svoje výhody- zmiernenie symptómov, 
vyliečenie akútneho ochorenia, ale často aj nevýhody spojené so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov 
liekov, polypragmáziou a zmenami v súvislosti s procesom starnutia. Úlohou zdravotníckych pracovníkov je 
účelnou farmakoterapiou dosiahnutie, čo možno najvyššej kvality života pacienta. Nie je to možné bez jeho 
aktívneho zapojenia a spolupráce. 
 Pozitívny prístup možno získať  primeranou edukáciou, komunikáciou a starostlivosťou o pacienta. 
 Aj do budúcnosti treba pri realizácii farmakologickej liečby pamätať na to, že sestra, ktorá má teoretické 
a praktické skúsenosti a pozná svojich klientov je významným prínosom pre lekára, ale hlavne samotného 
pacienta a rodinných príslušníkov.
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žIVOTOSpRáVA V pRáCI SESTRy
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Súhrn
Hlavným princípom zdravej životosprávy je okrem zdravej výživy a stravovania aj dostatok spánku, 

odpočinku, pohybu, striedanie relaxácie a práce. Nervozita, stres, nadmerná fyzická a psychická záťaž 
neprispievajú k zdravej životospráve a často bývajú príčinou zhoršenia zdravotného stavu. Príspevok je 
zameraný na zistenie vedomosti sestier o zásadách správnej životosprávy, na pracovné podmienky a pracovnú 
vyťaženosť sestier, ktorá ovplyvňuje ich životosprávu. Dotazníkovou metódou sme zistili rozsah vedomosti 
a pracovnej vyťaženosti sestier. Dotazník obsahoval otázky týkajúce sa vedomostí o životospráve, pracovných 
podmienkach a pracovnej vyťaženosti sestier. Na základe vyhodnotenia dotazníka sme zistili, že väčšina 
sestier má vedomosti o zásadách správnej životosprávy. Veľkou prekážkou sú však nevhodné pracovné 
podmienky, pracovná vyťaženosť, nadmerná fyzická a psychická záťaž, ktorá im bráni riadiť sa zásadami 
správnej životosprávy. Aj keď väčšina sestier chce dodržiavať zásady správnej životosprávy, nevhodné 
pracovné podmienky, nadmerná pracovná vyťaženosť im bráni dodržiavať zdravý životný štýl. Riešením 
na zlepšenie životosprávy sestier by mohlo byť realizovanie prednášok na zvládanie stresových situácií, 
zvýšenie počtu sestier na jednotlivých pracoviskách, zlepšenie organizácie práce, vytvorením harmonogramu 
činností a kompetencií sestier. Zlepšenie technického a materiálneho vybavenia a v neposlednom rade aj 
lepšie personálne vzťahy.

Kľúčové slová: Pracovné prostredie. Sestra. Stres. Výživa. Záťaž. Životospráva

Každý z nás má určite vedomosti o správnej životospráve, no tí, ktorí sa podľa nej aj riadia, je už 
o niečo menej. Sestra, ktorá podáva informácie o správnej životospráve, pri jednotlivých ochoreniach, 
v pracovnom zhone zabúda na svoje potreby a zásady. Neustále zápasí s nedostatkom materiálneho 
vybavenia a personálneho obsadenia. Striedanie denných a nočných služieb zasahuje do jej biorytmu aj 
do rodinného života. Ako následok nesprávnej životosprávy sa objavujú zdravotné problémy, podráždenosť, 
únavový syndróm ale aj syndróm vyhorenia. 

Aj keď má sestra snahu starať sa o svoje zdravie, dodržiavať zásady životosprávy, nemá možnosť sa 
realizovať. Preto chceme poukázať na tento problém, ktorý sa týka sestier. Veríme, že každá sestra chce žiť 
zdravo aj v práci, len nemá vytvorené vhodné podmienky.       Našim hlavným cieľom je zistiť, v akom rozsahu 
pracovné podmienky a pracovná vyťaženosť sestier ovplyvňuje ich životosprávu. 

Ciele prieskumu:
Zistiť, či majú sestry dostatok odborných vedomostí o správnej životospráve a stravovaní?1. 
Zistiť, či sestry využívajú sestry zásady správnej životosprávy počas pracovnej doby?2. 
Zistiť v akom rozsahu pracovné podmienky, pracovná vyťaženosť ovplyvňuje ich životosprávu?3. 

Metóda prieskumu:
Na získanie údajov sme použili empirickú metódu zberu informácií – dotazník. Dotazník bol zameraný 

na úroveň vedomostí sestier v oblasti životosprávy, na pracovné prostredie a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť 
ich životosprávu. V úvode dotazníka boli sestry stručne oboznámené s problematikou, postupom pri jeho 
vypĺňaní a ubezpečené o dodržaní anonymity, dobrovoľnosti. Prvá časť dotazníka obsahovala otázky potrebné 
na demografické údaje (klinika/oddelenie, vek, vzdelanie, počet rokov odpracovaných v zdravotníctve), druhá 
časť pozostávala z 18 otázok (15 otázok zatvorených, 2 otázky polootvorené a 1 otázku otvorenú). Výsledky 
sme kvantitatívne vyhodnotili pomocou databázového systému v programe Excel, v absolútnych číslach, 
percentách (grafy, tabuľky). Prieskum bol realizovaný v mesiaci február 2008.
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prieskumná vzorka:
Prieskumná vzorka pozostávala zo sestier z Martinskej fakultnej nemocnice – 5 oddelení/kliník. Rozdali 

sme 60 dotazníkov, na každé oddelenie 12, z rozdaných dotazníkov sa nám vrátilo 44, čo je 73,33 %.
Demografické údaje:

Najvačší  počet sestier, ktoré sa zúčastnili na prieskume bolo z oddelenia neonatológie 10 (22,74 
%) sestier (Pozri Tab 1). Najväčší počet sestier bol vo vekovej kategórií 18 – 25 rokov čo predstavuje 36,36 
% (16 sestier). Najviac sestier v počte odpracovaných rokov v zdravotníctve 36,36 % (16 sestier) pracuje 
v zdravotníctve 1 – 8 rokov. (Pozri Tab 2)

Tabuľka 1 Oddelenia/kliniky

Možnosti odpovedí počet sestier 
(n) percentá (%)

Neurochirurgia 9 20,45%
Chirurgia 8 18,18%
Pľúcne 8 18,18%
Neonatológia 10 22,74%
ARO 9 20,45%
Spolu 44 100%

 
Tabuľka 2 Počet rokov praxe

Možnosti odpovedí počet sestier 
(n) percentá (%)

1-8 rokov 16 36,36%
9-15 rokov 12 27,27%
16-23 rokov 9 20,45%
24-35 rokov 5 11,36%
35 a viac rokov 2 4,56%
Spolu 44 100%

Interpretácia výsledkov:
Prvou otázkou sme zisťovali čo najviac prekáža sestrám na pracovisku. Sestry mali možnosť 

označiť viac odpovedí. Sestrám v sledovanom súbore najviac prekáža nadmerné pracovné zaťaženie 77,27 
% (34 sestier), potom nasleduje nedostatočná oraganizácia práce 68,18 % (30 sestier), nadmerný stres 
59,09 % (26 sestier), nedostatok personálu 50,00 % (22 sestier), nedostatočné finančné ohodnotenie 40,91 
% (18 sestier), nedostatočné materiálne vybavenie 36,36 % (16 sestier), zlé medziľudské vzťahy 22,73 % (10 
sestier) a najmenej sestrám prekáža práca s infikovaným materiálom 11,36 % (5 sestier) (Pozri Tab 3).

Tabuľka  3  Prekážky na pracovisku
Možnosti odpovedí počet sestier (n)

Nadmerné pracovné vyťaženie 34
Nedostatočná organizácia práce 30
Nadmerný stres 26
Nedostatok personálu 22
Nedostatočné finančné ohodnotenie 18
Nedostatočné materiálne vybavenie 16
Zlé medziľudské vzťahy 10
Práca s infikovaným materiálom 5

Druhou otázkou sme zistili, že sestry majú prestávky počas pracovnej doby podľa pracovného 
vyťaženia a to 75 % (33 sestier), podľa personálneho obsadenia 15,91 % (7 sestier) a najmenej sestier má 
prestávky stanovené v pravidelných intervaloch 9,09 % (4 sestier). (Pozri Tab 4)
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Tabuľka  4  Stanovenie prestávok počas pracovnej doby

Možnosti odpovedí počet sestier 
(n) percentá (%)

V pravidelných intervaloch 4 9,09%
Podľa pracovného vyťaženia 33 75,00%
Podľa personálneho obsadenia 7 15,91%
Spolu 44 100%

Podľa výsledkov prieskumu najviac sestier má príjem tekutín počas 8 hodín do 450 ml, čo predstavuje 
65,91 % (29 sestier), od 450 ml – 1000 ml označilo 25 % (11 sestier) a príjem tekutín nad 1000 ml označilo 
9,09 % (4 sestry). (Pozri Tab. 5)

Tabuľka 5 Pitný režim
Možnosti odpovedí počet sestier (n) percentá (%)

Do 450 ml 29 65,91%
Od 450 ml - 1000 ml 11 25,00%
Nad 1000 ml 4 9,09%
Spolu 44 100%

V danom súbore najviac sestier 43,18 % (19 sestier) nedodržiava zásady správnej životosprávy 
pre pracovné vyťaženie a nevhodné podmienky, zásady sa snaží dodržiavať, ale nie vždy im to pracovné 
vyťaženie a pracovné podmienky dovoľujú 34,09 % (15 sestier), Len 13,64 % (6 sestier) zásady správnej 
životosprávy dodržiava, najmenej sestier 9,09 % (4 sestier) nedodržujú, nepovažujú to za potrebné (Pozri 
Tab 6)

Tabuľka 6   Dodržiavanie správnej životosprávy

Možnosti odpovedí počet sestier 
(n) percentá (%)

Dodržiavam 6 13,64%
Snažím sa dodržiavať 15 34,09%
Nedodržiavam, pracovne vyťaženie mi to neumožňuje 19 43,18%
Nedodržiavam,nepovažujem to za dôležité 4 9,09%
Spolu 44 100%

Najviac setier označilo ako zlozvyk pitie kávy 50 % (22 sestier). Kombináciu fajčenie, pitie kávy 
a alkohol príležitostne označilo 27,28 % (12 sestier), žiadne zlozvyky označilo 20,45 % (9 sestier), fajčenie 
2,27 % (1 sestra), pravidelné pitie alkoholu a užívanie iných omamných látok neoznačila žiadna sestra. (Pozri 
Tab.7)

Tabuľka  7   Zlozvyky sestier

Možnosti odpovedí
počet sestier 

(n) percentá (%)
Fajčenie,pitie kávy a alkohol príležitostne 12 27,28%
Pitie kávy 22 50,00%
Fajčenie 1 2,27%
Alkohol a iné omamné látky 0 0,00%
Žiadne 9 20,45%
Spolu 44 100%

V danom súbore 6,82 % (3 sestry) nemajú nočnú službu za jeden mesiac, možnosť 1–2 služby 
neoznačila žiadna sestra, 3-4 služby má 9,09 % (4 sestry), 5-7 služieb v mesiaci má  20,45 % (9 sestier), najviac 
sestier 63,64 % (28 sestier) označilo počet 8 a viac nočných služieb za mesiac. (Pozri Tab. 8)
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Tabuľka 8 Počet nočných služieb
Možnosti odpovedí počet sestier (n) percentá (%)

žiadna 3 6,82%
1 až 2 0 0,00%
3 až 4 4 9,09%
5 až 7 9 20,45%
8 a viac 28 63,64%
Spolu 44 100%

Sestry mali v poslednej otázke vysloviť svoj názor, návrhy, opatrenia, ktoré by mohli  pomôcť sestrám 
k dodržiavaniu správnej životosprávy. Organizáciu práce by zlepšilo 12 sestier (27,27 %), vzťahy na pracovisku 
by zlepšili 4 sestry (9,09 %), rešpektovanie aj ich potrieb – pravidelné stravovanie, dodržiavanie pitného 
režimu, prestávky stanovené zákonom navrhli 3 sestry (6,82 %). Náplň práce sestry by upravilo 5 sestier 
(11,36 %), materiálne vybavenie a finančné ohodnotenie sestier by zlepšili 3 sestry (6,82 %), zredukovanie 
dokumentačných prác, viac času a tým viac času pre pacientov navrhli 3 sestry (6,82 %), zníženie počtu 
pacientov, za ktorých je zodpovedná jedna sestra navrhli 4 sestry  9,09 %. (Pozri Tab. 9)

Tabuľka 9   Návrhy sestier k zlepšeniu dodoržiavania správnej životosprávy

Možnosti odpovedí
počet sestier 

(n) percentá (%)
Neviem 10 22,73%
Zlepšiť vzťahy na pracovisku 4 9,09%
Zlepšiť organizáciu práce 12 27,27%
Pravidelné stravovanie, prestávky stanovené 
zákonom 3 6,82%
Upraviť náplň práce sestry 5 11,36%
Zlepšiť materiálne vybavenie, finan.ohodnotenie 3 6,82%
Zredukovať dokumentačné práce 3 6,82%
Zníženie počtu pacientov pripadajúcich na 1 
sestru 4 9,09%
Spolu 44 100%

Podľa záverečných vyhodnotení sme zistili, že až 41 sestier 93,18 % je nadmerne fyzicky aj 
psychicky vyčerpaných. K tomu prispieva hlavne nadmerné pracovné vyťaženie sestier (34 sestier 77,27 
%). Sestry nemajú vytvorené vhodné pracovné podmienky, nemajú dostatok pomôcok na uľahčenie práce, 
zápasia s nedostatkom materiálno - technického vybavenia. 
 Nedostatok personálu (označilo 22 sestier 50 %) sťažuje organizáciu práce, komunikáciu medzi 
sestrami a lekármi, v neposlednom rade sa to prejaví aj v kvalite ošetrovateľskej starostlivosti. 
 Sestry majú veľkú zodpovednosť  za  pacientov (13 sestier 29,55 %  zodpovedá za 23 až  28 
pacientov), musia vedieť pohotovo a rýchlo reagovať, stretávajú sa s ťažkými a nevyliečiteľnými chorobami, 
so smrťou. V tom zhone častokrát zabúdajú na seba , na svoje potreby. Mnoho sestier na konci služby zistí, 
že vypili menej ako 450 ml tekutín (29 sestier 65,91 %). 
 Zákonom stanovenú prestávku majú podľa pracovného vyťaženia (33 sestier 75 %),  mnohokrát až 
po skončení pracovnej doby. Sestry z neurochirurgie (9 sestier 20,45 %) nemajú ani vyhradenú miestnosť na 
krátky oddych. Ak si nájdu čo len chvíľku zákonom stanoveného času na doplnenie energie, jedia priamo vo 
vyšetrovni, kde pred chvíľou boli v kontakte s biologickým materiálom. Riziko nákazy je tu vysoké.
 Aj keď vedomosti o správnej životospráve má (33 sestier 75 % ), nevhodné podmienky, nedostatočná 
organizácia práce, nedostatočné rozdelenie úloh, komunikácia medzi spolupracovníkmi bránia až (19 sestrám 
43,18 %) k ich dodržiavaniu. 
 Následkom veľkého psychického a fyzického zaťaženia mnoho sestier trpí zlozvykmi ako je pitie 
kávy (22 sestier 50 %), fajčenie v kombinácií s pitím kávy (12 sestier 27,28 %). Našli sa však  medzi sestrami 
aj abstinentky všetkých zlozvykov (9 sestier 20,45 %). 
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 Striedanie denných a nočných služieb zasahuje do ich biorytmu, narušuje vzťahy s rodinnou 
a priateľmi. Za mesiac má  (28 sestier 63,64 %) viac ako 8 nočných služieb, čo zasahuje do ich pravidelného 
rituálu. Sestry si nemôžu vytvoriť pravidelný režim spánku, odpočinku. 
 Po práci sa cítia vyčerpané (16 sestier 36,36 %), vystresované (15 sestier 34,09 %). Aj napriek tomu 
sa snažia venovať rodine (9 sestier 22,73 %) a svojím koníčkom  (8 sestier 18,08 %). 
 Ako dôsledok fyzického a psychického vyčerpania, vysokých nárokov kladených na sestru, narušeného 
biorytmu, nedodržiavaní zásad  správnej životosprávy veľa sestier má aj zdravotné problémy (31 sestier 
70,75 %). Medzi najčastejšie patrí únavový syndróm (12 sestier 38,71 %), poruchy spánku (7 sestier 22,58 
%) a syndróm vyhorenia (4 sestry 12,90%). 

Z výsledkov sledovaného prieskumu sme zistili určité nedostatky, problémy sestier v oblasti 
životosprávy, preto by sme prijali opatrenie k zlepšeniu danej problematiky :

Zlepšiť zdravotno - výchovné pôsobenie na všetkých úrovniach v oblasti problematiky zvládania stresu. - 
Organizovať prednášky zamerané na zvládanie stresových situácií. Viesť sestry, aby sa zúčastlnili raz 
ročne preventívnych lekárskych prehliadok.
Zabezpečiť sestrám pravidelné stravovanie v zamestnaneckej jedálni.- 
Dodržiavať Zákoník práce č. 348/2007 Z.z. zabezpečením potrebného voľna medzi službami.- 
Znížiť počet nadčasových hodín, počet nočných služieb za mesiac. Zaujímať sa o potreby sestier, - 
pomocou neustálej komunikácie (napr. raz do mesiaca organizovať neformálne stretnutie sestier 
daného oddelenia a hovoriť o ich problémoch a potrebách),  ku každej sestre pristupovať individuálne 
– zdokonaliť vertikálnu komunikáciu.
Sledovať do akej miery sú sestry vystavené telesnej a psychickej záťaži, ich neustálym pozorovaním - 
pri práci. Vylepšovať vzájomnú spoluprácu medzi sestrami starostlivosťou o dobré interpersonálne 
vzťahy, odporučiť vedúcim sestrám, aby sa snažili viac načúvať sestrám, aby boli otvorené ich názorom 
a pripomienkam, postaviť spoluprácu na kompromisoch a podporovať prácu v tíme. Problémy riešiť, 
nie ich odkladať alebo prehliadať.
Monitorovať úroveň spokojnosti sestier s ich prácou - pomocou pravidelných anonymných - 
dotazníkových prieskumov.
Vytvárať sestrám vhodné, vyhovujúce pracovné podmienky a prostredie zabezpečením potrebných - 
pomôcok a priebežnou kontrolou ich stavu, dodržiavať smernice o personálnom obsadení – Výnos 
čiastka 32-51/2008 Vestníka MZ SR (platné od 1.novembra 2008). Zabezpečiť potrebný personál 
v nemocničnom zariadení je nutné do 30.júna 2009 a materiálno-technické vybavenie musia nemocnice 
splniť najneskôr do 31.decembra 2011.
Time manažment, poradiť sestrám ako si lepšie zmanažovať pracovný čas.- 
Motivácia sestier – za zásluhy umožniť lepšie pracovné ohodnotenie a nielen profesionálny ale aj - 
osobnostný rast.
Dosiahnuť u sestier presvedčenie, že ich zdravie je prvoradé a motivovať ich tým k zvýšenej - 
starostlivosti o seba, napr. dodržiavanie pitného režimu – zabezpečiť prísun minerálnych vôd  (napr. 
1 l fľaša na 1 osobu), relaxačné pobyty (víkendové).

„Rada sestier za tieto pracovné nároky platí svojím zdravím, lebo sú potláčané jej základné fyziologické 
potreby. Sestra nemôže pravidelne jesť, dostatočne spať, v pravý čas odpočívať. Len s plným zdravím sa 
môže sebarealizovať, podávať plný výkon v práci, dávať dostatok lásky“ (Chudobová, 2007, str.44).
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REFlEXIA HUMáNNyCH pOSTUláTOV V OŠETROVATEĽSKEJ TEóRII A pRAXI – pOHĽAD 
šTUDENTOV

Jakubíková M., Kapová S.

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, Slovenská republika

Súhrn
 Základnou črtou ošetrovateľstva je humánnosť. Tiahne sa dejinami ošetrovateľstva od jeho 
neprofesionálnych počiatkov, cez stáročia až po súčasnosť, ktorej prívlastok profesionálne stále aktuálne 
znamená zároveň humánne. Všetko humánne je súčasne krehké a potrebuje zástoj a ochranu. Preto už 
v rámci pregraduálnej prípravy sestier sa v študijnom programe ráta s predmetmi s humanizujúcim obsahom 
a osobnosťou učiteľa, ktorý u svojich študentov efektívne pretransformuje kognitívne informácie v tejto oblasti 
do prakticko- činnostnej roviny. Následná profesijná činnosť každej sestry by mala byť len pokračujúcim 
procesom prehlbujúceho sa ľudského vzťahu medzi ňou a pacientom. Predmetom nášho záujmu bolo zistiť, 
ako vnímajú budúce sestry fenomén humánnosti v ošetrovateľskej teórii a jeho reflexiu v klinickej praxi. 
V príspevku prinášame niektoré výsledky šetrenia v naznačenej oblasti. 

Kľúčové slová: Humánnosť. Humanizujúce predmety. Humánna ošetrovateľská starostlivosť. Sestra.  

Úvod 
Novo orientované kurikulum pre vzdelávanie kvalifikovaných sestier by malo zodpovedať potrebám 

ľudského zdravia, potrebám zdravotníckeho systému a teda vyžarovať a implementovať holistickú filozofiu 
ošetrovateľskej starostlivosti. Zamboriová a Simočková (2005) na základe prevedeného prieskumu uvádzajú, 
že silným motivačným činiteľom u sestier je získavanie takých poznatkov, ktoré môžu v praxi využiť. Veríme, 
že obsah moderného vzdelávania sestier motivujúcim je. Obsahuje okrem iných aj študijné predmety, 
ktoré z hľadiska humanizácie majú výrazne rozvíjajúcu funkciu. Predstavujú humánny potenciál kultivujúci 
intelektovú i emocionálnu sféru budúcej sestry. Sylaby študijných predmetov profesijná etika, profesijná 
komunikácia, aplikovaná sociológia či psychológia sú konkrétnymi príkladmi intervencie humánnych 
postulátov do ošetrovateľského vzdelávania v súčasnosti. Okrem odborných zručností je cieľom vychovať 
sestru, ktorá pozná vlastnú osobnosť, má primeranú sebakoncepciu a sebaúctu a bude schopná poskytovať 
starostlivosť v duchu humánnych tradícií ošetrovateľstva. Tieto náročné požiadavky by mal mať aj učiteľ 
náležite zvnútornené a presadzovať ich v každodennej práci so študentmi. 

Metodika a charakteristika súboru
 Cieľom práce bolo zistiť zdôrazňovanie humánnych postulátov v súčasnej ošetrovateľskej teórii a ich 
presadzovanie z teoretickej roviny do klinickej praxe očami našich študentov. V príspevku prinášame niektoré 
zaujímavé zistenia z prieskumu realizovaného v marci až júni 2008. Použili sme dotazníkovú metódu. 
Počet respondentov, študentov FZ PU v Prešove bol 283. Títo študenti mali absolvované klinické cvičenia 
v rozsahu aspoň dvoch semestrov z celkovej dĺžky štúdia. Majú teda dostatočné skúsenosti s prezentáciou 
a zastúpením humanizačných prvkov v teoretickej rovine a zároveň dostatok osobných skúseností s ich 
uplatňovaním v rovine praktickej. 
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Výsledky

Graf 1 Hodnotenie zdôrazňovania humánnosti v učebných textoch študentmi

Pozitívne sa vyjadrila väčšina, t.j. 68,91 % študentov, ktorí uviedli, že zdôrazňovanie humánnosti 
v učebných textoch je na úrovni dobrej a 5,65 % z nich túto úroveň považovalo dokonca za vynikajúcu. 
Ostatní sa vyjadrili negatívne, t.j. zdôrazňovanie humánnosti  v učebných textoch  označili za priemerné až 
slabé (31,09 %). K položke sa nevyjadrilo 13 respondentov.

Graf 2 Hodnotenie učiteľov z hľadiska zdôrazňovania ľudského prístupu

 Daná položka testovala učiteľov z hľadiska zdôrazňovania ľudského prístupu sestier (resp. 
študentov) k pacientom. Pozitívne hodnotenie sme identifikovali spolu u 49,11 % študentov, ktorí si myslia, 
že učitelia venujú danej otázke veľkú alebo dostatočnú pozornosť.  K negatívnemu hodnoteniu (možnosti 
na priemernej alebo slabej úrovni v grafe 2) sa priklonili ostatní respondenti, spolu 50,89 %. Úspešná 
implikácia humánnych postulátov do ošetrovateľskej teórie a následne do praxe začína schopnosťou 
učiteľa adekvátne ich odhaľovať a podčiarkovať vo vyučovacom procese. Mierne prevažujúce negatívne 
hodnotenie v tomto prípade je pre učiteľov odboru ošetrovateľstvo upozornením a výzvou k sebareflexii.   

Graf 3 Dôležitosť zdôrazňovania a výchovy k humánnosti u študentov
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Výsledky hodnotenia danej položky odrážali názory študentov na dôležitosť zdôrazňovania humánnosti 
a výchovy k humánnosti počas štúdia na budúce povolanie. K pozitívnemu vyjadreniu (súčet možností 
rozhodne súhlasím a skôr súhlasím) sa priklonila väčšina respondentov, celkom 79,51 %. Skôr negatívne 
stanovisko malo 20,49 % študentov. Za pozitívny sme považovali tiež fakt, že žiaden študent neuviedol 
možnosť radikálneho odmietnutia zdôrazňovania humánnosti a výchovy k humánnosti v rámci pregraduálnej 
prípravy sestier.

Graf 4 Vyjadrenia študentov k hodnoteniu učiteľov za „ľudský prístup“

Prevažná časť (50,53 %) respondentov v dotazníku potvrdila, že učiteľ  hodnotí študenta aj za „ľudský 
prístup“ k pacientovi (graf 4). Opačného názoru bolo 25,8 %. Prekvapilo nás, že až 23,67 % študentov sa 
k tejto otázke nevedelo vyjadriť. Zrejme sa stáva, že učitelia zabúdajú na zdôvodnenie hodnotenia (tu máme 
na mysli hlavne hodnotenie rôznych výkonov na klinických cvičeniach) a v rámci neho aj na ohodnotenie 
prístupu študenta k pacientovi, čo považujeme za chybu.   

Graf 5 Názory študentov na rozvoj empatie vplyvom štúdia humanitných predmetov

Názory respondentov predkladané v grafe 5 sa silno priklonili na stranu rozvoja empatie vplyvom 
štúdia humanitných predmetov, celkom sa takto vyjadrilo 74,21 % z celkového počtu. Veľmi nás povzbudil 
tento výsledok, lebo je známe, že pri empatii ide o vedomý, vôľový príklon ku druhému človeku a jeho citovému 
stavu. Empatiu je možné rozvíjať u študentov ošetrovateľstva napr. humanitnými predmetmi, čo zrejme 
študenti aj pocítili. Opačný názor uviedlo 9,89 % a neurčitú odpoveď neviem uviedlo 15,9% respondentov.
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Graf 6 Predmety, ktoré študentov najviac obohatili po ľudskej stránke

Výsledky danej položky prezentované v grafe 6 potvrdili výsledky v predchádzajúcom grafe 5. 
Z palety možných študijných predmetov, študenti označili ako najviac ľudsky obohacujúci predmet profesijnú 
komunikáciu, celkom 33,22 %, profesijnú etiku, celkom 27,21 % a aplikovanú psychológiu, celkom 19,08% 
študentov. Tieto predmety zároveň patria medzi najobľúbenejšie vyučovacie predmety, ako to opakovane 
potvrdzujú pravidelné audity vyučovacieho procesu na Fakulte zdravotníctva PU v Prešove.

graf 7 Hodnotenie úrovne presadzovania humánnosti z teoretickej roviny do praxe študentmi

Na grafe 7 vidíme, že k pozitívnemu názoru, že humánnosť sa z teoretickej roviny v škole darí 
presadzovať do praxe vynikajúco alebo dobre sa priklonilo najviac študentov, celkom 59,4 %. Ostatných, 
spolu 40,6 % študentov si myslelo, že sa to darí len na priemernej alebo slabej úrovni, čo sme nepovažovali 
za dobré.  

Graf 8 Ohľaduplnosť a ľudskosť v správaní sestier z pohľadu študentov
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Súčet priaznivých odpovedí (rozhodne súhlasím a skôr súhlasím v grafe 8) na danú položku bol 
v značnej prevahe (65 %) nad nepriaznivými (rozhodne nesúhlasím a skôr nesúhlasím), ktorých bolo 35 %. 
Pozitívnemu výsledku sme sa potešili, aj keď je aj tu ešte značný priestor na zlepšovanie stavu.  

Diskusia a záver
Skupina ôsmich položiek skúmala zastúpenie základných postulátov a prostriedkov humanizácie 

v ošetrovateľskej teórii, či toto zastúpenie vnímajú študenti ako dôležité a ako sa humánne prvky prejavujú v 
praxi. Môžeme konštatovať, že ošetrovateľská teória súčasnosti výrazne prezentuje myšlienku humánnosti 
a študenti si tento fakt uvedomujú a vítajú. Pri štvorstupňovej škále týchto položiek (okrem jednej) sa väčšina 
respondentov priklonila k pozitívnejšiemu hodnoteniu v šiestich z nich. Študenti kladne hodnotili presadzovanie 
humánnych prvkov z teoretickej roviny v škole do klinickej praxe, zdôrazňovanie humánnosti v učebných 
textoch, hodnotenie študentov učiteľmi aj za „ľudský prístup“ k pacientovi. Veľmi pozitívne a razantné bolo 
vyjadrenie študentov na adresu dôležitosti výchovy budúcich sestier k humánnosti. Potešujúci bol záujem 
študentov o rozvíjanie empatie prostredníctvom štúdia humanitných predmetov, čo opätovne potvrdili aj 
v ďalšej položke, v ktorej väčšina študentov uviedla niektorý z humanitných predmetov ako ten, čo ich po 
ľudskej stránke najviac obohatil. Navyše sa pri tejto položke v dotazníku sporadicky objavili poznámky typu: 
„ predmety ako komunikácia, sociológia či etika by sa mali vyučovať v každom spoločenskom odbore a ešte 
vo väčšej miere, ich obsah je dôležitý pre každého človeka a pre praktický život v kultúrnej spoločnosti“. 
Výsledky týchto zistení nás nielen potešili, ale zároveň posilnili v presvedčení, že súčasné kurikulá pre 
odbor ošetrovateľstvo sú jedným z konkrétnych príkladov intervencie humánnych postulátov do vzdelávania 
budúcich sestier.

Mierne negatívne (50,89 %) ohodnotili študenti len položku „Učitelia venujú zdôrazňovaniu citlivého 
prístupu k pacientom pozornosť“.... Aj keď negatívne vyjadrenia prevažujú nad pozitívnymi len o 1,78%, 
výsledok považujeme za nový postreh. Vidíme tu podnet k zlepšeniu pedagogického úsilia v tomto smere, 
priestor na odstraňovanie zistených nedostatkov a po čase opätovnú objektivizáciu výsledkov. Ďalším 
podnetom na zamyslenie je výsledok 40,6 % študentov s názorom, že humánnosť sa z teoretickej roviny 
v škole darí presadzovať do praxe na priemernej alebo slabej úrovni. Napriek tomu, že pozitívne hodnotenie 
bolo prevažujúce, na výsledku je čo zlepšovať. Potrebné je viac sa zamerať na motiváciu sestier, aby sa plne 
angažovali pri presadzovaní ohľaduplnej humánnej ošetrovateľskej starostlivosti. Dokazuje to aj výsledok 
v položke ohľaduplnosť a ľudskosť v správaní sestier, ktoré považujú študenti za prevažujúce (65%), ale 
podľa nás by výsledok v tejto položke mal byť oveľa vyšší, ak nie stopercentný.
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KOMUNITNÉ OŠETROVATEĽSTVO OčAMI A SRDCOM NAŠICH ŠTUDENTOv

Kapová S., Jakubiková M.

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, Prešov

Súhrn
Príspevok zoznamuje s aktivitami študentov, vykonávaných v rámci predmetov komunitné 

ošetrovateľstvo a komunitné ošetrovateľstvo v klinickej praxi. Poukazuje na náročnú samostatnú prácu sestry 
v teréne  a jej organizované smerovanie k prevencii vzniku chorôb, chrániť, udržiavať a podporovať zdravie. 
V rámci primárnej prevencie kladieme dôraz na výchovu k zdraviu, kde upozorňujeme na škodlivosť fajčenia 
a iných zlozvykov,   alebo na špecifickú ochranu proti určitým ochoreniam.

Kľúčové slová: Podpora zdravia. Komunitné ošetrovateľstvo. Prevencia. Názorné ukážky.

Úvod

Úlohou komunitného ošetrovateľstva je predchádzať vzniku chorôb,  chrániť,  udržiavať a podporovať 
zdravie. Preto je ošetrovateľstvo zamerané nielen na vykonávanie terapeutických zásahov, ale hlavne na 
edukačné, poradenské a manažérske aktivity. Koncepcia komunity alebo klienta zahŕňa  komplexný proces 
zmeny, ktorá má smerovať k zlepšeniu situácie pre komunitu a musí prebiehať na viacerých úrovniach. 

Nesprávny životný štýl v súčasnosti prináša zdravotné problémy, ako je napr. fajčenie, zhon, prejedanie 
sa a pod. Tento stav nemožno riešiť jednoduchým oslovením alebo požiadaním jednotlivca, aby sa zbavil zlých 
návykov a osvojil si také, ktoré chránia jeho zdravie. Spoločnosť má pomáhať jednotlivcom pri rozhodovaní 
sa pre voľbu takého spôsobu života, ktorý pomáha udržať a upevniť zdravie. Mnohí nedokážu zmeniť svoje 
zlozvyky sami, preto potrebujú okrem iného fungujúci systém  komunitnej starostlivosti a zodpovedajúcu 
zdravotnú politiku. 

Sestra v  komunite pracuje samostatne, musí sa vedieť správne a včas rozhodovať a riešiť problémy 
rôzneho charakteru. 

Vzhľadom k tomu, že našou hlavnou úlohou je pripraviť kvalitnú sestru pre prax, už počas štúdia 
vykonávajú študenti ošetrovateľstva pod vedením odborných asistentov rôzne aktivity, kde sa učia vykonávať 
preventívnu starostlivosť priamo v danej komunite.   

Cieľ práce a metodika

Cieľom práce je poukázať na aktivity študentov ošetrovateľstva v rôznych akciách na podporu zdravia 
v rámci predmetov komunitné ošetrovateľstvo a klinická prax v komunitnom ošetrovateľstve. Jednotlivé 
aktivity upriamujú pozornosť na výchovu k zdraviu detí v predškolských a školských zariadeniach, ale i aktivity 
smerujúce k širokej verejnosti. Odborní asistenti pripravujú študentov na jednotlivé zdravotno-výchovné 
aktivity podľa vypracovanej metodiky overenej v praxi. Na každú zdravotno-výchovnú akciu je pripravená 
skupina študentov. V laboratórnych podmienkach v škole si študenti pripravujú pomôcky, zvnútorňujú metodiku 
postupu, precvičujú komunikáciu i celú prezentáciu. Jednotlivé skupiny študentov druhého a tretieho ročníka 
sa  pripravujú a následne realizujú  konkrétne zdravotno-výchovné akcie. Pravidelne sa realizujú:

Samovyšetrovanie prsníkov
Počet zapojených študentiek:  12
Cieľová skupina – študentky / ženy  stredných  a vysokých škôl
V školskom  roku 2007/2008 realizácia v 25 triedach SŠ /556 študentiek

V ak. roku 2008/2009 realizácia projektu na  FF a PF PU v Prešove. 
Názorné ukážky demonštrované pomocou modelu prsníkov.  
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Samovyšetrovanie semenníkov
Počet zapojených študentov:  4
Cieľová skupina – študenti / muži stredných  a vysokých škôl
Aktivita bola realizovaná na 7 stredných školách v Prešove,  na dvoch fakultách PU, celkom 22 stretnutí v 
priebehu štyroch rokov.  
V akademickom roku 2008/2009 rozšírená pôsobnosť aj v 9. ročníkoch  základných škôl. 
Názorné ukážky demonštrované pomocou modelu semenníkov.  

podpora nefajčenie u žiakov
Počet zapojených študentov: 12 
Cieľ:  poukázať na škodlivosť a negatívne dôsledky fajčenia.
Cieľová skupina – žiaci základných škôl. 
V školskom roku 2007/2008 realizácia na základných školách v Prešove a Bardejove.
V školskom  roku 2008/2009 realizácia projektu na stredných školách v Prešove.
Názorné ukážky pomocou modelov fajčiarky Sue a fajčiaceho prístroja Smoker. 

Zdravá výživa – prevencia obezity, mentálne anorexie
Počet zapojených študentov: 4 
Cieľ: zvýšiť vedomostnú úroveň o potravinách a upozorniť na negatívne dôsledky nezdravej výživy. 
Cieľová skupina – stredné odborné školy a gymnáziá mesta Prešov.  
Prednáška, diskusia spojená s prezentáciou zdravých potravín, práca s etiketami na potravinách, práca s 
modelmi potravín.  

Meranie hladiny cukru
Počet zapojených študentov: 9 
Cieľ: identifikovať hladinu glykémie a informovať o jej správnej hodnote a rizikových faktoroch DM. 
Cieľová skupina – zamestnanci troch daňových úradov v Prešove a jedného daňového úradu v Sabinove. 
Meranie hladiny glykémie glukometrom, metóda rozhovoru. 
 
Hrubé črevo
Počet zapojených študentov: 12 
Cieľ: zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike kolorektálneho karcinómu 
Cieľová skupina – široká verejnosť mesta Prešov a jeho okolia.   
Miesto konania: obchodné centrum MAX v Prešove. 
„Road show“, demonštrácia s výkladom pri použití modelu hrubého čreva. 

Záver 

Na  katedre ošetrovateľstva sa snažíme o to, aby činnosť odborných asistentov a študentov v rámci 
komunitného ošetrovateľstva nebola jednorazová alebo prerušovaná, ani realizovaná v rámci určitého 
svetového dňa.... Našim cieľom je realizovať zdravotno-výchovné akcie kontinuálne, premyslene, cielene, 
aby sme pokryli predškolské a školské zariadenia po celý akademický  rok v našom meste. Z toho dôvodu 
sú študenti metodicky pripravovaní a vedení odbornými asistentmi tak, aby nedochádzalo k prerušovaniu 
jednotlivých akcií z dôvodu ukončenia štúdia študenta. 

Najväčším zadosťučinením pre odborných  asistentov a študentov je spokojnosť našich klientov 
i jednotlivých organizácií, s ktorými spolupracujeme. Vždy nás potešia ďakovné listy, alebo konkrétna 
odmena v podobe modernej pomôcky na skvalitnenie ďalšej realizácie zdravotno-výchovných aktivít. Takto 
sme napríklad získali od Ligy proti rakovine finančnú odmenu pre zakúpenie pomôcky na samovyšetrovanie 
prsníkov, semenníkov a fajčiarku Sue – špeciálny fajčiaci prístroj.  
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Úvod 
Povolanie sestry patrí medzi tie, kde zároveň pôsobí veľká fyzická a psychická záťaž, ktorá môže narušiť 

fungovanie organizmu. Sestry denne prichádzajú do kontaktu s celým radom fyzikálnych, emocionálnych 
a psychosociálnych stresorov, preto predpokladom pre výkon ošetrovateľského povolania je aj primeraná 
odolnosť voči týmto vplyvom a dobrý zdravotný stav (Simočková, Zamboriová, 2006). Vzájomná súčinnosť 
medzi zdravím a celkovým rozvojom má symbiotický charakter a všetky sestry by v tomto spoločenskom 
kontexte mali vnímať charakter svojej práce (Jakubíková, 2008). 

Sestry sú predstaviteľkami povolania, prostredníctvom ktorého majú významný vplyv na širokú skupinu 
klientov všetkých vekových kategórií počas celého života od narodenia až po smrť. Preto by mali preukázať 
schopnosť manažovať samých seba a tým aj svoje zdravie v zmysle podpory, udržiavania a prevencie 
chorôb. Na to, aby pomáhali iným, im postačí odborný tezaurus, schopnosť kritického myslenia, komunikačné 
a praktické zručnosti. Pri starostlivosti o vlastné zdravie by mali uplatňovať self management ochrany zdravia, 
čiže manažovať svoje zdravie v zmysle podpory, udržiavania a prevencie chorôb.

Metodika a charakteristika súboru
Cieľom práce bolo zistiť, ako dokážu sestry uplatňovať self management pri ochrane svojho zdravia. 

V príspevku prinášame niektoré zistenia, ktoré dokumentujú preventívne činnosti sestier v starostlivosti 
o vlastné zdravie. Použili sme dotazníkovú metódu. Rozdaných bolo 150 dotazníkov sestrám z Košického 
kraja. Návratnosť bola 81 %. Prieskum bol realizovaný v mesiacoch marec – apríl 2008. Súbor tvorilo 121 
sestier. Priemerný vek sestier predstavoval 34 rokov, priemerná dĺžka praxe v zdravotníckom zariadení bola 
14 rokov. V skupine respondentov mali najväčšie zastúpenie sestry s praxou v zdravotníckom zariadení od 
10 do 20 rokov (33 %), 47 % sestier uviedlo ako najvyššie ukončené vzdelanie strednú zdravotnícku školu.

Výsledky

Tabuľka 1 Vnímanie vlastného zdravia sestrami
položka dotazníka percentuálny počet

Cíti sa zdravá 36 %
Má občasné zdravotné problémy 52 %
Má chronické problémy 11 %
Iné 1 %
Spolu 100 %

Iba niečo viac ako 1/3 sestier uviedla, že sa cíti byť zdravá (tab. 1).

Tabuľka 2 Častosť návštevy praktického lekára sestrami
položka dotazníka percentuálny počet

Iba pri zdravotných problémoch 63 %
Minimálne 1x ročne aj mimo zdravotných 
problémoch

22 %

Minimálne 1x za dva roky aj mimo 
zdravotných problémoch

7 %

Iné 8 %
Spolu 100 %
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Ako vidieť v tab. 2, vysoké percento sestier (63 %) uvádza, že praktického lekára navštívi iba pri zdravotných 
problémoch (ZP), hoci zo zákona (577/2004 Z. z. a v znení neskorších predpisov) má každý občan nárok na 
preventívnu prehliadku v určených časových intervaloch. 

Tabuľka 3 Častosť návštevy zubného lekára sestrami
položka dotazníka percentuálny počet

Iba pri zdravotných problémoch 28 %
Minimálne 1x ročne aj mimo zdravotných 
problémoch

66 %

Minimálne 1x za dva roky aj mimo 
zdravotných problémoch

4 %

Iné 2 %
Spolu 100 %

Tabuľka 4 Častosť návštevy gynekológa sestrami
položka dotazníka percentuálny počet

Iba pri zdravotných problémoch 28 %
Minimálne 1x ročne aj mimo zdravotných 
problémoch

66 %

Minimálne 1x za dva roky aj mimo 
zdravotných problémoch

4 %

Iné 2 %
Spolu 100 %

Pri návšteve zubného lekára a gynekológa z preventívneho hľadiska je situácia o niečo lepšia, ako pri 
návšteve praktického lekára (tab. 3, 4).

Tabuľka 5 Dispenzarizácia sestier u lekára – špecialistu
položka dotazníka percentuálny počet

Je dispenzarizovaná 36 %
Nie je dispenzarizovaná 64 %
Spolu 100 %

Tabuľka 6 Lekári – špecialisti, u ktorých sú sestry dispenzarizované
položka dotazníka percentuálny počet

Alergiológ 5 %
Endokrinológ 4 %
Gynekológ 5 %
Kardiológ 2 %
Ortopéd 2 %
Iné 18 %
Spolu 36 %

Viac ako 1/3 sestier uviedla, že je dispenzarizovaná u lekára - špecialistu z dôvodu nejakého zdravotného 
problému (tab. 5, 6).

Tabuľka 7 Očkovanie sestier proti vírusovej hepatitíde B (VHB)
položka dotazníka percentuálny počet

Je očkovaná 80 %
Nie je očkovaná 20 %
Spolu 100 %
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Pätina respondentiek uviedla (tab. 7), že nie je očkovaná proti vírusovej hepatitíde B, hoci uvedené 
očkovanie je pre zdravotníckych pracovníkov bezplatné. 

Tabuľka 8 Očkovanie sestier proti chrípke
položka dotazníka percentuálny počet

Bola očkovaná minimálne 1x  20 %
Je očkovaná pravidelne 6 %
Nikdy nebola očkovaná 74 %
Spolu 100 %

V tab. 8 vidieť, že 3/4 sestier z nášho súboru neboli nikdy očkované proti chrípke.

Tabuľka 9 Rizikový faktor – fajčenie sestier
položka dotazníka percentuálny počet

Fajčí 24 %
Nefajčí 76 %
Spolu 100 %

Fajčenie je závažným rizikovým faktorom pri vzniku civilizačných ochorení a predstavuje spoločenský 
i zdravotný problém v zmysle závislosti. Pravidelné fajčenie zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárnych chorôb 
a v značnej miere sa podieľa na vzniku rakoviny. Je potrebné naďalej pátrať po hlavných príčinách fajčenia 
a tabakizmu u zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier, prečo napriek poznaniu všetkých rizík, pomerne 
vysoké percento z nich fajčí. K uvedenej závislosti sa priznáva štvrtina respondentiek zo skúmanej vzorky 
(tab. 8). 

Tabuľka 10 Používanie ochranno-bezpečnostných pomôcok (OBP) pri práci sestier
položka dotazníka percentuálny počet

Používanie OBP pri práci 63 %
Občasné používanie OBP pri práci 34 %
Iné 3 %
Spolu 100 %

Od roku 2006 platí na Slovensku zákon 331/2006, podľa ktorého sú zdravotnícki pracovníci povinní používať 
pri práci ochranno-bezpečnostné pomôcky. Tretina sestier používa pri práci ochranno-bezpečnostné 
pomôcky iba občas (tab. 10). Profesionálne riziko infekcie u sestier je spôsobené exponovaním všetkým 
mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú v ich pracovnom prostredí. Najčastejšie sú to krvou prenosné infekcie 
(VHB, VHC a HIV), vzduchom prenosné infekcie, črevné nákazy, nákazy kože a slizníc. 

Diskusia a záver
Je dôležité, aby sestry boli na svoje povolanie vynikajúco pripravené nie len po odbornej stránke, ale 

aby preukázali schopnosť manažovať samých seba a tým aj svoje zdravie v zmysle podpory, udržiavania 
a prevencie chorôb. Zeleníková (2006) uvádza, že príprava má byť zameraná najmä na podporu zdravia, 
ktorá zahŕňa zdravotnú výchovu, edukáciu, politiku verejného zdravia a ďalšie aktivity. 

Postoj sestier a vplyv pracovných faktorov na zdravie je skúmaný celosvetovo. Príkladom toho je aj 
národná štúdia realizovaná v Kanade a v Severnej Amerike (National Survey ..., 2008), ktorá má za úlohu 
v pravidelných intervaloch mapovať uvedené faktory. 

Pri ochrane zdravia a predchádzaní rôznych ochorení zohráva významnú úlohu prevencia. Aj keď 
je primárna prevencia najdôležitejšia, sestry ju často nevyužívajú a zanedbávajú preventívne prehliadky, aj 
keď na ne majú právo zo zákona. Ako naznačujú naše výsledky, sestry ešte v rámci preventívnych vyšetrení 
navštívia gynekológa a zubného lekára, ale preventívne prehliadky u praktického lekára sú na veľmi nízkej 
úrovní. Často sa liečia samy, hoci liečiť samých seba nie je vhodné a v prípade potreby sa treba zveriť 
do rúk odborníkov. Absentuje dôsledná kontrola zamestnávateľa. Podpora zdravia, by sa mala stať jednou 
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z ústredných tém každej inštitúcie, najmä ak sa jedná o zdravotnícke zariadenie. Zamestnávatelia by mali 
využiť všetky dostupné vedecké informácie, aby minimalizovali negatívny dopad fyzickej a psychickej záťaže 
sesterskej profesie na fungovanie organizmu (Simočková, Peřinová, 2005, 2006). 

V konečnom dôsledku zdravý a spokojný zamestnanec podáva lepší výkon a znižuje sa absencia 
v práci. Naopak, pri zdravotných problémoch zamestnancov to predstavuje pre každú organizáciu určité 
finančné straty a riziko znižovania kvality, či rozsahu poskytovaných služieb. Bolo by vhodné upraviť 
preventívne prehliadky aj v organizačnom poriadku. 
Náš príspevok je sondou do zdravotného uvedomenia sestier. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť dotazník 
o ďalšie sledované faktory a zapojiť do štúdie čo najviac sestier z rôznych oblasti Slovenska. Doteraz získané 
výsledky naznačujú, že je potrebné sa zamerať viac na motiváciu sestier k aktívnemu záujmu o svoje zdravie 
a preferenciu zdravého životného štýlu, keďže sestry pracujúce v oblasti podpory zdravia, by mali byť vzorom 
a príkladom postoja k vlastnému zdraviu.
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NIEKTORÉ NAVRHOVANÉ  METóDy ZÍSKAVANIA TRANSplANTáTOV

Littva V.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Nedostatok transplantátov vedie mnohých odborníkov v toto rýchlo a sľubne rozvíjajúcom sa 

medicínskom odbore uvažovať nad novými možnosťami získavania transplantátov. To vytvára aj tlak na 
bioetiku a medicínsku etiku evaluovať možnosti, ktoré sú predkladané tak aby boli zachované základné princípy 
morálky a zároveň poukázať na možnosti riešení, ak sa tieto dajú vykonať eticky vhodným spôsobom. 

Kľúčové slová: Transplantát. Darovanie. Xenotransplantáty. Umelé transplantáty. Altruizmus. Regeneratívna 
medicína.

Vzhľadom na nedostatok transplantátov takmer vo všetkých vyspelých krajinách, kde sa transplantácie 
vykonávajú, hľadajú sa nové možnosti získania transplantátov. Už nestačí len povzbudzovať ľudí k darovaniu 
z altruizmu. Určite táto metóda je eticky najprijateľnejšia a v súčasnosti najdostupnejšia. V hľadaní možností 
sa v súčasnosti postupuje  troma  rozličnými smermi:

Zanechaním  princípu  slobodného a bezplatného darovania (altruistického darovania)-
V takomto ponímaní môžeme povedať sa zotierajú rozdiely medzi darovaním a zobratím, čo je môže 

mať rôzne konsekvencie. Vylúčením slobody by sa narušili ďaľšie princípy etiky ako autonómia, dôstojnosť, 
práva a podobne. V súčasnosti ohľadom slobody existujú nejasné stavy v krajinách kde sa užíva takzvaný 
predpokladaný súhlas (Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko…). Je ťažké hovoriť, že mŕtvy 
darcovia v týchto krajinách sú dobrovoľný darcovia. Námietky, že v daných krajinách existuje register nedarcov, 
do ktorého sa mohli slobodne zapísať neobstojí, nakoľko väčšina populácie ani nevie, že môžu byť po smrti 
potencionálnymi darcami orgánov. Sloboda je narušená aj v prípade zavedenia platby za darovanie orgánu. 
Človek, ktorý je vo veľkej hmotnej núdzi je pod ekonomickým tlakom urobiť rozhodnutie. 

Odstúpením od užívania  pravidiel mŕtveho darcu-
Jedná sa o rozšírenie kategórie pacientov od ktorých by mohli byť odobraté životne dôležité orgány 

mimo pacientov vyhlásených za mozgovo mŕtvych. V roku 1993 najväčšie transplantačné centrum na svete 
– v Pittsburgu zaviedlo “Protokol”, podľa ktorého sa môžu odobrať orgány aj od  pacientov, ktorý sú vyhlásení 
za mŕtvych podľa tradičnej definície smrti98. Podľa definície mozgovej smrti je človek mŕtvy keď došlo k úplnej 
strate telesnej integrity cez nervový systém. Problémom nastáva keď takzvaný nižší mozog funguje zatiaľ čo 
cortex, ktorý kontroluje vedomie je zničený. Vtedy sa aplikujú kritériá nezvrátiteľnej kómy:

Nereceptívnosť a nedostatok odpovedí nervového systému•	
Nehybnosť a zástava dýchania•	
Nedostatok reflexov•	
Rovný elektrocefalogram•	

Tieto kritériá boli vypracované na Harvard Medical School avšak neprehlásili smrť pacienta. Byť v 
nezvratnej kóme a byť mŕtvy sú dva odlišné stavy99. 

Kedy môžeme človeka prehlásiť za mŕtveho? Odpoveď na túto otázku je dôležitá, lebo od nej závisí 
ako budeme nakladať s telom – ako s mŕtvolou, alebo živým človekom? V okamihu smrti totiž dochádza 
k zmenám tak sociálnych ako aj právnach postojov. Z hľadiska filozofie dochádza k ukončeniu existencie 
osobnosti, alebo osobnej identity. Koniec entity ako celku. 

So samotným termínom mozgovej smrti sa spája niekoľko nezrovnalostí: Nevieme, či mozgová smrť 
je braná len na základe deštrukcie mozgu, alebo je aj smrťou organizmu. Nevieme či sa jedná aj smrť 
indivídua. Čo je dôležitejšie: strata funkčnosti mozgu, alebo strata štruktúry mozgu? Existuje rozdiel medzi 
kritériami smrti a prehlásením smrti.  Každopádne nikdy by sa nemalo vychádzať z použiteľnosti orgánov na 
transplantáciu. Tie by nikdy nemali byť kritériom na prehlásenie smrti. V prípade pittsburského protokolu je 
nebezpečenstvo, že sa postupuje účelovo s cieľom získania orgánov. 
98  Porovnaj: Jones, D. A.: Organ Transplants and the Definition of Death, The Linacre Centre, 2001, London, s .17.
99  Porovnaj: Veatch, R.: Transplantation Ethics, Georgetown University Press, Washington DC, 2002, s. 45.
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Využívanie asistovanej sebe vraždy za účelom získavania orgánov-
V dnešnej dobe je v niekoľkých krajinách eutanázia prehlásená za legitímny spôsob úmrtia. Z hľadiska 

etiky vždy zostane dilemou. Niektorý naturalisticky orientovaní etici  tvrdia, že použitie  orgánov pri asistovanej  
sebe vražde môže napomôcť vyriešiť nedostatok  orgánov na transplantáciu. Jack Kevorkian napísal knihu s 
názvom Prescription Medicide, v ktorej opísal plán ako v troch krokoch vykonať takýto čin. 

vykonať úspešnú asistovanú sebe vraždu1. 
odobrať orgány a ponúknuť ich na transplantáciu – hovorí, že takýmto spôsobom sa sebe vrahovia 2. 
stanú prospešnými pre spoločnosť
použiť zbytky tela  samovraha na výskum vrátane vivisekcie – rozkrájania za živa3. 

Keď o tom písal, zdalo sa to ako science fiction. On to však zrealizoval na Josephovi Tushkowskom, z ktorého 
odobral obličky. 100

Získanie  orgánov mimo tela človeka-

Odoberanie transplantátov z plodov po umelom ukončení tehotenstva
Táto možnosť je pravidelne podsúvaná množstvom odborníkov v oblasti medicíny. Každoročne sa vo 

svete vykonajú milióny umelých ukončení tehotenstva – potratov. Prečo teda nevyužiť tento potenciál, keď 
je plod aj tak odsúdený na zánik.  Z hľadiska naturalistického prístupu v bioetike sa tento prístup zdá ako 
najschodnejší. Marry Anne Warren rozoberajúc morálny status potratu hovorí, že tak ako sa biologicky vyvíja 
organizmus, tak sa podľa nej vyvíjajú aj práva osoby.101 Otázka znie kedy a prečo?  V skutočnosti to nie je až 
tak jednoznačné a jednoduché. Z hľadiska etiky je tam niekoľko diskutabilných oblastí:

Spolupráca pri umelom ukončení tehotenstva. Musel by sa nejakým spôsobom zabezpečiť vykonanie •	
samotného umelého ukončenia tehotenstva tak, aby sa čerstvé tkanivo, orgány, alebo bunky odborne 
odobrali. Pravdepodobne by vykonanie odberu a vykonanie samotného ukončenia tehotenstva musel 
urobiť ten istý tím. Pre mnohých lekárov by to znamenalo komplicitu pri vykonaní potratu. 
Povzbudenie k umelému ukončeniu tehotenstva. Vzhľadom na nedostatok transplantátov by mohlo •	
dôjsť k povzbudeniu na vykonávanie umelého ukončenia tehotenstva zo strany odborníkov za účelom 
získania transplantátu. Jednalo by sa už nie o využitie  niečoho, čo je  dôsledkom  umelého ukončenia 
tehotenstva, ale  samotné umelé ukončenie tehotenstva by bolo predstavené ako dôsledok  potreby  
získania  transplantátu a to by znamenalo zmenu cieľa, ktorý by mal ospravedlňovať. V našom prípade 
by bola ľudská bytosť využívaná. 
Kto má právo rozhodnúť? Samotné rozhodnutie pre potrat je stále kontroverzné. I keď sa v mnohých •	
krajinách potraty vykonávajú legálne, to ešte neznamená, že etická hodnota takéhoto skutku je dobrá. 
Stret záujmov matky a dieťaťa dáva priestor na iné riešenia. 
Informovaný súhlas. Na to, aby bol orgán, pozor nie tkanivo ani bunky použiteľný na transplantáciu musí •	
byť vyvinutý do určitého stupňa dokonalosti. Znamená to však veľmi pokročilé štádium tehotenstva 
kedy už ani liberálne zákony nedovoľujú vykonanie umelého ukončenia tehotenstva. Zároveň v takomto 
vysokom štádiu je otázne, či je matka (rodič) legitímny na poskytnutie informovaného súhlasu. Z hľadiska 
personalistického prístupu je nie legitímny od počiatku tehotenstva, ale z hľadiska naturalistického 
prístupu by táto legitimita tiež v týchto štádiách tehotenstva chýbala. 
Kto bude platiť za umelé ukončenie tehotenstva? Otázka financovania niektorých sporných zákrokov je •	
spojená s komplicitou v oblasti zdravotníctva. V mnohých krajinách je síce umelé ukončenie tehotenstva 
povolené, ale výdavky za samotný zákrok musí zaplatiť matka. Ako by sa z hľadiska financovania 
charakterizoval takýto zákrok? Ako potrat, alebo ako terapeutický zákrok vzhľadom na budúceho 
príjemcu.102

     Diskusie  o možnosti použiteľnosti  orgánov , tkanív a buniek otvorili cestu k inej diskusii dotýkajúcej sa 
možnosti  počatia za účelom  neskoršieho  potratu vzhľadom na  získanie potrebného transplantátu. Otázka 
znie, či je etické počať dieťa za účelom neskoršieho usmrtenia tohto dieťaťa na získanie orgánov vedúce 
k záchrane iného člena rodiny103. Odpoveď je jednoznačná – nie. Nemôže to byť etické, lebo účel nikdy 

100  Porovnaj: Porovnaj: Smith, W.: Culture of Death, Encounter Books, 2000, San Francisco, s. 181.
101  Porovnaj: Sterba, J.: Morality in Practice, Wadsworth, Belmont 2001, s. 136.
102  Porovnaj: Robertson, J.: Rights, Symbolism, and Public Policy in Fetal Tissue Transplants, in: The Ethics of Organ 
Transplants, Prometheus Books, 1998, Amherst, s. 54 – 71. 
103  Porovnaj: Crigger, B.J.: Casses in Bioethics: Selections from the Hastings Center Report, St, Martin´s Press Inc., 
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nemôže ospravedlniť prostriedky a spôsoby. Zvlášť ak sa jedná a využívanie ľudskej bytosti s následkom 
smrti. Neexistuje dôležitejší, alebo cennejší život jedného človeka voči inému. Plod nemôže byť zamieňaný 
za prostriedok – je cieľom. 

Xenotransplantácie
V súčasnosti existujú viaceré druhy xenotransplantácií: 

Xenotransplantácia zvieracích orgánov ako sú obličky, srdce a pečeň ľudskému jedincovio 
Bunková a tkanivová xenotransplantácia keď transplantát má len pôvod od zvieraťa ale bez o 
chirurgického zásahu pri ktorom by sa transferovala krv zvieraťa do ľudského jedinca
Mimo telová perfúzia keď obeh krvi cirkuluje mimo tela pacienta cez orgán patriaci zvieraťu ako je o 
pečeň, obličky alebo cez umelý bioorgán vypestovaný z buniek zvieraťa.
Vystavením kontaktu s materiálom získaným zo zvierat. V takomto prípade sa telové tekutiny, bunky, o 
tkanivá alebo orgány vyberú z tela človeka, zabezpečí sa kontakt s podobným materiálom zo zvieraťa 
a potom sa znovu voperuje do tela človeka.

Z etického hľadiska sa musia vyriešiť a zodpovedať nasledovné otázky: 
Dodržiavanie práv zvierat. o 
Predstaviteľom ochrancov práv zvierat je Peter Singer. Tým, že pristupuje k človekovi len ako entite 

biologickej stavia ho na rovnakú úroveň ako ktorékoľvek iné zviera. Z toho vyplýva, že  zviera má presne také 
isté práva ako človek a musí sa s ním zachádzať podľa rovnakých pravidiel. 

Nebezpečenstvo vyvolania a prenosu chorôb od zvierat na človekao 104. 
Z toho dôvodu sa zanechalo využívanie orgánov primátov, ktoré bolo na začiatku xenotransplantácií 

také populárne. Primáty vzhľadom na svoju blízkosť k človekovi sa stáva oveľa nebezpečnejšími pre darcu 
vzhľadom na možnosť zoonosis – prenosu infekcie z jedného druhu na druhý. Niekedy sa môžeme stretnúť 
aj s názvom xenozoones vzhľadom na xenotransplantácie. Uprednostňuje sa používanie orgánov a tkanív 
prasaťa, nakoľko tieto sú odlišné a dajú sa prispôsobiť na prijatie v tele príjemcu a počas stáročnej koexistencie 
medzi človekom a prasaťom neevidujeme takmer žiadne prípady o prenose chorôb na človeka. V roku 1997 
bolo dokázané, že aj od prasiat je možné získať infekciu PERV (porcine endogenous retrovirus). 
Nebezpečenstvo nákazy môže mať rôzne podoby:

Graft môže slúžiť ako  hosťovací materiál  z ktorého sa nakazí človek- 
Nákaza migráciou  buniek z graftu do tela človeka- 
Vzhľadom na užívanie imunosupresív -  opozdenie diagnózy  na infikovanie- 105

Zachovanie identity človekao 
Hodnotí sa predovšetkým psychologický dopad na človeka. Nebude sa paciet cítiť menej človekom ako pred 
operáciou? Ako sa vyrovná s tým, že časť jeho tela nemá ľudský, ale zvierací pôvod?  Ako sa v takom prípade 
zachová jeho okolie? 
Okrem psychologického dopadu treba dávať pozor aj na biologický dopad v rámci možného vytvorenia 
mutácie v organizme. V roku 2004 bolo na klinike Mayo v Minesote dokázané že  ľudská a zvieracia DNA sa 
môžu za určitých podmienok spojiť a vytvoriť hybrid, ktorý môže byť tiež potencionálnym nositeľom nových 
ochorení106. Človek sa môže v takom momente pýtať na hranice svojho postupovania. Je otázne, či je také 
riziko prijateľné vzhľadom na možný dopad. O zachovaní integrity človeka podstupujúceho xenotransplantáciu 
hovorí Tettamanzi v knihe Nuova Bioethica Christianna, v ktorej polemizuje nakoľko človek zostáva človekom 
po prijatí orgánov, tkanív a buniek od zvieraťa. Zvlášť pozoruhodné je jeho vysvetľovanie vzhľadom na vyššiu 
mozgovú činnosť pri použití mozgových buniek locus coeruleus v prípade Parkinsonovej choroby. Vzhľadom 
na rozdiel medzi celistvosťou a čiaskovosťou pri používaní tkanív a buniek sa nejedná podľa neho o zmenenie 
identity ako ani o narušenie integrity človeka107.

1998, New York, s. 263.
104  Porovnaj: Finn, R.: Organ Transplants – Making the Most of Your Gift of Life, O’Reilly & Associates, Sebastopol, 
2000, p. 275.
105  Porovnaj: Sherlock, R, Morrey, J.: Ethical Issues in Biotechnology, Rowman & Littlefield Publishers, 2002, Oxford, 
s. 343.  
106  Porovnaj: Petechuk, D.: Organ Transplantation, Greenwood Press, 2006, Westport,  s. 103.
107  Porovnaj: Tettamanzi, D.: Nuova bioetica Cristiana. Casale Monferrato: Piemme, 2000, s. 504 –506.
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Umelé transplantáty 
Zvláštnu kapitolu medzi umelými transplantátmi tvoria bioumelé (bioartificial) transplantáty. Vedci v 

oblasti bunkového inžinierstva alebo ako ich nazývame bioinžinierstva sa pokúšajú vyrobiť umelé transplantáty 
využívajúc nanotechnológie108. Miniaturizácia prináša možnosti prirovnania veľkosti štruktúry prístroja k 
štruktúre bunky jednotlivých orgánov. Vytvára to predpoklady na kvalitatívne lepšie zásahy do bunkového 
systému.  Jedným z prístupov je vzájomné prepojenie ľudských buniek s nebiologickými trvácnejšími 
materiálmi za účelom vybudovania pevnejšej a stálejšej štruktúry s následným vstreknutím do postihnutého 
miesta v pečeni, alebo obličkách109. Nevýhodou je, že po vložení do ľudského tela môžu vyvolať zápaly 
okolitého tkaniva.

V roku 1998 bola vyvinutá umelá náhrada kože nazývaná Apligraf. 110 Najsofistikovanejšou metódou je 
aplikovanie biochemických rastových faktorov povzbudzujúcich rast partikulárneho tkaniva priamo na miesto 
poškodenia. 

V skutočnosti sme ešte ďaleko od vytvorenia umelých orgánov. 
živí darca, ktorý predstavuje posledné útočisko

V súčasnej dobe existujú potencionálny živí darcovia, od ktorých sa orgány napriek vhodnosti a 
kompatibilite neodoberajú. Sú vedený ako darcovia poslednej možnosti, alebo útočiska. Rozhodnutie 
nepoužiť týchto darcov je podnietené z etického hľadiska a zakotvené aj v práve. Patria sem deti a mentálne 
hendikepovaní ľudia. 

Maloleté deti-
Z etického hľadiska deti by nemali byť používané ako darcovia orgánov lebo:
Chýba tam dostatočný informovaný súhlas z hľadiska ich osoby•	
Nedostatočné  porozumenie dôsledkov•	
Sú pod  úplnou kontrolou rodičov, ktorí by  substituovali súhlas – možnosť nátlaku •	
Konflikt záujmov•	
Citový nátlak a nevyváženosť – zomiera niekto  blízky•	
Napriek týmto nebezpečenstvám je v určitých prípadoch povolené v niektorých krajinách použiť dieťa 

ako darcu párového orgánu, ale musia byť dodržané zvláštne opatrenia ako je: vyjadrenie etickej komisie a 
príslušného súdu. V Slovenskej republike podľa zákona môže byť aj živé dieťa darcom ak:         

sa odber týka regeneratívneho tkaniva,a) 
nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý dať informovaný súhlas,b) 
potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra darcu,c) 
darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci potenciál.d) 111

Mentálne hendikepovaní ľudia. Podobne ako v predošlom prípade  etickými dôvodmi na nesúhlas s -
darovaním orgánov sú: 
Nedostatočný informovaný súhlas•	
Nepostačujúce  porozumenie dôsledkov•	
Možnosť obetovania  zraniteľnejšieho v prospech silnejšieho•	
Konflikt záujmov•	
Niektorí etici tvrdia, že by sa malo povoliť odoberanie orgánov tak od detí ako aj od mentálne 

hendikepovaných na základe prejavu humanity z ich strany. Hovoria, že každý človek má právo prejaviť svoju 
ľudskosť a v tomto prípade sa im v tom bráni.112 Podobne by sa malo povoliť odobratie orgánov na základe 
pravidla záchrany osoby, ktorá je pre nich dôležitá. Čiže deti a mentálne postihnutí by mali mať možnosť 
darovať orgány pre svojich súrodencov a rodičov.

Regeneratívna medicína 
108  Technológie zaoberajúce sa miniaturizovaním  prístrojov a vecí rádovo až na milióntinu milimetra.   
109  Porovnaj: Petechuk, D.: Organ Transplantation, Greenwood Press, 2006, Westport, s. 63.
110  Munson, R.: Raising the Dead: Organ Transplants, Ethics, and Society, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 
250.
111  Dostupné  v plnom znení na internete:  
http://www.zdravie.sk/sz/460-20817/Zakon-5762004-zz-o-zdravotnej-starostlivosti.html 
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18224&FileName=04-z576&Rocnik=2004
112  Porovnaj: Munson, R.: Raising the Dead: Organ Transplants, Ethics, and Society, Oxford University Press, Oxford, 
2004, s. 125 – 144. 
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Regeneratívna medicína je charakterizovaná ako medicínky odbor zaoberajúci sa klonovaním 
transplantátov a používaním klonovaného materiálu na regeneráciu poškodeného tkaniva.113 Tento odbor 
medicíny je najviac rozvinutý v USA, Veľkej Británii a Južnej Kórey. Nejedná sa o reprodukčné klonovanie, ale 
o terapeutické klonovanie. Už v roku 1968 na Univerzite of Minnesota boli prvýkrát úspešne transplantované 
kmeňové bunky štvormesačnému chlapcovi trpiacemu na imunologickú poruchu.114 

KLONOVANIE A POUŽITIE ĽUDSKÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK-
V posledných dvoch desaťročiach mnoho vedcov začalo vkladať veľké nádeje do technológie klonovania 
embryonálnych a iných kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú predstavované ako zázračné riešenie 
dlhoročných problémov od neurologických porúch ako Parkinsonova choroba až po kompletné reparovanie 
poškodených orgánov.  Je dokázateľné, že kmeňové bunky môžu úspešne nahradiť poškodené, alebo 
odumreté tkanivo skoro na ktoromkoľvek mieste ľudského tela. 

V súčasnosti sa získavajú kmeňové bunky z: 
Z tkaniva embrya•	
Z  ES a EG buniek v blastocyte•	
Z pluripotentných a multipotentných  buniek dospelého jedinca•	 115

z kostnej drene – od roku 1968 - 
z krvného riečišťa- 
pupočníkovej krvi – od roku 1988  v Paríži- 

Používanie kmeňových buniek získaných z kostnej drene má svoje nevýhody. Po prvé je nedostatok 
alebo presnejšie obmedzené množstvo týchto buniek k dispozícii a po druhé  sa musia  čistiť. Množstvo 
a čistota týchto buniek  silno ovplyvňuje  úspešnosť transplantácie. 

Kmeňové embryonálne bunky pochádzajú z embrya a na počiatku sú totipotentné116. Niekoľko dní po 
počatí sa tieto zmenia na pluripotentné117. Dospelé kmeňové bunky jedinca sú multipotentné118. Tento rozdiel 
zatiaľ predtavuje ohraničené použitie dospelých kmeňových buniek. Zvrat by nastal, ak by sa dokázalo zvrátiť 
určenie bunky z multipotentnej na pluri alebo totipotentnú. Práca s využitím embryonálnych buniek prináša 
etický bias v podobe záskavania týchto buniek. Získavajú sa z embrya, následkom čoho je embryo zničené 
- zomiera. Z hľadiska deontologického prístupu v etike je neprípustné embryo, ktoré je ľudským jedincom, 
obetovať v prospech iného. Aj z náboženského pohľadu je takýto postup neprijateľný a využitie embryonálnych 
buniek neprípustné. 

Veda a výskum sa však nezastavili pri zákaze klonovania embryonálnych buniek. Mnohé krajiny prijali 
definície vzniku života, v ktorých umelo - na základe konvencionalizmu definovali a posunuli čas vzniku 
existencie človeka na neskôr. Brali pri tom do úvahy dva dôvody:  

Tlak zo strany aktivistov podporujúcich aborciu v prvých týždňoch tehotenstva z rôznych príčin •	
 (Prísľubý) výskum ohľadom terapeutického klonovania. •	

V januári 2002 časopis New Scientist priniesol správu, že tím vedcov na University of Minnesota 
objavil dospelé multipotentné progenitórne kmeňové bunky MAPCs (Multipotent Adult Progenitor Cells) v 
kostnej dreni dospelého jedinca majúce schopnosť sa zmeniť a vytvoriť  skoro všetkých 220 druhov tkanív  
nachádzajúcich sa v ľudskom tele. 

Na Univerzite of Pittsburgh sa zamerali iným smerom - vzužiť objavené kmeňové bunky z ľudskej 
placenty, ktoré majú podobné vlastnosti ako embryonálne kmeňové bunky. 

V roku 2008 dva nezávislé od seba tímy v Japonsku a v USA dokázali pretransformovať dospelé 
ľudské kožné bunky na bunky s podobnými vlastnoťami ako majú embryonálne kmeňové bunky.119 Tento 
objav môže posunúť celý výskum z hľadiska etiky novým smerom. Predišlo by sa totiž k deštrukcii embrya. 
113  Mason, CH., Dunhill, P.: A Brief Definition of Regenerative Medicine, in : Regenerative Medicine, č. 3. 2008, ISSN: 
1746-0751, s. 1-5.: „Regenerative medicine replaces or regenerates humans cells, tissue or organs, to restore or estab-
lish normal function.“
114  Dostupné na internete: http://www.ahc.umn.edu/healthtalk/topics/stemcelltransplantation/home.html
115  Porovnaj: Boylan, M., Brown, K.: Genetic Engineering, Pearson Education, New Jersey, 2002, s. 133. 
116  Totipotentnosť je vlastnosť, ktorá im dovoľuje neobmedzene sa deliť a stať sa  akoukoľvek bunkou, dokonca sa vy- Totipotentnosť je vlastnosť, ktorá im dovoľuje neobmedzene sa deliť a stať sa  akoukoľvek bunkou, dokonca sa vy-
vinúť na človeka.
117  Pluripotentnosť je vlastnosť bunky, ktorá dovoľuje  stať sa akoukoľvek bunkou prítomnou v tele, nie však embryo- Pluripotentnosť je vlastnosť bunky, ktorá dovoľuje  stať sa akoukoľvek bunkou prítomnou v tele, nie však embryo-
nálnou. 
118  Multipotentnosť je vlastnosť, ktorá  dovoľuje bunke deliť sa a vytvárať tkanivá takého druhu v akom sa nachádzajú. 
119  Regenerative Medicine, č. 3. 2008, ISSN: 1746-0751, s. 7-9. 
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Použitie kmeňových embryonálnych buniek pri transplantácii nesie v sebe napriek určitým úspechom aj 
riziká:

Vytvorenie nádorovného tkaniva vzhľadom na nejestvovanie systému kontroly zmeny v tkanive.•	
Čiastočný neúspech pri zachovaní tých istých procedúr – napríklad v apríli 2008 vo Veľkej Británii •	
implntovali kmeňové embryonálne bunky do poškodeného oka troch pacientov. Úspech sa však podarilo 
dosiahnuť len u jedného pacienta. Príčina neúspechu ďaľších dvoch je neznáma. 
Problém neprijatia od iného darcu. Kmeňové buky podobne ako iné bunky obsahujú na svojom povrchu •	
proteínové markery, ktoré vyjadrujú ich génovú identitu. Po vstreknutí do tela príjemcu nemusia byť 
prijaté. 

V súčasnosti existuje niekoľko možností ako sa vyhnúť neprijatiu: 
Odobratie proteinu z ich povrchu a urobiť ich  univerzálnymi darovacími kolóniami buniek•	
Objaviť iný protein, ktorý by zmenil, alebo prekryl pôvodný protein na povrchu  bunky•	
Používať len  vlastné  embrzonálne bunky pre  jednotlivé osoby•	
Vytvoriť databázu embryonálnych kmeňových buniek podobne ako pri hľadaní kompaktibilného •	
orgánu.
Implantovať embryonálne kmeňové bunky do kostnej drene príjemcu aby sa vytvorila imunitná tolerancia •	
pre príjemcu a neskôr ich transplantovať na postihnuté miesto. 120

Nádej vedcov sa upiera na možnosť vyklonovania živého, použiteľného orgánu na transplantácie. V 
skutočnosti sme ešte ďaleko od takýchto výsledkov. Ešte nevieme ovládať biochemické faktory a procesy, 
ktoré by zabezpečovali iniciovanie reprodukcie buniek, rastu a nakoniec zastavenia rastu buniek Zatiaľ bolo 
objavených len niekoľko z množstva faktorov. Celý proces nevieme zatiaľ ani načasovať. 121 Väčšina pokusov 
skončila pretvorením na rakovinové bunky. Niektoré úspechy sú viac výsledkom náhody ako zámeru. 

KLONOVANIE ZVIERACíCH BUNIEK NA POUŽITIE PRE ČLOVEKA-
V rámci klonovania zvieracích   kmeňových buniek vystupuje do popredia niekoľko etických problémov, 

ktoré sa dotýkajú aj samotného človeka. 
Samotnou genetickou manipuláciou môže človek ohroziť existenciu niektorých druhov.•	
Predstavuje to riziko pre zdravie samotných zvierat a v prípade použitia na xenotransplantácie aj pre •	
človeka
Genetická diverzita je jednou z podmienok zachovania zdravej populácie•	 122

Na druhej strane je samozrejmé, že bez niektorých výskumov na zvieratách by nemohla medicína 
napredovať v tak rýchlom rozvoji. Treba však rozlišovať účel klonovania zvieraťa a zároveň kontrolovať dopad 
na celú živočíšnu ríšu. 

Mnohý vedci sa odvolávajú na skutočnosť, že klonovanie zvierat vytvára lepšie podmienky a skúsenosti 
na klonovanie tkanív človeka. Často krát sa zvieratá a postup vyskúša ako prototype. V súčasnej dobe 
je klonovanie zvierat rozpracované vo vysokom štádiu v mnohých krajinách. Z hľadiska transplantológie 
a regeneratívnej medicíny má  asi najväčší význam možnosť vyklonovania orgánu. V januári 2008 vedci z 
Univerzity of Minnesota vyklonovali živé bijúce srdce použijúc materiál z potkana a prasaťa implementovaním 
procesu úplnej decelularizácie. 123

VYTVÁRANIE MEDZIDRUHOVÝCH EMBRYí KLONOVANíM-
Xenotransplantáty vždy predstavovali pre človeka určitú potenciu náhrady orgánov. Vedci sa 

snažia prispôsobiť orgány zvierat pre čo najväčšiu prijateľnosť telom človeka. Nezostalo len pri používaní 
pôvodných orgánov, ale genetickou manipuláciou a klonovaním sa snažia vytvoriť transplantáty, ktoré by boli 
telom príjemcu neodvrhnuté. Z toho dôvodu sa snažia vytvoriť línie buniek spájaním ľudských a zvieracích 
kmeňových buniek – vytvorením medzidruhového embrya.  Vo Veľkej Británii bol schválený zákon povoľujúci 
vytvorenie miešaného klonu medzi človekom a zvieraťom. V skutočnosti už tím doktora Hui Zhen Shenga  
zo Shanghai Second Medical Univerzity v Číne spojil ľudské bunky s bunkami zajaca a vytvoril  embryo v 
120 Munson, R.: Raising the Dead: Organ Transplants, Ethics, and Society, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 
249
121  Munson, R.: Raising the Dead: Organ Transplants, Ethics, and Society, Oxford University Press, Oxford, 2004,. s. 
253 – 255. 
122 Porovnaj: Kraj, T.: Klonowanie, v: ENCYKLOPEDIA BIOETYKI, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 
2005, s. 221. 
123 Dostupné na internete:  http://www.ahc.umn.edu/news/releases/beatingheart011308/home.html
Tiež v: Regenerative Medicine, č. 3. 2008, ISSN: 1746-0751
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prvotnom štádiu, ktoré  produkovalo ľudské kmeňové bunky. Na Newcastle Univerzity vo Veľkej Británii na 
sklonku marca 2008 klonovali embryo spojením ľudských a kravských buniek. 

Stále však môžeme povedať, že tieto objavy a ich využiteľnosť nie je ani zďaleka na úrovni 
bezpečného použitia. Z hľadiska etiky je to neprípustné a hodnotené negatívne. Nebezpečenstvo vzniku 
nových retrovírusov, ktoré by mohli byť nebezpečné tak pre zvieratá ako aj pre ľudí je veľmi vysoké. Takýmito 
zásahmi, prekračujúcimi hranice jednotlivých druhov sa len môže uľahčiť prenos a mutácia jednotlivých 
vírusov.  
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KRáTKA SpRáVA O ZAUJÍMAVOM NálEZE CAMpylOBACTERA JEJUNI V žlčNÍKU

Ondrášiková K., Timko J.

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku

70-ročný pacient s diagnózou K40.9 sa v júni 2008 na chirurgickej klinike ÚVN v Ružomberku podrobil  
operácii žlčníka. Počas operácie sa odobrala vzorka žlče na rutinné kultivačné vyšetrenie (aeróbna aj 
anaeróbna kultivácia). Výsledok štandardnej aeróbnej kultivácie bol negatívny. Pri anaeróbnej kultivácii sme 
zistili masívny nález gramnegatívnych zakrivených paličiek morfologicky pripomínajúcich rod Campylobacter. 
Kmeň vykazoval pozitívnu oxidázovú a katalázovú reakciu a v natívnom preparáte mal charakteristickú 
pohyblivosť. Po preočkovaní na Campylobacter agar a následnej kultivácii v mikroaerofilných podmienkach 
pri 43 0C, 37 0C a 25 0C sa ukázali najlepšie rastové podmienky pri 37 0C, menej pri 25 a 43 0C, čo nás viedlo 
k predpokladu, že ide o Campylobacter fetus. Diagnostické možnosti nášho pracoviska sú v tomto smere 
obmedzené, požiadali sme preto o pomoc Národné referenčné centrum pre kampylobakteriózy v Štátnom 
veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne. Ďalšími vyšetreniami biochemických znakov izolátu 
a PCR analýzou bol izolovaný kmeň identifikovaný ako Campylobacter jejuni. 

Rod Campylobacter vyvoláva pozornosť predovšetkým vo vzťahu k enteritídam – je jedným 
z najčastejších etiologických agens akútnej gastroenteritídy v ľudskej populácii. Je však známe, že sa môže 
podieľať aj na vzniku reaktívnych artritíd a niektorých závažných neuropatologických  autoimunitných stavov 
(Guillainsov-Barrého syndróm). 

Campylobacter je drobná nesporulujúca veľmi pohyblivá mikroaerofilná gramnegatívna baktéria 
obvykle zakrivená do S, s bičíkom na jednom alebo oboch póloch. Rastové optimum má pri 42 C, prežíva od 4 
C, inaktivuje sa pri 48 C. Je labilná pri zmrazení a vysušení. Znáša pH medzi 4,9 – 8. Ekológia a epidemiológia 
rodu Campylobacter zatiaľ nie je celkom jasná, je však zrejmé, že zdroje kontaminácie bezprostredne súvisia 
s prežívaním v prírode – obvykle vo vode kontaminovanej fekáliami zvierat a vtákov kolonizovaných týmito 
kmeňmi. Na kolonizácii živočíchov, ktoré sú zdrojmi rodu Campylobacter, sa podieľa celý rad faktorov virulencie 
– pohyblivosť, chemotaxia,  invazivita, využívanie hemoglobínu ako zdroja železa, životaschopnosť, ale 
nekultivovateľnosť (patrí medzi tzv. VBNC spolu s niektorými salmonelami, E.coli a vibriami). To im umožňuje 
preniknutie a prežívanie v potravinovom reťazci v množstve schopnom vyvolať ľudské ochorenie.

Väčšina ľudských ochorení má pôvod v konzumácii kontaminovanej vody, mlieka alebo potravín. 
Veterinárne štúdie ukazujú výraznú kolonizáciu vtákov vrátane domácej hydiny (až 80%) životaschopnými, 
ale nekultivovateľnými kampylobaktermi, ktoré sa v organizme rozširujú a prednostne prežívajú v lymfoidnom 
tkanive. V literatúre je množstvo údajov o kmeňoch rodu Campylobacter izolovaných z čreva, týmusu, 
pečene, sleziny a bursy Fabricii  hydiny, z jednotlivých úsekov čreva a zo žlčníkov oviec a dobytka, v ktorých  
prežívajú dlhodobo. Experimentálne bola dokázaná migrácia kampylobaktera krvnou cestou do čreva i po 
intraperitoneálnom, intravenóznom a intravaginálnom podaní. 

Nález kampylobaktera v žlčníkoch zvierat a najmä hydiny  možno očakávať  vzhľadom na ich významnú 
kolonizáciu týmto mikroorganizmom. Na jeho preniknutí do žlčníka sa podieľa najmä jeho pohyblivosť a 
chemotaktické správanie popísané v mnohých  prácach. Bičík sa prostredníctvom flagelínu podieľa na 
adherencii baktérie na epiteliálne bunky. Chemotaxia predstavuje komplexný systém stimulácie prostredím 
a podmieňuje pohyblivosť bičíka. Viaceré práce ukázali, že ide najmä o prítomnosť sacharidu L-fukózy, 
aminokyselín L-aspartátu, L-cysteínu, L-glutamátu, L-serínu, solí organických kyselín pyruvátu, sukcinátu, 
fumarátu, citrátu, malátu a α-ketoglutarátu, žlče a mucínu. Chemotaktické správanie Campylobactera jejuni 
voči fukóze, ktorá je zložkou žlče, a mucínu, môže byť dôležitým faktorom pre afinitu tohto mikroorganizmu k 
žlčníku a intestinálnemu traktu.  

Rod Campylobacter má špecifické nutričné i kultivačné nároky, ktoré vyplývajú z jeho vlastností – 
špecifické požiadavky na kultivačnú teplotu, mikroaerofilné podmienky a zloženie kultivačnej pôdy. Rutinne 
sa vyšetruje len vo výtere z konečníka, resp. v stolici. Nález v obsahu žlčníka – ako sa ukázalo - však nie je 
nepravdepodobný .
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Nález kmeňa Campylobacter jejuni v ľudskej žlči pokladáme za raritný. Príčinou môže byť nielen náročná 
kultivácia tejto baktérie, ale najmä fakt, že pri rutinnom kultivačnom vyšetrení žlče je na štandardne používaných 
pôdach a v štandardných podmienkach nezachytiteľná a preto môže uniknúť našej pozornosti. S ohľadom na 
reálnu možnosť dlhodobého prežívania tejto baktérie v žlči (podobne ako prítomnosť salmonel) pokladáme 
za vhodné k rutinnej kultivácii žlče pridať aj kultiváciu so zameraním na Campylobacter jejuni.
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STAV REZISTENCIE pSEUDOMONAS AERUgINOSA NA KARBApENÉMy V ÚVN

Timko J.1, Lesňáková A.2, Javorka Ľ.2, Javorka K.3

1Ústav klinickej mikrobiológie, ÚVN, Ružomberok, 3ÚVN Ružomberok 
2Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity  v Ružomberku 

Abstrakt
Pseudomonas aeruginosa, aeróbna gramnegatívna palička, predstavuje stále pre pacientov s oslabenou 

imunitou na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na resustitačných, novorodeneckých a popáleninových 
oddeleniach jeden z hlavných oportúnnych patogénov. Patogenita je daná na základe schopnosti invázie do 
tkanív v závislosti na produkcii extracelulárnych enzýmov a toxínov. Môže spôsobiť infekciu ktoréhokoľvek 
orgánu, či systému. Medzi najčastejšie infekcie patria nemocničné pneumónie, infekcie popálenín, kože, 
dekubitov, kostí, uší a uroinfekcie. Predložená práca dokumentuje situáciu v Ústrednej vojenskej nemocnici 
z pohľadu rezistencie na meropeném u klinických izolátov Ps. aeruginosa.  

Kľúčové slová: Pseudomonas aeruginosa. Rezistencia. Metalobetalaktamázy.

Pseudomonas aeruginosa, ako metabolicky nenáročný a odolný mikroorganizmus prežívajúci vo 
vlhkom prostredí patrí medzi závažných pôvodcov nozokomiálnych nákaz(1). 

Okrem toho, že je prirodzene rezistentný k niektorým skupinám antibiotík, dokáže pod vplyvom 
selekčného tlaku antibiotík v prostredí kumulovať viaceré mechanizmy rezistencie (viazané na plazmidy), 
čím dochádza k vzniku multirezistentných kmeňov.  Následné infekcie, spôsobené týmito kmeňmi, sú 
ťažko liečiteľné, nákladné a vyžadujú použitie rezervných antibiotík (2). Na základe údajov zo slovenskej 
národnej databázy pre sledovanie rezistencie výskyt multirezistentných kmeňov Pseudomonas aeruginosa 
na Slovensku sa v posledných piatich rokoch pohyboval okolo 30 %, na JIS od 40 do 50 % (Graf č.1). V ÚVN 
je situácia priaznivejšia a v roku 2007 bolo zaznamenaných z celkového počtu 196 izolátov Ps. aeruginosa  
len 18 % multirezistentných kmeňov. 

graf č. 1. Výskyt multirezistentných kmeňov Pseudomonas aeruginosa
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V terapii sa používajú protipseudomonádové penicilíny (piparacilín, piperacilín s tazobaktamom), 
cefalosporíny III. (ceftazidím) a IV. genarácie (cefepim), protipseudomonádové aminoglykozidy (amikacín, 
netilmicin), fluorochinolóny (ciprofloxacín, levofloxacin,...), prípadne kolistín. Rezistencia na karbapenémy 
u klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa v ÚVN má od roku 2004 klesajúci trend a v roku 2007 dosiahla 
4 % (Graf č. 2). Vývojový trend výskytu rezistencie na Slovensku má naopak stúpajúci trend a v roku 2007 
predstavovala rezistencia v slovenských nemocniciach 23 %. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti až 39 
%.

graf č. 2. Rezistencia na karbapenémy u  izolátov Pseudomonas 
aeruginosa
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Z mechanizmov vytvárajúcich rezistenciu na antibiotiká (impermeabilita bunkovej membrány, eflux, 
zmena cieľovej štruktúry, tvorba betalaktamáz) sa stáva najzávažnejšou tvorba metalobetalaktamáz, ktorá 
vyraďuje z terapie pseudomonádových infekcií všetky betalaktámové antibiotiká vrátane najúčinnejšieho 
širokospektrálneho meropenému. Prvýkrát sa objavili v 80-tych rokoch. Existuje viacero typov (IMP, VIM, 
GIM, SPM…) Sú kódované chromozomálne, ale i génmi v plazmidoch. Zavedením aztreonamu do zostavy 
antibiotík v MIC od roku 2005 máme možnosť na základe sledovania fenotypu meropeném = rezistentný, 
aztreonam = citlivý odhadovať výskyt metalobetalaktamáz. Z uvedených údajov v grafe č.3 (1 polrok 2008) 
vyplýva, že aj na Slovensku je alarmujúci výskyt metalobetalaktamáz. 

graf č. 3. Výskyt suspektných metalobetalaktamáz u izolátov 
Pseudomonas aeruginosa
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Záver
MBL predstavujú najefektívnejší mechanizmus karbapenémovej rezistencie u Ps. aeruginosa. 

Predpokladá sa, že regionálne rozšírenie metalobetalaktamázových génov závisí od miestnej spotreby 
cefalosporínových a karbapenémových antibiotík a antibiotický tlak je rozhodujúcim faktorom šírenia MBL 
(3). Ak sa nezavedie do liečby vhodný inhibítor MBL, ich pokračujúce rozširovanie môže pri chýbaní iných 
vhodných ATB spôsobiť klinickú katastrofu.
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NOZOKOMIálNE NáKAZy – VžDy AKTUálNy pROBlÉM OŠETROVATEĽSTVA
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Úvod 
Frekvencia výskytu nozokomiálnych infekcií je stále na signifikantnej úrovni. Vo vyspelých krajinách 

predstavuje významný indikátor kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Nozokomiálne nákazy (NN) sú 
nielen medicínskym, ale aj morálno-etickým problémom. Všetci pacienti, ktorí sa podrobujú diagnostickým 
a liečebným zásahom, sú nimi ohrození. Väčšina takýchto infekcií vedie ku komplikáciám, predlžuje dobu 
pobytu v nemocnici, neskôr obmedzuje alebo vyradzuje človeka z pracovného procesu, čo má zvyčajne 
výrazný socioekonomický dopad. Pravdepodobnosť vzniku nozokomiálnych nákaz je vyššia a ich prognóza 
závažnejšia u hospitalizovaných rizikových pacientov, ktorých počet sa v dôsledku modernej medicíny a jej 
faktorov neustále zvyšuje. K týmto rizikovým pacientom radíme seniorov, pacientov po invazívnych výkonoch, 
výrazne nedonosené deti, pacientov s polytraumami, kriticky chorých pacientov, pacientov podstupujúcich 
onkologickú liečbu a mnoho iných. 

Prevencia nozokomiálnych nákaz predstavuje komplexný proces, ktorý v sebe zahŕňa spojenie 
vedomostí, zdravotníckeho myslenia, automatizácie správnych návykov, zodpovedností a v neposlednom 
rade záujem o danú vec. Každé zdravotnícke zariadenie by malo byť bezpečným miestom pre pacienta aj 
pre personál. Vzhľadom k tomu, že v medicíne dochádza k dynamickým zmenám v diagnostike aj v liečbe, 
meniacemu sa spektru a profilu rezistencie mikrobiálnej flóry, je problematika prevencie nozokomiálnych nákaz 
zdôrazňovaná ako významná súčasť celoživotného vzdelávania všetkých zdravotníckych pracovníkov. 

Narastanie právneho vedomia obyvateľstva môže priniesť aj zvýšenie počtu súdnych dohier 
a vyplácanie odškodného.

Metodika 
Cieľom práce bolo zistiť, aká je úroveň dodržiavania bariérového režimu práce, bariérového ošetrovania 

pacientov a vykonávanie dezinfekcie. 
Metódou prieskumu bol neštandardizovaný dotazník pozostávajúci z 31 otázok zameraných 

na skúmanú problematiku. Prieskum bol realizovaný v mesiacoch november - december v roku 2007 
v nemocniciach Košického kraja. Prieskumu sa zúčastnilo 55 respondentiek pracujúcich v trojzmennej 
prevádzke na nechirurgických pracoviskách. Priemerný vek respondentiek bol 37 rokov, priemerná dĺžka 
praxe v zdravotníckom zariadení bola 16 rokov. 76 % sestier malo ukončené stredoškolské vzdelanie, 24 % 
vysokoškolské vzdelanie. 

Výsledky prieskumu
V prvom okruhu otázok (grafy 1-3) nás zaujímalo či sa v zdravotníckych zariadeniach realizujú školiace 

akcie zamerané na prevenciu nozokomiálnych nákaz, či majú jednotlivé oddelenia vypracovaný hygienicko-
epidemiologický režim, či sa robia kontroly Štátnym zdravotným ústavom zamerané na dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologických postupov a výskyt nozokomiálnych nákaz. 
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Graf 1 Školiace akcie týkajúce sa NN

Graf  2 Vypracovaný hygienicko-epidemiologický režim na pracovisku

Graf 3 Kontroly realizované Štátnym zdravotným ústavom (ŠZÚ)
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Druhý okruh otázok bol orientovaný na spôsob sterilizácie a uskladňovania vysterilizovaných pomôcok. 
Zastúpený je tabuľkami 1-2. 

Tabuľka 1 Sterilizácia materiálu v centrálnej sterilizácii
Centrálna sterilizácia percentuálny počet
Áno 80 %
Nie 20 %
Spolu 100 %

Tabuľka 2 Spôsob odkladania vysterilizovaných pomôcok
Miesto uloženia percentuálny počet
Skriňa 40 %
Voľne na stolíkoch 14 %
V dózach 38 %
V plastových nádobách 8 %
Spolu 100 %

V tabuľkách 3-7 prezentujeme tretí okruh otázok, ktorý sledoval, aké je zásobovanie zdravotníckych zariadení 
jednorazovými pomôckami.

Tabuľka 3 Zásobovanie oddelenia jednorazovými pomôckami
Jednorazové pomôcky percentuálny počet
Vyhovujúce  72 %
Nevyhovujúce 28 %
Spolu 100 %

Tabuľka 4 Zásobovanie oddelenia jednorazovými rukavicami
Jednorazové rukavice percentuálny počet
Vyhovujúce  76 %
Nevyhovujúce 24 %
Spolu 100 %

Tabuľka 5 Zásobovanie oddelenia tekutým mydlom
Tekuté mydlo percentuálny počet
Vyhovujúce  100 %
Nevyhovujúce 0 %
Spolu 100 %

Tabuľka 6 Zásobovanie oddelenia dezinfekčným mydlom
Dezinfekčné mydlo percentuálny počet
Vyhovujúce  100 %
Nevyhovujúce 0 %
Spolu 100 %

Tabuľka 7 Zásobovanie oddelenia jednorazovými utierkami
Jednorazové utierky percentuálny počet
Vyhovujúce  24 %
Nevyhovujúce 76 %
Spolu 100 %

Posledná skupina otázok bola zameraná na zistenie dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického 
režimu a vedomostnú úroveň respondentov o uvedenej problematike. Zistené výsledky sú prezentované 
v tabuľkách 8-13.
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Tabuľka 8 Používanie rukavíc pri mechanickej očiste
používanie rukavíc percentuálny počet
Áno 80 %
Nie 20 %
Spolu 100 %

Tabuľka 9 Umývanie rúk po kontakte s pacientom
Umývanie rúk percentuálny počet
Áno 100 %
Nie 0 %
Spolu 100 %

Tabuľka 10 Informovanosť o frekvencii striedania dezinfekčných prostriedkov
Frekvencia striedania prostriedkov percentuálny počet
Uviedlo správne (1 x mesačne) 26 %
Uviedlo nesprávne 64 %
Nevie 10 %
Spolu 100 %

Tabuľka 11 Informovanosť o častosti striedania dezinfekčného roztoku v teplomeroch
Frekvencia striedania roztoku percentuálny počet
Uviedlo správne (1 x denne) 60 %
Uviedlo nesprávne 38 %
Nevie 2 %
Spolu 100 %

Tabuľka 12 Používanie individuálneho teplomera pacientom
Individuálny teplomer percentuálny počet
Pacient má teplomer počas celej 
hospitalizácie u seba

20 %

Pacient dostáva teplomer pri každom meraní 
TT

80 %

Spolu 100 %

Tabuľka 13 Spôsob dezinfekcie postele po prepustení pacienta
Dezinfekcia postele percentuálny počet
Po každom pacientovi sa dezinfikuje posteľ 
na oddelení

80 %

Po každom pacientovi sa dezinfikuje posteľ v 
centrálnej prípravovni postelí

10 %

Nedezinfikuje sa pravidelne posteľ po 
prepustení pacienta

10 %

Spolu 100 %

Diskusia
Nozokomiálnym nákazám a ich problematike sa venuje hlavne vo vyspelých štátoch čoraz väčšia 

pozornosť. Príčinou sú nielen medicínske aspekty ale tiež ekonomické dôvody, ktoré vedú k potrebe hľadania 
nových metód prevencie a profylaxie týchto chorôb (Maďar, Štefkovičová, 2004). Najjednoduchším a zároveň 
najúčinnejším spôsobom predchádzania nozokomiálnych nákaz je prevencia. Pre jej účinnú formu je potrebné 
mať vedomosti o najčastejších rizikových faktoroch nozokomiálnych nákaz, o pôvodcoch, ktorí ju môžu 
vyvolať, o spôsobe jej prenosu, o rezistencii na antibiotiká, ale aj o jej incidencii. Umývanie rúk je najlacnejší 
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a najjednoduchší spôsob, ako zamedziť prenosu infekcie.
Za nozokomiálnu nákazu sa považuje každá infekcia endogenného alebo exogenného pôvodu 

vzniknutá v súvislosti s pobytom osôb v ambulantnom alebo lôžkovom zdravotníckom zariadení v dôsledku 
diagnostických, terapeutických alebo epidemiologických príčin. Ich výskyt bol známy už v dávnej minulosti, 
ešte skôr, ako boli známi ich pôvodcovia. Ako príklad môžu poslúžiť popôrodné horúčky, septické stavy, 
tetanus, anaeróbne myonekrózy. 

V diskusii chceme poukázať na niektoré závažné skutočnosti, ktoré sme zistili pri prieskume. V grafe 1 až 
tretina respondentov uvádza, že vôbec nemávajú školiace akcie týkajúce sa nemocničných infekcií a rovnaký 
počet respondentov uvádza, že v ich zdravotníckom zariadení sa nerobia kontroly Štátnym zdravotným ústavom 
zamerané na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických postupov a výskyt nozokomiálnych nákaz (graf 3). 
Podobne v grafe 2 takmer štvrtina sestier odpovedala, že na pracovisku nemajú vypracovaný hygienicko-
epidemiologický režim, čo je v dnešnej dobe, keď máme aj legislatívne ošetrenú uvedenú problematiku 
zákonom 331/2006, trestné. Pri zisťovaní, ako je to s jednorazovým materiálom v zdravotníckych zariadeniach, 
štvrtina respondentov uvádza, že im na pracovisku chýbajú jednorazové pomôcky a jednorazové rukavice 
(tab. 6-7). Ako vidieť v tab. 10, pravidelne má jednorazové utierky na pracovisku iba 24 % respondentov. 
Štvrtina respondentov pozná frekvenciu striedania dezinfekčných prostriedkov na oddelení (tab. 13), čo sa 
javí ako nedostatočné. Iba v 20 % (tab. 15) má pacient lekársky teplomer u seba počas celej hospitalizácie. Na 
ostatných pracoviskách z dôvodu obmedzeného počtu teplomerov ich  rozdávajú pri každom meraní telesnej 
teploty (TT). Takmer polovica opýtaných (40 %) sestier mala problém správne uviesť častosť striedania 
dezinfekčného roztoku v nádobe s lekárskymi teplomermi (tab. 14). 
Gulášová s Benczeovou (2008) uvádzajú, že pri nozokomiálnych nákazách treba brať do úvahy prostredie 
ako celok. V nemalej miere prichádza do úvahy aj sociálne prostredie pacienta, z ktorého si prináša 
kolonizované mikroorganizmy. 

Záver
Na vzniku nozokomiálnych nákaz sa zúčastňuje celý rad faktorov, ktoré môžu byť objektívneho 

i subjektívneho charakteru. Ide hlavne o nedostatočné hygienické vybavenie zdravotníckych zariadení, 
nedostatok nemocničných lôžok, ale aj povahové vlastnosti zdravotníckych pracovníkov i pacientov, 
medzi ktoré patrí najmä nedisciplinovanosť, pohodlnosť, nezodpovednosť, povrchnosť. Z uvedených 
vlastností môžu vyplývať hygienické a prevádzkové nedostatky, ktoré bezprostredne súvisia so vznikom 
nozokomiálnych nákaz.

Hoci investície do modernizácie či zlepšenia metód slúžiacich na prevenciu nozokomiálnych nákaz 
sú v dnešnej dobe nemalé, ich výsledkom môže byť niekoľkonásobne vyšší zisk a to v podobe ušetrených 
finančných prostriedkov, a najmä v podobe ochrany zdravia a života pacienta. Veď každé zdravotnícke 
zariadenie by malo byť bezpečným miestom tak pre pacienta, ako aj pre samotný personál.
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pOSTOJ pôRODNýCH ASISTENTIEK  K AlTERNATÍVNyM METóDAM pôRODU

Peřinová N., Baňasová V. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov

  Svetová zdravotnícka organizácia stanovila štyri tzv. „out- comes“ pôrodnícke ciele:  znížiť materskú 
úmrtnosť, perinatálnu úmrtnosť, perinatálnu morbiditu, tieto tri sú  pre nás  záväzné. Na štvrtom mieste 
sa uvádza  zabezpečenie spokojnosti ženy – rodičovského páru (Zwinger,2 004). Zabezpečiť spokojnosť  
znamená zabezpečiť žene vhodný prístup  zdravotníckeho personálu, vhodnú komunikáciu, adekvátne 
prostredie a alternatívne prístupy v pôrodníctve. K alternatívnym prístupom v pôrodníctve počítame pôrody 
bez násilia, pôrod za prítomnosti rodinného príslušníka, pôrod na pôrodnej stoličke a pôrod v domácom 
prostredí. Cieľom alternatívneho vedenia pôrodu je zabezpečiť rodičke pokojné rodinné zázemie a pre dieťa 
pripraviť príchod na svet v prostredí, kde nebude nikým a ničím rušené a odohrá sa v tichu a pokojnej 
atmosfére pôrodnej sály. Obidvom rodičom  umožni, naplno precítiť jednu z najkrajších chvíľ  ich spoločného 
rodinného šťastia.

Zástancom  pôrodu bez násilia bol v polovici 60. rokov 20. stor. francúzsky pôrodník  Frederick 
Leboyer a neskôr jeho žiak Michel Odent. Charakteristické pre pôrod podľa Leboyera, je tlmené osvetlenie 
a čo najmenší hluk na pôrodnej sále. 
Myšlienka „ partnerstvo pri pôrode“ vznikla v roku 1970 v USA na konferencii Americkej spoločnosti  ženských 
lekárov. Prítomných lekárov zaujala predovšetkým prednáška profesorky Newtonovej , ktorá sa zaoberala 
humanizáciou pôrodu. Lekárske spoločenstvo si uvedomilo , že k humanizácii medziľudských vzťahov by 
prispelo spoločné prežívanie pôrodu matky i otca dieťaťa.

Prístup spoločnosti sa k úlohe otca výrazné zmenil. Byť otcom dnes neznamená  iba splodiť dieťa, 
otcovstvo v sebe nesie psychologickú aj sociálnu funkciu, pričom na upevnenie oboch funkcii výrazne vplýva 
aj jeho aktivita počas tehotenstva a pôrodu (Simočková, 2004).  

V súčasnosti je metóda „rodinný príslušník pri pôrode“ v praxi podporovaná, nakoľko  významne 
pomáha žene prekonávať psychickú záťaž z pôrodu. Vhodná je prítomnosť najmä otca dieťaťa kvôli upevneniu 
psychickej a sociálnej  funkcie  otcovstva. 

Výskum 

Aby sme zistili  postoj  k alternatívnym metódam pôrodu, u samotných rodičiek, ich partnerov a zároveň 
názor odborníkov – pôrodných asistentiek, realizovali  sme v priebehu roku 2008 výskum v 11 slovenských 
pôrodniciach. Vzorku tvorilo 144 rodičiek a  partnerov, 77 pôrodných asistentiek. Priemerný vek matiek bol 
26 rokov, ich partnerov 32 rokov. Priemerná dĺžka praxe pôrodných asistentiek bola 24 rokov. V ďalšej časti 
uvádzame v tabuľkách niektoré zaujímavé zistenia.

Tabuľka1 Možnosti alternatívnych pôrodov v zdravotníckych zariadeniach
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Rodinný príslušník 75 96
Pôrod do vody 3 4
Pôrod na pôrodnej stoličke 20 26
Pôrod za pomoci fit lopty 64 82
Iné 9 7
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Tabuľka 2 Akceptácia partnera pri pôrode pôrodnými asistentkami
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Áno 23 30
Áno, ale je potrebná príprava 52 67
Skôr nie 2 3
Nie 0 0
Iné 0 0
Spolu 77 100

Tabuľka 3 Vybavenosť zdravotníckych zariadení pre prítomnosť partnera
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Samostatná izba pre spoločný 
pobyt v pôrodníci

16 23

Štandardná izba pre prvú dobu 
pôrodnú

61 77

Iné 0 0 
Spolu 77 100

Tabuľka 4 Názor pôrodných asistentiek na význam psychofyzickej  
prípravy k pôrodu – názor PA

položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel
Má význam 67 87
Nemá význam 7 9
Iné 3 4
Spolu 77 100

Tabuľka 5 Vplyv prítomností partnera na dĺžku pôrodu
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Vplýva 17 22
Skôr vplýva ako nie 16 21
Skôr nevplýva ako áno 14 18
Nevplýva 30 39
Spolu 77 100

Tabuľka 6 Názor pôrodných asistentiek na partnera ako možnú príčinu nozokomiálnych nákaz
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Áno 18 23
Nie 59 77
Spolu 77 100

Tabuľka 7 Záujem verejnosti o prítomnosť partnerov pri pôrode- názor PA
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Áno 77 100
Nie 0 0
Spolu 77 100
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Tabuľka 8 Možnosť prestrihnutia pupočnej šnúry v ZZ
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel

Áno 49 64
Nie 28 36
Spolu 77 100

Tabuľka 9 Spoplatnenie služby prítomnosti partnera pri pôrode
položka dotazníka Absolútny počet Percentuálny podiel
Áno 77 100
Nie 0 0
Spolu 77 100

Záver 
 Spolupráca a hlboká citová angažovanosť otca počas celého tehotenstva, i vo chvíľach pôrodu, je 
pre ženu nenahraditeľná. Dáva žene istotu, pokoj, pocit ochrany a bezpečia a vedie k lepšiemu priebehu 
tehotenstva i samotného pôrodu. Tento pocit napĺňa aj nastavajúceho otca z narodenia dieťaťa. Pôrody za 
prítomnosti otca sú len časťou komplexu humanizačných trendov v modernom pôrodníctve.
 Súčasná pôrodná asistencia, reaguje na zavádzanie nových vedecky overených spôsobov 
starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, matku a novorodenca.
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NOVÉ STRATÉgIE BOJA pROTI TUBERKUlóZE

Solovič I.1, Švecová J.1,  Littva V.2

1NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
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Abstrakt: 
Autori v práci analyzujú výskyt tuberkulózy na Slovensku v roku 2007, ako aj podávajú pohľad na 

problém tuberkulózy ako celosvetového problému, v boji s ktorým môže pomôcť každý.

Kľúčové slová:  Tuberkulóza. Analýza. Slovenská republika. Epidemiologická situácia.

Úvod
Kampaň SZO pre rok 2008 znie: „Každý môže pomôcť v boji proti tuberkulóze“ (I am stopping TB) 

a poukazuje na nutnosť osobného zapojenia sa každého človeka do boja proti tuberkulóze. Tak,  ako to 
proklamovala  Svetová zdravotnícka organizácia, nie je to len obyčajné heslo ale konkrétne to znamená:

„začiatok dvojročnej kampane ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  na celom svete zapájajú do boja - 
proti TBC“. 

 Táto kampaň je potrebná na vyburcovanie:
ľudí na vedúcich pozíciách, ktorí nesú politickú zodpovednosť za koordinovanie poskytovania  a) 
pomoci,
ľudí priamo poskytujúcich pomoc,b) 
ľudí zasiahnutých chorobou, aby pristúpili k liečbe,c) 
ľudí vystavujúcich sa riziku nákazy,d) 
zdravých ľudí na zapojenie sa do  boja proti TBC.e) 

„úcta života a životných príbehov ľudí zasiahnutých touto chorobou, ale aj liečiacich ju (pacientov, - 
lekárov a ošetrovateľov, rodinných príslušníkov postihnutých touto zákernou chorobou).

V roku 2005 sa po prvýkrát od začiatku monitorovania tuberkulózy Svetovou zdravotníckou organizáciou 
celosvetový výskyt nových prípadov TBC ustálil, pričom sa výskyt prípadov, kde bola zistená prítomnosť TBC, 
od roku roku 2000 zdvojnásobil.

Celosvetový progres – spomalenie a zastavenie nárastu incidencie  bolo možné dosiahnuť jedine 
pomocou:

globálneho prístupu  v oblasti prevencie pod vedením WHO- 
lepšej koordinácie národných centier a programov  v spolupráci s nadnárodnými centrami pri - 
implementácii poznatkov a prevenčných programov
zvýšeného financovania  boja proti TBC tak zo strany jednotlivých vlád, ako aj zo strany mimovládnych - 
a charitatívnych organizácií
zvýšenia záujmu laickej verejnosti o situáciu v boji proti TBC (1)- 

V Európe až 85 % bakteriologicky overenej tbc je v strednej a východnej Európe. Slovensko spolu s Českom 
a Slovinskom sú tri krajiny z tejto oblasti, ktoré sú radené medzi krajiny s nízkym výskytom tbc. Bolo by 
zbytočné tešiť sa z dosiahnutých výsledkov, ak by sme zabudli na ostražitosť. TBC zostáva stále obrovským 
problémom. V posledných rokoch môžeme v niektorých krajinách vidieť vlnu opätovného návratu tejto 
choroby. Príčina je jednoduchá - k starým rizikovým skupinám pribudli nové.

Pôvodné rizikové skupiny:- 
asociálif) 
alkoholicig) 
bezdomovcih) 
staršie vekové skupiny obyvateľstvai) 
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marginálne skupiny obyvateľstvaj) 
Nové rizikové skupiny:- 

osoby infikované novými multirezistentnými kmeňmi TBCk) 
jedinci infikovaní HIV l) 
migrantim) 
utečencin) 

V roku 2006 štatistiky UNHCR ohľadom pomoci ľuďom, ktorí potrebujú ochranu odhadujú ich počet 
na 32,9 milióna. Podľa odhadovaných trendov bude ľudí odkázaných na pomoc UNHCR pribúdať. Podobne 
sa bude zvyšovať aj počet ľudí infikovaných HIV a AIDS hlavne v oblastiach subsaharskej Afriky, ale aj v 
Rusku a Číne. K zvyšovaniu medzinárodnej migrácie v poslednom období prispievajú celosvetová tendencia 
globalizácie a lokálne konflikty (náboženské, národnostné a politické). Vznik vojnových konfliktov so sebou 
vždy prináša nárast počtu utečencov vo svete.(2)

Epidemiologická situácia na Slovensku

Od roku 1960, kedy bolo hlásených 7 817 prípadov tbc podľa údajov z Národného registra tuberkulózy 
vo Vyšných Hágoch dochádza pozvoľna do roku 1970 k poklesu absolútneho počtu hlásených ochorení. 
Výraznejší pokles sledujeme v druhej polovici 80. rokov. Mierny nárast po roku 1990 však nebol zaznamenaný 
v prípadoch bakteriologicky overenej tuberkulózy a od roku 1994 zaznamenávame pokles chorobnosti 
v Slovenskej republike, v roku 2002 to bolo 1 055 prípadov novozistenej tuberkulózy a v roku 2003 po prvý 
krát sme nedosiahli ani 1000 novozistených prípadov, bolo to 990 prípadov, čo je 18,4/100 tisíc obyvateľov. 
V roku 2007 sme mali do Národného registra TBC hlásených 708 prípadov tuberkulózy, čo je 13,13/100000 
obyvateľov (graf. č. 1). V 570 prípadoch išlo o pľúcne formy tuberkulózy, v 138 prípadoch o mimopľúcne 
formy tuberkulózy. V 69 prípadoch išlo o recidívu pľúcnej tuberkulózy a v 7 prípadoch o recidívu mimopľúcnej. 
Podľa národnostného zloženia bolo  Slovákov 568,   Maďarov   29,  Rómov  96. Z iných národností bolo 15 
pacientov, z toho v 3 prípadoch išlo o utečencov.

V roku 2007 bolo hlásených 373 bakteriologicky overených prípadov, čo je 52,68 % z celkového počtu 
registrovaných ochorení. Mikroskopicky pozitívnych prípadov bolo 187.
Pri porovnaní vekových skupín, v ktorých sa najčastejšie vyskytuje toto závažné infekčné ochorenie, máme 
možnosť pozorovať na Slovensku rozdiely medzi výskytom tbc u mužov 455 prípadov tbc a 253 prípadov 
u žien, u žien je výskyt najmä vo vyšších vekových skupinách, u mužov sú prítomné dva vrcholy, jeden vo 
vekovej kategórií 45-54 ročných a druhý vo vyšších vekových skupinách. V detskej populácii/0-14 roční/ sa 
tuberkulóza vyskytla v 16 prípadoch (graf č.2, 3).

V roku 2007 zomrelo 9 pacientov na tuberkulózu, 54 prípadov bolo registrovaných ako  úmrtie pacienta 
s TBC.

Zo 708  prípadov pre ťažkosti  bolo zistených 552 prípadov, pri kontrole evidovaných  46 prípadov, 
v rámci vyšetrenia kontaktov  34, pri preventívnej prehliadke   38 a pri pitve boli zistené 3 prípady.

Z pridružených ochorení sa najčastejšie vyskytovali ochorenia pečene u 106 pacientov, v 74  prípadoch 
bol pacient liečený na diabetes mellitus, v 32 prípadoch duševné ochorenia, v 53 prípadoch koincidencia TBC 
malígneho ochorenia. V roku 2007 nebol zahlásený ani jeden prípad koinfekcie TBC a HIV infekcie. 

Podľa geografického rozloženia v Slovenskej republike najhoršími oblasťami s najvyšším výskytom 
tohto ochorenia je oblasť východného Slovenska (Prešovský kraj 25,61/100tis obyv.) nasleduje Žilinský kraj 
s 15,82//100tis obyv. V týchto oblastiach je to dávané do súvislosti aj s vysokou mierou nezamestnanosti 
a tuberkulóza je tu stále závažným sociálnym problémom. Najnižšiu incidenciu zaznamenávame 
v Banskobystrickom, Trnavskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji (tab.č.1). Keď sa pozrieme na mapu 
Slovenskej republiky máme možnosť pozorovať aj ďalší fakt a to, že tuberkulóza nepozná hraníc (Česká 
republika a Rakúsko nízka incidencia, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina 2-4 násobne vyššia).

Zo 708 hlásených prípadov  tbc v roku 2007 išlo o 138 mimopľúcnych foriem tuberkulózy, najčastejšie to 
bolo tuberkulózna pleuritída v 43 prípadoch, tbc chrbtice v 24 prípadoch, močové ústrojenstvo v 16 prípadoch, 
mimohrudníkové lymfatické uzliny v 15 prípadoch, v 13 prípadoch vnútrohrudníkové lymfatické uzliny, v 6 
prípadoch gynekologické formy tuberkulózy, v 5 prípadoch kostné formy mimo chrbtice,  4x tuberkulóza 
nervovej sústavy, 4 prípady tuberkulózy kože, 4x čriev a peritonea, v 4 prípadoch išlo o inú lokalizáciu -  
perikard 2x, oko 2x. 
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Liečba na Slovensku je podávaná podľa štandardných liečebných postupov odporúčaných Svetovou 
zdravotníckou organizáciou, ide o priamo kontrolovanú liečbu pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov 
počas celej doby liečby. Liečebné režimy sú v prevažnej miere 6 mesačné, len v indikovaných prípadoch sa 
liečebné režimy predlžujú (najmä u multirezistentných kmeňov).V roku 2007 sme mali na Slovensku celkovo 
11 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií. Analýza výsledkov liečby 
za rok 2006 nám dokumentuje, že liečba, ktorú dostávajú naši pacienti je plne indikovaná a správna, nakoľko 
máme až 92 % úspešnosť liečby u novozistených mikroskopicky pozitívnych prípadov.

Na Slovensku je  migračný prúd stabilizovaný, aj keď v posledných rokoch  záujem o našu krajinu ako 
cieľovú vzrástol. Kým v roku 2000  počet žiadateľov o azyl na Slovensku bol 1556, v roku 2004 to bolo už 11 
395. Súviselo to aj so vstupom Slovenska do Európskej únie. Po tomto termíne došlo k stabilizácii a počet 
žiadateľov klesol  o viac ako o polovicu ročne. Ostražitosť by mala byť zameraná na skríning prisťahovalcov 
za účelom prevencie, ale aj včasného diagnostikovania choroby a začatia včasnej liečby. 
V roku 2007 bolo hlásených do Národného registra tuberkulózy vo Vyšných Hágoch 10 ochorení vyvolaných 
atypickými mykobaktériami.

Záver
Nikdy sa nám nepodarí eliminovať TBC bez nových efektívnejších liekov, diagnostík a vakcín. 

V súčasnosti najpoužívanejšie diagnostické procesy, používajúce spútum a mikroskop,  sú viac ako 100 
rokov staré a chýba im potrebná senzitivita. V súčasnosti najpoužívanejšie lieky sú staré viac ako 40 rokov 
a musia byť užívané po dobu viac ako šesť alebo deväť mesiacov. Súčasná vakcína proti TBC  je stará viac 
ako 85 rokov, zabezpečuje síce ochranu  proti ťažkým formám TBC u detí, ale je nepostačujúca proti pľúcnej 
TBC. Nutne je potrebné zabezpečiť nové, jednoduchšie a rýchlejšie účinkujúce lieky, nové a presnejšie 
diagnostické prostriedky na rýchle zistenie TBC a nové vakcíny, ktoré by efektívne zabezpečili  prevenciu pre 
ľudí vo všetkých vekových skupinách.
Často sa diskutuje o možnosti úplného eliminovania choroby a to nielen v rámci jednej krajiny, ale celosvetovo. 
Zaiste, bol by to mimoriadny úspech. Reálnosť takého úspechu je v súčasnosti v nedohľadne. Dôvodov je 
niekoľko:

vznikli nové multirezistentné formy TBC, na ktoré pôvodné lieky nezaberajú; nové formy si vyžadujú - 
vývoj nových liekov; výskum týchto nových  foriem TBC a vývoj  nových liekov je však veľmi 
nákladný;
nedostupnosť liekov v chudobných krajinách pre všetkých pacientov; v niektorých krajinách je - 
dostupnosť len u jednej desatiny pacientov; zväčšuje sa tak riziko incidencie i prevalencie;
odhalenie nákazy prichádza alebo pri náhodnej kontrole, alebo častokrát až po jej rozšírení v rizikovej - 
populácii; snaha liečiť túto chorobu tradičnými spôsobmi, hlavne u kmeňových populácií Afriky, 
napomáha šíreniu choroby;
udržanie „compliance“ u už diagnostikovaných a liečených pacientov; tento problém sa vyskytuje - 
zvlášť u pacientov z jednoduchších pomerov, kde  úlohu zohráva rovnako sociálny status – chudoba, 
ako aj nedostatočné vzdelanie – vedomosti o chorobe. (3) 

Nech pozeráme na tuberkulózu z akéhokoľvek hľadiska, vždy zostane problémom dotýkajúcim sa nás 
všetkých. 
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Tabuľka 1 Výskyt TBC v SR podľa krajov

Kraj počet na 100 tis. 
obyvateľov

bratislavský 42 6,92
trnavský 67 12,07
trenčiansky 65 10,84
nitriansky 56 7,92
žilinský 110 15,82
banskobystrický 46 7,01
prešovský 205 25,61
košický 117 15,13
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KlINIKA A pREVENCIA pSEUDOMONáDOVýCH INFEKCIÍ

Lesňáková A.1, Timko J.2, Stančoková A.3 Javorka Ľ.1

1 Fakulta zdravotníctva  Katolíckej univerzity v Ružomberku
2Oddelenie mikrobiologie ÚVN SNP  Ružomberok

3TRCH-oddelenie ÚVN SNP Ružomberok

Abstrakt
Pseudomonas aeruginosa  je  v prírode široko rozšírená. Výnimočne kolonizuje kožu, vonkajší 

zvukovod, horné dýchacie cesty alebo hrubé črevo u zdravých ľudí. Nosičstvo je u zdravých ľudí výnimkou, 
no u pacientov s vážnym základným ochorením a s poškodenou obranyschopnosťou, s predchádzajúcou 
antibiotickou terapiou  alebo hospitalizáciou je kolonizácia častá, veľmi často predchádza inváziu a infekciu 
všeobecne  a faktory, ktoré sa podieľajú na kolonizácii, zvyšujú pravdepodobnosť vzniku infekcie. Väčšina 
infekcií spôsobených  Pseudomonas Aeruginosa má nozokomiálny pôvod. Klinické prejavy pseudomonádových 
nákaz sú veľmi pestré a môžu postihovať  prakticky každý orgán alebo vyvolať celkovú infekciu. Zníženie 
ich výskytu v nemocnici vyžaduje komplexný prístup a realizáciu opatrení zameraných proti nozokomiálnym 
nákazám. 

Kľúčové slová: Pseudomonádová nákaza. Kolonizácia. Invazívna infekcia.  Prevencia.

Charakteristika pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa  je mikrób  nutrične  mimoriadne nenáročný, schopný prežívať a množiť sa   

aj v čisto anorganickom prostredí, v destilovanej vode, ale tiež v roztokoch kavartérnych amoniových báz.  
Vyznačuje sa rozsiahlou primárnou rezistenciou na ATB a schopnosťou akvirovať R plasmidy.  Ojedinele 
vyvoláva primárne ochorenia, väčšinou sa však chová ako typický nemocničný podmienený patogén (2).

Epidemiológia
V prírode je Pseudomonas aeruginosa veľmi rozšírená, predovšetkým vo vodách, v pôde a na 

vegetaciach a vyvoláva ochorenie u mnohých druhov v živočíšnej a rastlinnej ríši.  Človek nepatrí ani 
k významným nosičom ani k významnejšie postihovanému druhu. Ps.a.  sa u zdravých  ľudí najde len asi 
v 2-5%, a to na koži axily, perinea, vo vonkajšom zvukovode, v ľudskom čreve  v stolici či v stere z nosnej 
sliznice. Výskyt však vzrastá pri liečbe  antibiotikami (7), event. na vlhkej, macerovanej koži. Môže kontaminovať 
každé prostredie, kde je izbová teplota, a vlhko. Sú to napr. výlevky, podložné misy, umyvadlé, kohútiky, vane, 
nebulizátory, ventilátory, hadice, rôzne katétre, rôzne zásobné roztoky, napr. kvapky na aočných oddeleniach, 
dezinfekčné roztoky obsahujúce roztoky kyseliny boritej, kvartérne amoniové bázy, dialyzačné roztoky 
a mnoho iných predmetov a roztokov. Vďaka svojej rastovej nenáročnosti nachádza Ps.a. veľmi priaznivé  
životné podmienky v nemocničnom prostredí,  kde sa dostáva jednak prostredníctvom už kolonizovaných 
pacientov, jednak s rastlinnou  potravou (3). 

Prenos sa v nemocničnom prostredí  deje predovšetkým rukami personálu, sekundárne potom infikovanými 
nástrojmi a aerosolmi.

Schéma najviac znečistených plôch na rukách     

Mikroflóra pokožky ruky má:
rezidentnú - – trvalú mikrobiologickú zložku, ktorá je na povrchu aj vo vnútorných vrstvách pokožky 
a 20% tejto flóry nie je možné odstrániť, mikroorganizmy tejto flóry obyčajne nie sú pôvodcami 
infekcie, ale výnimkou je vnímavý pacient a dôležité je aj miesto prenosu, obyčajne sú to Stafylococcus 
epidermidis, St. hominis, St. haemolyticus, Sarcíny, Corynebacterium pseudodiphteriticum, St.aureus, 
Micrococcus, Papillomavírusy a Herpesvírusy

Lesňáková A., ...:        Klinika a prevencia pseudomonádových infekcií



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 299

tranzietnú - - prechodnú, ktorá je odrazom prostredia a charakteru vykonávanej práce, získa sa 
kontaktom s kontaminovanými miestami a predmetmi a prítomné mikroorganizmy prežívajú len určitú 
obmedzenú dobu, sú to streptokoky, Acinetobacter calcoaceticus, baumani, Enterobacter aerogenes, 
E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophillia, Serratia marcescens, Candida 
albicans, Enterovírusy, Rotavírusy, Reovírusy, Paramyxovírusy a vírusy hepatitídy A,B,C.

Prenos mikroorganizmov kontaminovanými rukami môže byť priamy alebo nepriamy (4).
Priamy prenos sa uskutočňuje kontaktom, dotykom rúk personálu s kožou, prípadne sliznicou •	
pacienta.
Nepriamy prenos je ovplyvnený dvoma faktormi- schopnosť mikroorganizmov prežiť dostatočne dlho  •	
vo vonkajšom prostredí a existenciou vhodného prostriedku s jeho pomocou dôjde k preneseniu 
pôvodcu nákazy na pacienta ( liečebné a diagnostické pomôcky a nástroje, liečebné roztoky a pod.).

patogenéza 
Ps.a. je vybavená pomerne širokým spektrom toxínov a fermentov, ktoré sú zrejme patogénnymi činiteľmi, 
ale samy o sebe nie sú u človeka schopné prelomiť normálnu  imunitnú bariéru.
Prenos sa v nemocničnom prostredí deje predovšetkým rukami personálu, sekundárne infikovanými nástrojmi 
či aerosolmi. tkanivo

Klinický obraz. 
Ps.a. môže napadnúť ktorékoľvek tkanivo alebo orgán. Je nutné odlíšiť bezvýznamné a krátke kolonizácie  v  
silne kontaminovanom prostredí zdravých jedincov bez vzniku ochorenia, nevyžadujíce si liečbu. Podmienkou 
vzniku ochorenia je defekt fagocytózy, maligní procesy, cytostatická liečba, imunosupresia, dlhodobé 
podávanie antibiotik. Výrazne ohrozenou skupinou sú novorodenci a nedonosení, chorí s cystickou fibrózou.  
Infekciu je nutné liečiť (1). 

Infekcie kože a ranové infekcie
Predstavujú vcelku najčastejšiu formu pseudomonádovej infekcie. Je však potrebné presne rozlišovať medzi 
kolonizáciou rany a skutočnou inváziou tkaniva, pre ktoré je charakteristické čiernomodré okrsky nekrózy na 
spodine rany.

Infekcie močových ciest sú celkom vzácne primárne. Obyčajne ide o nozokomiálnu infekciu, zanesenú  do 
močových ciest  nesterilným inštrumentáriom. Výskyt signalizuje hrubé hygienické a prevádzkové závady na 
pracovisku.

Infekcie dýchacích ciest sú. Tiež v dýchacích cestách treba rozlišovať  medzi kolonizáciou a ochorením. 
Veľmi často môžeme zachytiť Ps.a. z hlienu dýchacích ciest v priebehu  ATB liečby  iného ochorenia bez 
akéhokoľvek korelátu. Skutočná invazívna infekcia sa môže vyskytnúť ako komplikácia tracheostómie či 
intubácie, s opakujúcimi sa exacerbáciami sa  stretávame u cystickej fibrózy. Ps.a. môže byť súčasťou 
zmiešanej fluóry u bronchiektázií. U každej pseudomonádovej infekcie dýchacích ciest pátrame po možnej 
aplikácii infikovaných aerosolov.

pneumónie sú v našich podmienkach vzácnou príhodou, prebiehajú ako nekrotizujúci hemoragický zápal 
alebo ako lobárna pneumónia dolných lalokov.

Meningitída 
Primárna infekcia prichádza len u nedonosených detí a novorodencov. V neskoršom veku vzniká ako následok 
lumbálnej punkcie prevedenej nesterilnou ihlou, evnt. infikovaného penetrujúceho poranenia na hlave alebo 
intraoperačné či postoperačné infekcie pri neurochirurgických výkonoch. Vzácne vzniká ako terminálna 
komplikácia bakteriémie zo vzdialeného ložiska

gastrointestinálna infekcia 
Ps.a. môže vyvolať akútnu gastroenteritídu  novorodencov, niekedy s epidemickým výskytom v danom 
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zariadení. U dospelých sa môže vyskytnúť tzv. 13 denná horúčka, čo je horúčnatý stav, doprevádzaný 
hnačkou a myalgiami, niekedy s makulopapulóznym exantémom na koži brucha. Prichádza predovšetkým 
v tropických oblastiach.

Infekcie v ORl oblasti 
Ps.a. vyvoláva bežne externú otitídu ako primárnu infekciu. Ochorenie sa prajavuje  riedkym hnisavo-
sanguinolentným výtokom zo zvukovodu. Sínusitída býva následkom punkcie prevedenej nesterilným 
inštrumentáriom.

Očné infekcie 
Ps.a. je nebezpečným patogénnom v oblasti oka. Predispozičným momentom pre vznik infekcie býva 
poranenie rohovky. Nákaza sa do oka zanesie kontaminovanými očnými kvapkami či kontaminovanými 
kontaktnými šošovkami. Prejaví sa ako rohovkový vred, rýchle prechádzajúci  v panoftalmitídu.

Bakteriémie 
Každá lokalizovaná infekcia vyvolaná Ps.a. sa môže za príhodných okolností  komplikovať bakteriémiou. 
Najčastejšiou okolnosťou priaznivou pre vznik bakteriémie je rozsiahla popálenina. ̌ Dalej je to granulocytipénia, 
leukémia a iné ťažko oslabujúce ochorenia. Klinické príznaky sa príliš nelíšia  od bakteriémie inej etiológie. 
Na pseudomonádovú etiológiu upozorňuje ecthyma gangrenosum, hemoragický vezikulárny až bulózny 
exantém.

Endokarditída je v našich podmienkach pomerne vzáca, v zahraničí sa popisuje vzostup výskytu u heroinistov, 
kde býva  častejšie postihnutá trikuspidálna chlopňa.

protiepidemické opatrenia (6) :

Izolácia pacienta:
1. pacientov s multirezistentnými kmeňmi treba považovať za rizikových (potenciálne infekčných)  

a podľa možnosti ich izolovať v samostatnej izbe, vybavenej hygienickým zariadením.  Podľa typu 
oddelenia musí byť pre izoláciu vyčlenené 5-10% lôžok, niekedy aj viac.  Pokiaľ nie sú vytvorené 
jednolôžkové izolačné izby, je potrebné viaclôžkovú izbu vyčleniť celú ako izolačnú i za cenu, že 
v nej bude umiestnený len jeden pacient. Výnimku môže tvoriť len situácia, keď viac chorých má NN 
vyvolanú rovnakým pôvodcom.

2. Vyčlenenú izolačnú izbu viditeľne označiť nápisom „Izolačná izba“.
3. pri podozrení na infekciu slúžia k izolácii expetakčné izby, kde sa umiestňuje vždy len jeden pacient 

a to tak dlho, kým nie je infekcia potvrdená, alebo vylúčená. Výskyt NN sa podstatne obmedzí, ak sa 
expektácia dôsledne dodržiava.

4. pacientov umiestnených na izbe spoločne s pacientom, ktorý ochorel nákazou, po dobu 
inkubácie tu izolovať, alebo ak je možné, prepustiť s upozornením na kontakt s nákazou.

5. Antibiotickú liečbu je potrebné ordinovať cielene podľa  citlivosti mikrobiálnych kmeňov. Je potrebné 
vyhýbať sa podávaniu širokospektrálnych  antibiotík bez potvrdenia mikrobiologického vyšetrenia 
vrátane citlivosti na antibiotika.

6. pri vizitách a preväzoch je potrebné izolačnú izbu navštevovať ako poslednú a pri všetkých 
ošetrovacích,diagnostických a liečebných výkonoch používať materiál a pomôcky, nástroje a monitory 
vyčlenené  len pre túto izbu.

7. Na izolačnej izbe maximálne obmedziť pohyb nadbytočných osôb (škola, medici).
8. V prípade nutného plánovaného operačného výkonu zaradiť pacienta do operačného programu ako 

posledného.
9. Pacientom a príbuzným vysvetliť dôvod zavedených opatrení a nutnosť obmedzenia návštev. Pacient 

by mal byť poučený o zásadách osobnej hygieny a o nutnosti dezinfikovať si ruky pred každým 
opustením izby.

10. Preklady a prevozy obmedziť na najmenšiu možnú mieru, v prípade nutnosti dopredu informovať 
vedúceho lekára pracoviska , kde bude pacient preložený, alebo prevezený na špecializované 
vyšetrenie.
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11. Dokumentáciu trvale umiestniť v izolačnej izbe, nevynášať ju, záznamy vykonávať v izbe. 
V chorobopise, prekladovej a prepúšťacej správe musí byť zreteľne uvedená informácia o výskyte 
multirezistenčného kmeňa u pacienta aj v prípade, že pacient bol dekolonizovaný.

12. Uvedené opatrenia sa prijímajú po zvážení konkrétnej špecifickej situácie, ako je miesto a charakter 
kolonizácie alebo keď infekcia môže umožniť prenos gramnegatívnych tyčiniek do prostredia, na 
iných pacientov , alebo na personál.

Starostlivosť o pacienta:
Je potrebné dodržiavať barierový ošetrovací režim1. 
Personál pri vstupe do izolačnej izby si vždy obúva ochranný jednorázový odev, čapicu, ústenku. 2. 
Pracuje zásadne v rukaviciach. Po návšteve izby všetko odloží do vyčleneného koša a prevedie 
hygienickú dezinfekciu rúk.
(6.Metodický návod k dezinfekcii pokožky. Vestník MZ ČR  čiastka 3, 18.5.1995)
Preväzy na lôžku či opakované chirurgické výkony musia byť zaistené minimálnym počtom lekárov.3. 
Prevádza sa pravidelná toaleta pacienta, polohovanie a masáže.4. 
Režim pacientov je stanovený domácim režimom, ktorý prihliada ku konkrétnym podmienkam 5. 
a prípadným rizikám prenosu nákazy. Zvláštny d6raz sa kladie na uvedomelosť pacientov, na 
dodržiavanie zásad osobnej hygieny ,obmedzenie vzájomného kontaktu chorých. Návštevy musia byť 
poučené o používaní jednorázového ochranného odevu . Vyhláška MZ ČR č.440/2000 Sb. zo dna 6. 
12. 2000, ktorou sa upravujú podmienky predchádzania a šírenia ochorení a hygienické požiadavky 
na prevádzku zdravotníckych zariadení a ústavov sociálnej starostlivosti v platnom znení.
Pacienti používajú len nemocničné prádlo a plášte.6. 

Hygiena rúk: 
Mikroorganizmy reprezentujúce nemocničnú mikrofloru sú odlišné od rovnakých mikroorganizmov 

mimo zdravotníckych zariadení. 
K najvýznamnejším a najrizikovejším vlastnostiam nemocničných kmeňov patrí rezistencia až 

multirezistencia na široko používané antibiotiká a chemoterapeutika, eventuálne aj adaptácia na používané 
dezinfekčné prostriedky. Cesta prenosu je pestrá a uskutočňuje sa mnohými spôsobmi, najväčší význam majú 
však kontaminované ruky zdravotníckeho personálu, ktorými je prenesené viac než 60% nozokomiálnych 
nákaz. Je jedna z najzákladnejších a najúčinnejších opatrení pre prerušenie cesty prenosu a šírenia 
mikrobiálnych kmeòov, lebo podľa výskumov prostredníctvom rúk ošetrujúceho personálu dochádza 
najčastejšie (až v 60%) k prenosu nozokomiálnych nákaz. Podľa štúdie WHO len 14-59% lekárov a 25-45% 
zdravotných sestier si umyje ruky medzi ošetrením dvoch pacientov!!! V praxi sa popisuje:

bežné umývanie rúk  mydlom a teplou tečúcou vodou,- 
hygienické umývanie rúk dezinfekèným prostriedkom.- 

Ošetrujúci personál by si mal umývať ruky:
pred a po každom neinvazívnom vyšetrení a ošetrení pacienta,- 
po manipulácii s biologickým materiálom a použitou bielizňou,- 
pred zahájením všetkých činností, ktoré si vyžadujú dodržiavanie aseptických zásad - (pred prípravou 
všetkých druhov liekov, prestieraní sterilných stolíkov k invazívnym výkonom a  ďalším),
po zvlečení rukavíc,- 
vždy, keď sú ruky viditeľne znečistené,- 
pred manipuláciou s jedlom,- 
po manipulácii s predmetmi ktoré sú, alebo by mohli byť kontaminované,- 
po použití toalety, kašli, kýchaní,- 
pred zahájením a po ukončení služby.- 

Desatoro najdôležitejších zásad umývania a dezinfekcie rúk:

náramky, hodinky a prstene znižujú účinnosť umývania,- 
ruky by sa mali umývať vždy teplou vodou a mydlom, najmenej 30 sekúnd a osušiť jednorázovým - 
uterákom,
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alkoholové dezinfekčné prostriedky by sa mali aplikovať len na suchú pokožku 30 - 60 sekúnd,- 
pri predoperačnom umývaní rúk je nevyhnutné používať sterilné kefky,- 
alkoholové dezinfekčné prípravky pri predoperačnom umývaní rúk musia pôsobiť 2x 5 ml po dobu 5 - 
minút,
ruky kontaminované krvou a biologickým materiálom by sa mali vždy dezinfikovať prípravkami - 
s virocidným účinkom,
po zvlečení rukavíc treba ruky umývať mydlom a teplou vodou,- 
po ukončení práce umyť ruky mydlom a teplou vodou a ošetriť kvalitným regeneračným- 

krémom,- 
dávkovacie zariadenie na dezinfekčné prostriedky musí byť udržiavané v čistote- 
a sterilizované pri každej výmene obsahu.- 

Umývanie rúk sa vykonáva:
pred a po neinvazívnom vyšetrení a ošetrení pacienta1. 
po použití rukavíc2. 
vždy, keď sú ruky viditeľne znečistené3. 
pred manipuláciou s jedlom a liekmi4. 
pred jedlom a fajčením5. 
po použití toalety6. 

Jedná sa o odstránenie nečistôt z rúk za použitia tekutého mydla a vody po dobu cca 1 min. Po 
záverečnom opláchnutí tečúcou vodou  sa ruky osušia jednorázovým papierovým uterákom.
 

predoperačné umývanie rúk spočíva v odstránení nečistôt a čiastočne aj prenosnej (tranzientnej) 
kožnej fluóry z rúk osôb pred chirurgickou dezinfekciou rúk. Prevádza sa umývaním rúk vrátane predlaktia 
vodou a tekutým mydlom po dobu cca 1 min. V prípade potreby sa na lôžka nechtov použije sterilná kefka. 
Ruky sa opláchnu pitnou vodou a osušia sa jednorázovým uterákom.

Chirurgická dezinfekcia rúk je namierená proti prenosnej kožnej mikrofluore aj proti kožnej mikrofluore 
vo vnútorných vrstvách pokožky rúk. Sú známe tri postupy, v dnešnej dobe je výhradne používaný postup 
s použitím alkoholových dezinfekčných prípravkov, ktorý je najvhodnejším z hľadiska záťaže kože a  iritácie 
pokožky a je aj najrýchlejší.

Hygienická dezinfekcia rúk ( HDR )  je namierená proti prenosnej kožnej mikrofluore. 

Prevádza sa:
po výkonoch, kedy došlo k mikrobiálnej kontaminácii rúk ( kontakt s krvou, hnisom, močom, potom 1. 
a pod.)
pred zahájením invazívnych procedúr2. 
pred každým aseptickým zákrokom3. 
pred ošetrením pacienta so zníženou imunitou4. 
pred použitím sterilnych rukavíc5. 
medzi ošetrovaním dvoch pacientov6. 
po kontakte s kožou pacienta7. 

Prevádza sa alkoholovým dezinfekčným prípravkom. Alkoholový prípravok sa vtiera do suchých rúk, 
obyčajne v množstve 3ml, pri predpísanej dobe pôsobenia. Ruky sa už neoplachujú vodou. Postup zahrňuje 
5 ťahov dozadu a dopredu dlaňami k sebe, pravou dlaňou cez ľavý chrbát a ľavou dlaňou cez pravý chrbát, 
s prepletenými prstamy, zovrieť zadnú stranu prstov do protiľahlej dlane, otáčaním pravého palca v ľavej 
zovretej dlani a ľavého palca v zovretej pravej dlani. Otáčaním zovretých prstov pravej ruky v dlani ľavej ruky 
a ľavej ruky v dlani pravej ruky. Po opakovanej dezinfekcii sa ruky ošetria regeneračným krémom.

Postup pri  použití dezinfekčných prípravkov (5):
Pred operáciou sa ruky a predlaktia umývajú tekutým mydlom po dobu 1-2 min., dôkladne sa vysušia a) 
jednorázovou rúškou, v prípade potreby sa použie sterilná kefka na lôžka nechtov
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Alkoholový dezinfekčný prípravok určený k chirurgickej dezinfekcii rúk sa opakovane vtiera do pokožky b) 
rúk a predlaktia po stanovenú dobu. Obvyklé dávkovanie je 2x5 ml roztoku po dobu 2x2,5 minút, ruky 
musia byť vlhké po celú dobu pôsobenia ( tj.5 minut).
Medzi jednotlivými operáciami sa prevedie postup b.c) 

Po skončení operačného programu sa ruky umyjú teplou vodou a mydlom, osušia sa a ošetria regeneračným 
krémom.

Starostlivosť o prístroje a zdravotnícke pomôcky

Pri práci s pripojenými systémami je treba dodržiavať zásady asepsy. Je potrebné dbať na dôkladnú 1. 
fixáciu kanyl a katétrov. 

Odsávacie cievky sa používajú len raz. Použitý materiál sa odladá do uzavretého koša  s vloženým 
PVC vakom, označeného ako infekčný odpad, ktorý sa hneď po naplnení, minimálne však jedenkrát 
denne z oddelenia odstráni a likviduje spálením.
Ventilátory  a dýchacie okruhy sa používajú len pre jedného pacienta po predchádzajúcej sterilizácii. 2. 
Dýchacie hadice sa menia 1x za 24 hodín, používa sa vždy nové, nepoužité balenie.
Pomôcky s optikou sa po dekontaminácii a čistení ošetria vyšším stupňom dezinfekcie.3. 

Odstraňovanie odpadu, dezinfekcia a upratovanie
 

Všetok odpad sa považuje za infekčný. Kôš s vloženým PVC vakom, označený ako infekčný odpad 1. 
sa umiestni v izolačnej izbe.
S bielizňou sa manipuluje ako s infekčným materiálom, zbytočne sa neroztrepáva. Používa sa 2. 
jednorázová ochranná zástera a rukavice. Použitá bielizeň sa vkladá do označených igelitových 
vakov.
Osobné pomôcky pacienta sa denne dezinfikujú.3. 
Z izolačnej izby sa nevynášajú žiadne pomôcky a zariadenia, pokiaľ neboli riadne vydezinfikované.4. 
Trikrát denne sa prevádza upratovanie a dezinfekcia podláh, umývadla vrátane kohútikov a WC.5. 
Pracovníci upratovacej služby sú poučení o mimoriadnych opatreniach a o správnej manipulácii 6. 
s odpadom.

 
Záverečná dezinfekcia.

Po prepustení, či preklade pacienta z izolačnej izby sa prevedie záverečná dôkladná dekontaminácia 1. 
a dezinfekcia všetkých plôch, predmetov, pomôcok a prístrojov v izbe.
Je nutné dezinfikovať aj posteľ, matrace, vankúše a prikrývku.2. 
Po záverečnej dezinfekcii sa izba nechá 24 hodín uzatvorená.3. 
Až po vyhovujúcich mikrobiologických výsledkoch sa môže izba obsadiť ďalším pacientom.4. 
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OŠETROVANIE TEHOTNEJ pRI INFEKčNýCH CHOROBáCH
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Organizmus tehotnej ženy je proti infekčným chorobám menej odolný, preto je ich výskyt v tehotenstve 
pomerne častý. Ide o genitálne a extragenitálne infekcie matky prenášajúce sa na plod a novorodenca, ktoré 
môžu podstatne zvyšovať perinatálnu morbiditu a mortalitu plodu a spôsobovať ireverzibilné poškodenie 
dieťaťa. V minulosti boli v centre pozornosti hlavne tie infekcie, ktoré spôsobujú vrodené malformacie. 
Typickým príkladom priameho pôsobenia infekčného činiteľa na plod sú napr. rubeola, toxoplazmóza, syfilis. 
V súčasnosti sa rutinne prevádza skríning na celý rád týchto ochorení. Pozornosť sa presúva na subklinické 
vnútromaternicové infekcie, ktoré môžu vyvolávať silné zápalové reakcie. Pri nich sa uvoľňuje celý rád 
zápalových mediátorov, ktoré sa vo výraznej miere zúčastňujú na vyvolaní predčasného pôrodu. Ďalším 
celosvetovým problémom sú retrovírusové infekcie HIV. Infekčné choroby môžu spôsobiť vážne problémy ako 
u matky tak u plodu resp. novorodenca. Cesta prenosu môže byť rôzna. Prenos choroby na matku je možný 
pohlavnou cestou, krvou, z infikovaných zvierat, u niektorých ochorení kvapôčkovou infekciou. Z matky na 
plod je najčastejší transplacentárny prenos. Stupeň poškodenia plodu závisí od virulencie mikroorganizmu 
a od štádia tehotnosti, v ktorom infekcia vznikla. Embyopatiami označujeme poškodenia orgánov a systémov 
počas organogenézy zárodku (do konca 3. mesiaca gravidity), často s ťažkými dôsledkami. Fetopatie plodu 
vznikajú v 2. a 3. trimestri tehotnosti, kde ide o rôzne stupne poškodenia už vyvinutých orgánov. Vznik porúch 
v priebehu intrauterinného života do okamihu pôrodu označujeme ako kongenitálne (vrodené) poruchy. 
Odhaduje sa že 2 – 3 %  vrodených chýb je spôsobených infekciami v tehotnosti. Infekčné ochorenia sú 
okrem vzniku embryopatii a fetopatii i častou príčinou potratov, predčasných pôrodov, ale aj odumretia plodu 
či úmrtia novorodenca.  
Z didaktického hľadiska môžeme infekčné choroby v tehotenstve rozdeliť na:

vírusové infekcie,•	
nevírusové infekcie,•	
pohlavne prenosné infekcie,•	
vaginálne infekcie,•	
infekcie močového systému.•	

Vírusové infekcie. Medzi vírusové infekcie radíme cytomegáliu, herpetické vírusy, rubeolu, chrípku, 
vírusovú hepatitídu, HIV. Cytomegália – je vyvolaná cytomegalovírusom (CMV) a patrí spolu s vírusom 
herpes simplex, Epsteinov-Barrovej vírusom do skupiny herpetických vírusov. Po primárnej infekcii vedie 
k doživotnej latentnej infekcii. Ide o jednu z najčastejších perinatálnych infekcií. Rubeola – ružienka je 
spôsobená vírusom z čeľade togavírusov. Infekcia sa šíri kvapôčkovým prenosom. Ochorenie v gravidite 
môže spôsobiť závažné kongenitálne poškodenie plodu. V súčasnosti sa odhaduje, že imunitu proti rubeole 
má 90 % populácie, čo je dôsledkom aj povinného očkovania. Neimunné ženy môžu byť v postpartálnom 
období zaočkované. V priebehu tehotenstva sa vakcína neaplikuje, pretože obsahuje oslabenú živú formu 
vírusu. Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) – sa v súčasnosti pandemicky šíri na celom svete. Väčšina 
infikovaných žien žije v rozvojových krajinách, kde je prenos infekcie z matky na plod závažným problémom. 
Vírus sa šíri pohlavným stykom, kontaktom s infikovanou krvou a transplacentárne. HIV ničí T-lymfocyty, 
čím dochádza k poškodeniu celulárnej imunity. Štádium latencie od infekcie vírusom HIV až po prepuknutie 
ochorenia AIDS býva rozdielne a môže trvať i viac ako 10 rokov. U postihnutých jedincov vznikajú infekcie 
vyvolané oportúnnymi pôvodcami zo skupiny vírusov, baktérii, parazitov, kvasiniek ako aj nádory.  

Nevírusové infekcie. Medzi nevírusové infekcie radíme hlavne toxoplazmózu, tuberkulózu, infekcie 
spôsobené streptokokmi skupiny B. Toxoplazmóza patrí medzi tzv. antropozoonózy, čiže infekcie prenášané 
na človeka z domácich alebo voľne žijúcich zvierat. Parazit sa môže preniesť na človeka napr. pri konzumovaní 
surového mäsa, pri kontakte s výkalmi mačiek a pod. Na plod sa prenáša transplacentárne. Príznaky sú 
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nevýrazne. Nebezpečenstvo pre plod vzniká iba pri primárnej toxoplazmovej infekcii matky v priebehu 
gravidity. Tuberkulóza (TBC) – patrí k častým infekčným ochoreniam a v poslednom období jej výskyt stúpa. 
Prenos je najčastejšie kvapôčkovou infekciou. 

pohlavne prenosné infekcie. Najčastejšie sa prenášajú pohlavným stykom, pričom niektoré choroby môžu 
byť prenášané aj inými cestami. Ide hlavne o syfilis, gonoreu, chlamydiové infekcie, trichomoniázu a condyloma 
acuminatum. Môžeme tu zaradiť aj vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), ktorý sme charakterizovali pri 
vírusových infekciách. Syfilis (lues) – je vyvolaný spirochétou Treponema pallidum. V poslednom období 
incidencia syfilisu stúpa, čo sa pripisuje najmä väčšej migrácii obyvateľstva. Prvým prejavom vzniku infekcie 
je v mieste vstupu vytvorenie nebolestivého vredu. Generalizovaná vyrážka na dlaniach, chodidlách a celom 
tele sa objaví o 4 – 6 týždňov neskôr. Na plod sa syfilis prenáša transplacentárne. gonorea (kvapavka) – je 
spôsobená Neisseriou gonorrhoeae. Príznaky pripomínajú uretrítidu, časté je nútenie na močenie, pálenie pri 
močení. Jedným z najdôležitejších príznakov kvapavky je purulentný vaginálny výtok. Niekedy má ochorenie 
asymptomatický priebeh. Kvapavka býva veľmi často spojená i s ďalšími pohlavne prenosnými chorobami 
(syfilis, HIV), preto je potrebné urobiť skríning na tieto ochorenia. Na novorodenca sa prenáša pri pôrode 
priamym kontaktom. Následkom je očná infekcia, ktorá môže vyústiť v slepotu. 

Vaginálne infekcie. Do skupiny vaginálnych infekcií radíme hlavne kandidózu a bakteriálnu vaginózu. Ku 
kandidóze dochádza pri zmene vaginálneho prostredia, ktoré podporuje rast kvasiniek (napr. tehotenstvo, 
cukrovka, liečba antibiotikami, obezita). Charakteristické je intenzívne svrbenie v oblasti genitálií. Pri močení 
a pohlavnom styku dochádza k bolesti z dôvodu vzniku zápalu tkanív. Výtok je tvarohovitej konzistencie. 
Kandidóza sa najčastejšie objavuje v 3. trimestri. Kvasinková infekcia matky v čase pôrodu zapríčiňuje u 50 
% novorodencov vznik sooru, preto sa preventívne odporúča vyšetriť natívny preparát pošvového sekrétu na 
dôkaz kvasiniek a v prípade potreby aplikovať lokálnu liečbu. 

Infekcie močového systému. Infekcie močového systému patria ku komplikáciám, s ktorými sa stretávame 
v gravidite veľmi často. Ide prevažne o asymptomatickú bakteriúriu, cystitídu a pyelonefritídu. S infekciami 
močového systému je spojený zvýšený výskyt predčasných pôrodov. Asymptomatická bakteriúria  – jej 
výskyt v gravidite sa odhaduje až do 10 %. Hovoríme o nej vtedy, keď počet choroboplodných baktérií v moči 
presiahne hodnotu 105/ml a nie sú prítomné príznaky zápalu. Až u 30 % žien vzniká po neliečenej bakteriúrii 
pyelonefritída. pyelonephritis gravidarum – bakteriálny hnisavý zápal obličiek je spôsobený stagnáciou 
moču v obličkovej panvičke a močovodoch, v ktorom sa usídľujú choroboplodné baktérie. Najčastejšie 
ide o kmeň Escherichia coli. Zápal častejšie postihuje pravú stranu, keďže pravá oblička je umiestnená 
nižšie. Prejavuje sa vysokou horúčkou a bolesťami v bedrovej oblasti. V moči zisťujeme prítomnosť hnisu. 
Pyelonefritída môže viesť u tehotnej k septickému šoku a k potratu alebo predčasnému pôrodu. Horúčka je 
pre plod nebezpečná, lebo zrýchľuje činnosť metabolizmu. 

Ošetrovateľská starostlivosť o potreby u tehotnej s infekčnými chorobami

Problematika infekčných ochorení sa mení s dosiahnutými znalosťami diagnostiky a možnosťami liečby. 
Spektrum výskytu infekcií v gravidite je veľmi široké, podobne aj ošetrovateľská starostlivosť zameraná 
na potreby tehotnej s infekčnými chorobami zaberá veľký okruh potenciálnych problémov. Pri infekciách v 
gravidite dochádza k narušeniu hlavne týchto potrieb: informovanosť, potreba istoty a bezpečia, hygiena, 
vyprázdňovanie, sexualita, výber vhodného odevu, psychický komfort, sociálny kontakt.

Informovanosť  
 Informovanosť o výskyte potenciálnych infekčných chorôb v gravidite je pre tehotnú veľmi dôležitá. 
Každá tehotná by mala poznať možné rizika vzniku infekčných ochorení v tehotenstve a ich následky na plod 
a novorodenca. Pôrodná asistentka informuje tehotné o skríningových vyšetreniach na potenciálne infekcie. 
V 1. trimestri sa v rámci povinného skríningu na infekcie odoberá krv na HbsAg (austrálsky antigén) kvôli 
hepatitíde B, RRR (rýchla reagínová reakcia) na zistenie syfilisu, na HIV a rubeolu. Ďalej sa robí výter z pošvy 
kvôli kultivácii a zisteniu citlivosti. Pravidelné vyšetrenie moču u tehotných patrí medzi základné ošetrovateľské 
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intervencie, keďže infekcie močových ciest s asymptomatickým priebehom sú častými poruchami v tehotnosti. 
U tých žien, u ktorých je potrebná lokálna aplikácia vaginálnych liečiv, pôrodná asistentka inštruuje tehotné 
o správnom postupe a technike. Pri liečbe sa uplatňuje zvýšená hygiena, dočasná pohlavná zdržanlivosť 
a zavádzanie vaginálnych tabliet, čapíkov alebo krémov, ktoré lekár predpíše podľa výsledku vyšetrenia. V 
prevencii recidív infekčných chorôb sa neodporúča kúpanie v bazénoch alebo vodných nádržiach. K redukcii 
výtoku nikdy nepoužívame tampóny. Môže to spôsobiť zvýšený výskyt baktérií a následnú infekciu.

potreba istoty a bezpečia  
 K narušeniu potreby istoty a bezpečia u tehotnej dochádza z dôvodu obáv zo vzniku možného 
infekčného ochorenia a komplikácií, ktoré by mohli spôsobiť vážne poškodenie plodu a novorodenca. Zo 
strany ošetrujúceho personálu je preto veľmi dôležité čo najskôr informovať tehotnú o výsledkoch testov na 
infekčné ochorenia, aby sme tým znížili negatívne emócie, ktoré môže tehotná prežívať. V prípade podozrenia 
na poškodenie plodu poskytne pôrodná asistentka informácie v rámci svojich kompetencií.    

Hygiena 
 Dodržiavanie základných hygienických zásad je prvoradou podmienkou v prevencii infekcií vôbec. 
O to väčšiu pozornosť by mali hygiene venovať tehotné, aby sa možné riziko nákazy znížilo na minimum. 
Odporúča sa dávať prednosť sprchovaniu pred kúpaním. Intímne partie umývame 1 – 2 krát denne vždy 
len zvonku, nerobíme výplachy pošvy vodou, ani inými prostriedkami. Na výplachy sú určené len špeciálne 
roztoky z lekárne alebo na lekársky predpis, ktoré by sa mali používať len v odôvodnených prípadoch. Časté 
umývanie intímnych partií mydlom alebo sprchovým gélom dráždi genitálie, a tým paradoxne škodí. Aby sme 
sa vyhli vulvovaginálnym infekciám, je potrebné sa vyvarovať neovereným prostriedkom intímnej hygieny, 
nevhodná je aj nadmerná spotreba parfumovaných intímnych prostriedkov a prípravkov, ktoré menia pH. Ich 
zloženie by malo rešpektovať prirodzené mierne kyslé prostredie pošvovej sliznice, ktoré sa pohybuje pH 4 – 
5. Na intímnu hygienu je najvhodnejšie používať na to priamo určené gély a peny, ktoré udržujú bakteriálnu 
rovnováhu, prípadne upokojujú podráždené genitálie. Ideálne sú prostriedky, ktoré využívajú antibakteriálne 
účinky niektorých bylín alebo účinky kyseliny mliečnej, ktorá je bežne produkovaná v pošve v zdravom 
ženskom tele. Po umytí treba dbať na dobré osušenie. Vlhké a zaparené prostredie je vstupnou bránou pre 
infekciu. 

Vyprázdňovanie
 Zvýšené riziko vzniku infekcie močových ciest u tehotných je spôsobené stázou moču kvôli tlaku 
na orgány močového systému. Za normálnych okolností sa močový systém čistí samostatne, pretože kyslý 
moč bráni rastu mikroorganizmov a vyplavuje ich z tela pri každom močení. Počas tehotenstva sa táto 
samočistiaca funkcia narušuje neúplným vyprázdňovaním močového mechúra a vytváraním reziduálneho 
moču, ktorý sa stáva vhodným prostredím pre rast mikroorganizmov. V období tehotenstva býva u niektorých 
žien oslabené nutkanie na močenie. Tehotné by mali dodržiavať dostatočný pitný režim, ktorý by podporil 
pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra. Žena by sa mala snažiť o úplné vymočenie sa v 2 – 3 
hodinových intervaloch. Dôležité je tiež predchádzať zápche, ktorá zhoršuje vyprázdňovanie mechúra. 
Prevenciou infekcií močových ciest je aj vymočenie sa pred spánkom a po pohlavnom styku. Každá žena by 
mala poznať a dodržiavať hygienické zásady o genitálnu oblasť po vyprázdnení. Správna technika hygieny 
genitálií hlavne po močení a stolici sa má robiť smerom od lonovej spony ku konečníku. 

Sexualita
 Sexualita patrí medzi základné biologické potreby a počas tehotenstva nie je nutné, aby partneri 
abstinovali, pokiaľ na to nie sú zdravotné dôvody. Medzi vážne zdravotné dôvody, kedy sa u partnerov 
vyžaduje pohlavná zdržanlivosť kvôli možnému vstupu infekcie, patrí predčasné otváranie kŕčka maternice. 
Ďalej sa odporúča pohlavná abstinencia u žien, ktoré prekonali viac potratov, pri krvácaní v tehotenstve, pri 
kontrakciách, ktoré by mohli byť predzvesťou predčasného pôrodu a pri vcestnej placente. Pohlavný styk 
mierne dráždi močový mechúr a močovú trubicu, čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie močového systému. 
Pri sexuálnom styku v období  tehotenstva by mali partneri prísne dodržiavať niektoré pravidlá. Na prvom 
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mieste je dôkladná hygiena, nielen zo strany ženy, ale aj zo strany partnera. Každý pohlavný styk je vždy 
aj intímna výmena choroboplodných zárodkov. Tie môžu zapríčiniť rozličné pošvové infekcie, ktoré narušia 
prirodzené prostredie vo vagíne. Preto sa žene odporúča vymočiť po pohlavnom styku, čím sa močový 
mechúr prepláchne a vyplaví potenciálne mikroorganizmy. Pri nesprávnych sexuálnych a hygienických 
návykoch je často nutné liečiť oboch sexuálnych partnerov súčasne, pretože neliečený partner môže byť 
zdrojom opakovanej infekcie.

Výber vhodného odevu
 Zhruba do polovice tehotnosti môže žena nosiť väčšinu svojich šiat. Vhodné je doplniť si šatník voľným 
odevom. Blúzky, tričká voľného strihu sú pohodlné a dajú sa využiť aj po pôrode. Nohavice sú vhodnejšie 
z mäkkých, pružných materiálov, tiež voľného strihu v páse s navlečenou šnúrkou, ktorú je možné si jednoducho 
prispôsobovať obvodu pása. Žena je počas tehotnosti citlivejšia na teplo, preto je vhodné si zaobstarať ľahký, 
voľný odev z bavlny alebo iného prírodného materiálu. V zime je vhodné používať viac vrstiev. Veľkú pozornosť 
treba venovať výberu spodnej bielizne. Priliehavá spodná bielizeň z nepriedušných syntetických materiálov 
zvyšuje vlhkosť a teplotu perinea, čo je vhodné prostredie pre rast a množenie mikroorganizmov. To zvyšuje 
riziko výtoku, čo môže mať za následok vznik vulvovaginálných infekcií. Osobná bielizeň má byť vyrobená z 
bavlny, bielej farby. Dôležitá je jej častá výmena, odporúča sa jedenkrát denne. Tehotná by nemala nosiť nič, 
čo je tesné v páse alebo čo obmedzuje krvný obeh v dolných končatinách (napr. podkolienky, podväzkový 
pás). Veľmi dôležité sú pohodlné topánky na nízkych opätkoch, topánky úplne bez opätkov sa neodporúčajú, 
podobne šnurovacie topánky v poslednom trimestri nie sú vhodné kvôli problémom s ich zaväzovaním.  

psychický komfort
 Dobrá psychická adaptácia ženy na tehotenstvo jej pomáha prispôsobiť sa zmenám a nárokom, 
ktoré tehotenstvo so sebou prináša. Tehotenstvo je pre ženu viac než len fyzická záležitosť. Neistota 
a nejednoznačný postoj k materstvu je v rannej fáze tehotenstva normálny. Žena zažíva mnoho nových 
pocitov, ktoré spolu s vyššou hladinou hormónov spôsobujú zmeny nálad a psychickú labilitu. V tehotenstve 
je veľmi dôležité, aby sa žena vyhýbala akýmkoľvek negatívnym vplyvom a stresu, najmä počas prvých troch 
mesiacov, keď sa utvárajú orgány dieťaťa. Podpora zo strany blízkych pomôže žene prispôsobiť sa zmenám 
a nárokom tehotenstva. Pre tehotnú je dôležité mať zdroj emocionálnej podpory v rodine – napr. rodičia, 
priatelia. Pri potvrdení infekcie v tehotenstve vzniká u ženy psychický diskomfort. Žena často prežíva strach, 
úzkosť o zdravie dieťaťa, ale aj o svoj ďalší osud. Úlohou ošetrujúceho personálu je zabezpečiť emocionálnu 
podporu, ktorá by mala pomôcť preklenúť prípadné kritické obdobia. Dostatok informácii týkajúcich sa 
samotného ochorenia a liečby eliminuje strach a vedie tehotnú k aktívnej spolupráci. V prípade, že sa potvrdí 
poškodenie plodu, pôrodná asistentka by mala pomôcť žene a jej rodine v období, ktoré je naplnené smútkom 
a ľútosťou. Dôležité je voliť vhodné formy komunikácie k vytvoreniu priaznivej emočnej klímy, poskytovať 
pravdivé informácie, pokiaľ tehotná tieto informácie požaduje. Zo strany ošetrujúceho personálu musí byť 
rešpektovaná nádej na zlepšenie zdravotného stavu. Nie je vhodné používať slová, ktoré posilňujú strach 
a úzkosť. Prístup k tehotnej a k jej rodine má byť taktný a empatický. Pri zvládaní náročnej situácie, ktorá môže 
vyústiť až do neúspešného tehotenstva, musí ošetrujúci personál poskytnúť dostatok informácií a odbornej 
pomoci, a to aj v období trúchlenia. Strata dieťaťa je problém, kde je nevyhnutné uplatniť holistický prístup za 
pomoci multidisciplinárneho tímu pozostávajúceho okrem zdravotníckych pracovníkov najmä zo psychológa, 
sociálneho a duchovného pracovníka (Moraučíková, 2007).

Sociálny kontakt
 Pri väčšine infekčných ochorení je nutná hospitalizácia tehotnej. To môže vyvolať u ženy rôzne 
pocity, ktoré môžu vyústiť pri dlhodobejšej hospitalizácii v stavy smútku a depresie. Ošetrujúci personál by 
sa mal pokúsiť zapojiť tehotnú do spoločenských činností v rámci možnosti zdravotníckeho zariadenia napr. 
sledovanie televízie. Pri zatvorenom oddelení sa snažíme o nadviazanie kontaktov so spolupacientkami. 
Pokiaľ ide o otvorené oddelenie, je treba umožniť sociálny kontakt s rodinnými príslušníkmi tak často, ako je 
to možné. 
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X.3 Intervencie pôrodnej asistentky u tehotnej s infekčnými chorobami
 
Medzi základné intervencie pôrodnej asistentky u tehotnej s infekčnými chorobami patria:

zabezpečí dostatok informácií o ochorení, diagnostike, liečbe a prevencii,•	
posúdi stav vedomostí o prevencii a šírení infekčných chorôb súvisiacich s graviditou,•	
pri zistení deficitu vedomostí súvisiacimi s prevenciou a šírením infekčných chorôb, doplní potrebné •	
informácie v rámci svojich kompetencií,
odoberá biologický materiál (krv, moč, výter z pošvy) na sérologické, biochemické a mikrobiologické •	
vyšetrenie,
poučí o dôležitosti dodržiavania hygienických zásad v oblasti intímnej hygieny,•	
poučí o samočistiacich mechanizmoch pošvy a o príčinách ich narušenia,•	
poučí o sexuálnom živote v tehotnosti a o možných rizikách pohlavného styku,•	
v prípade potreby pomáha tehotnej pri sebaopatere,•	
dbá na aktívne zapojenie sa tehotnej do liečby,•	
demonštruje aplikáciu vaginálnych liečiv,•	
sleduje dodržiavanie liečebného režimu,•	
sleduje verbálne a neverbálne reakcie u tehotnej,•	
poskytuje tehotnej emocionálnu podporu,•	
hodnotí správanie tehotnej a plánuje ďalšie ošetrovateľské postupy,•	
pri neúspešnom tehotenstve poskytuje žene a rodine dostatok informácií a odbornej pomoci,•	
umožní sociálny kontakt s rodinnými príslušníkmi v čase hospitalizácie ženy,•	
vyhodnocuje úroveň vedomostí a zručností.•	

X.4 Dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri ošetrovaní pacientov s infekciami

Pri ošetrovaní pacientov s infekčnými ochoreniami je zvýšené riziko nákazy zdravotníkov, preto treba 
dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:

nosiť rukavice vždy, keď sa dotýkame krvi alebo telových tekutín,•	
vymieňať si rukavice pri ošetrovaní ďalšieho pacienta/klienta,•	
jednorazový materiál používať iba raz, neumývať ho, nedezinfikovať (dezinfekcia by mohla spôsobiť •	
oslabenie a tým narušenie materiálu pri ďalšom použití),
používať aj ďalšie ochranné prostriedky (maska, okuliare, tvárový štít),•	
používať plastovú zásteru, resp. ochranný plášť na jedno použitie počas výkonov, pri ktorých môže •	
nastať postriekanie krvou či inými telovými tekutinami,
používať ochranné kryty na obuv tam, kde sa predpokladá kontaminácia podláh krvou,•	
narábať opatrne so znečistenou bielizňou, ukladať ju do nepriepustných plastových vriec,•	
vzorky krvi a iných telových tekutín ukladať do vodotesných nádob s bezpečným uzáverom,•	
pri dekontaminácii povrchov po znečistení krvou a inými telovými tekutinami používať chemické •	
dezinfekčné prostriedky,
zabezpečiť, aby všetky nástroje a pomôcky, ktoré sa opätovne používajú a boli kontaminované •	
patogénmi, boli pred ďalším použitím vyčistené, vydezinfikované alebo vysterilizované,
pri zneškodňovaní infekčného odpadu postupovať podľa predpisov pracoviska.•	
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VýžIVA A RIZIKO VZNIKU DEKUBITOV 

Novysedláková M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Levoča

Súhrn
Príspevok je zameraný na hodnotenie stavu výživy v súvislosti s rizikom vzniku dekubitov. Charakteristika 

súboru: Súbor tvorilo 85 respondentov vo veku 70 – 79 rokov – 31,77 %, 60 – 69 rokov 22,35 %, 80 – 89 
rokov 18, 82 %. Zastúpenie podľa pohlavia mužov 54,11 %, žien 45,89 %.
Cieľom prieskumu bolo posúdiť rizikové faktory dekubitov so zameraním na výživu. 

Metodika prieskumu
Na komplexné zhodnotenie pacienta s rizikom vzniku dekubitov sme použili Nortonovej škálu, Mini Nutritiona 
Assessment, hodnotili sme výškovo – hmotnostný ukazovateľ BMI,
laboratórne parametre z dokumentácie pacientov, meranie fyziologických funkcií.
V skúmanom súbore  rizikové faktory  vzniku dekubitov, mali súvislosť aj so zmenenou výživou. Stav 
hydratácie: v norme 87,06 %  znížený príjem tekutín / menej ako 1000ml - 12,94 %
Stav kože – edém – 11,76 %, začervenanie – 42,35 %(blednúci erytém – 14,12 %, neblednúci erytém – 
23,53%, suchá 38,82 %, vlhká 24,71 %,  narušená – 27,06 %.
Rizikové faktory: DM – 34,12 %, anémie – 20,00 %, poruchy vedomia – 8,24 %, 
Výživa: per os – 75,30 %, STV-8,24 %, parenterálna – 11,76 %, per os a parenterálna 4,70 %.
BMI – 20-24,9 = 13,76 %, 25 – 29,9 = 36,48 %, 30 – 39,9 = 18,82 %, 40 a viac = 3,52 %, 19 a menej 9,41 
%

Laboratórne parametre : c. bielkoviny (  S 65 – 82 g/l) – v norme – 37,65 %,znížené – 9,41 %,Albumíny ( S 35 
– 51 g/l )– v norme – 9,41 %, znížené 17,65 %.
Hemoglobín – znížený – 24,71 %, hematokrit – znížený – 14,12 %, leukocyty zvýšené – 32,94%
Telesná teplota – v norme – 72,94 %, 37 – 37,9°C - 16,47 %, 38 – 39°C - 9,41 %, nad 39,1°C - 1,76% 
Výsledok  MNA- riziko malnutrície  ≤ 11 - 13,45 %, ≤ 17  - 11, 23 %.
Zníženie chuti do jedla – 8,19 %, sťažené prehltávanie – 7,50 %,  zníženie telesnej hmotnosti v ostatných 
mesiacoch 9,12 %,  sebestačnosť v príjme potravy  - potrebuje kŕmiť 12, 40 %, čiastočne sebestačný 18,30 
%, vlastné hodnotenie stavu výživy – podvyživený – 12, 10, nehodnotili – 18 %, nemá nutričné problémy – 
65,30 %
Riziko vzniku dekubitov pri príjme bolo u 63 %, dekubity pri príjme boli u 29,41 %.
Nortonovej skóre:  nízke riziko – 12,94 % , stredné riziko – 44,70 %,   vysoké riziko  -  25,89 %, veľmi 
vysoké riziko – 5,88 %, bez rizika 10,59 %.
Pozornosť pri preventívnych opatreniach by sa mala preto venovať aj potrebe výživy.  Jedným z cieľov 
preventívnych opatrení je úprava výživy pacienta.

Kľúčov slová: Malnutrícia. Riziko vzniku dekubitov. Nortonovej hodnotiaca stupnica.

Dekubity sú zdravotným problémom, ktorý postihuje každú inštitúciu , ktorá sa venuje zdravotnej 
starostlivosti. Odhaduje sa 1 – 18% u hospitalizovaných pacientov a 3 – 28 % u pacientov prijatých na jednotky 
dlhodobej starostlivosti. Riziko vzniku dekubitov môže byť spojené s pokročilým vekom u ľudí starších ako 70 
rokov, so zníženou pohyblivosťou, sedavým spôsobom života, zvýšenému vystaveniu tlaku a stav zlej výživy. 
Jedným z rizikových faktorov, ktorý má silnú asociáciu so vznikom dekubitov je zlý nutričný stav pacientov.

Prirodzená výživa je adekvátny príjem potravy skladajúci sa z vyváženého množstva základných 
živín, t.j. vody, sacharidov, bielkovín, tukov, vitamínov a minerálov.

Malnutrícia je označovaná ako znížený prívod energetických a stavebných substrátov oproti ich 
výdaju. Nekorigovaná malnutrícia znižuje účinnosť liečby, zvyšuje riziko komplikácií, zvyšuje náklady na liečbu 
a predlžuje hospitalizačný čas. V klinickej praxi sa rozlišuje jednoduchá malnutrícia so zníženým prívodom 
všetkých nutričných zložiek, malnutrícia typu, keď je znížený iba prívod proteínov (4).
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Malnutrícia sa prejavuje  poklesom fyzickej a mentálnej kondície, poklesom imunity, zlou hojivosťou 
rán, respiračnými ťažkosťami, zhoršením základného ochorenia, zhoršením odpovede na farmakoterapiu, 
rozvratom vnútorného prostredia, exitom (4).
Štandardou súčasťou vstupného posúdenia pacienta musí byť zhodnotenie nutričného stavu.

Tabuľka 1 Príčiny a okolnosti vzniku malnutrície
Vek < 18 / 75 rokov
Pokles hmotnosti > 5% za mesiac / 10% za 6 mesiacov
Abúzus alkoholu Iný abúzus
Bezdomovci Zlá životospráva
Lieky vyvolávajúce katabolizmus Kortikosteroidy, imunosupresíva, cytostatiká
Znížený perorálny príjem Dysfágia, odynofágia, stomatitída, nechuť do jedenia
Zvýšené straty Rany, dialýza, malabsorbcia, hnačka, abscesy
Zvýšené požiadavky Teploty, infekcia, gravidita, popáleniny, veľké chirurgické 

operácie, rozsiahle rany
Chronické ochorenia Diabetes mellitus, CHRI, malignity, AIDS

Pri posúdení výživy u hospitalizovaných sa kladie dôraz na hodnotenie hydratácie a nutričného stavu. 
Používa sa tzv. Mini Nutritional Assessment – MNA. Základom nutričného hodnotenia sú jednoduché zistenia 
či pacient zje primerané porcie biologicky hodnotnej stravy,  príjem tekutín, sebestačnosť v príjme potravy,  
úbytok hmotnosti v posledných týždňoch,  problémy s prehĺtaním, aktuálny výškovo – hmotnostný ukazovateľ 
BMI index, pohyblivosť,  prítomnosť dekubitov,  neuropsychické problémy (2) .
Stav výživy a hydratácie sa odráža v procese hojenia rán. Nedostatočný prísun základných živín – protéinov, 
minerálov, stopových prvkov inhibuje hojivý proces. 

Dehydratácia organizmu a porucha elektrolytovej  rovnováhy poškodzuje bunkové funkcie. Dôležité pre 
organizmus sú vitamíny, ktoré zvyšujú imunitu organizmu a odolnosť proti infekciám – A, C, E, K. K minerálnym 
látkam potrebným na hojenie rany patrí Na, K, Ca, Mg, stopové prvky Fe, Cu, Zn. Pri celkovom hodnotení 
stavu a rizika vzniku dekubitov má významnú úlohu posúdenie biologického ( antropometrické merania, 
vek, BMI, úbytok na hmotnosti, kožné záhyby ), hematologického (vyšetrenie  hemoglobínu, hematokritu, 
lymfocytov), a biochemického systému (bielkoviny,  albumíny, kreatinín, stav minerálnych látok/) (3).
Prieskum sme zamerali na hodnotenie rizika vzniku dekubitov v súvislosti s výživou.

Charakteristika súboru
Súbor tvorilo 85 respondentov vo veku 70 – 79 rokov – 31,77 %, 60 – 69 rokov 22,35 %, 80 – 89 rokov 18, 
82 %. Zastúpenie podľa pohlavia mužov 54,11 %, žien 45,89 %.
Cieľom prieskumu bolo posúdiť rizikové faktory dekubitov so zameraním na výživu 

Metodika prieskumu
Na komplexné zhodnotenie pacienta s rizikom vzniku dekubitov sme použili Nortonovej škálu, Mini Nutritiona 
Assessment, hodnotili sme výškovo – hmotnostný ukazovateľ BMI, laboratórne parametre z dokumentácie 
pacientov, meranie fyziologických funkcií.

Analýza výsledkov
Priemerný vek – 79,1 rokov.
Dĺžka hospitalizácie – 1 – 5 = 50,6 %, 6-10=25,88 %, 16 –20=11,76 %, viac ako 20 dni 8,24 %.
Fyzický stav – dobrý – 8,24 %, zhoršený – 44,71 %, zlý – 27,05 %, veľmi zlý  - 20 %.
Mobilita – čiastočne obmedzená – 31,77ˇ%, veľmi obmedzená – 41,18 %, imobilita – 17,64 %
Stav hydratácie: v norme 87,06 %  znížený príjem tekutín / menej ako 1000 ml - 12,94 %
Stav kože – edém – 11,76 %, začervenanie – 42,35 % (blednúci erytém – 14,12 %, neblednúci erytém – 
23,53 %, suchá 38,82 %, vlhká 24,71 %,  narušená – 27,06 %.
Rizikové faktory: DM – 34,12 %, anémie – 20,00 %, poruchy vedomia – 8,24 %, 
Výživa: per os – 75,30 %, STV-8,24 %, parenterálna – 11,76 %, per os a parenterálna 4,70 %
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BMI – 20-24,9 = 13,76 %,   25 – 29,9 = 36,48 %, 30 – 39,9 = 18,82 %, 40 a viac = 3,52 %, 19 a menej 9,41 
%. U starých ľudí signalizuje podvýživu hodnota BMI menšia ako 22. 
Laboratórne parametre: c. bielkoviny (  S 65 – 82g/l ) – v norme – 37,65 %,  60 – 64 g/l ľahká hypoproteinémie  
– 9,41 %, < 60 g ťažká hypoproteinémia.
Albumíny ( S 35 - 51g/l )– v norme – 9,41 %,  30 – 34 g / l ľahká hypoalbuminémia 17,65 %
Hemoglobín – znížený – 24,71 %, hematokrit – znížený – 14,12 %, leukocyty zvýšené – 32,94 %
Telesná teplota – v norme – 72,94 %, 37 – 37,9°C - 16,47 %, 38 – 39°C - 9,41 %, nad 39,1°C -  1,76 % 
Výsledok  MNA- riziko malnutrície  ≤ 11 - 13,45 %, ≤ 17  - 11, 23 %.
Zníženie chuti do jedla – 8,19 %, sťažené prehltávanie – 7,50 %,  zníženie telesnej hmotnosti v ostatných 
mesiacoch 9,12 %,  sebestačnosť v príjme potravy  - potrebuje kŕmiť 12, 40 %, čiastočne sebestačný 18,30 
%, vlastné hodnotenie stavu výživy – podvyživený – 12, 10, nehodnotili – 18 %, nemá nutričné problémy – 
65,30 %
Riziko vzniku dekubitov pri príjme bolo u 63 %, dekubity pri príjme boli u 29,41 %.
Nortonovej skóre:  nízke riziko – 12,94 % , stredné riziko – 44,70 %, vysoké riziko - 25,89 %, veľmi vysoké 
riziko – 5,88 %, bez rizika 10,59 %.
Navrhované opatrenia:
Nortonovej škála neobsahuje stupnicu výživy na hodnotenie rizika vzniku dekubitov. Pri posudzovaní rizikových 
faktorov rizika vzniku dekubitov musíme brať do úvahy celkový stav výživy pacienta pomocou doplňujúcich 
hore uvedených údajov. V zahraničnej literatúre (1), bola uvedená modifikovaná Nortonovej škála s presnou 
stupnicou hodnotenia stavu výživy

Stav výživy 
Dobrý – pacient zje 4 jedlá denne, zje väčšinu každého jedla a celkovo 4 porcie protéinov každý deň a 2000 
kcal. BMI 20 – 25. Príjem tekutín 1500 – 2000 ml denne. Telesná teplota 36 – 37°C Hydratácia osoba si 
udržuje telesnú hmotnosť, rýchle znovunaplnenie vlásočníc, vlhké ružové slizničné povrchy a rýchle náprava 
vytvorenej kožnej riasy.
Stredný – výživa – pacient je 3 jedlá denne. Zje viac ako polovicu každého jedla a 3 porcie protéinu každý 
deň. BMI ≤20, ≤ 25. Príjem tekutín 1000 – 1500 ml denne. Telesná teplota 37 – 37, 5°C. Hydratácia: pomalé 
znovunaplnenie vlásočníc, pomalé vyrovnávanie kožnej riasy.
Zlý – výživa – pacient zje 2 jedlá denne. Zje asi polovicu jedla, 2 porcie protéinu každý deň a 1000kcal. BMI ≥ 
20. Príjem tekutín ≤ 500ml / denne, TT ≥38,5°c ≤ 35°C. Hydratácia: široko rozšírený opuch, suchá a šupinatá 
pokožka, suchý a povlečený jazyk, trvale kožný záhyb po vytvorení kožnej riasy.

Záver
 Prieskumom sme zistili, že v skúmanom súbore boli prítomné rizikové faktory výživy, ktoré zvyšovali 
riziko vzniku dekubitov. Pri celkovom posudzovaní pacienta sa  musíme zamerať aj na ukazovatele stavu 
výživy. Je dobré ak výsledky nášho šetrenia môžeme konzultovať s nutričným terapeutom.
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MARKERy SEpSy A ICH VýZNAM U pACIENTOV V CHIRURgII

Smolár M., Vojtko M., Mikolajčík A., Mazuch J.

Chirurgická klinika MFN a JLF UK, Martin, Slovensko

Súhrn
 Sepsa, ťažká sepsa a septický šok predstavujú významný celospoločenský problém a trvale si 
udržiavajú postavenie medzi aktuálnymi témami v oblasti základného i klinického výskumu.
 Sepsa predstavuje systémovú zápalovú reakciu organizmu na infekciu. Problematika definície 
sepsy je i naďalej kontroverznou témou, široko diskutovanou v odbornej verejnosti. V súčasnosti neexistuje 
žiadny klinický ani laboratórny parameter, ktorý by spoľahlivo identifikoval prítomnosť sepsy . Sepsa, 
ťažká sepsa a septický šok predstavujú jednotlivé fázy dynamického deja, manifestujúce sa celou paletou 
klinických a laboratórnych zmien. Progresia stavu je v tesnej korelácii s rozsahom orgánových dysfunkcií 
i s mortalitou.
 Úspešnosť liečby sepsy spočíva v identifikácii zdroja infekcie, v rýchlej a správnej diagnóze, v tímovej 
spolupráci a náležitom manažmente septického pacienta.

Napriek použiteľnosti kritérií sepsy, formulovaných Konsenzuálnou konferenciou,  v epidemiologických 
štúdiách, ich spoľahlivosť pri stanovení klinickej diagnózy sepsy stále nie je potvrdená.

V diagnostike sepsy sa po poznaní detailných patofyziologických mechanizmov  skúmajú ďalšie 
biochemické markery, ktoré by mohli byť klinikovi nápomocné pri včasnom rozpoznaní a  liečbe sepsy. Ich 
správna interpretácia umožní zachytiť včasné štádia sepsy a tým nasadenie adekvátnej terapie (ošetrenie 
primárneho prameňa infekcie, včasné a adekvátne nasadenie antiinfekčnej terapie), čím môžeme zabrániť 
tomu, aby sepsa progredovala do klinicky závažnejších štádií.
 Septické stavy pacientov v chirurgii sú charakterizované špecifickými zmenami mnohých bioparametrov 
v ľudskom organizme. V prednáške prezentujú autori prehľad a využitie používaných i nových biochemických 
parametrov na včasnú diagnostiku septických stavov. 

Kľúčové slová: Sepsa. ťažká sepsa. Septický šok. Diagnostika sepsy. Biomarkery.

Úvod
 Sepsa je systémová zápalová odpoveď organizmu na infekčný podnet. Na Konsenzuálnej konferencii 
v roku 1992 bola prijatá presná definícia sepsy a jej ťažších foriem (ťažkej sepsy, septického šoku). O sepse 
hovoríme vtedy, ak pacient má aspoň dva z nasledujúcich symptómov: 

telesná teplota nad 38°C alebo pod 36°Ca) 
srdcová frekvencia nad 90/minb) 
dychová frekvencia vyššia ako 20/min, resp. hyperventilácia s poklesom paCOc) 2 pod 4,3 kPa
abnormálny počet bielych krviniek (nad 12 000/mmd) 3 alebo pod 4 000/mm3), resp. prítomnosť viac ako 
10 % nezrelých foriem leukocytov [1].

Pri progresii do ťažkej sepsy sa pridávajú príznaky z hypoperfúzie orgánov. Septický šok je 
charakterizovaný znakmi predchádzajúcich dvoch skupín a navyše hypotenziou neodpovedajúcou na 
dopĺňanie objemu tekutín a príznakmi hypoperfúzie orgánov. Pôvodné členenie septického šoku na včasné 
a refraktérne štádium sa v súčasnosti už neodporúča [2].
 SIRS (systemic inflammatory response syndrome): tento pojem je v súčasnosti vyhradený pre 
pacientov s príznakmi sepsy, ktorá však nie je spôsobená infekciou, ale rozličnými neinfekčnými inzultmi 
s poranením tkanív (trauma, operácia, pankreatitída, infarkt myokardu, pľúcna embólia, žilová trombóza, 
popálenina), metabolickými príčinami (akútne zlyhanie nadobličiek, tyreotoxická kríza), malígnymi ochoreniami, 
neurologickými príčinami, ako aj niektorými liekmi (halotan, haloperidol, opiáty, benzodiazepíny).[2],[3].
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Epidemiológia
 Sepsa a najmä jej ťažká forma je, na rozdiel od iných ochorení, spojená so stúpajúcou incidenciou 
i vzostupom počtu úmrtí, a preto predstavuje závažný medicínsky problém. Výskyt ochorenia sa ročne zvyšuje 
približne o 1,5 % v súvislosti s počtom predisponovaných osôb. Udáva sa, že progresia do štádia ťažkej 
sepsy je na jednotkách intenzívnej starostlivosti zaznamenaná u každého štvrtého pacienta so sepsou.[4].
 Po prijatí jednotných kritérií a definícií základných pojmov sa realizovalo množstvo štúdií s cieľom určiť 
incidenciu SIRS a jednotlivých štádií sepsy. Incidencia SIRS sa pohybuje medzi 55-95 % pacientov, sepsy 
16-49 %, ťažkej sepsy 0-18 % a septický šok sa vyskytuje u 0-20 % pacientov. Veľké intervaly výsledkov sú 
spôsobené odlišnosťou rôznych populácií, odlišnosťou oddelení a rôznych intervalov sledovaní pacientov 
[5],[6].
 Epidemiologické štúdie výskytu ťažkej sepsy ďalej potvrdili, že sepsa postihuje najmä staršie 
vekové skupiny, s nárastom incidencie po 45. roku života a najväčšou mortalitou po 70. roku života. Na 
etiopatogenéze sepsy sa u týchto ľudí vo výraznej miere podieľa dysfunkcia imunitného systému spôsobená 
vekom, chorobami, genetickou predispozíciou,  pridružené ochorenia a časté medicínske intervencie.  Vysoká 
mortalita pacientov na sepsu je zapríčinená podcenením rizikových skupín pacientov, neskorou diagnózou a 
nesprávnou liečbou [7].

Podľa štatistiky z USA z rokov 1979-2000  (National Vital Statistic Reports - 2000) vyplýva, že za 
posledných 20 rokov sa počet úmrtí na sepsu zdvojnásobil [8]. Dnešná mortalita u pacientov so SIRS sa 
pohybuje v rozmedzí 6-27 %, pri sepse 0-36 %, ťažkej sepse 0-52 % a v septickom šoku 0-82 %. Riziko 
úmrtia stúpa približne o 20% na každý zlyhaný orgán [5],[6],[9]. Celkové náklady na liečbu tažkej sepsy 
v rozvinutých krajinách presahujú 25 miliárd eur ročne [10].
 Štatistický odhad udáva, že na Slovensku ochorie na sepsu okolo 5-8 tisíc pacientov za rok (1- 1,5 
promile populácie), z toho asi u polovice prípadov sa vyvinie ťažká sepsa alebo septický šok (2500-3500 
prípadov ročne) až s 51 % mortalitou [7]. 

Diagnostika sepsy
 Diagnostika sepsy sa opiera o celú paletu postupov – od odberu anamnézy, cez fyzikálne vyšetrenie, 
až po mikrobiologické, laboratórne, zobrazovacie a iné metódy. Pri stanovení diagnózy sa vychádza z nových 
definícií a diagnostických kritérií sepsy, ktoré majú za cieľ čo najskôr zachytiť ochorenie a následne začať 
včas s adekvátnou terapiou.
 Využitie definície sepsy, definovanej Konsenzuálnou konferenciou, na stanovenie diagnózy septického 
stavu je v klinickej praxi často nedostatočné. Mnoho pacientov má neprítomné symptómy príznačné pre sepsu 
(pacient liečený ATB, pacient napojený na UPV, pacient liečený vazopresormi a pod.) [11]. Oveľa väčšiu 
výpovednú hodnotu má biochemické vyšetrenie. Počas sepsy dochádza k zmene metabolizmu mnohých 
biochemických látok nachádzajúcich sa v pacientovej krvi. Práve ich sledovanie umožňuje včasnú diagnostiku 
sepsy, ešte v asymptomatickom štádiu, skorú adekvátnu terapiu a znižovanie mortality pacientov.

proteíny akútnej fázy (pAF)
 Proteíny akútnej fázy (PAF) sú predmetom záujmu v diagnostike sepsy už niekoľko rokov. Za PAF 
možno považovať také bielkoviny, ktorých koncentrácia počas prvého týždňa po vstupe infekčného agensu 
vzrastie najmenej o 25 %. Syntéza  PAF v pečeni je charakterizovaná zmenami v koncentrácii približne 40 
proteínov a je súčasťou obranných mechanizmov organizmu pri lokálnom alebo systémovom poškodení jeho 
homeostázy, vyvolané akoukoľvek príčinou, teda aj infekciou, resp. sepsou [12].  

Prokalcitonín (PCT) - Prokalcitonín (PCT) je polypeptid pozostávajúci zo 116 aminokyselín s molekulárnou 
hmotnosťou 13 kDa a je to prekurzor hormónu kalcitonínu [13]. Napriek chemickej príbuznosti (v pozícii AK 
60 – 91 je homológia PCT a kalcitonínu) sa PCT a kalcitonín správajú odlišne. Kalcitonín je produkovaný 
výlučne C - bunkami štítnej žľazy ako odpoveď na hormonálny stimul. PCT môže byť produkovaný rôznymi 
bunkami a orgánmi ako odpoveď na proinflamačné stimuly, z ktorých dominantné sú bakteriálne produkty 
[14].
 Hladina prokalcitonínu u zdravých ľudí s neporušeným metabolizmom nepresahuje 0,05 ng/ml, pretože 
podlieha kontinuálnej proteolýze [15]. Táto hladina je hlboko pod detekčným limitom väčšiny používaných 
metodík [12]. U pacientov so sepsou, ťažkou sepsou a septickým šokom vzrastú hodnoty PCT až do 1000 ng/
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ml. Plazmatické koncentrácie PCT mierne prekračujúce 0,5 ng/ml sú interpretované ako abnormálne hladiny 
svedčiace pre septický syndróm. Hladiny medzi 0,5 a 2 ng/ml sú označované ako „šedá zóna“ a predstavujú 
riziko vzniku sepsy. Preto sa odporúča opakovať stanovenie plazmatickej koncentrácie po 6 – 24 hodinách, 
pre potvrdenie, resp. vyvrátenie diagnózy sepsy [14]. PCT v koncentrácii vyššej ako 2 ng/ml je znakom 
ťažkej infekcie, sepsy alebo syndrómu multiorgánového zlyhávania (MODS), koncentrácie nad 10 ng/ml 
sa vyskytujú výlučne u pacientov s ťažkou sepsou alebo septickým šokom. Rôzne iné stimuly, vrátane 
rozsiahlych chirurgických výkonov, polytraumy alebo popálenín, prolongované zlyhávanie cirkulácie, alergické 
a autoimunitné ochorenia, rejekcie transplantátov, môžu indukovať zvýšenie plazmatickej koncentrácie PCT, 
avšak zvyčajne menej ako u pacientov s ťažkou sepsou (0,5 – 2,0 ng/ml) [15].

C – reaktívny proteín (CRP) - Prvý krát bol popísaný v roku 1930 Tilletom a Francisom ako proteín reagujúci 
s C-polysacharidom, obsiahnutým v bunkovej stene Streptococcus pneumoniae (odtiaľ pochádza jeho názov). 
Štruktúra C - reaktívneho proteínu sa skladá z piatich neglykozylovaných podjednotiek. Každá z podjednotiek 
je tvorená 206 AK s molekulárnou hmotnosťou 23 kDa. CRP patrí do čeľade vápnik viažucich proteínov – 
pentraxínov [12], [16].
 Vzhľadom na pomerne nízku špecificitu CRP nachádzame zvýšené hodnoty u rôznych patologických 
stavov, infekčných i neinfekčných. CRP je syntetizované vo zvýšenej miere u septických pacientov 
s bakteriálnymi infekciami. Hladiny CRP v plazme charakteristické pre sepsu uvádzajú autori rôzne. Niektorí 
autor udávajú pre SIRS hodnoty 13-119 mg/l a pre sepsu 12-159 mg/l [17], iní za hodnoty svedčiace pre 
sepsu považujú plazmatické koncentrácie 500 mg/l [16], [18]. Autori sa však zhodujú v tom, že hodnoty 
CRP v sére pacientov s infekciou vírusového pôvodu sú signifikantne nižšie ako u pacientov s bakteriálnymi 
infekciami [19]. Lobo a kol. vo svojej štúdii v roku 2003 poukázali na zvýšený výskyt orgánových zlyhaní 
a úmrtí pri sepse u pacientov s vysokými hladinami CRP [20].

Sérum amyloid A (SAA) - Sérum amyloid A reprezentuje skupinu polymorfných proteínov akútnej fázy – SAA1, 
SAA2 (A-SAA) a SAA4. Sérum amyloid A  reaguje najintenzívnejším a najrýchlejším vzostupom koncentrácie 
pri akútnych zápalových stavoch zo všetkých proteínov akútnej fázy. Syntéza SAA je stimulovaná cytokínmi 
IL-1, IL-6 a TNF-α. Tie stimulujú hepatocyty v pečeni, ktoré po syntéze uvoľňujú SAA do krvného obehu. Pri 
zápaloch sa exprimuje hlavne A-SAA [12]. 
  Za fyziologických podmienok je koncentrácia cirkulujúceho SAA 1-5 ug/ml. Po spustení zápalovej 
reakcie dochádza o 4-6 hodín k nárastu plazmatickej koncentrácie o viac ako 1000 násobok a dosahuje 
hodnoty 500-1000 ug/ml. Tieto vlastnosti robia zo SAA veľmi senzitívny marker [21]. 

α1 kyslý glykoproteín (AAG, AGP) - AAG funkčne patrí medzi proteíny akútnej fázy a štrukturálne medzi 
superčeľaď lipokalínov (proteíny s veľmi podobnou terciálnou štruktúrou). Počas akútneho zápalu je vzostup 
jeho koncentrácie 200 – 300 %. Predstavuje hlavný proteín ELFO frakcie α1. Po vzniku stimulu na jeho 
syntézu (zápal, nekróza, trauma, operácia) sa jeho koncentrácia zvyšuje do 48 hodín a vrchol koncentrácie 
pretrváva 3-5 dní. Na rozdiel od CRP sa jeho koncentrácia nezvyšuje po liečbe estrogénmi [12].

Medzi hlavné spektrum indikácií na sledovanie koncentrácií α1 kyslého glykoproteínu patrí monitorovanie 
akútnej fázy zápalu. Zvýšené hodnoty zaznamenávame pri infekciách, septických stavoch, po chirurgických 
zákrokoch a u pacientov s rôznymi traumami.

Neopterín - Neopterín je nízkomolekulárna látka chemického zloženia D-erythro-6-trihydroxypropyl-pterín. 
Prvý krát bol izolovaný z ľudského moču v roku 1965, objavenie jeho vlastnosti markeru aktivácie T-lymfocytov 
sa datuje do roku 1980 [22].

Sledovanie hladín neopterínu je možné využiť najmä na stanovenie aktivity a rozsahu ochorení, 
pri ktorých sa predpokladá aktivácia bunkovej imunitnej odpovede. Diagnosticky má význam stanovenie 
neopterínu pri pátraní po pôvode infekcie (napr. bakteriálne verzus vírusové, reumatoidná artritída verzus 
osteoartritída). 
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Záver
 Úspešnosť liečby sepsy spočíva v identifikácii zdroja infekcie, v rýchlej a správnej diagnóze, v tímovej 

spolupráci a náležitom manažmente septického pacienta.
      Súčasné poznatky o patofyziológii infekcie siahajú až na subcelulárnu úroveň. V diagnostike sepsy 
sa po poznaní detailných patofyziologických mechanizmov  skúmajú ďalšie biochemické markery, ktoré by 
mohli byť klinikovi nápomocné pri včasnom rozpoznaní a  liečbe sepsy. Ich správna interpretácia umožní 
zachytiť včasné štádia sepsy a tým nasadenie adekvátnej terapie (ošetrenie primárneho prameňa infekcie, 
včasné a adekvátne nasadenie antiinfekčnej terapie), čím môžeme zabrániť tomu, aby sepsa progredovala 
do klinicky závažnejších štádií. Niektoré v minulosti veľmi sľubné markery systémového zápalového stavu 
sa v praxi zatiaľ neosvedčili (napr. TNF-alfa a IL -1b) pre ich veľmi krátky biologický polčas a pre prítomnosť 
antiinflamačných cytokínov, ktoré ovplyvňujú ich výslednú koncentráciu v plazme.
 Detailné poznanie vlastností biomarkerov umožňuje identifikáciu najšpecifickejších 
a najsenzitívnejších markerov septických stavov u pacientov a vytvorenie diagnostickej skupiny 
laboratórnych parametrov s najväčšou výpovednou hodnotou pre sepsu, resp. septický šok. Skorá 
diagnostika umožní včasný terapeutický zásah a zastavenie progresie sepsy do vyšších štádií.
 V liečbe závažnej sepsy boli v minulom období urobené mnohé  štúdie, nepriniesli však signifikantné 
výsledky, ktoré by pomohli v spresnení niektorých terapeutických postupov. Zdá sa, že podobne ako i u iných 
ochorení, má i závažná sepsa svoje štádiá a tie bude možné v budúcnosti efektívne ovplyvniť.
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Úvod
Podpora výskumu, vývoja, komunikácie a manažovania práce v zdravotníctve má v súčasnosti veľmi 

významnú prioritu. Súčasne s celou škálou parametrov hodnotenia vedy a vývoja sa stretávame stále a to nie 
len vo vnútri inštitúcií, ale i v národnom a medzinárodnom metri s ohodnotením a porovnávaním v chronickej 
oblasti. Znalostná ekonomika, ktorá sa objavuje v oblasti vedy, výskumu, vývoja a manažovaní zdravotníctva 
je do značnej miery popularizačnou skratkou. Vyššími investíciami do výskumu a vzdelania sa ekonomika 
stáva konkurencie schopnejšia, ale zároveň dochádza k presunu tvorby hrubého domáceho produktu od 
produktov s nižšou pridanou hodnotou. Finančné prostriedky vynaložené na výskum sa stávajú jedným 
z ostro sledovaných parametrov, podľa ktorých jednotlivé organizácie, ale aj celé štáty hodnotia svoje šance 
uspieť v globálnej súťaži o prosperitu (Horváthová, Gallo, 1996). 

Komunikácia a systém manažérstva
“Verba volant, scripta manent“- slová vyprchajú, písmo ostáva. Pre vyjadrovanie, písanie – komunikáciu, 

popis, zvažovanie, definovanie, hodnotenie - sú nevyhnutnou potrebou abeceda - písmo, gramatika a syntax 
- tými sú pre výkony v zdravotníctve systémy klasifikácie, katalogizácie a kategorizácie. 

Definovanie pojmov, komplexné analýzy, unifikácia, harmonizácia, jednoznačná štruktúra a štandardné 
postupy sú nevyhnutné pri každej zmysluplnej činnosti, teda aj pre zdravotníctvo. Presnosť, spoľahlivosť a 
interpretovateľnosť výsledkov laboratórnych vyšetrení, vzorky pacienta sú v mnohých prípadoch ovplyvnené 
faktom, kde a s akým technickým a personálnym vybavením boli vyšetrenia počas zdravotnej starostlivosti 
u pacienta vykonané. 

Model Virtuálneho Centrálneho Laboratória (VCL), prezentovaný v praxi už v roku 1995 ako model pre 
manažment laboratórnych údajov z klinických štúdií vo farmaceutickom výskume, ponúka námet na to, ako 
dosiahnuť zvýšenú jednotnosť dát aj v rámci veľkého územia(Cole, 1997). 

Harmonizácia výsledkov procesom štandardizácie umožní zavedenie jednotne definovaných limitov 
referenčných hodnôt a následné použitie jednotných rozhodovacích kritérií, čím sa zvýši interpretovateľnosť 
výsledkov daného pacienta v kontexte jeho predchádzajúcej zdravotnej starostlivosti a prinesie spoľahlivejšie 
rozhodovanie predovšetkým u pacientov s hraničnými hodnotami jednotlivých sledovaných 
parametrov (La Monica, 1994). 

Každý deň sa personál v laboratóriu snaží dodať presné, spoľahlivé výsledky požadovaných testov. 
Ich cieľom je kvalitný výsledok poskytujúci informáciu, ktorá pomáha lekárom zlepšiť úroveň zdravotnej 
starostlivosti o pacienta. A každý deň je úlohou laboratórnych manažérov kontrolovať potreby nemocničného 
manažmentu a laboratória (Coleman, Barrie, 1995). Tak ako udržovanie nákladov pod kontrolou pri zlepšujúcej 
sa produktivite, požiadavky na zníženie TAT, ktoré korešpondujú s lekárskymi potrebami a minimalizáciu 
variablity, vo výsledkoch. Cez splnenie všetkých týchto požiadaviek získaných naozaj výnimočným výkonom, 
jednoduchosti obsluhy v pohybe a výnimočnú kapacitu, ktorá môže zmeniť a zjednodušiť dennú analýzu.

Jednou z najdôležitejších požiadaviek pri práci zdravotníckeho laboranta je, aby boli zabezpečené 
právomoci a zdroje pre zavádzanie, udržovanie a zlepšovanie systému manažérstva. Je potrebné zabezpečiť 
uvedomovanie si pracovníkmi laboratória závažnosť a dôležitosť svojich činnosti a svojho príspevku 
k dosiahnutiu cieľov systému manažérstva.
V laboratóriu je vhodné vytvoriť primerané komunikačné procesy a aj také aby prebiehala komunikácia 
o efektívnosti systému manažérstva(Bateman, Zaithaml, 1999).

Laboratórium má záväzok voči manažmentu konať v zhode s touto normou a trvalo zlepšovať 
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efektívnosť systému manažérstva. Systém manažérstva je potrebné zachovať ucelený aj keď sa v ňom 
plánujú  a zavádzajú zmeny, ďalej tak isto dôkaz o záväzku manažmentu a vypracovaní a zaradení systému 
manažérstva a trvalom zlepšovaní jeho efektívnosti.

Od všetkých laborantov sa vyžaduje, aby zabezpečovali spätnú väzbu od svojích pacientov 
a analyzovať ju s cieľom zlepšovať systém manažérstva v oblasti poskytovaných služieb pacientom, trvale 
zlepšovať efektívnosť systému manažérstva využívaním politiky a cieľov kvality, výsledkov, auditu, analýzy 
údajov, nápravných a preventívnych činnosti a preskúmania manažmentom. 

Nemocničný informačný systém je modulárny medicínsky elektronický systém pre kliniku 
a ambulancie, obsahuje aj lekárenský subsystém, subsystém pre komplementárne prevádzky 
laboratórií, vyšetrovacích zložiek, subsystém pre komunikáciu s externými inštitúciami (napríklad 
vykazovanie do zdravotných poisťovní, národného centra zdravotníckych informácií a podobne), 
modul pre personalistiku a mzdy, ekonomický subsystém, modul pre technicko-hospodársku 
prevádzku a subsystém pre manažment.

Informatizácia zdravotníckych zariadení bola pred desiatimi rokmi na nízkej úrovni, ale nutnosť 
elektronického vykazovania údajov, možnosť automatizácie spracovania zdravotníckej dokumentácie a rozvoj 
výpočtovej a laboratórnej techniky s možnosťou vzájomného prepojenia začali proces postupného prieniku 
informačných systémov do zdravotníctva. Do popredia sa dostáva aj komunikácia s inými systémami a využitie 
informačného systému v procesoch riadenia. Vstup Slovenska do Európskej únie a možnosť pôsobenia 
mnohých tvorcov informačných systémov v slovenskom aj českom zdravotníctve, keďže podmienky a stav 
zdravotníckej informatiky v obidvoch krajinách to umožňujú(Kolektív autorov Asociácii nemocníc Slovenska, 
2001).

Reforma a informatizácia zdravotníctva
Reforma zdravotníctva sľubuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti výrazné zúženie úlohy štátu, 

ktorý by však mal svoje povinnosti plniť presvedčivejšie a razantnejšie. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
a zdravotné poisťovne získajú väčšiu autonómnosť, ale zároveň vznikne konkurenčné prostredie, v ktorom 
musia preukázať životaschopnosť. Štát bude určovať rozsah zdravotnej starostlivosti, výšku poistného a 
rôzne štandardy, zabezpečovať celkový dohľad a kontrolu.

Druhú významnú úlohu môže podľa neho informatika zohrať pri komunikácii medzi lekármi, pacientmi, 
laboratóriami, nemocnicami a poisťovňami. „Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti je priamoúmerná 
úrovni komunikácie. Aj zlá komunikácia v slovenskom zdravotníctve prispieva k tomu, že zhruba sedmina 
všetkých hospitalizácií a pätina vykonaných zdravotných testov je zbytočná. „Pokiaľ by sme dokázali dobre 
zvládnuť tieto dve základné úlohy informatiky, s riešením problémov môžeme výrazne pohnúť.“ (Drucker, 
1992)

Národné zdravotné registre
Národné zdravotné registre sú zdravotné informačné systémy, ktorých úlohou je predovšetkým 

zhromažďovať a spracovávať údaje o závažných, hromadne sa vyskytujúcich ochoreniach a poskytovať 
odbornej verejnosti základné epidemiologické a klinické charakteristiky súvisiace s výskytom a príčinami 
týchto ochorení. Sú zdrojom informácií o vekových, pohlavných a geografických rozdieloch výskytu 
sledovaného ochorenia, o prežívaní, invalidite, úmrtnosti, stratených rokoch života, ako aj zdrojom 
informácií o trendoch vývoja na zvolenom území a v definovanej skupine obyvateľstva (Kačík, 1999). 
Okrem epidemiologických údajov poskytujú aj údaje o vývoji vybraných klinických ukazovateľov, etiológii, 
rizikách, efekte dlhodobej liečby, vplyvoch nových alebo rozdielnych diagnostických a liečebných postupov 
a podobne.  Údaje z registrov slúžia aj ako podklady na posúdenie ekonomickej náročnosti starostlivosti o 
pacienta s registrovaným ochorením. 

Umožňujú plánovanie výkonov, diagnostík, liekov i spotrebného materiálu. 
Registre poskytujú aj informácie o rozdieloch v úrovni starostlivosti o pacientov v jednotlivýchregiónoch 
či nemocniciach. predstavujú jeden zo základných informačných zdrojov pre posudzovanie úrovne 
zdravotného stavu populácie.  Spoľahlivé údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú nevyhnutné pre 
zdravotnú politiku, tvorbu stratégií a koncepcií preventívnych a liečebných opatrení, ako aj pre riadenie 
verejného zdravia a zlepšenie manažovania prostriedkov, práce odborníkov a starostlivosti v zdravotníctve. 
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Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami
Predmetom zberu dát v registri sú epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s vybranými 

epidemiologicky závažnými prenosnými ochoreniami vrátane pacientov s HIV/AIDS.
Register pacientov s prenosnými ochoreniami má za cieľ podrobne monitorovať výskyt prenosných 

ochorení u všetkých osôb žijúcich trvale alebo prechodne na území SR vrátane cudzincov. Podrobné 
údaje o pacientov, nosičoch choroboplodných zárodkov a osobách, ktoré boli v kontakte s prenosným 
ochorením umožňujú podrobné analýzy ohnísk výskytu prenosných ochorení, zamerané na hodnotenie 
účinnosti prijímaných protiepidemických opatrení. Dlhodobé sledovania umožňujú včasné modifikácie 
prijímaných opatrení. Register už v súčasnosti umožňuje hodnotiť efektivitu imunizačného programu 
u nákaz preventabilných očkovaním. V budúcnosti umožní sledovať následky prenosných ochorení a 
najmä ich chronické formy. Sledované charakteristiky špecifické pre každý druh prenosného ochorenia 
umožňujú odhaľovanie spoločných faktorov prenosu, identifikáciu mechanizmov prenosu a následne včasné 
pozastavenie jednotlivých faktorov prenosu. Harmonizácia zbieraných údajov s požiadavkami smerníc EÚ 
umožňujú plynulé hlásenie jednotlivých prípadov do ECDC a ďalších spolupracujúcich organizácií domácich 
i zahraničných. 

Manažovanie kvality zdravotníckych zariadení
Vo väčšine štátov EU je povinnosť uplatňovať systém manažérstva kvality zdravotníckych 

zariadení. Táto povinnosť obvykle vyplýva z legislatívy, obdobne ako environment a bezpečnosť. 
Nemecku napríklad majú odobrať od 1. januára 2008 licencie tým zdravotníckym zariadeniam, ktoré 
nebudú uplatňovať systém manažérstva kvality. Ako sa táto povinnosť bude rešpektovať v zdravotníckych 
zariadeniach na Slovensku? V zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských 
organizáciách v zdravotníctve sa po prvý raz objavilo ustanovenie o tom, že zdravotnícke zariadenia 
sú povinné zaviesť systém kvality. Je to nepriamo vymáhateľné tak, že zdravotné poisťovne pri uzatváraní 
zmlúv so zdravotníckymi zariadeniami majú právo žiadať doklady o tom, či majú zavedený systém kvality 
a či ho majú certifikovaný. Zdravotné poisťovne môžu z viacerých uchádzačov, ktorí budú mať rovnocennú 
hodnotu, uprednostniť toho, kto má zavedený systém kvality.

HospiCOM – manažovanie hospitalizácií poistencov
HospiCOM je unikátny systém na on-line sledovanie hospitalizácií a na plynulé manažovanie plánovanej 
zdravotnej starostlivosti u zmluvných lôžkových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS). ZP DôVERA 
ho spustila v apríli 2006, pre PZS je prístupný aj prostredníctvom privátnej zóny na internetovej stránke www.
dôvera.sk a v súčasnosti ho využíva veľká väčšina (vyše sto) zmluvných PZS. pZS prostredníctvom neho 
rýchlo a jednoducho, on-line do 24 hodín, informujú Zp DôVERA o hospitalizáciách všetkých jej 
poistencov (vrátane údajov o ich preklade na iné oddelenie, k inému pZS aj o ukončení hospitalizácie). 
poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa v systéme hospiCOM nahlási a eviduje. Plánovanú 
zdravotnú starostlivosť ZP DôVERA po nahlásení priebežne odsúhlasuje, zabezpečuje jej plynulé poskytnutie 
a dohliada na transparentné dodržiavanie poradia pacientov v každom zdravotníckom zariadení. Zoznam sa 
tvorí v každom zariadení a podľa odbornosti. V každom zariadení na každom oddelení je vždy potvrdený 
určitý počet poistencov, ktorých môže zdravotnícke zariadenie okamžite hospitalizovať, tzn. nemôže sa stať, 
že by PZS nemohol nikoho prijať, pretože nemá z našej strany súhlas. 
poistenci vďaka HospiCOMu majú záruku, že v zozname pacientov neprichádza k netransparentným 
presunom na ich úkor na plánovanú hospitalizáciu nemusia zbytočne čakať, pretože ZP DôVERA ju dokáže 
flexibilne presmerovať z kapacitne vyťažených zariadení na tie menej vyťažené v čo najbližšom okolí poistenca. 
Zp DôVERA vďaka HospiCOMu operatívne a plynule rieši všetky požiadavky na zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti má neustály prehľad o hospitalizáciách poistencoch a s týmito dátami ďalej analyticky pracuje.
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pRÍSpEVOK K ANAlýZE KATEgORIálNyCH ÚDAJOV V OŠETROVATEĽSKOM VýSKUME

Popovič Ľ.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Klúčové slová: Údaj. Analýza. Výskyt. Kvalitatívny. Test. Súbor.

Úvod

Súčasná prax v ošetrovateľskom výskume je v znamení predovšetkým kvalitatívnej výskumnej 
stratégie. Jej predpokladom je všeobecne špecifikácia istých relevantných kvalít, či kvalitatívnych kategórií 
a ich následná všestranná analýza. Táto spočíva hlavne v odhaľovaní a nachádzaní súvislostí a vzťahov 
medzi nimi, tendencií a smerovaní, objavovaní a prezentácie východísk  a praktických výstupov. A v nich 
samotných sa jasne zrkadlí dôvod a cieľ riešeného ošetrovateľského problému. A to je teda aspoň v riešenej 
čiastkovej oblasti optimalizovať ošetrovateľskú starostlivosť.
 Kvalitatívny výskum, či kvalitatívna výskumná stratégia efektívne využívaná samostatne sa postupne 
stáva ojedinelým, či výnimočným javom. Ide o to, že využitie kvantitatívnych metód, ako ukazujú teoretické 
a praktické výsledky, kvalitatívny výskum často vhodne dopĺňajú a dodávajú mu komplexný charakter. A práve 
skúmanie výskytu určených kvalít, či kvalitatívnych kategórií je tou zložkou kvantitatívneho prístupu, alebo 
kvantitatívnych metód, ktoré sú už celkove bežne využívané aj v ošetrovateľskom výskume. Nachádzame ho 
u prác, ktorých primárnym cieľom je riešenie problému a ani tak nie prezentácia samotnej práce. Skúmanie 
výskytu nominálnych, kategoriálnych znakov je obsiahnuté v oblasti štatistických metód nazývanej kategoriálna 
analýza.

Kategoriálna analýza 
Cieľom tejto práce je prezentovať niektoré z metód – testov kategoriálnej analýzy a osobitne realizovať 

istú diferenciálnu diagnostiku vo forme algoritmu k použitiu týchto testov. Posúdime vybrané najčastejšie 
využívané testy :

z-štatistika pre porovnanie relatívnej početnosti s teoretickou hodnotou,– 
χ– 2 test dobrej zhody,
kontingenčné tabuľky r – x s a 4-poľná tabuľka 2x2
Fisherov test,– 
McNemarov test,– 
Bowkerov test symetrie,– 
Kappa koeficient zhody,– 
Cochranov test,– 
Goodmanov-Kruskalov γ koeficient– 

z- štatistika
ak poznáme predpokladanú – teoretickú hodnotu relatívnej početnosti a máme v úmysle ju porovnať 

s výskytom nejakého znaku, či javu, použijeme výpočet tzv. z-štatistiky. Môžeme ju využiť len za podmienky, 
ak násobok celkového počtu a hodnoty relatívneho pravdepodobnostného výskytu prevyšuje hodnotu 10. 
V prípade malého rozsahu súboru použijeme ako teoretický základ binomické rozloženie.

χ2 test dobrej zhody
Je často využívaný práve pri skúmaní kvalitatívnych údajov práve v súvislosti s testovaním rozloženia 

hodnôt náhodnej premennej. Pritom hodnoty náhodnej premennej sú nominálneho charakteru, teda ide 
o skúmanie výskytu kvalít. Princíp testu vychádza z porovnávania pozorovaných a teoretických početností.. 
Vypočítaná  štatistika má  χ2  rozloženie, PSV = k – 1. Porovnaním s kritickými hodnotami v štatistických 
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tabuľkách zistíme, či je skúmané rozloženie hodnôt zhodné s teoretickým rozložením, alebo je tomu 
opačne.

kontingenčné tabuľky r x s a 4-poľná tabuľka 2x2
Ide o sledovanie výskytu nominálnych znakov kategoriálnych premenných. Sú  počítané teoretické – 

očakávané frekvencie v jednotlivých políčkach.
 Počet stupňov voľnosti bude rovný (r – 1).(s – 1). Vypočítané hodnoty vyššie uvedeného testovacieho 
kritéria potom porovnávame s tabuľkovými kritickými hodnotami na zvolenej hladine významnosti. 

Tabuľka (2 x 2) síce logicky patrí pod všeobecný rámec tabuliek (r x s), ale je vhodné ju prezentovať 
osobitne. Ide o to, že pri daných počtoch je možná istá modifikácia výpočtu, ktorá svojim spôsobom vlastne 
porovnáva výskyt dvoch početností. Skúmame vzťah dvoch náhodných premenných, ktorých kategórie sú 
tvorené ich prítomnosťou, či absenciou.

Fisherov test
Pokiaľ nie je 4 – poľná tabuľka (2 x 2) dostatočne obsadená, to znamená napr. že políčkové 

početnosti klesnú pod 5,  alebo celková početnosť n klesne pod 20, použije sa Fisherov test nezávislosti 
náhodných premenných. Tento test je teda využívaný za predpokladov malých rozsahov výberu. 
konfigurácií. Súčet týchto dielčích pravdepodobností tvorí vlastný výsledok testu. Tento je vlastne priamym 
výpočtom pravdepodobnosti, z ktorou sa môže daná konfigurácia početností  a + b + c + d = N  vyskytnúť 

McNemarov test
V prípade, že skúmame náhodnú premennú dichotomického charakteru (teda prezentujúcu sa 

prostredníctvom dvoch polárnych možností) a to v rámci toho istého súboru, je možné použiť McNemarov 
test. Postihuje zmeny v početnostiach kategórií dichotomickej premennej. Využíva  χ2  rozloženie a je vhodná 
k použitiu iba za predpokladu, že súčet  b + c  políčok prevyšuje 8.

Bowkerov test symetrie
Je to test typu N x N, ktorým sa testujú symetricky položené políčka mimo diagonály a tým spôsobom 

postihujú podobnosť, či nepodobnosť takto situovaných hodnôt. Predstavuje určité zobecnenie McNemarovho 
testu a je ho možné využiť rovnako pri závislých výberoch, kde sa môžu vyskytnúť i viac ako 2 alternatívy.  
V prípade symetrie (t.j. vyváženého rozloženia hodnôt, alebo ináč platnosti nulovej hypotézy) je PSV = 0,5.
(n – 1)n. 

koeficient Kappa postihuje hlavne zhodu pozorovateľov. Dosahuje to mechanizmom testu, ktorým sa počet 
zhôd pozorovateľov sčíta. Obdržíme  p0, ako odhad pravdepodobnosti, že sa pozorovatelia v probléme zhodnú. 
Súčet všetkých ostatných početností vydelený celkovým počtom objektov, je odhadom pravdepodobnosti pe, 
že pozorovatelia klasifikujú problém rozdielne. Test je vhodný osobitne pre nominálnu klasifikáciu. V prípade, 
že sa jedná o poradové početnosti, potom miera nezhody pozorovateľov dosť závisí na veľkosti kategoriálnej 
diferenciácie. Táto môžu byť realizovaná u rôznych pozorovateľov rôzne. Je nutné použiť výpočet váženého 
Kappa koeficientu 

Cochranov test
Je analogický McNemarovmu testu, keď postihuje homogénnosť rozloženia alternatívnych údajov 

u závislých výberov v rámci (r  x  s) tabuliek. Má asymptoticky  χ2  rozloženie , PSV = t – 1 , hodnota t  znamená 
počet riadkov. 

goodmanov – Kruskalov  γ  koeficient
Používa sa pre postihnutie asociácie medzi kategóriami sledovaných premenných. Pri jeho stanovení 

sa sledujú počty súhlasov (P) či nesúhlasov (Q) resp. konkordancií – diskordancií.

Algoritmus postupu pri voľbe vhodnej metódy kategoriálnej analýzy
Prvým faktorom, ktorý je potrebné zobrať do úvahy je rozsah jednotlivých kategoriálnych položiek 

v zmysle ich numerickej veľkosti. Ak políčková hodnota klesne pod 5, alebo ak celkový súhrn políčkových 

Popovič Ľ.:      Príspevok k analýze kategoriálnych údajov v ošetrovateľskom výskume



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 324

hodnôt neprevýši 20, volíme Fisherov test. Ak sú počty rovné 5, alebo vyššie, alebo ak súhrnný počet prevýši 
20, volíme u nezávislých súborov chíkvadrát test resp. metódu kontingenčných tabuliek rxs.

Pokiaľ hodnotíme singulárny výskyt kvalitatívneho znaku a chceme ho porovnať ako taký 
s očakávanou hodnotu, volíme výpočet z-štatistiky.

Pokiaľ hodnotíme výskyt kvalitatívnych znakov u závislých výberov volíme McNemarov, 
Bowkerov, alebo napr. Cochranov test.

Pokiaľ sú kvalitatívne znaky vyjadriteľné do poradia je vhodné použiť výpočet váženého Kappa 
koeficientu.

Pri hodnotení zhody a nezhody pozorovateľov a teda využiteľný pri stanovení reliability je vhodné 
použiť tiež metódu výpočtu Kappa koeficientu a tiež napr. Goodmanov – Kruskalov gama koeficient.
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HORÚCE pROBlÉMy HOMEOpATIE A JEJ pRAXE U NáS A VO SVETE

Szaniszló I.-M. V.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Košice

For the reason of big fuss made by strict denouncement of homoeopathy by some specialist and 
nonspecialist in Slovak Catholic and non-Catholic society I decided for the other point of view with help 
several specialists on this still young but very dynamically progressing part of natural medicine in Slovak 
republic.
I think it is very misfortunate to consider homoeopathy as white magic. Situation about homoeopathy is 
almost as same as it has been about hypnotism not so far in past. Hypnotism has caused and still causes big 
polemic between two groups: scientist and different Catholic (mostly in charismatically oriented) groups. After 
hypnotism, now question and problems about homoeopathy is going to be discussed.

 Vzhľadom na veľký rozruch spôsobený dôrazným odsúdením homeopatie niektorými odborníkmi 
a neodborníkmi v slovenskej katolíckej a aj nekatolíckej spoločnosti som sa s pomocou viacerých špecialistov 
pokúsil o iný pohľad na tento na Slovensku síce mladý, ale veľmi dynamicky sa rozvíjajúci odbor prírodnej 
medicíny. 

Myslím si, že je veľmi nešťastné zaraďovať homeopatiu k bielej mágii. Tak ako svojho času hypnóza 
spôsobovala a spôsobuje stále veľkú polemiku medzi zástupcami vedeckého využívania a rôznych katolíckych 
(hlavne charizmaticky orientovaných) hnutí, tak prichádza na pretras otázka homeopatie. 
 Je príznačné, že žiadna európska biskupská konferencia (pokiaľ som sa mohol informovať) sa tejto 
problematike ako celku nevenuje. Homeopatia sa totiž medzitým vyvinula nielen ako vedecká metóda, ale 
jej používanie je napríklad vo Švajčiarsku hradené zdravotnou poisťovňou rovnako ako klasická medicína. 
Počet lekárov homeopatov rastie a takisto sa konajú kurzy homeopatických liečiteľov, ktorí sa zaoberajú 
prírodnou medicínou bez chémie a hľadajú ako odstraňovať tzv. dedičné choroby získané často veľkým 
konzumovaním chemických liekov. Že toto nie je pavedecký prístup dosvedčujú mnohé aj trvalé následky 
chemicky vyrobených liekov na ľudský organizmus.
 Samozrejme rôzne „šamanské praktiky“ za účelom využitia nadprirodzených síl je treba dôsledne 
odsúdiť. Len mám pocit, že práve na Slovensku vylievame dieťa aj s vaničkou. Keď sa opýtam mojich kolegov, 
profesorov morálnej teológie v Grázi (prof. DDr. Walter Schaupp) a vo Viedni (prof. Sigrid Müllerová), tak 
títo sa k danej otázke nestavajú ani pozitívne, ani negatívne. Homeopatia teda podľa nich nie je ani súčasť 
bielej mágie, ale ani veľmi nepomáha pri liečebných postupoch. Naopak môj priateľ prof. Sopko z Bazilejskej 
univerzity hovorí, že nesmieme nikdy tvrdo odsudzovať homeopatiu, pretože sa nám to môže vrátiť pri 
posudzovaní klasickej medicíny124.
 V podstate teda ostáva veľmi múdre vyjadrenie KBS z 5. júla 1996, ktoré urobilo radosť ako lekárom 
homeopatom, tak aj našej katolíckej obci. 
 Keď vidím prácu niektorých kvázi expertov na alternatívnu medicínu, kam musím žiaľ zaradiť aj dr. 
Kapišinského (ktorý je publikovaný v katolíckych laických periodikách ako odborník- Zrno, Rozmer-, hoci 
podľa jeho vlastného vyjadrenia vystúpil z R.-k. Cirkvi) alebo dr. Vlčekovú a nakoniec aj metódy a prístup dr. 
Orbánovej (ktorá má priveľa miesta v Katolíckych novinách a rádiu Lumen, zatiaľ, čo iní sa k vyjadreniu ani 
nedostanú- toto je stály nedostatok kresťanskej praxe malých spoločenstiev a nie Cirkvi otvorenej pre dialóg 
so svetom, aby bola pre všetkých aj ľudí stojacich na okraji dôveryhodnou125), tak musím konštatovať, že 
prinášame naozaj zmätok do vlastných radov.
 Nechajme teda odborníkov naďalej súperiť, či Homeopatia je, alebo nie je vedecká metóda liečenia. 
Toto odporúčajú aj mnohí zahraniční kňazi, odborníci na alternatívnu medicínu (napr. dr. Manfred Grandits, 
člen spoločnosti Hildegardy von Bingen, alebo Joerg Mueller126) a zamerajme sa v našom pôsobení v oblasti 

124  V klasickej medicíne sa nikto nepýta, či je človek 100 kg ťažký, alebo len 40, či má 20, alebo 80 rokov a z tohoto 
pohľadu je homeopatia naozaj správny prístup (prof. Sopko pri telefonickom rozhovore 3.5.2008).
125  Takto žiaľ vyzerá aj katolícky orientovaná politika a iná verejná činnosť.
126  Jeden z významných zástancov homeopatie v nemecky hovoriacej oblasti je nemecký rehoľník palotín dr. Jo- Jeden z významných zástancov homeopatie v nemecky hovoriacej oblasti je nemecký rehoľník palotín dr. Jo-
erg Mueller (http://www.pallottiner-freising.de/v2/haus_referenten/index.php?id=1 ), ktorý dôrazne varuje práve pred 
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etiky a morálky na ozajstné problémy našej stále viac sekularizovanej slovenskej spoločnosti. Ak budeme mať 
odvahu skutočne riešiť problémy homeopatie, pokúsme sa vypočuť si názory nižšie spomínaných autorov:

Prof. Dr. Sopko z Bazileja:

K homeopatii: Nikdy som sa s tým problémom nezaoberal, ale články, ktoré si mi poslal sa vyjadrujú 
k problému až skoro arogantne a očividne diletantsky - Hahnemann si to vymyslel (vlastne vycucal z prsta). 
Bol by som zvedavý, či pisateľ prečítal originálne dielo Hahnemanna: Organon der Heilkunst. 6.Ausgabe, 
Heidelberg 1966. 

Každopádne, vo Švajčiarsku je homeopátia od 1.júla 1999 Pflichtleistung der Krankenkassen. Konkrétne 
k tomu stojí: Wer als homöopathischer Arzt über die Grundversicherung abrechnen will, muss einen 
Fähigkeitsausweis in „klassischer Homöopathie“ besitzen und eine jährliche obligatorische Fortbildung 
absolvieren. Der Facharztittel wird nach fünfjähriger Zusatzausbildung und Fähigkeitsausweis erteilt.

V roku 2006 sa konal v Luzerne 61. Homöopathischer Weltkongress. Od roku 1980 sa v Berne 
prednáša v rámci výuky lekárov aj homeopatická medicína (Dr. Walter Buschauer).

V Švajčiarsku sa chápe homeopatia skôr v rámci komplementárnej medicíny, spolu s inými liečebnými 
metódami, ako akupunktúra, chinesische Medizin etc.

Len z týchto mála uvedených údajov je jasné, že za skutočnou homeopatiou je aj čosi viac, ako sa to 
na prvý pohľad zdá.

Osobne nie som zástancom homeopatie, veď ja ako mikrochirurg – salopne povedané - len režem 
a pálim (laserom) chorobné ľudské hrtany. V mojej každodennej praxi, sa ale stretávam s blahodárnymi 
účinkami homeopatickej medicíny u tých pacientov, u ktorých klasická medicína, ktorej reprezentantom som 
durch und durch, dosiahla svoje hranice. Švajčiarske štatistiky to potvrdzujú: In der Schweiz beanspruchen 
6,7 % der Bevölkerung
(davon 25 % Kinder) homöopathische Behandlung. 

Tu v susedstve Bazileja – v Dornachu – máme Ita Wegmann Klinik – tí sa zaoberajú pacientmi, u 
ktorých klasická, prírodovedecká medicína viac pomôcť nemôže. 

Aby to bolo jasné – od homeopatickej medicíny sa v týchto prípadoch nedá očakávať vyliečenie 
z rakoviny etc. Ale tu si treba uvážiť aj spôsob druhej stránky - univerzitnej medicíny, kde sa chudákom 
pacientom tvrdo povie (aspoň tu v CH), že sa už ďalej nedá nič urobiť. A práve tu, v týchto prípadoch má 
podľa môjho názoru homeopatia opodstatnenie. 

Odporcovia by mali in concreto takéto prípady na vlastných očiach zažiť, skôr než to odsúdia. Tak ako 
som to robieval kedysi u fajčiarov, ktorý sa nevedeli vzdať fajčenia: zavolal som si ich do Tumorsprechstunde 
s pacientami po operáciach rakoviny hrtanu, jazyka, ústnej dutiny etc. Tento žiaľbohu psychoteror účinkoval 
okamžite – pacienti prestali fajčiť zo strachu pred rakovinou.

PhaemDr. Ján Holec, generálny riaditeľ firmy MED-ART so sídlom v Nitre sa vyjadril na konferencii 
o „Sekularizme a sekularizácii“ v Neckenmarkte v Rakúsku takto:

„Nie som odborník na túto tému, ale skúsme štatisticky: 60% francúzskej populácie sa lieči 
homeopatikami. Na Slovensko prišla Bouardova francúzska škola homeopatie v roku 1992 a propaguje sa 
cez lekárov. Homeopatické lieky rozdeľujeme na dva druhy: registrované lieky zo štátneho ústavu pre kontrolu 
liečiv a olikomponetné, kde sa jedná o spojenie viacerých liečiv neregistrovaných a voľnopredajných.

Výroba homeopatií sa zakladá na tzv. dynamizácii a potenciacíi, kde sa vytvorí základný extrakt 
materskej zložky z rastliny, alebo živočícha (čo sa nakoniec používa takisto aj v alopatii) a potom tento 
základný extrakt prechádza viacnásobnými riedeniami (vložením do vody alebo liehu a pretrepáva, teda 

takými prístupmi ako používa dr. Orbánová a jej kolegovia, viz. J. Mueller, Zur Unterscheidung der Geister.Wege zum 
geistlichen Leben, J. E. Steinkopf Verlag Stuttgart/Hamburg, 3. vydanie 2001. Na moju osobnú otázku ako homeopatiu 
dnes posudzuje mi 5.5. napísal: „Neexistuje dôvod pre útoky na homeopatiu. Fundamentalisti argumentujú, že Hah-
nemann bol slobodomurár, čo nie je pravda. Mnoho rehoľníkov na západe sa venuje homeopatii a naozaj pomáhajú 
ľuďom. Dokonca ani diecézne centály vo Viedni v Mníchove a Štuttgarte nemajú žiadne námietky voči homeopatii“. 
Poslané e-mailom 5.5.2008.
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dynamizuje). Dnešná moderná farmácia vykonáva tieto procesy strojovo, teda žiadna biela mágia sa v tomto 
procese nevyskytuje. Keďže sa jedná o liečbu podobným, predpokladajú niektorí teológovia magické a okultné 
sily. Preto bude potrebné, aby sa k tomuto problému vyjadrili naozaj odborníci. Homeopatia je jednoznačne 
vedecká metóda, ktorú potvrdzujú mnohé klinické štúdie aj keď sa vedecký účinok nedá dokázať súčasnými 
prístrojmi práve pre niekoľkonásobné riedenie pôvodnú súčinnosť molekúl127. 

Dnešná medicína dokáže liečiť 20% ochorení. Zvyšných 80% liečiť nevieme a ich pôvod nepoznáme. 
Snažíme sa tieto neznáme choroby liečiť úpravou životosprávy a pod. (nakoniec veľa ochorení začína 
v hlave).

Môj názor je, že homeopatiká neovplyvňujú psyché. Práve mechanizmus účinku homeopatika, tým, 
že sa tam nedá dokázať účinná látka je nejasný a vie sa len výsledok (vie sa, že napr. homeopatikum tohoto 
a tohoto typu z myšieho chvostíka, z rastliny, dubu, cesnaku pôsobí pri takom a takom a takom ochorení pri 
takom a takom dávkovaní).

Práve preto sú daní odborníci školení, aby poznali tzv. repertorizáciu tohoto liečiva. U toho istého 
ochorenia dvoch ľudí sa môže použiť rozdielny liek a záleží od komplexu symptómov, ktorý daný pacient má, 
či jeden sa škriabe, alebo neškriabe, jeden je sangvinik, iný nie a pod. Takéto liečenie u lekára homeopata trvá 
aj jeden a pol hodiny (taká kvázi spoveď), kde vyšetrujúci musí vniknúť do pacienta a zistiť súbor symptómov, 
aby dokázal určiť tzv. konštitučný liek, ktorý je pre každého iný.

Čo sa častého argumentu odporcov týka, problému placeba efektu, tak na to sa dá dôvodne odpovedať 
veľkým úspechom používania homeopatík u zvierat (ktoré nemajú rozum).

Mnohí exorcisti z princípu svojho povolania odmietajú niečo, čo je dosť ťažko vysvetliť. Keďže sa 
v ich prípadoch jedná o osobnosti duchovného života a teda populácia ich názory prijíma, je veľmi dôležitý 
práve na tomto poli dialóg odborníkov (z radov Cirkvi a vedy), ale možno nielen na úrovni Slovenska. Názory 
odporcov z radov Cirkvi sa totiž veľmi často opakujú a sú preberané jeden od druhého. Dnes si aj Cirkev bude 
musieť vychovať odborníkov na jednotlivé predmety a nie sa spoliehať na všeobecnú inteligenciu jednotlivých 
duchovných.

Nakoniec si spomeňme na obdobie 70-80 rokov, kedy nastupovala akupunktúra. Dnes si už 
v teologických kruhoch nikto nedovolí tejto liečebnej metóde protirečiť. Takisto utícha pomaly aj rozruch okolo 
liečebnej metódy pomocou hypnózy, ktorý rezonoval v 90-tych rokoch.

MUDr. Beáta Nemčoková z etickej komisie mesta Košice:

Homeopatii sa venujem niekoľko rokov a pomohla som veľkému počtu pacientov, ktorým v rámci 
klasickej medicíny by som nevedela riešiť. Vôbec nemám pocit, že by som nejako menila ľudí podávaním 
homeopatických liekov. Všetci sú radi, že našli niekoho, kto im erudovane pomôže a navyše nepoškodí 
nežiadúcimi účinkami /totiž homeopatické lieky nemajú nežiadúce účinky na rozdiel od alopatických liekov/.

Homeopatický liek a mágia
Mágia je vzývanie zlých duchov, od čoho sa v homeopatii jednoznačne dištancujeme.  Homeopatický 

liek je vyrábaný presným postupom strojovou výrobou, kde ľudský faktor prakticky nezasahuje. Nemôže byť 
ani reči o vnášaní magických praktík do jeho výroby a jeho postup je opakovateľný kedykoľvek a kdekoľvek. 

Homeopatický liek je vyrobený správnou výrobnou praxou, je riadne zaregistrovaný na Štátnom ústave 
kontroly liečiv každej krajiny.

Malé koncentrácie látky v homeopatickom lieku
Homeopatické lieky sa používajú v rôznych riedeniach. Do riedenia 11 CH liek obsahuje molekuly 

látky, z ktorej bol vyrobený. Väčšina homeopatických liekov, hlavne homeopatických špecialít, obsahujú lieky 
v nízkom riedení, teda 3 CH-5 CH. Riedenia vyššie ako 12 CH sa používajú na liečbu jedincov, ktorí sú veľmi 
citliví na danú látku a preto k výberu týchto riedení pristupujeme individuálne. Homeopatický liek predpisuje 
lekár na základe kompletného vyšetrenia pacienta, podrobnej anamnézy a výsledkov pomocných vyšetrení 
(krv, moč, RTG vyš. a pod.)

Napríklad: z bežnej medicínskej praxe vieme, že niektorým pacientom so sennou nádchou  spôsobia 
127  Čo sa Kapišinského článku v časopise Zrno týka, myslí si dr. Holec, že Kapišinský je výborný astrofyzik, ale tento 
článok by neobstál v odborných kruhoch.
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alergické prejavy už 1-2 zrnká peľu. Iným pacientom so sennou nádchou navodí alergické prejavy – obrazne 
povedané až 20 zrniek peľu, pričom väčšina ľudí, ktorí sa v tom istom prostredí pohybujú, sú úplne zdraví. 
Teda jedinci, ktorí sú veľmi citliví na pele a alergické prejavy im navodia už 1-2 peľové zrnká, budú potrebovať 
v klasickej desenzibilizácii výrazne vyššie riedenia alergénov (teda oveľa menšie koncentrácie) ako bežní 
pacienti s alergiami. Takúto zvýšenú citlivosť pacientov si v homeopatii  všímame a preto je logické, že im 
dávame lieky, kde sa daná látka nachádza veľmi zriedená – riedenia 12 CH a vyššie.

Účinok homeopatie
O účinnosti homeopatickej liečby svedčia nielen vyliečení pacienti z rozličných ochorení, ale aj výsledky 

klinických štúdií. Dnes už existuje veľa dôkazov o tom, že homeopatický liek nie je placebo. Homeopatickými 
liekmi liečime nielen ľudí, ale aj zvieratá, kde efekt placeba úplne odpadá. Klinické štúdie s homeopatickými 
liekmi sa robili a robia na celom svete, ich výsledky sú jednoznačné a potvrdzujú účinnosť homeopatického 
lieku.

MUDr. Jana Mrázová, detská lekárka: HOMEOPATIA OČAMI LEKÁRA

Musím reagovať na článok o Homeopatii a bielej mágii, lebo to množstvo dezinformácií, neprávd 
a klamstiev v článku ukazuje, ako fanatizmus dokáže zmanipulovať myslenie normálnych ľudí. Som detská 
lekárka, vo svojej 20-ročnej praxi používam homeopatiu viac ako 15 rokov a nikdy sa mi nestalo, aby moji 
pacienti mali počas homeopatickej liečby sny o diabloch alebo podobné iné nezmysly!!

Pani doktorku Vlčkovú osobne poznám a článok, ktorý sa teraz ocitol  vo “Svetle života“ je starý aspoň 
6-7 rokov. Vždy ma však udivuje spôsob jej útoku voči homeopatii, pričom o homeopatiu vôbec nejde! Hádže 
do jedného vreca homeopatiu, kyvadlá, energie, mágiu atď. Priblížim vám, ako sa homeopatia používa v praxi. 
Najprv pacienta riadne lekársky vyšetríme a stanovíme diagnózu. Potom robíme podrobnú anamnézu, ktorá 
sa týka daného problému a keďže je pre homeopatiu typický komplexný prístup, zaujíma nás každý systém 
v organizme (trávenie, dýchanie, koža...), celkové správanie pacienta, jeho reakcie na okolie a všetky ostatné 
sprievodné ochorenia organizmu. Tak isto je rozdiel, či je dieťa náchylné na infekcie horných dýchacích ciest 
počas mrazivej zimy alebo či ochorie vždy so zmenami počasia prípadne s nástupom do školského kolektívu, 
a tak isto, či v jeho klinickom obraze dominuje kašeľ, nádcha, ťažkosti s trávením a pod. Pomocou homeopatie 
liečime pacienta ako celok s jeho konkrétnymi prejavmi ochorenia a neliečime „diagnózu“. Na základe 
získaných informácií, ku ktorým patria samozrejme aj laboratórne výsledky, príp. RTG vyšetrenie volíme 
liečbu. Niekedy len čisto homeopatickú, ale neraz aj kombináciu s klasickými liekmi. A na toto potrebujeme 
len dve veci: medicínske vzdelanie, aby sme pacienta správne vyšetrili a vedomosti o  homeopatických liekov. 
Homeopat nepotrebuje žiadne prístroje – ani EAV metódu, ani vreckový diár PSION, ako píše p. Vlčková. 
Tieto prístroje, prúdy, kyvadlá, posielanie energií cez SMS nemajú s homeopatiou absolútne nič spoločné! 
To sú úplne iné smery alternatívnej medicíny, ktoré sa však častokrát za homeopatiu schovávajú a chcú na 
nej profitovať. Homeopatický liek sa vyrába presným postupom, má svoje indikácie, je riadne registrovaný na 
Štátnom ústave kontroly liečiv a platia preň rovnaké práva a povinnosti ako pre každý iný liek. 

Na záver ešte jedna poznámka ohľadom postoja katolíckej cirkvi a otázky homeopatie. Už v roku 1996 
vydala Konferencia biskupov Slovenska vyhlásenie, že homeopatia patrí na odborné medicínske fórum. Tak 
isto píše aj pán biskup Tondra v Katolíckych novinách č.3 z r.2008 – citujem: „...Od užívateľov  homeopatie sa 
vyžaduje, aby liek prijímali len ako medicínsky prostriedok a nie ako čosi, čo má aj duchovnú informáciou.“  
Homeopatia teda bola, je a zostáva témou medicínskou a nie duchovnou, náboženskou a magickou!! 
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VýZNAM MOTIVáCIE V EDUKáCII KlIENTOV V OŠETROVATEĽSTVE

Kuberová H.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Cieľom tejto práce bolo zistiť  úroveň a kvalitu motivácie dosiahnutú sestrami počas edukácie u zámerne 

vybratého súboru chronicky chorých, zaradených do dlhodobého dialyzačného programu. Predmetom 
prieskumu bolo aj to, do akej miery ovplyvňuje motivácia zmenu ich životného štýlu, lebo význam motivácie 
v edukácii je rovnaký u všetkých jedincov. V práci predstavujeme výsledky prieskumu, ktorý predstavuje 
pohľad na problematiku motivácie sestier počas edukačného procesu a aj nové možnosti informovania a 
poskytovania informácii klientom počas jednotlivých edukačných stretnutí. 

Kľúčové slová: Motivácia. Charakteristika a znaky motivácie. Edukácia v ošetrovateľstve.

Summary
The aim of this work was to assess the level and quality of motivation reached by nurses during 

educating a deliberately selected group of chronically ill who have been a part of long-term dialysis program. 
The subject of the survey was also to find out how the change of their  lifestyle is influenced by motivation; 
as motivation is equally significant for all individuals in education. The work presents the results of the survey 
which represents a view on how nurses motivate during the process of education as well as new ways of 
providing information to clients during each education meetings.

Key words: Motivation. Characteristic features and signs of motivation. Education in nursing.

CHARAKTERISTIKA MOTIVÁCIE

„Motivácia (z lat. moveo = hýbem) je proces aktivity človeka vyvolanej motívom a končiacej 
realizáciou (uspokojením) motívu“(Štefanovič, J., 1987, s. 156). „Vo všeobecnosti je možné uviesť, že pod 
pojmom motivácia sa rozumejú všetky individuu alebo skupine pripisované pochody, ktoré vysvetľujú, alebo 
robia zrozumiteľným jeho správanie“ (Boroš, J., 1987, s. 156). „Motivaci lze definovat jako souhrn všech 
intrapsychických dynamických sil neboli motívu, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívaní 
s cílem změnit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního“(Plháková, 2003, s. 319). 
„Motivácia je to, čo vyvoláva a usmerňuje naše správanie. Motivácia je jedným z dvoch najdôležitejších 
predpokladov učenia. Druhým predpokladom sú schopnosti. Vzťah týchto dvoch faktorov k výkonu, ktorým 
môžu byť výsledky v učení alebo v akejkoľvek inej práci vyjadruje rovnica: Výkon = Motivácia x Schopnosti“ 
(Vendel, Š., 2005, s. 101).

Motívy sú dispozície, ktoré vzbudzujú, udržujú a zacieľujú správanie na dosiahnutie určitého cieľa. 
Človek nikdy nie je ovplyvňovaný iba jedným motívom, vždy ide o interakciu viacerých motívov, ktoré sa 
navzájom ovplyvňujú a vstupujú do vzájomných vzťahov. Okrem toho sa v motivácii uplatňuje vôľová, výberová 
stránka osobnosti (jednota, alebo boj motívov).Človek si vyberá z množstva podnetov, ktoré na neho vplývajú, 
na ktoré potom zameriava svoje správanie a konanie. Motivácia predstavuje procesuálnu stránku zamerania 
a energetizácie správania osobnosti a motív je vnútornou príčinou (determinantou) správania. Motivácia 
zahrňuje vedomé a nevedomé psychické faktory, na základe ktorých sa uskutočňuje konanie a správanie. 
„Základným princípom motivácie je princíp homeostázy (adaptácie). Prirodzeným stavom organizmu je pokoj, 
vnútorná (fyziologická) i vonkajšia rovnováha s prirodzeným a sociálnym prostredím. Jej narušením vzniká 
motív k činnosti. Ním motivované správanie smeruje k obnoveniu rovnováhy, k homeostáze“(Štefanovič, J., 
1987, s. 156). 

Tento princíp sa nevzťahuje iba na vnútorné, ale aj na vonkajšie prostredie človeka, pretože zahrňuje 
aj rovnováhu so sociálnym prostredím, spoločnosťou, rodinou, prácou.
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HLAVNÉ ZNAKY MOTIVÁCIE

Hlavné znaky motivácie tvoria štruktúru motivácie a charakterizujú rovinu regulácie správania. 
K hlavným znakom motivácie patrí aktivácia, smerovosť a cieľovosť. Aktivácia je bazálna rovina motivácie, 
ktorú tvoria pudy, inštinkty, potreby, snahy a potenciálne hodnoty. Aktiváciu vyjadruje prechod jednotlivca 
do stavu činnosti, tento môže byť spôsobený vplyvom rôznych motívov. Aktivácia môže byť chápaná ako 
nešpecifický „energizujúci agens“, ktorému dávajú smer senzorické podmienky a učenie alebo špecifické 
nedostatkové stavy organizmu (napr. hlad, smäd, sexus a pod.), resp. môže byť chápaná ako „abstrakcia 
aktivačného kontinua“, no v podstate je imanentná aktivite psychického obrazu“(Pardel, T., 1979, s. 201). 

Smerovosť je druhá úroveň motivácie, pre ktorú sú charakteristické postoje, záujem, hodnotová 
orientácia a životná cesta, vyjadruje výberovú stránku človeka tzn. prečo človek niektoré veci preferuje a iným 
sa vyhýba, má dynamický charakter, dáva aktivácii obsahovú a hodnotovú náplň. Obsahuje dva základné 
komponenty, ktoré navzájom veľmi úzko súvisia a to predmetný obsah, lebo je vždy zameraná na niečo, na 
nejaký predmet a napätie, ktoré vzniká v činnosti. Je najvyššou úrovňou abstrakcie, ktorú zvýrazňuje vôľa, 
presvedčenie, svetonázor a ašpirácie. Jej výrazom je úsilie dosiahnuť cieľ a tak reguluje správanie a činnosť 
človeka.

ROZDELENIE MOTIVÁCIE

Motiváciu rozdeľujeme v závislosti od faktorov, ktoré ju vyvolávajú na vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná 
motivácia využíva pohnútky ako záujmy, dosiahnutie cieľa, radosť z činnosti a iné. Jedinec je vnútorne 
motivovaný pre učebné alebo iné činnosti, ak tieto uspokojujú nejakú jeho potrebu. Motívy, ktorými sa riadi 
ovplyvňujú osobnostné faktory (vek, temperament,...). U mladších ľudí je dôležitým motívom záujem, u starší 
jedincov je to hlavne dosahovanie cieľov a prospešnosť pre život. Človek, ktorý je motivovaný vnútorne 
nepotrebuje vonkajšie incentívy alebo tresty, pretože ho uspokojuje samotná činnosť alebo pocit z dobre 
vykonanej práce. Vonkajšiu motiváciu charakterizujú faktory, ktoré vznikajú na základe vonkajších podnetov 
ako je odmena, úspech, vyhnutie sa trestu, nezávislosť alebo iné dôvody. Človek by mal byť motivovaný 
túžbou uspieť a nie strachom z neúspechu. „Tradične sa zdôrazňuje, že vnútorná motivácia žiaka k učeniu je 
lepšia než vonkajšia. „Podporovanie vonkajšej motivácie tlmí rozvinutie hodnotnejšej motivácie v ktorej pôsobí 
zvedavosť, radosť z činnosti a osvojenia spôsobilosti, zvládnutie prekážok a dosiahnutie cieľa“ (Vendel, Š., 
2005, s. 104).

Faktory, ktoré vzbudzujú, udržujú a riadia správanie človeka, sa delia do dvoch skupín a to na impulzy 
a incentívy. Impulzy sú motívy, ktoré vychádzajú z vnútra človeka, signalizujú zmeny vo vnútornom prostredí. 
Incentívy sú motívy, ktoré vychádzajú z vonkajšieho prostredia, sú to všetky podnety, ktoré pôsobia na 
človeka v danom prostredí. Tieto môžu človeka podnecovať k určitej činnosti (splniť stanovené úlohy), ale 
aj tlmiť motiváciu. Autori teórií motivácie rozlišujú motívy rôzne. Plháková (2003) rozdeľuje ľudské motívy 
do štyroch veľkých skupín a to na: motívy sebazáchovy (majú jasný biologický základ), stimulačné (k nim 
patrí optimálna úroveň aktivity a variabilných vonkajších podnetov), sociálne (tieto ovplyvňujú a regulujú 
medziľudské vzťahy) a individuálne psychické motívy (hľadanie zmyslu života, potreba slobodne sa 
rozhodovať a konať, sebarealizácia). „Sociální a individuální psychické pohnutky se formují v rámci celkového 
mentálního vývoje pod vlivem společenských tlaků. Důležitou roli při tom hrají internalizační procesy“(Plháková, 
A., 2003, s. 320).

V závislosti od uvedomenia si motívu, ich môžeme rozdeliť na uvedomované a neuvedomelé motívy. 
Uvedomované motívy sú tie, ktoré si človek uvedomuje, motívy svojho konania a správania. Neuvedomelé 
motívy, sú tie, keď človek nevie zistiť, prečo konal alebo sa správal určitým spôsobom, nevie určiť a vysvetliť 
motívy svojho správania. Ale aj správanie, pri ktorom si neuvedomuje motívy, je v skutočnosti motivovaným 
správaním. V motivačnom správaní ľudí sú veľké individuálne rozdiely, tieto sú podmienené podmienkami 
života a výchovy, individuálnymi skúsenosťami, charakterom osobnosti. 

Problematika motivácie a motivačného správania má veľký význam pri ošetrovní, edukácii a liečbe 
chorých, z preventívneho hľadiska aj u zdravých jedincov. Je dôležité poznať dominujúce motívy správania 
a konania jedinca. Pozitívne motívy by sme mali posilňovať a tým podporovať liečbu pacienta. Negatívne 
motívy je potrebné oslabovať a postupne vylučovať. Toto môžeme dosiahnuť iba vtedy, ak je pacient ochotný 
spolupracovať a v prípade potreby meniť svoje ciele, postoje, hodnoty a hodnotovú orientáciu. Počas vstupnej 
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motivácie využívame motivačné metódy, ku ktorým zaraďujeme podľa Petláka (2004) motivačné rozprávanie, 
motivačný rozhovor, problém ako motiváciu a motivačnú demonštráciu, ukážku, s cieľom získania záujmu 
o pozorovaný jav (Petlák, E., 2004, s.132). Pokiaľ sa daný predmet, alebo jav spája už ďalším edukačným 
konaním, je vhodnejšie motivačnú demonštráciu považovať za úvod realizačnej fázy výchovno – vzdelávacieho 
procesu (porovnaj Kuberová, H., 2008, s.119). 

„Kľúčom k úspešnému edukačnému procesu je dôkladný zber, triedenie a analýza údajov 
o klientovi. Údaje o ňom získavame metódou rozhovoru, pozorovaním, fyzikálnym vyšetrením, dotazníkom 
a z dokumentácie. Sestra analyzuje jeho schopnosti učiť sa a posudzuje všetky faktory ovplyvňujúce proces 
učenia. Dôležitú úlohu má sledovanie postoja jedinca k sebe, k svojmu ochoreniu, či k životu. Je ideálne, ak 
potreba učiť sa, ako vnútorná motivácia vychádza priamo od jedinca. Nie je ľahké vždy jednoznačne určiť túto 
potrebu iba podľa jeho správania sa. Na zodpovedné posúdenie potreby učiť sa poslúži diskusia (rozhovor) 
a pozorné pozorovanie jeho neverbálnych prejavov a správania sa“ (Kuberová, H., 2008, s.19-20). 

Interpretácia výsledkov prieskumu zisťujúceho vplyv motivácie na edukačný proces 
v ošetrovateľstve

Cieľom prieskumu bolo zistiť ako sestry motivujú pacientov počas edukačného procesu na 
dialyzačnom oddelení. Pri skúmaní uvedených problémov bola použitá metóda dotazníka, ktorým sme sa 
snažili zistiť do akej miery ovplyvňuje motivácia sestrami zmenu životného štýlu pacientov na dialyzačnom 
oddelení zaradených do dlhodobého dialyzačného programu, ktorí sa zúčastňovali edukačných stretnutí. 
Bolo rozdaných 50 dotazníkov a odovzdaných bolo 44 (88 %), 26 žien (59 %) a 18 mužov (41 %), všetci sa 
zúčastňovali edukačných stretnutí. Prieskum bol realizovaný v mesiacoch júl a august 2008 na dialyzačnom 
oddelení v Banskej Bystrici.

Dotazník obsahoval 4 demografické otázky a 10 štruktúrovaných, uzavretých otázok. Dotazník bol 
dobrovoľný a anonymný. Výsledky sú vyhodnotené v absolútnych číslach a percentách, ako aj v grafoch a 
tabuľkách. 

Výsledky prieskumu zisťujúceho vplyv motivácie na edukačný proces v ošetrovateľstve
Pri zisťovaní vplyvu motivácie na edukačný proces v ošetrovateľstve sme na základe výsledkov došli 

k nasledujúcim výsledkom: 

Tabuľka 1 Pohlavie respondentov

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Žena 26 59 %
Muž 18 41 %

Spolu 44 100 %

26

18
Žena

Muž

Graf 1 Pohlavie respondentov
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Tabuľka  2 Vek respondentov

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Do 30 rokov 3 7 %
od 31 do 40 rokov 14 32 %
Od 41 do 50 rokov 9 20 %
Od 51 do 60 rokov 17 39 %

Od 61 a viac 1 2 %
Spolu 44 100 %
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od 31 do 40 rokov
Od 41 do 50 rokov
Od 51 do 60 rokov
Od 61 a viac

Graf 2 Vek respondentov

Najpočetnejšiu skupinu respondentov tvorili pacienti vo veku od 51 – 60 rokov, bolo ich 17 (39 %). Vo 
veku 31 – 40 rokov bolo 14 (32 %). Vo veku od 41 – 50 rokov bolo 9 (20 %) respondentov. Do 30 rokov boli 
3 respondenti (7 %) a od 61 a viac rokov bol 1 respondent (2 %).

Tabuľka 3 Vzdelanie respondentov

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Základné 0 0 %
Stredné bez maturity 13 29 %

Úplné stredné s maturitou 28 64 %
Vysokoškolské 3 7 %

Spolu 44 100 %
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Vysokoškolské

Graf 3 Vzdelanie respondentov

 28 respondentov (64 %) v prieskume uviedlo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, 13 
respondentov (29 %) uviedlo stredné vzdelanie bez maturity a 3 respondenti (7 %) uviedli vysokoškolské 
vzdelanie. 
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Tabuľka  4 Povolanie respondentov

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Zamestnaný/á 1 2 %
Nezamestnaný/á 0 0 %
Dôchodca/kyňa 7 16 %

Invalidný/á dôchodca/kyňa 36 8 %
Študent/ka 0 0 %

Iné 0 0 %
Spolu 44 100 %
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Graf 4 Povolanie respondentov

36 (82 %) respondentov v prieskume uviedlo, že sú invalidní dôchodcovia, 7 (16 %) respondentov 
uviedlo, že sú dôchodcovia a 1 respondent (2%) bol zamestnaný. Iné (nezamestnaní, študenti) sa 
nevyskytovalo.

Tabuľka 5 Komunikácia sestry na začiatku edukačného stretnutia

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 4 9 %

Niekedy áno, niekedy nie 30 68 %
Často, skoro pravidelne 10 23 %

Vždy, pravidelne 0 0 %
Neviem sa vyjadriť 0 0 %

Spolu 44 100 %
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Graf 5 Komunikácia sestry na začiatku edukačného stretnutia

 30 respondentov, (68 %) uviedlo, že sa s nimi na začiatku edukačného stretnutia sestry rozprávajú - 
niekedy áno, niekedy nie o tom, čo sa naučia v priebehu edukácie. 10 respondentov (23 %) uviedlo odpoveď, 
že sestry sa s nimi často, skoro pravidelne rozprávajú a 4 respondenti (9 %), označili odpoveď, že sestry sa s 
nimi rozprávajú málokedy alebo iba občas. Odpovede nikdy, vždy pravidelne a neviem sa vyjadriť neoznačil 
ani jeden respondent.

Kuberová H.:      Význam motivácie v edukácii klientov v ošetrovateľstve



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 334

Tabuľka 6 Motivácia sestry na začiatku edukačného stretnutia

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 2 5 %

Niekedy áno, niekedy nie 8 18 %
Často, skoro pravidelne 15 34 %

Vždy, pravidelne 5 11 %
Neviem sa vyjadriť 14 32%

Spolu 44 100 %
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Graf 6 Motivácia sestry na začiatku edukačného stretnutia

15 respondentov (34 %) označilo odpoveď, že sestry ich často, skoro pravidelne motivujú na 
začiatku edukačného stretnutia zaujímavou otázkou, prezentáciou protirečenia, situáciou zo života, z praxe. 
14 respondentov (32 %) sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. 8 respondentov (18 %) uviedlo, že ich sestry 
motivujú niekedy áno, niekedy nie. 5 respondentov (11 %), uviedlo, že sestry ich vždy, pravidelne motivujú. 2 
respondenti, (5 %) označilo odpoveď málokedy, občas. Ani jeden respondent neoznačil odpoveď nikdy.

Tabuľka 7 Vhodné podmienky počas edukačného stretnutia

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 3 7 %

Niekedy áno, niekedy nie 6 14 %
Často, skoro pravidelne 34 77 %

Vždy, pravidelne 1 2 %
Neviem sa vyjadriť 0 0 %

Spolu 44 100 %
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Graf 7 Vhodné podmienky počas edukačného stretnutia

 34 respondentov (77%), odpovedalo, že im sestry často, skoro pravidelne vytvárajú vhodné podmienky 
počas edukačného stretnutia. 6 respondentov (14%) odpovedalo niekedy áno, niekedy nie. 3 respondenti (7%) 
odpovedalo málokedy, iba občas. Iba 1 respondent, (2%) označil odpoveď, že sestry vždy, pravidelne 
vytvárajú vhodné podmienky počas edukačného stretnutia.(!) Odpoveď nikdy a neviem sa vyjadriť 
neoznačil ani jeden respondent.
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Tabuľka 8 Možnosť respondentov vyjadrovať vlastné názory počas edukácie

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 3 7 %

Niekedy áno, niekedy nie 16 36 %
Často, skoro pravidelne 10 23 %

Vždy, pravidelne 14 32 %
Neviem sa vyjadriť 1 2 %

Spolu 44 100 %

03

16

10

14

1

Nikdy
Málokedy, iba občas
Niekedy áno, niekedy nie
Často, skoro pravidelne
Vždy, pravidelne
Neviem sa vyjadriť

Graf 8 Možnosť respondentov vyjadrovať vlastné názory počas edukácie

 16 respondentov (36 %) odpovedalo, že majú možnosť niekedy áno, niekedy nie, počas edukácie 
vyjadriť svoje názory a pocity. 14 respondentov (32 %) označilo odpoveď vždy, pravidelne. 3 respondenti 
(7 %) označili odpoveď málokedy, iba občas. 1 respondent (2 %) označil odpoveď, že sa nevie vyjadriť. 
Odpoveď nikdy neoznačil ani jeden respondent. 

Tabuľka 9 Motivácia respondentov osobným príkladom sestier

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 1 2 %

Niekedy áno 26 59 %
Často, skoro pravidelne 9 20 %

Vždy, pravidelne 2 5 %
Neviem sa vyjadriť 6 14 %

Spolu 44 100 %
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Graf 9 Motivácia respondentov osobným príkladom sestier
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 26 respondentov (59 %), označilo odpoveď, že ich sestry niekedy motivujú tým, že im idú samé 
príkladom. 9 respondentov (20 %) označili odpoveď často, skoro pravidelne ich sestry motivujú svojim osobným 
príkladom. 6 respondentov (14 %), označilo odpoveď, že sa nevedia vyjadriť. Len 2, (5 %) respondentov 
označilo odpoveď, že ich sestry vždy a pravidelne motivujú osobným príkladom. 1 respondent (2 %) označil 
odpoveď, že je takýmto spôsobom motivovaný málokedy. Odpoveď nikdy neoznačil ani jeden respondent.

Tabuľka 10 Používanie názorných pomôcok sestrami počas edukácie

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 3 7 %

Niekedy áno, niekedy nie 12 27 %
Často, skoro pravidelne 24 55 %

Vždy, pravidelne 5 11 %
Neviem sa vyjadriť 0 0 %

Spolu 44 100 %

03

12

24

50

Nikdy
Málokedy, iba občas
Niekedy áno, niekedy nie
Často, skoro pravidelne
Vždy, pravidelne
Neviem sa vyjadriť

Graf 10 Používanie názorných pomôcok sestrami počas edukácie

 24 (55%) respondentov v dotazníku uviedlo, že sestry počas edukácie často, skoro pravidelne 
používajú metódy názorných prostriedkov. 12 respondentov (27 %), uviedlo, že sestry používajú názorné 
pomôcky niekedy áno a niekedy nie. 5 respondentov (11 %) uviedlo, že sestry používajú metódu názorných 
prostriedkov vždy a pravidelne. 3 (7 %) označilo odpoveď, že sestry používajú názor málokedy, iba občas. 
Odpoveď nikdy a neviem sa vyjadriť neoznačil ani jeden respondent.

Tabuľka 11 Motivácia príkladom z praxe

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0 %
Málokedy, iba občas 1 2 %

Niekedy áno, niekedy nie 15 34 %
Často, skoro pravidelne 22 50 %

Vždy, pravidelne 5 11 %
Neviem sa vyjadriť 1 2 %

Spolu 44 100 %
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Graf 11 Motivácia príkladom z praxe
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 22 respondentov (50%), označilo odpoveď, že im sestry počas edukácie uvádzajú príklady z praxe 
často, skoro pravidelne. 15 (34 %), respondentov označilo odpoveď niekedy áno, niekedy nie. 5 (11 %) 
označilo odpoveď vždy, skoro pravidelne. 1 (2 %) označil odpoveď málokedy, iba občas a 1 (2 %) označil 
odpoveď, neviem sa vyjadriť. Odpoveď nikdy neoznačil ani jeden respondent. 

Tabuľka 12 Motivácia k zmene doterajšieho spôsobu života

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0,00%
Málokedy, iba občas 2 5,00%

Niekedy áno, niekedy nie 6 14,00%
Často, skoro pravidelne 20 45,00%

Vždy, pravidelne 13 30,00%
Neviem sa vyjadriť 3 7,00%

Spolu 44 100,00%
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Graf 12 Motivácia k zmene doterajšieho spôsobu života

 20 (45 %), respondentov označilo odpoveď, že ich sestry často, skoro pravidelne motivujú k tomu, 
aby zmenili svoj doterajší spôsob života. 13 (30 %), označili odpoveď, že ich sestry k tomu motivujú vždy, 
pravidelne. 6 (14 %) respondentov označilo odpoveď niekedy áno, niekedy nie. 3 (7 %) sa nevedeli vyjadriť. 
Málokedy, iba občas označili 2 respondenti (5%). Odpoveď nikdy neoznačil ani jeden respondent.

Tabuľka 13 Poskytovanie informácii sestrami

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0,00%
Málokedy, iba občas 2 5,00%

Niekedy áno, niekedy nie 2 5,00%
Často, skoro pravidelne 30 68,00%

Vždy, pravidelne 8 18,00%
Neviem sa vyjadriť 2 5,00%

Spolu 44 100,00%
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Graf 13 Poskytovanie informácii sestrami
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 30 (68 %) respondenti odpovedali, že im sestry často, skoro pravidelne poskytujú úplne a úprimné 
informácie. 8 (18 %) odpovedalo, že vždy, pravidelne sú informovaní. Málokedy, iba občas označili 2 
respondenti(5 %). 2 respondenti (5 %),  sa nevedeli k otázke vyjadriť a 2 respondenti (5 %), označili odpoveď 
málokedy iba občas. Ani jeden respondent neoznačil odpoveď nikdy.

Tabuľka 14  Pochvala a uznanie práce klientov sestrami

Možnosť odpovede počet respondentov 
[n] percentuálne vyjadrenie [%]

Nikdy 0 0,00%
Málokedy, iba občas 1 2,00%

Niekedy áno, niekedy nie 33 75,00%
Často, skoro pravidelne 6 14,00%

Vždy, pravidelne 4 9,00%
Neviem sa vyjadriť 0 0,00%

Spolu 44 100,00%
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Graf 14 Pochvala a uznanie práce klientov sestrami

 33 (75 %) respondentov uviedlo, že im sestry vyslovia uznanie niekedy áno, niekedy nie za dobré 
výsledky pri jednotlivých výkonoch. 6 (14,00 %) označili odpoveď často, skoro pravidelne. 4 respondenti (9 
%), označili odpoveď vždy, pravidelne a 1 respondent (2 %), označil odpoveď málokedy, iba občas. Odpoveď 
nikdy a neviem sa vyjadriť neoznačil ani jeden respondent.

Záver
 Výsledky uvedeného prieskumu uvádzajú strednú úroveň motivácie v edukácii v ošetrovateľskom 
procese u klientov zaradených do dlhodobého dialyzačného programu a že najzávažnejším problémom 
edukácie v súčasnej ošetrovateľskej praxi je nedostatočný dôraz na motiváciu klientov. Predpokladáme, 
že sestry si v plnej miere neuvedomujú jej dôležitosť, aby u klientov dosiahli zmenu doterajšieho spôsobu 
života. V oblasti edukácie je potrebné pripravovať edukačné sestry tak, aby mali okrem odborných vedomostí 
aj zručnosti v oblasti didaktiky ošetrovateľstva.
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VREDOVá CHOROBA DUODENA VO VZťAHU K EDUKáCII pACIENTOV
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Súhrn
Hlavnou témou práce je edukácia pacienta s vredovou chorobou duodena, pričom cieľom bolo 

poukázať na význam edukácie u pacienta s vredovou chorobou duodena, zistiť úroveň vedomostí o prevencii 
a životospráve u respondentov pri danom ochorení a zhodnotiť vplyv edukácie na zmenu životného štýlu. 
V závere je zhodnotený význam edukácie u pacienta s vredovou chorobou duodena a jej pozitívny vplyv na 
zmenu životného štýlu.

Kľúčové slová: Vredová choroba duodena. Peptický vred. Prevencia. Životospráva. Edukácia. 

Summary
The main topic of the work is the question of education in patient with the ulcer disease of duodenum. 

The target of the work was showing of importance of education in patient with the ulcer disease of duodenum, 
to find out the level of knowledge about prevention and regimen in respondents and to evaluate the influence 
of education in the change of the lifestyle. The positive influence of education for the change of lifestyle in 
patient with the ulcer disease of duodenum is discussed in the epilogue of the work.

Key words: Ulcer disease of duodenum. Peptic ulcer. Prevention. Regimen. Education. 

Úvod
Vredová choroba duodena je v súčasnosti jedno z najčastejších civilizačných ochorení. Odborná 

literatúra i praktické skúsenosti poukazujú na nedostatočnú informovanosť pacientov o vlastnom ochorení 
i o jeho prevencii, s ktorými sa stretávame v ošetrovateľstve v každodennej praxi. Cieľom práce bolo poukázať 
na význam edukácie u pacienta s vredovou chorobou duodena. 

Vredová choroba duodena a jej prevencia

Vredová choroba dvanástnika patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia tráviaceho traktu, ktoré 
spôsobuje veľké socio-ekonomické škody. Uvedená ekonomická náročnosť ochorenia vyplýva z chronického 
recidivujúceho charakteru peptických vredov, ktoré postihovali a postihujú najmä ľudí v produktívnom veku. 
Je to ochorenie vyskytujúce sa v každom veku a u oboch pohlaví, avšak typický pre ňu je častejší výskyt 
u mladších pacientov a prevažne u mužov. Kedysi bola zjavná významná závislosť na sezónnom období 
(jar, jeseň), ale v poslednej dobe sa pomaly táto typická vlastnosť vytráca. Dnešná doba prináša so sebou 
pracovný stres, nepravidelné stravovanie, zlé návyky ako fajčenie, pitie silného čaju, čiernej kávy a alkoholu, 
nedostatok odpočinku a často i zlé sociálne podmienky u niektorých sociálnych skupín, čo sa podieľa na 
zvýšenom výskyte tohto ochorenia.

Okrem bezprostredného ohrozenia života náhlymi komplikáciami sa ochorenie vyznačuje najmä 
dlhodobým a výrazným znižovaním kvality života postihnutých. Objav Helicobacter pylori má podstatný 
význam v patogenéze peptického vredu a priniesol zásadný obrat v účinnosti protivredovej liečby. Vzhľadom 
k tomu, že u vyliečených pacientov s eradikáciou Helicobacter pylori klesla ročná recidíva zo 60% na asi 10-
15%, znížil sa aj celkový výskyt tohto ochorenia. Napriek tomuto pokroku sa však naďalej vyskytujú pacienti, 
ktorých ochorenie je rezistentné voči štandardným liečebným postupom a permanentne ohrozuje svojich 
nositeľov. Je to ochorenie podieľajúce sa vo významnej miere na chorobnosti našej populácie(Mařatka, Z., 
1999, s 140).

Významnú úlohu v primárnej a sekundárnej prevencii a v liečbe vredovej choroby zohráva diéta 
a životospráva. Literatúra i naše praktické skúsenosti poukazujú na nedostatočnú úroveň vedomostí pacientov 
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o prevencii a zdravej životospráve, čo sa vo významnej miere uplatňuje na vzniku peptických vredov a recidíve 
vredovej choroby duodena. Kvalita života pacientov s vredovou chorobou duodena závisí tiež od ich postoja 
k ochoreniu, preto by mali byť kvalitne edukovaní o svojom ochorení a edukácia by sa mala stať súčasťou 
liečby, čím sa celkovo zvýši kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

Vredová choroba duodena ako ošetrovateľský problém

Problematika vredovej choroby duodena nás zaujala z dvoch hľadísk. Pretože i napriek výraznému 
pokroku v etiológii, patogenéze, ale hlavne v liečbe i prevencii tohto ochorenia v poslednom desaťročí ostáva 
stále aktuálna, venovali sme tejto problematike prvú časť prieskumnej sondy. V druhej časti práce sme sa 
zamerali na edukáciu, jej význam a prínos k zvýšeniu vedomostí o ochorení, jeho prevencii, s cieľom zlepšiť 
poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť a kvalitu života pacientov s vredovou chorobou duodena.

prieskum orientovaný na edukáciu pacienta s vredovou chorobou duodena

V období september až december 2007 sme na Internej klinike a u ambulantných pacientov na 
endoskopickom pracovisku Internej kliniky ÚVN v Ružomberku formou anonymného dotazníka zisťovali 
úroveň vedomostí o prevencii a životospráve u zámerne vybraných respondentov s týmto ochorením, u 
ktorých bol zhodnotený aj význam kvalitnej edukácie na zmenu ich životného štýlu. Dotazník obsahoval 20 
zatvorených otázok a obsahoval i otázky na všeobecnú identifikáciu respondentov (vek, pohlavie, vzdelanie 
a rodinný stav). Vyplnenie dotazníka bolo dobrovoľné a anonymné. Cieľom prieskumnej sondy bolo zistiť 
úroveň vedomostí o prevencii a o životospráve u respondentov pri danom ochorení, poukázať na význam 
edukácie u pacienta s vredovou chorobou duodena, a tiež sme hodnotili vplyv edukácie na zmenu životného 
štýlu.

Vzorku prieskumnej sondy  tvorilo 55 zámerne vybratých respondentov s daným ochorením zložených 
z pacientov s vredovou chorobou duodena vo veku od 20 do 80 rokov, priemerný vek bol 37,46 roka. Z 55 
respondentov bolo 20 žien a 35 mužov. Všetci respondenti boli oboznámení s cieľom dotazníka a boli im 
poskytnuté všetky potrebné informácie pre jeho vyplnenie. Z celkového počtu 55 dotazníkov sme zozbierali 
52 správne vyplnených. Celková návratnosť bola 94,5%. 

Základné vzdelanie malo ukončené 8 (15,38 %) respondentov z toho 5 (9,62 %) mužov a 3 (5,77 %) 
ženy, stredné odborné vzdelanie bez maturity malo 11 (21,15 %) respondentov, z toho 7 (13,46 %) mužov a 4 
(7,69 %) ženy. Stredné s maturitou malo 21 (40,38 %)  respondentov z toho 14 (26,92 %) mužov a 7 (13,46 
%) žien. Vysokoškolské vzdelanie malo 12 (23,08 %) respondentov z toho 7 (13,46 %) mužov a 5 (9,62 %) 
žien. 

Z celkového súboru 52 respondentov bývalo v meste 35 (67,31 %) respondentov z toho 21 (40,38 %) 
mužov a 14 (26,92 %) žien. V obci bývalo 17 (32,69 %) respondentov, z toho 12 (23,08 %) mužov a 5 (9,62 
%) žien.

Výsledky prieskumu orientovaného na edukáciu pacienta s vredovou chorobou duodena

Prvým z prieskumných problémov našej prieskumnej sondy bolo zistiť aká je úroveň vedomostí 
pacientov o príčinách vzniku vredovej choroby duodena. V našom prieskume sa tejto problematike venovali 
otázky č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a dospeli sme k tomu, že primerané vedomosti o vredovej chorobe a jej možných 
komplikáciách malo iba niečo viac ako 50 % respondentov. U 28,85 % pacientov v našom súbore, prevažne 
u mužov (30,30 %) sa jednalo o recidívu ochorenia, už sa na vredovú chorobu liečili, čo odpovedá približne 
údajom uvádzaným Jurgošom (2006, s.280), ktorý udáva jej 20-50 % výskyt. 32,69 % respondentov, prevažne 
muži (60,25 %) hlavne zo skupiny s recidívou vredov, potvrdilo v našom prípade i rodinný výskyt ochorenia, 
čím možno poukázať i na genetickú záťaž, v čom sa naše výsledky zhodujú s údajmi Mařatku (1999, 140 - 
150). Sezónnu závislosť ochorenia priznalo až 59,62 % respondentov, čo je viac ako uvádza Mařatka (1999, 
140 - 150). Vplyv stresu a emócií na ťažkostiach pripustilo 69,23 % respondentov. Na ochorenia, ktoré by 
mohli mať buď sami alebo ich liečba vplyv na vznik vredov sa liečilo celkovo 61,54 % respondentov, bez 
pridruženého ochorenia bolo 38,46 %. Celkovo, vzhľadom na získané výsledky, možno povedať, že úroveň 
vedomostí o príčinách vzniku vredovej choroby duodena nie je dostatočná. Pacienti nepoznajú dostatočne 
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príčiny vzniku vredovej choroby duodena a jej komplikácie a majú nedostatočné vedomosti o rizikových 
faktoroch daného ochorenia.

Druhým prieskumným problémom bolo, či majú pacienti s vredovou chorobou duodena dostatok 
vedomostí o prevencii a životospráve a či je táto dostatočná. Na základe  sme dospeli k informáciám, že skoro 
polovica respondentov (44,23 %) sa dostavila na vyšetrenie neskoro. Dodržiavanie zdravej životosprávy má 
v prípade našich respondentov nízku úroveň. Problémy so spánkom uvádzal tiež veľký počet respondentov, 
pričom prevažovali ženy (42,08 %) nad mužmi (39,39 %). Len (38,46 %) respondentov udávalo, že trávi 
voľný čas aktívne, ostatní (61,54 %) pasívne. Vzhľadom na získané výsledky možno konštatovať, že úroveň 
vedomostí o prevencii a životospráve pri vredovej chorobe duodena nie je dostatočná. 

Prieskumnou sondou bolo zistené, že edukácia u pacientov s vredovou chorobou duodena je 
dostatočná, respondenti uvádzali, že majú informácie prevažne od zdravotníckych pracovníkov (59,15 %). 
Najviac informácii o prevencii vredovej choroby a životospráve uviedli, že získali od lekárov (46,15 %), potom 
od sestier (36,54 %) a až potom z iných zdrojov (televízia, rozhlas, časopisy, a i.). Respondenti uviedli, že ich 
vedomosti a informovanosť o ochorení a životospráve viedla väčšinou k zlepšeniu zdravotného stavu (63,46 
%).

Zo zistených výsledkov vyplýva, že edukácia u pacientov s daným ochorením má veľký význam. 
Zmenu životného štýlu spôsobenú edukáciou uviedli respondenti, že ovplyvnila výskyt ich zažívacích ťažkostí 
významne u  34,62 % (viac u žien – 42,08 % ako u mužov – 24,24 %). Čiastočne uviedli u 50 % a neovplyvnila 
u 15,38 % respondentov (viac u mužov – 18,18 % ako u žien – 10,52 %). Z týchto výsledkov sa domnievame, 
že edukácia je ešte stále nedostatočná a treba jej venovať vyššiu pozornosť. I napriek tomu, že informácie 
získané pri edukácii viedli k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu respondentov, len u časti pacientov 
prispeli k zmene životného štýlu, čo malo v ďalšom kroku pozitívny vplyv i na výskyt zažívacích ťažkostí. 
Príčinou môžu byť zaužívané stereotypy a nedostatočná vôľa realizovať zmeny vo svojom živote.

Najväčší výskyt vredovej choroby duodena sme zaznamenali v ekonomicky činnom veku, t.j. od 20 
do 60 rokov – z celkového počtu to bolo 82,69% respondentov, z toho väčšina boli muži od 20 do 40 rokov 
(28,85 %) v čom sa nami získané výsledky zhodujú s údajmi Mařatku (1999) i Jurgoša (1998).

Po stránke vzdelania väčšina respondentov (61,53 %) mala ukončené stredoškolské vzdelanie 
(stredné odborné bez maturity 21,15 % a s maturitou 40,38 %) a väčšina 35 (67,31 %) respondentov žije v 
meste. Zistili sme, že vzdelanie nemá vplyv na osvojovanie si nových návykov a na zmenu životného štýlu.

Záver a návrhy pre prax

Významným celospoločenským trendom je v súčasnosti podpora zdravia ako proces aktívneho 
prístupu k vlastnému zdraviu a zdraviu iných. Jej cieľom je výrazným spôsobom ovplyvniť spôsob života ľudí, 
a tým nielen predchádzať chorobám, ale predovšetkým zdravie udržiavať a upevňovať.

V našej práci sme sa zaoberali jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich civilizačných ochorení, vredovej 
chorobe duodena, na ktorého vzniku i na recidívach sa často podieľa nedostatok vedomostí pacientov 
o ochorení a o jeho prevencii. Na základe získaných výsledkov prieskumu u pacientov s vredovou chorobou 
duodena sme dospeli k záveru, že edukácia u pacientov o danom ochorení, o príčinách jeho vzniku, rizikových 
faktoroch, o jeho prevencii, o diéte a životospráve,  je veľmi dôležitá, no je v praxi nedostatočná.

Pre zlepšenie kvality života a predchádzaniu recidív vredovej choroby duodena je preto potrebné 
zaviesť do praxe nasledujúce intervencie :

zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o vredovej chorobe duodena prostredníctvom edukáciou •	
s dôrazom na správnu životosprávu a diétu formou organizovania odborných besied, rozhovorov a 
rozprávania
zvýšiť osvetovú činnosť vypracovaním materiálov o životospráve a diéte pri vredovej chorobe duodena •	
– brožúry, letáky – a ich rozmiestnením v ambulancii a na oddelení
zvýšiť úroveň prípravy sestier v pedagogike a odborovej didaktike a vytvoriť im materiálne •	
a priestorové podmienky pre edukáciu v praxi a zapojiť do edukačnej činnosti všetkých zdravotníckych 
pracovníkov.
vytýčiť kompetencie edukačných sestier v edukácii v ošetrovateľskom procese, ktoré budú podkladom •	
pre ich legislatívne spracovanie
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NIEKONwENCJONAlNE METODy lECZENIA w OpINIACH MIEZKAńCów MIASTA STAlOwA wOlA 
I pOwIATU STAlOwOwOlSKIEgO

Król P., Zaborniak S., Bajorek W.

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego

Streszczenie
Badania wniosły dokładniejsze rozpoznanie uwarunkowań stosowania niekonwencjonalnych metod 

leczenia wśród mieszkańców miasta Stalowej Woli oraz mieszkańców wsi w powiecie stalowowolskim. 
Pozwoliły również na poznanie: zachowań społeczeństwa miasta Stalowej Woli oraz społeczności wiejskiej 
powiatu stalowowolskiego wobec niekonwencjonalnych metod leczenia, przyczyn sięgania po te metody, 
opinii społeczeństwa na temat współpracy medycyny klinicznej i alternatywnej, oraz na temat funkcjonowania 
modelu medycyny niekonwencjonalnej.Analiza materiału badawczego pozwoliła stwierdzić, że zjawisko 
korzystania z metod niekonwencjonalnych istnieje oraz występuje w stopniu bardzo istotnym – interesuje 
się nim zdecydowana większość społeczeństwa zarówno w mieście jak i na wsi. Tak więc wobec ogromnej 
popularności medycyny alternatywnej w państwach zachodnich - także w Polsce jej popularność  wzrasta, a  
społeczeństwo jest obecnie bardzo otwarte na te metody. 

Słowa kluczowe: Medycyna niekonwecjonalna. Sondaż diagnostyczny. 

Summary
The research represented a more thorough recognition of using non-conventional methods of treatment 

between the dwellers of Stalowa Wola and neighbouring villages in the region. The understanding of society’s 
behaviour upon the non-conventional  methods of treatment, reasons for using it, the inhabitants’ opinion 
on cooperation of clinical and alternative medicine as well as the the function of model of non-conventional 
medicine was recognized due to the research. Analysis of research material allowed to conclude that the 
pheonmenon of using non-conventional medicine is present and even thriving – the majority of dewllers 
of both the town as well as the villages is interested in it. Thus, due to the popularity of non- conventional 
medicine in Europe, it is also increasing in Poland and the society is willing to use it.

Key words: Non-conventional medicine. Diagnostic questionnaire. 

Celem prezentowanych badań jest rozpoznanie uwarunkowań stosowania niekonwencjonalnych 
metod leczenia wśród mieszkańców miasta Stalowa Wola oraz mieszkańców  wsi w powiecie  stalowowolskim. 
Brak szczegółowych opracowań na temat poglądów i postaw społeczeństwa wobec metod alternatywnego 
leczenia był inspiracją do próby własnej jednak mającej charakter obiektywny oceny tego problemu. W 
badaniach skupiono się przede wszystkim na identyfikacji zachowań społeczeństwa miasta Stalowa Wola 
oraz społeczności wiejskiej powiatu stalowowolskiego wobec niekonwencjonalnych metod leczenia jak 
również na poznaniu powodów  korzystania z medycyny alternatywnej przez badaną  społeczność miejską i 
wiejską. 
 Suma szczegółowych aspektów dotyczących korzystania  z medycyny alternatywnej badanej populacji 
dotyczyła odpowiedzi na pytanie 
Czy znajomość i wykorzystanie niekonwencjonalnych metod leczenia przez mieszkańców miasta Stalowa 
Wola i powiatu stalowowolskiego jest zależna od ich cech psychospołecznych?

Metoda 
„Badania  społeczne polegają  na  systematycznej obserwacji życia  społecznego w celu odkrycia i 

zrozumienia prawidłowości, które wykazuje przedmiot obserwacji”.128Celem każdego badania jest wzbogacenie 
naszej wiedzy. Podstawową racją bytu każdego badania jest przyczynienie się do zrozumienia jakiegoś, 
choćby bardzo drobnego wycinka rzeczywistości. Struktura, powstająca z ogromnej ilości bardzo drobnych 
128  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s.12.
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wycinków, daje to, co nazywamy światem.   Badania mogą służyć wielu celom. Według Earla Babbie „trzy 
najczęstsze i najbardziej użyteczne cele badań to eksploracja, opis i wyjaśnianie.”129

 „Zwykło się mówić, iż każdy badacz zmierza do tego, by poznać prawdę, by dać  prawdziwy obraz tego 
wycinka rzeczywistości, który bada. Byłaby tedy prawda celem najgłówniejszego poznania naukowego”.130 
Według Jerzego Brzezińskiego „Nie ma większej radości niż radość znalezienia prawdy”.131

Według definicji Alfreda Wojciecha Maszke – „Podstawowym celem nauki jest poznanie prawdy 
– tj. zdobycie dającej się zweryfikować wiedzy, umożliwiającej wyjaśnienie, przewidywanie i zrozumienie 
interesujących nas zjawisk.”132

Jak wynika z przyjętych definicji – każde badanie naukowe prowadzone jest w określonym celu.
 Zatem celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie uwarunkowań stosowania 
niekonwencjonalnych metod leczenia wśród mieszkańców miasta Stalowa wola oraz mieszkańców  
wsi w powiecie  stalowowolskim.

Wiedza na temat niekonwencjonalnych metod leczenia stale się rozszerza  i pogłębia. Wymaga to zatem 
okresowej aktualizacji opracowań tej problematyki, stanowiącej jeden  z istotnych elemen tów poszukiwań różnych 
metod leczenia, nie tylko w medycynie naukowej ale też niekonwencjonalnej. 

Brak szczegółowych opracowań na temat poglądów i postaw społeczeństwa wobec metod 
alternatywnego leczenia był inspiracją do próby własnej oceny tego problemu. Każde badanie naukowe 
dotyczy określonych osób, przedmiotów, zjawisk czy zdarzeń, które interesują badającego z punktu widzenia 
ich właściwości, czyli cech. „Jeżeli badana przez nas właściwość przybiera różne i co najmniej dwie wartości, 
to jest zmienna.”133 W zależności od tego, jaki związek między poszczególnymi cechami, jaki jest kierunek 
zależności między nimi, która zmienna wpływa na inne, a która podlega wpływom zmienne klasyfikowane 
są na zmienne:  zależne, niezależne i pośredniczące. Zmienne zależne podlegają wpływom jednej lub 
większej liczbie zmiennych niezależnych lub pośredniczących. Zmienną zależną w badaniach jest czynnik, 
który zmienia się pod wpływem określonych oddziaływań. Zmienne niezależne nie podlegają wpływom 
innych zmiennych. Zmiennymi niezależnymi w badaniach pedagogicznych są działania, których celem 
jest spowodowanie określonych skutków w rozwoju umysłowym, społecznym, fizycznym. Do zmiennych 
niezależnych zalicza się też cechy osobowości badanych oraz czynniki środowiskowe, jak np. wiek badanych, 
płeć, poziom wykształcenia itp. Zmienne pośredniczące to zmienne, które nie są objęte kontrolą  w czasie 
przeprowadzania badań, ale mogą one wpływać na końcowy rezultat badań.

W prezentowanej analizie zmienną zależną jest znajomość i wykorzystanie niekonwencjonalnych metod 
leczenia. Zmienne niezależne to wiek, płeć ankietowanych, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania. Za 
pomocą tych zmiennych starano się wyjaśnić popularność stosowania naturalnych  metod leczenia, czynniki 
wpływające na korzystanie z tych metod, opinie na temat współpracy medycyny klinicznej i alternatywnej 
oraz funkcjonowania modelu medycyny niekonwencjonalnej. W celu komunikatywnego opisu zmiennych 
należy posłużyć się określonymi wartościami opisowymi. Te czynniki wskazujące, jaka jest badana cecha - to 
wskaźniki. Według definicji S. Nowaka – „Wskaźnik – to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na podstawie 
zajścia którego wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodobieństwem, bądź wreszcie z 
prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje.”134Wskaźnik 
jest to pewna właściwość, po której można rozpoznać, że dane zjawisko wystąpiło. „Każdy wskaźnik, aby 
mógł pełnić swoją funkcję, musi być zjawiskiem obserwowalnym, podczas gdy zjawisko wskazywane jest 
nieobserwowalne, choć może być obserwowalne.”135 W doborze i interpretacji wskaźników dla badanych 
zjawisk zachodzi potrzeba starannego prześledzenia, czy w toku badań spełniały one przynależne im funkcje, 
takie jak: komunikacyjną, ekspresyjną i informacyjną. W zależności od charakteru wskazywanego zjawiska i 
od rodzaju związku łączącego zjawisko ze wskaźnikiem wskaźniki dzielą się na: definicyjne, empiryczne      i 
inferencyjne. Wskaźniki definicyjne występują wtedy, gdy wynikają z definicji pewnego faktu czy zjawiska. Za 
pomocą tego wskaźnika definiowana jest cecha, będąca przedmiotem badania.
129  Tamże, s.110.
130  J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996, s. 30.
131  Tamże,  s. 30.
132  por. A., W. Maszke, , Metodologiczne..., s. 20.
133  A. W. Maszke, Metodologiczne..., s.59.
134  T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 33.
135  A. W. Maszke, Metodologiczne..., s. 67.
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W prezentowanych badaniach  zastosowano część kafeterii półotwartych, czyli zawierających jeden 
punkt oznaczony słowem “inne”. Zastosowano kafeterie koniunktywne tzn. dające możliwość wybrania kilku 
możliwych odpowiedzi. 

Kwestionariusz ankiety zawiera metryczkę, w której znajdowały się 4 pytania, dotyczące płci, wieku, 
miejsca zamieszkania i wykształcenia respondenta oraz pytania zasadnicze. W pozostałej części wykorzystano 
19 pytań. Zasadnicze pytania ankiety badały kwestie częstotliwości korzystania z niekonwencjonalnych metod 
leczenia, określenia stosowanych terapii, subiektywne odczucie ankietowanych o ich popularności, łatwość 
lub trudność dostępu do takich metod, oraz przyczyn sięgania po nie. 

Badając problem, dotyczący motywów i przesłanek skłaniających do korzystania z metod 
niekonwencjonalnych sformułowano zarówno bezpośrednie pytanie ankiety – rozstrzygające czy do 
korzystania z niekonwencjonalnych metod leczenia najbardziej skłaniają ankietowanych niższe koszty terapii 
niż w leczeniu klinicznym, czy raczej ostrożność w stosowaniu leków chemicznych, czy też nieskuteczność 
medycyny naukowej w pewnych schorzeniach, czy może przekonanie, że metody niekonwencjonalne są 
bliższe natury, czy wreszcie zła jakość usług medycznych. 

Pytania badały oczekiwania ankietowanych wobec osób zajmujących się zdrowiem, ich stanowisko 
względem naukowej służby zdrowia oraz ewentualne zastrzeżenia do niej, badano opinie i stanowiska 
ankietowanych w kwestii błędów medycyny klinicznej. Ponadto badano oczekiwania ankietowanych w 
stosunku do postaw naturoterapeutów wobec medycyny naukowej.  

W celu poszukiwania optymalnego modelu medycyny niekonwencjonalnej w zakresie opieki nad 
zdrowiem skupiono się na wypowiedziach respondentów, które dotyczyły potrzeby wprowadzenia w Polsce 
specjalistycznej edukacji z zakresu terapii niekonwencjonalnych oraz potrzeby uregulowań prawnych w tym 
zakresie.

Użyto stosunkowo zróżnicowanych pytań, aby zbadać czy istnieje wiele zależności związanych z 
uwarunkowaniem stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia.

Tabela 1 Charakterystyka respondentów

Wyszczególnienie Ogółem badanych
Miejsce zamieszkania

Miasto Wieś
L % L % L %

Ogółem 224 100 114 50,9 110 49,1
Płeć
badanych

kobiety 141    62,9 74 33,0   67 29,9
mężczyźni   83    37,1 40 17,9  43 19,2

Wiek badanych do 40 lat  85    37,9 47 21,0  38 16,9
powyżej 40 lat 139   62,1 67 29,9  72 32,2

Poziom 
wykształcenia
badanych

wyższe  65 29,1 41 18,4 24 10,7
pomaturalne  44 19,6 24 10,7 20   8,9
średnie  48  21,4  17  7,6 31 13,8
zawodowe  33 14,7 16  7,1 17 7,6
podstawowe   34  15,2 16  7,1  18  8,1

Badania prowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzono w przeciągu czterech 
miesięcy (wrzesień 2007 r. - styczeń 2008 r.) na 114 osobach zamieszkałych w Stalowej Woli oraz 110 
mieszkańców wsi powiatu stalowowolskiego (Tab 1).  Przeprowadzenie badań społeczności miejskiej i 
wśród mieszkańców wsi za pomocą ankiety umożliwiło empiryczne opracowanie wyników, których celem 
jest uzyskanie odpowiedzi na pytania postawione w problemach badawczych oraz sprawdzenie słuszności 
przyjętych hipotez. Ten ostatni etap badań jest przedmiotem dalszej części  pracy.
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prezentacja wyników badań :

Pierwszy badany aspekt dotyczył pytania – czy respondenci korzystali z niekonwencjonalnych metod 
leczenia - jeśli tak, to jak często; przy czym zaproponowano tu 4 odpowiedzi. Otrzymano następujące wyniki 
(Wykres 1):

W Stalowej Woli z alternatywnych metod leczenia korzystało 86 (75,4%) respondentów, w tym:
regularnie - 15 (13,1 %) osób,•	
stosunkowo często - 32 (28,1 %) osób,•	
w sytuacji, gdy to konieczne - 27 (23,7 %) osób,•	
sporadycznie - 12 (10,5 %) osoby.•	

28 (24,6%) respondentów z miasta  w ogóle z takich metod nie korzystało.Wśród społeczności wiejskiej 
powiatu stalowowolskiego 88 osób (80%) korzystało z niekonwencjonalnych metod leczenia i tak:

regularnie - 8 (7,3 %) osób,•	
stosunkowo często - 31 (28,2 %) osób,•	
w sytuacji, gdy to konieczne - 28 (25,4 %) osób,•	
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Wykres 1 Korzystanie z niekonwencjonalnych metod leczenia w mieście oraz wśród 
społeczności wiejskiej

Następnie  zbadano zależności stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia od cech 
psychospołecznych społeczności miejskiej i wiejskiej, tj. od wieku, płci i wykształcenia. 

Wśród badanych 74 (64,9 %) osób w mieście, praktycznie korzystających z alternatywnych metod 
leczenia, czyli regularnie, stosunkowo często i w sytuacji, gdy to konieczne – 55 (48,2 % respondentów) to 
osoby  w wieku powyżej 40 lat, 19  (16,7 %) w wieku poniżej 40 lat.

Wśród 40 (35,1 %) osób w mieście, które nie korzystały, bądź sporadycznie korzystały z medycyny 
naturalnej – 28 (24,6 %) osób to osoby w wieku do 40 lat, 12 (10,5 %)  osób powyżej 40 lat. (Tab. 2)
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Tabela 2  Korzystanie z medycyny alternatywnej przez mieszkańców   
Stalowej Woli  w zależności od wieku

Przedział wiekowy  badanych
Stosowanie naturalnych metod leczenia

regularnie, stosunkowo często, 
w sytuacji, gdy to konieczne

sporadycznie lub wcale

powyżej  40 lat  55  12
do  40 lat 19 
Razem 74 40

Analiza badań wykazała, że z naturalnych terapii praktycznie korzystało 50,9%  ankietowanych, 
znajdujących się w przedziale wiekowym powyżej 40 lat, 10 % w wieku do 40 lat. Z kolei wśród 39,1 % 
respondentów nie korzystających z tego typu terapii, bądź korzystających sporadycznie – 14,6% stanowiła 
grupa powyżej 40 lat, 24,5 % - grupa znajdująca się w przedziale do 40 lat. 

Wykres 2 Korzystanie z medycyny alternatywnej przez  społeczność wiejską  według  wieku 

Jak wynika z obliczeń - poziom wykształcenia wśród  osób praktycznie stosujących terapie naturalne 
w mieście Stalowa Wola był zróżnicowany - jeśli chodzi   o wykształcenie wyższe i pomaturalne - największy 
odsetek stanowiła grupa osób posiadających wykształcenie wyższe – 29 %  oraz pomaturalne – 14%, 
natomiast wyrównany jeśli chodzi o wykształcenie podstawowe, zawodowe i średnie - i wynosił 7 - 7,9 % 
ankietowanych. Wśród osób stosujących naturalne terapie sporadycznie lub wcale - 4,4 % stanowiły osoby z 
wykształceniem wyższym, 5,3% z pomaturalnym, 7,8 ze średnim i po 8,8 % z podstawowym i zawodowym. 

Wśród osób zamieszkałych na wsi, grupa respondentów stosujących alternatywne metody leczenia 
regularnie, stosunkowo często lub w sytuacji, gdy to konieczne liczyła 67 (60,9 %) osób, w tym: 19 osób (17,3 
%) z wykształceniem wyższym, 15 (13,7 %) z pomaturalnym, 22 osoby (20 %) z wykształceniem średnim, 5 
(4,5 %) z zawodowym, 6 (5,4 %) z podstawowym. 

Natomiast wśród 43 osób (39,1 %) nie korzystających  z medycyny naturalnej lub korzystających 
sporadycznie - po 8 osób (7,3 %) posiadało wykształcenie wyższe i średnie, 7 (6,3 %) pomaturalne, po 10 
osób (9,1 %) podstawowe i zawodowe. 

Z zebranych danych wynika, że poziom wykształcenia wśród  osób praktycznie stosujących 
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terapie naturalne w powiecie stalowowolskim był zróżnicowany: największy odsetek stanowiła grupa osób 
posiadających wykształcenie średnie – 20 %, wyższe 17,3 %, oraz pomaturalne – 13,7 %, natomiast 
wyrównany jeśli chodzi o wykształcenie podstawowe, zawodowe i wynosił 4,5 – 5,4 % ankietowanych. 
Wśród osób stosujących naturalne terapie sporadycznie lub wcale – 9,1 % stanowiły osoby z wykształceniem 
podstawowym i zawodowym, 7,3 % z wyższym i średnim, najmniej - 6,3 %  z pomaturalnym. 

W celu zbadania zależności  stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia przez mieszkańców 
powiatu stalowowolskiego od płci, zastosowano również test niezależności Chi – kwadrat, a na podstawie 
tabeli 3 utworzono tabelę pomocniczą rozkładu Chi – kwadrat.

Tabela 3 Zależność korzystania z naturalnych metod leczenia wśród społeczności
wiejskiej od poziomu wykształcenia

Σk Σw n fo = Σk x Σw 
    n fe –fo (fe –fo)² (fe –fo)²

      fo
 i
ii
iii
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

67
43
67
43
67
43
67
43
67
43

27
27
22
22
30
30
15
15
16
16

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

16,445
10,555
13,400
  8,600
18,273
11,727
9,136
5,864
9,745
6,255

  2,555
- 2,555
  1,600
- 1,600
  3,727
- 3,727
- 4,136
  4,136
- 3,745
   3,745

6,528
 6,528
  2,560
  2,560
13,891
13,891
17,106
17,106
14,025
14,025

  0,397
  0,618
  0,191
  0,298
  0,760
  1,185
  1,872
  2,917
  1,439
  2,242

Σ 11,919

Interpretując wynik współczynnika kontyngencji „C”= 0,75 według klucza z tabeli 2, otrzymujemy  
bardzo wysoką  korelację między zmiennymi, co potwierdza przekonanie, że poziom wykształcenia  
różnicuje korzystanie z naturalnych metod leczenia przez społeczność zamieszkałą w powiecie 
stalowowolskim.

podsumowując wyniki powyższych badań  można stwierdzić, że prawdziwą jest postawiona 
hipoteza: „Popularność niekonwencjonalnych metod leczenia wśród mieszkańców miasta Stalowa Wola i 
powiatu stalowowolskiego jest zależna od ich cech psychospołecznych.” Zainteresowanie respondentów 
medycyną naturalną wśród mieszkańców miasta Stalowa wola  przedstawia się następująco: 15 osób (13,1 
%) korzystało regularnie z niekonwencjonalnych metod leczenia, 37 (28,1 %) stosunkowo często, 27 (23,7 
%)  w sytuacji, gdy to konieczne, 12 (10,5 %) korzystało sporadycznie, 28 (24,6 %) nie korzystało z tych 
metod. Dane powyższe przedstawia następujący wykres:

regularnie
13,1%

stosunkow o czêsto
28,1%

w  sytuacji, gdy to 
konieczne

23,7%

sporadycznie
10,5%

nie korzysta³y
24,6%

Wykres 3 Korzystanie z niekonwencjonalnych metod leczenia w Stalowej Woli
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Jeżeli chodzi o zainteresowanie naturalnymi terapiami wśród społeczności wiejskiej w powiecie 
stalowowolskim, to: 8 osób (7,3 %) korzystało regularniez niekonwencjonalnych metod leczenia, 31 osób 
(28,2 %) korzystało stosunkowo często, 28 osób (25,4 %) korzystało w sytuacji, gdy to konieczne, 21 osób 
(19,1 %) korzystało sporadycznie, 22 osoby (20 %) nie korzystały z tych metod. 

Wykres 4 Korzystanie z niekonwencjonalnych metod leczenia  przez społeczność
powiatu stalowowolskiego

 W celu lepszego zobrazowania popularności zjawiska,  zostało postawione pytanie, które dotyczyło 
subiektywnego odczucia popularności niekonwencjonalnych metod leczenia.

w mieście odpowiedzi były różne i tak: 34 osoby (29,8 %) stwierdziły, że metody są obecnie bardzo 
popularne, 46 osób (40,3 %) uważało, że metody są stosunkowo popularne, korzysta z nich większość 
społeczeństwa, 28 osób (24,6%)  uważało, że metody są  mało popularne, natomiast  6  (5,3 %) uważało, że 
korzystają  z nich nieliczni.  

Zdaniem   większości  ankietowanych  w  społeczności   wiejskiej   –   metody  naturalne są stosunkowo 
popularne, korzysta z nich większość społeczeństwa (taki pogląd podzielało 80 osób - 72,7 %), 8 (7,3 %) 
uważało je za bardzo popularne, 13  (11,8 %) stwierdziło, że są one mało popularne, a tylko 9 (8,2 %) osób 
uważało, że korzystają z nich nieliczni. 
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Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że większość ankietowanych zarówno w mieście jak i 
na wsi ma praktycznie łatwy dostęp do terapii niekonwencjonalnych, korzystając z ogłoszeń, z informacji od 
znajomych. Respondenci byli zgodni co do polecania tych metod osobom bliskim i znajomym.

„Jakie metody medycyny alternatywnej są najczęściej stosowane przez społeczeństwo Stalowej 
woli  i powiatu?”

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, poproszono, by respondenci zaznaczyli metody, z których 
najczęściej korzystali. Ankietowani zaznaczali po kilka odpowiedzi i tak:

w mieście najwięcej osób korzystało z ziołolecznictwa -73 odpowiedzi (64 %), homeopatii - 63 
odpowiedzi (55,3 %), masażu – 42 (36,8 %).
Pozostałe odpowiedzi dotyczyły: bioenergoterapii - 41 odpowiedzi (36 %), akupunktury - 21 odpowiedzi (18,4 
%). Wśród innych metod znalazło się  leczenie dietą – 26 (22,8 %) i kręgarstwo – 16 (14 %).

w społeczności wiejskiej najczęściej stosowane metody to również: ziołolecznictwo - 71 odpowiedzi 
(64,5 %), masaże – 46 (41,8 %), homeopatia - 43 (39,1 %), bioenergoterapia – 42 (38,2 %), akupunktura – 32 
(29,1 %). Inne stosowane metody to leczenie dietą – 17 (15,5 %) i kręgarstwo - 14 (12,7 %).
 Reasumując wyniki - wśród ankietowanych zamieszkałych zarówno w mieście Stalowa wola, jak i 
w powiecie stalowowolskim najbardziej znane i stosowane naturalne metody leczenia to:

ziołolecznictwo – 144 odpowiedzi (64,3%),- 
homeopatia – 106 odpowiedzi (47,3%),- 
masaże – 88 odpowiedzi (39,3%),- 
bioenergoterapia – 83 odpowiedzi (37%),- 
akupunktura – 53 odpowiedzi (23,7%),- 
leczenie dietą – 43 odpowiedzi (19,2%),- 
kręgarstwo – 30 odpowiedzi  (13,4%).- 

Metody, z których korzystali ankietowani, przedstawia poniższy wykres:
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„Co najbardziej skłania mieszkańców Stalowej woli oraz osoby zamieszkałe na wsi do korzystania z 
medycyny naturalnej?” 

Respondentom przedstawiono kilka możliwości: czy do korzystania z niekonwencjonalnych metod 
leczenia najbardziej skłania ankietowanych nieskuteczność medycyny klinicznej w pewnych schorzeniach lub 
zła jakość usług medycznych, czy też niższe koszty terapii niż w leczeniu medycznym, czy raczej ostrożność 
w stosowaniu leków chemicznych, czy  może przekonanie, że metody niekonwencjonalne są bliższe natury. 
Dano też ankietowanym możliwość innej wypowiedzi.
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Wykres 7 Przesłanki wskazujące na stosowanie niekonwencjonalnych metod
leczenia przez mieszkańców miasta oraz wsi

Respondentom postawiono pytanie pomocnicze, dotyczące postaw lekarzy wobec 
niekonwencjonalnych metod leczenia.

Nikt z respondentów zamieszkałych w Stalowej Woli nie zaznaczył, że lekarze są nastawieni przychylnie 
do tych metod, 37 osób (32,5 %) zaznaczyło, że lekarze nie są zwolennikami medycyny naturalnej, ale nie 
odradzają ich stosowania, 22 osoby (19,3 %) uważały, że większość lekarzy popiera terapie naturalne, 16 
respondentów (14 %) podkreśliło, że jedynie niewielka część lekarzy uznaje wartość terapii naturalnych, 31 
osób (27,2 %) wyraziło pogląd, że lekarze zdecydowanie odradzają terapie niekonwencjonalne. Pojawiły 
się też inne wypowiedzi - 8 (7 %) osób uważało, że w gabinetach lekarze nie rozmawiają z pacjentami, więc 
trudno im coś powiedzieć na ten temat. 

Ankietowani powiatu stalowowolskiego postawili bardzo zróżnicowane odpowiedzi: 4 osoby (3,6 %) 
uważały, że lekarze  są bardzo przychylnie nastawieni do metod medycyny naturalnej, 18 respondentów (16,4 
%) zaznaczyło, że lekarze nie są zwolennikami medycyny naturalnej, ale nie odradzają ich stosowania, 15 
(13,6 %) wyraziło pogląd, że większość lekarzy popiera terapie naturalne, 38 (34,6 %)  podkreśliło, że jedynie 
niewielka część lekarzy uznaje wartość terapii naturalnych, 15  (13,6 %) uznało, że lekarze zdecydowanie 
odradzają terapie niekonwencjonalne. 20 osób (18,2 %) wybrało inną wypowiedź i tak: 14 z nich napisało, że 
lekarze popierają te metody, ale nie chcą się do tego przyznać, a 6 osób uważało, że lekarze nie wyrażają 
swojego zdania na ten temat, ponieważ nie chcą rozmawiać z pacjentami.
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Wykres 8 Postawy lekarzy wobec niekonwencjonalnych metod leczenia  w odczuciu

respondentów miasta i wsi

Badania wniosły dokładniejsze rozpoznanie uwarunkowań stosowania niekonwencjonalnych metod 
leczenia wśród mieszkańców miasta Stalowej Woli oraz mieszkańców wsi w powiecie stalowowolskim. 
Pozwoliły również na poznanie: zachowań społeczeństwa miasta Stalowej Woli oraz społeczności wiejskiej 
powiatu stalowowolskiego wobec niekonwencjonalnych metod leczenia, przyczyn sięgania po te metody, 
opinii społeczeństwa na temat współpracy medycyny klinicznej i alternatywnej, oraz na temat funkcjonowania 
modelu medycyny niekonwencjonalnej.

Analiza materiału badawczego pozwoliła stwierdzić, że zjawisko korzystania z metod 
niekonwencjonalnych istnieje oraz występuje w stopniu bardzo istotnym – interesuje się nim zdecydowana 
większość społeczeństwa zarówno w mieście jak i na wsi. Tak więc wobec ogromnej popularności medycyny 
alternatywnej w państwach zachodnich - także w Polsce jej popularność  wzrasta, a  społeczeństwo jest 
obecnie bardzo otwarte na te metody. 

W wyniku badań stwierdzono, że wśród metod medycyny alternatywnej, stosowanych przez 
społeczeństwo miasta i wsi najbardziej popularne jest ziołolecznictwo, a zatem dość istotnym wydaje się 
stwierdzenie, że -  „od najdawniejszych lat ludzie szukali leków na swoje dolegliwości w otaczającej przyrodzie, 
a wiedzę o ich skuteczności przekazywali z pokolenia na pokolenie.”136 

Praktycznie prawie każda kultura ludzka posiadała swoje własne tradycje ziołolecznicze, a przynajmniej 
połowa stosowanych obecnie leków wzięła swój początek w świecie roślin. Znane jest do dziś określenie – 
„leki z Bożej apteki”. 

Inną wskazaną najbardziej popularną metodą są masaże, a właśnie one były powszechnie stosowane 
od wielu lat; wspomina o nim Hipokrates około roku 400 p.n.e. Stosowano go także powszechnie  w Chinach, 
136  E. Wierzbicka (red.), Rodzinna..., s. 32.
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w Indiach, Rzymie i Grecji. 
Część ankietowanych wskazywała również na inną metodę – leczenie dietą, a przecież wiadomo, że 

„ błędy żywieniowe odbijają się na wzroście i rozwoju dzieci i młodzieży oraz na zdrowiu i samopoczuciu. 
W szybkim tempie rozwijają się choroby cywilizacyjne [...], dla których jednym z podstawowych czynności 
ryzyka jest nieprawidłowe odżywianie.”137 

Zdecydowana większość ankietowanych uważała, że przesłankami przemawiającymi za stosowaniem 
niekonwencjonalnych metod leczenia są: zła jakość usług medycznych, nieskuteczność medycyny naukowej 
w pewnych schorzeniach. Tak więc istotnym wydaje się stwierdzenie, że  „za zgłaszanie się chorych do ludzi 
stosujących niekonwencjonalne metody leczenia mogą być odpowiedzialni sami lekarze. Dotyczy to tej grupy 
chorych, u których wykorzystano już metody leczenia przyczynowego, a stosowana terapia nie przyniosła 
poprawy. Brak właściwej opieki nad tą grupą chorych jest często powodem szukania porady poza medycyną 
oficjalną.”138

Zdaniem ankietowanych główne błędy medycyny oficjalnej to przedmiotowe traktowanie człowieka, 
brak życzliwości, ciepła, zrozumienia w podejściu do pacjenta i tak jak twierdzi Z. Garnuszewski - „Wielu 
lekarzy stało się urzędnikami i biurokratami, trybikami chłodnej, obojętnej wobec chorego machiny. Lekarz 
na ogół zna się tylko na cząstce organizmu i nie interesuje się go cały człowiek; staje się specjalistą małego 
fragmentu medycyny, a tymczasem wiadomo, ze nie choruje jeden narząd lecz cały człowiek.”139 Brak czasu 
dla pacjenta, odsyłanie go do bardzo dużej ilości specjalistów i gabinetów, nadmiernie skomplikowane 
procedury diagnostyczne i formalne  przyczyniają  się do stresu i poczucia bycia traktowanym przedmiotowo, 
jak zepsuta maszyna i przypadek chorobowy. 

Opisana sytuacja może mieć duży wpływ na poczucie niezadowolenia z usług medycyny klinicznej 
oraz poszukiwania pomocy i wsparcia w medycynie alternatywnej.

Większość respondentów uważało, że stosunek medycyny naturalnej i klinicznej powinien być 
dopełniający; podobne poglądy można znaleźć w wielu publikacjach, m.in. W. Piątkowskiego. 
 W wyniku analizy badanego materiału potwierdziła się również hipoteza, dotycząca modelu medycyny 
niekonwencjonalnej w zakresie opieki nad zdrowiem, który powinien zmierzać do uporządkowania sytuacji 
leczenia alternatywnego: stworzenia możliwości edukacji w tym zakresie, unormowań prawnych, weryfikacji 
terapeutów. Program Światowej Organizacji Zdrowia dąży do podjęcia działań mających na celu integrację 
metod i technik naturalnych z medycyną akademicką.

Dyskusja i wnioski

 Omówienie uzyskanych wyników w kontekście innych badań jest trudne, ze względu na brak podobnych 
prac. Znane są jedynie badania nad zachowaniami zdrowotnymi, związanymi z lecznictwem niemedycznym, 
które wykonano w latach osiemdziesiątych XX wieku w Zakładzie Socjologii Instytutu Filozofii i Socjologii 
UMCS. 

 Uzyskane dane pozwoliły na określenie stopnia popularności poszczególnych metod medycyny 
naturalnej. Stwierdzono, że najbardziej popularne stosowane jest  samolecznictwo i lecznictwo ludowe, 
a wśród nich takie metody jak: bańki, stosowanie okładów. Inne powszechnie stosowane środki i techniki 
terapeutyczne to podawanie ziół w postaci naparów. A zatem badania w niniejszej pracy potwierdzają, że 
zjawisko stosowania medycyny naturalnej ma miejsce od dawna, a wśród metod stosowanych na pierwsze 
miejsce wysuwa się ziołolecznictwo.

Osoby młode, pochodzenia inteligenckiego i o wyższym poziomie wykształcenia w latach 
osiemdziesiątych podchodziły do metod niekonwencjonalnych bardziej  sceptycznie. Wśród badanych 
osób w Stalowej Woli oraz na wsi praktycznie korzystających z alternatywnych metod leczenia – większość 
respondentów znajdowała się w przedziale  wiekowym powyżej 40 lat. Natomiast większe zainteresowanie 
wśród respondentów stosujących te metody  w Stalowej Woli oraz na wsi występowało u osób z wykształceniem 
wyższym i pomaturalnym, mniejsze u osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Ankietowane 
osoby w latach osiemdziesiątych pytano  o uzdrowicieli. Uzyskane dane wskazały, że najbardziej popularny 
bioenergoterapeuta to C. Harris, który pomógł najbardziej w eliminacji lub zmniejszeniu  wielu dolegliwości. 

137  K.Janicki , W.Rewerski (red.), Medycyna..., s. 77-78.
138  K.Janicki , W.Rewerski (red.), Medycyna..., s. 647
139  Z. Garnuszewski , Renesans..., s. 23-24
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Respondenci w Stalowej Woli oraz w powiecie stalowowolskim również wskazali bioenergoterapię za metodę 
dość popularną (stosowaną przez 37 % ankietowanych).

Jeśli chodzi o przyczyny stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia to 30,5% badanych 
stwierdziło, że stosuje je z powodu niezadowolenia z biotechnicznej skuteczności działań lekarzy. Również 
zdecydowana większość ankietowanych w Stalowej Woli i w powiecie stalowowolskim uważała, że 
przesłankami przemawiającymi za stosowaniem niekonwencjonalnych metod leczenia są: zła jakość usług 
medycznych, nieskuteczność medycyny naukowej w pewnych schorzeniach. 

Ankietowani z lat osiemdziesiątych podkreślali jako pozytywną cechę leczenia naturalnego ciepły 
stosunek terapeuty do chorego, troskliwość, zdolność do łagodzenia cierpienia, cierpliwość. Zdaniem 
ankietowanych w Stalowej Woli i na wsi główne błędy medycyny klinicznej to: przedmiotowe traktowanie 
człowieka, brak życzliwości i ciepła w podejściu do pacjenta, brak czasu dla niego.

Prawie wszyscy badani stwierdzili, że konieczne jest nawiązanie współpracy między lekarzami a 
naturoterapeutami, co potwierdzają również badania respondentów niniejszej pracy. 

Podsumowując – przeprowadzone badania ankietowanych w Stalowej Woli oraz na wsi w powiecie 
stalowowolskim potwierdziły zgodność przyjętych hipotez z sytuacją w badanych środowiskach. Odnotowano 
zgodność zakładanych wstępnych założeń z końcowymi wynikami badań.

W rezultacie przeprowadzonej analizy wyników badań oraz w kontekście literatury, dotyczącej 
niekonwencjonalnych metod leczenia można przedstawić następujące wnioski:

Niekonwencjonalne metody leczenia są nadal bardzo popularne i stosowane zarówno przez społeczność 1. 
miejską jak i wiejską, a wśród nich znalazły miejsce te  wykorzystywane od najdawniejszych lat, m.in. 
ziołolecznictwo, masaże, homeopatia, bioenergoterapia.
Zainteresowanie metodami niekonwencjonalnymi jest odbiciem potrzeby zmian w dziedzinie medycyny; 2. 
zjawisko sięgania do nich wynika z błędów medycyny klinicznej, takich jak: nieskuteczność medycyny w 
pewnych schorzeniach oraz  zła jakość usług medycznych, dlatego większość społeczeństwa uważa, 
że w leczeniu należałoby wykorzystać zarówno medycynę naukową jak i naturalną, przy wzajemnej 
współpracy obu tych dyscyplin, wzajemnej współpracy naturoterapeutów z lekarzami, bo wobec tej 
sytuacji, tylko taka współpraca dałaby najbardziej całościowe patrzenie na zdrowie człowieka.
Medycyna naturalna jak i naukowa stanowi ogromną wartość dla społeczeństwa, dlatego model 3. 
medycyny niekonwencjonalnej w zakresie opieki nad zdrowiem powinien zmierzać do: stworzenia 
możliwości edukacji metod naturalnych na podbudowie medycyny naukowej, uregulowań prawnych 
w tym zakresie, weryfikacji terapeutów.
Badania na temat lecznictwa niemedycznego wydają się dziś jak najbardziej aktualne, zwłaszcza gdy 4. 
w sytuacji monopolu medycyny naukowej możliwości wyboru przez człowieka chorego form i metod 
leczenia są ograniczone; problem jest bardziej złożony, gdy pacjent musi dokonać wyboru między 
medycyną profesjonalną a metodą nie w pełni akceptowaną przez lekarzy. Konieczność uzupełnienia 
wiedzy związanej z lecznictwem niekonwencjonalnym dostrzegają naukowcy różnych dyscyplin; 
socjologowie medycyny, etnografowie, również i sami lekarze.

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego  człowieka. Jest pojęciem, wymagającym 
badań zespołowych i udziału w nich specjalistów różnych dziedzin, tworzenia podstaw teoretycznych a także 
poszukiwań różnych metod leczenia, nie tylko w medycynie naukowej ale też niekonwencjonalnej. Warto 
zwrócić uwagę na leczenie, które powinno opierać się na przyczynowości i korzystaniu z propozycji leczenia 
dietetycznego, ziołolecznictwa, homeopatii, technik organizujących obieg energii w kanałach energetycznych, 
bioenergoterapii, leczenia ruchem i wielu  innych.

Początek XXI wieku przynosi nowe spojrzenie na człowieka i jego zdrowie, jest wyrazem poszukiwania 
nowych dróg, prowadzących do poprawy jakości życia społeczeństw, dlatego zasadne wydają się rozważania 
na temat zdrowia.14025

W publikacjach, które mają dość krytyczny stosunek do działań służby   zdrowia, pojawia się starożytne 
hasło – „primum non nocere”. Niekonwencjonalne metody leczenia – przedmiot badań tej pracy w pełni ilustruje 
aktualność łacińskiej maksymy, w której człowiek jawi się jako najwyższa wartość. Respondenci pośrednio 
zwracali się uwagę na tę kwestię wyrażając pogląd, że medycyna kliniczna traktuje pacjenta przedmiotowo – 
jak konkretny przypadek, choć powinna spojrzeć na niego holistycznie. 
140 25 B. Zboina, Jakość życia osób starszych, Ostrowiec Św. 2008, s. 17-24.
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ZAgROźENIA ZDROwIA OSóB  pOZOSTAJąCyCH BEZ pRACy w MAKROREgIONIE 
lUBElSKIM w pOlSCE

Pacian A.1, Zboina B.2

1Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Summary
The survey comprised 1560 unemployed registered in the Regional and Municipal Labour Offices 

of the Lublin region. The research technique was a survey questionnaire, while the method applied was a 
diagnostic survey (survey method). 

The analysis of the results showed that the consequences of unemployment affected not only jobless 
individuals but also their families. The direct consequence of unemployment is the financial deterioration of 
the family. A large percentage of the families affected by unemployment live on the edge of poverty (43.0%), 
as they lack the money to satisfy their basic needs.

Key words: Unemployment. Consequences of unemployment. Life quality of the unemployed.

Introduction
Unemployment as a mass phenomenon, inseparably connected with market economy, frequently 

described by the World Health Organization as an ‘epidemiological disaster’ generates numerous negative 
consequences not only for individuals but also for the whole society, countries and the world. The existence 
of such serious consequences of unemployment definitely influences the quality of life of jobless people. 
According to the WHO definition the quality of life is defined as individuals’ perception of their position in life 
in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. Thus, the quality of life can refer to the complex way of evaluating individuals’ 
physical health, emotional state, life self-reliance and level of independence from the environment as well as 
relationships with surrounding people and their personal beliefs, views and convictions.

Aim of paper
The major aim of the study was to recognize the factors that shape the quality of life of the unemployed as 

well as to evaluate health, social and family changes triggered by the loss of employment or unemployment.

Material and methods
The study was carried out among 1560 unemployed registered in the Municipal and Regional Labour 

Offices in Lublin, Świdnik, Lubartów, Puławy and Kraśnik. 
The research technique was a survey questionnaire, while the method applied was a diagnostic survey. The 
technique supplementary to the diagnostic survey was an analysis of the records concerning legal offences 
and suicidal attempts amongst the unemployed. These data were taken from the Regional Police Department 
in Lublin. The sociodemographic features of the subject group taken into consideration in the interpretation of 
the results included: the duration of unemployment, residence and education. The obtained results underwent 
statistical analysis by means of computer software EXCEL and STATISTICA. Three statistical methods were 
used in the survey including: chi2 test, Pareto analysis and log-linear analysis. 

Survey results and discussion
The subjects included 975 (62.5 %) women and 585 (37.5 %) men. The largest group of the unemployed 

was constituted by the respondents aged from 25 to 34 (34.8 %) followed by 18-24 year-olds (26.6 %). The 
average age of the respondents was 33.45 years, the median was 32.0, with the standard deviation of 9.78. 
The youngest person under survey was 18 years old and the oldest – 59. More than a half of the population 
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under survey (50.6 %) was constituted by married individuals. Only a slight percentage (0.5 %) included 
separated respondents. The unemployed with post-secondary or technical education constituted the largest 
group of the subjects accounting for 40.4 %. The vast majority of the subjects (66.9 %) came from urban 
areas. The highest percentage of the unemployed (38.8 %) reported that their monthly income per one 
person in the family was below 300 PLN. On the other hand, only 1.2 % of the subjects estimated it at more 
than 1,000 PLN. More than a half of the unemployed (53.4 %) assessed their own financial situation as bad.
The primary perceptible consequence of unemployment is economic deterioration of an individual as well 
as his/her family. The standard of life in many families decreases, in extreme cases they are on the edge 
of poverty (1). As follows from the studies conducted, the largest number of families of unemployed people 
(43 %) live in very poor conditions, as the amount of money they have is not sufficient for satisfying their 
basic daily needs. These are mainly numerous or single-parent families with a monthly income per person 
below 300 PLN. The rapid impoverishment affects mostly these numerous and single-parent familes as well 
as those in which unemployment affects more family members and people without the right to receive state 
benefits. The longer the period of unemployment lasts, the more frequently they lack money to satisfy their 
various needs. Among the subjects who have been unemployed for more than three years the income is 
insufficient to buy food products (64.4%), cleaning products and cosmetics (63.5 %) as well as new clothes 
(52.4 %). In the literature concerning the issue of unemployment, also B. Jeziorka confirms that one of the 
characteristic features of Polish unemployment is a low level of income that triggers the process of economic 
degradation of jobless people. The low standard of life of the unemployed makes economic consequences of 
unemployment perceived very quickly. Unemployment in the family makes it impossible to satisfy their basic 
necessities, so it does not fulfil its economic function. [1]
Forced unemployment and unsteady lifestyle release deviant or pathological behaviours among the 
unemployed, which result in committing offences and establishing social pathologies. The research 
commissioned by the European Parliament proves that jobless people infringe the law in as many as 38 
%. [1] The incidence of crime among the unemployed is confirmed by the database of the Regional Police 
Department in Lublin. The analysis of the data taken from the records of the Regional Police Department in 
Lublin indicates the increase in crime amongst the unemployed in the voivodship of Lublin in the period from 
2000 to 2003 (2000 – 426 crimes, 2001 –7,739 crimes, 2002 – 10,317 crimes, 2003 – 13,240 crimes). The 
most frequent crimes committed by the unemployed include: theft, burglary, mugging, forgery and robbery. As 
follows from the studies presented in the literature concerning the problem of unemployment, the situation of 
unemployment is regarded as one of the causes of increase in crime. [3]
A significant part in the social costs of unemployment is played by the health consequences, suffered both 
by the whole society and the unemployed themselves as well as their families. The long-lasting duration of 
unemployment, chronic stress connected with it as well as progressive impoverishment all have a negative 
influence on mental and physical health of jobless people. It is the transition from employment to unemployment 
that results in mental health disorders to the largest extent. The initial symptoms of the disorders include: mood 
depression (70.0 %), the perception of hopelessness and no purpose of life (55 %), nervous tension (48.8 %), 
exasperation (45.9 %) and concentration disorders (40.6 %), feeling of guilt and low self-esteem (40.6 %). 
Mental disorders of the unemployed have also contributed to the development of numerous psychosomatic 
ailments. The most frequent of them include: headaches (63.1 %), stomach aches (49.3%), lack of appetite 
(43.1 %), excessive loss of body mass (32.6 %). Numerous studies presented in the literature also confirm 
positive interdependence between unemployment and the occurrence of mental and psychosomatic 
disorders, including mainly: tension, anxiety, irritation, mood depression, perception of hopelessness and 
helplessness, sleep disorders, headaches and body aches. [2,3,4,5] The loss of employment not only causes 
the deterioration of psychophysical condition, but may also influence the risk of intensification or development 
of physical illnesses, especially if the duration of unemployment is considerably prolonged. The analysis of 
the survey results indicated that the most frequent health problems occurring in the unemployed include: 
digestive diseases (41.3 %), mental disorders (30.0 %) as well as circulatory diseases (21.9 %). The research 
concerning unemployment and state of health indicated the existence of a strong relationship between the 
increase in unemployment and the growing number of mental and psychosomatic disorders. Many English-
speaking as well as Swedish and German studies determined the existence of positive correlations between 
chronic unemployment and an increased risk of the circulatory diseases and psychosomatic disorders. 
[6,7,8]
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Conclusions
Unemployment has caused negative changes in life conditions of many households. Financial 1. 
deterioration of families makes it difficult for them to satisfy numerous necessities. These families 
most frequently lack money to buy food products (64.4 %), cleaning products and cosmetics (63.5 %) 
as well as new clothes (52.4 %). 

 Forced unemployment has triggers the increase in deviant and pathological behaviours that result 2. 
in crime. The most frequent crimes committed by the unemployed include: theft, burglary, mugging, 
forgery and robbery.

The situation of unemployment triggered psychophysical disorders of the unemployed. Approximately 3. 
two thirds of the subjects have observed a considerable deterioration of their own health. The 
consequences of chronic stress connected with long-lasting unemployment include: psychosomatic 
ailments such as: headaches, stomach aches, lack of appetite, excessive loss of body mass and 
anxiety states.

Accumulated stress and psychosomatic disorders connected with it result in the intensification or 4. 
development of illnesses in unemployed people. The highest percentage of them is constituted by: 
digestive diseases (41.3%), mental disorders (30.0%) as well as circulatory diseases (21.9%). These 
kinds of health problems were predominant among the respondents with unemployment duration of 
more than three years. 
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wstęp
 W warunkach przemian politycznych, społecznych i gospodarczych dokonujących się w Polsce 
niebagatelne znaczenie zajmuje zjawisko bezrobocia. Bezrobocie stało się w ostatniej dekadzie XX wieku 
jedną z najważniejszych kwestii społecznych polskiego społeczeństwa. Jest ono ważnym problemem 
społecznych nie tylko kraju ale również makroregionu lubelskiego (1, 2, 3, 4).

Cel pracy 
 Głównym celem badań było poznanie zdrowotnych konsekwencji bezrobocia jakie powstały na skutek 
utraty lub braku zatrudnienia.

Materiał i metodyka
 Badania przeprowadzono od 2000 r. do 2003 roku wśród 1560 bezrobotnych zarejestrowanych w 
Miejskich i Powiatowych Urzędach Pracy w Lublinie, Świdniku, Lubartowie, Puławach i Kraśniku. Techniką 
badawczą był kwestionariusz ankiety, zaś metodą sondaż diagnostyczny. Otrzymane wyniki badań poddano 
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opracowaniu statystycznemu przy użyciu programu komputerowego Statistica. Analizę statystyczną 
przeprowadzono za pomocą testu χ² na niezależność przyjmując poziom istotności p≤0,05. 

wyniki badań i ich omówienie
 W badaniach uczestniczyło 1560 bezrobotnych. Wśród badanych 62,5 % stanowiły kobiety, a 37,5 % 
mężczyźni. W mieście mieszkało 66,9% respondentów, natomiast na wsi 33,1 %. Spośród ankietowanych 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (34,8 %) 18-24 lat (26,6 %). Drugą pozycję pod 
względem liczebności zajmowali bezrobotni w wieku 35-44 lat (25,1 %). Najmniej liczną grupą były osoby w 
wieku 45-54 lat (11,2 %) i 55-59 lat (2,3 %). Średnia wieku badanych wynosiła 33,4 lat, mediana 32,0 przy 
odchyleniu standardowym 9,78. Ponad połowę (50,6 %) stanowili respondenci będący w stałych związkach 
małżeńskich, a w stanie wolnym pozostawało 39,1 %. Natomiast 7,6 % to bezrobotni rozwiedzieni, zaś 1,4 
% to osoby owdowiałe. Z kolei w wolnych związkach pozostawało 0,8% ankietowanych, a w separacji 0,5 %. 
Badani mieli w większości wykształcenie średnie zawodowe i policealne (40,4 %). Z wyższym było 24,1 % osób. 
Zdecydowanie mniej bezrobotnych posiadało wykształcenie zawodowe (16,9 %), średnie ogólnokształcące 
((9,8 %) oraz niepełne wyższe (6,6 %) i podstawowe (2,2 %). Badania wykazały, że najwięcej osób było z 
długotrwały okresem bezrobocia trwającym od 6 do12 miesięcy (23,8 %) oraz od 1 do 2 lat (19,3 %) i od 
2 do 3 lat (18,5 %). Najmniejszy odsetek stanowili respondenci z czasem trwania bezrobocia od 4 do 5 
lat (2,7 %). Średnia stażu bezrobocia ankietowanych wynosiła 11,7 przy odchyleniu standardowym 0,76. 
Otrzymane wyniki badań wykazały, że poziom dochodów rodzin bezrobotnych był bardzo niski. Najwięcej 
rodzin posiadało dochód miesięczny (netto) na jedną osobę poniżej 300 zł. (38,8 %) i od 300-400 zł. (29,8 
%). Z kolei wśród mniejszej grupy badanych dochód wahał się w przedziale 400-500 zł. (11,2 %) i 500-600 zł. 
(11,5 %). Tylko znikomy odsetek ankietowanych (8,7 %) ocenił własną sytuację materialną jako dobrą gdzie 
dochód na osobę przekraczał 700 zł. 

Przedłużający się okres pozostawania bez pracy, trudna sytuacja materialna i przeżywany w związku 
z tym chroniczny stres odbijają się niekorzystnie na stanie zdrowia. Analiza wyników badań wykazała 
istnienie związku między czasem trwania bezrobocia a samooceną  kondycji zdrowotnej przez respondentów. 
Otrzymane wyniki badań wskazują, że czas trwania bezrobocia ma istotny związek z samooceną stanu 
zdrowia osób niepracujących. Ponad połowa respondentów (51,5 %) z czasem pozostawania bez pracy od 
roku do 3 lat znamiennie częściej odczuwa różnego rodzaju dolegliwości na które wcześniej nie zwracała 
uwagi. Również zdaniem większości ankietowanych (41,9 %) z okresem bezrobocia powyżej 3 lat stan ich 
zdrowia wyraźnie się pogorszył. Z kolei badani ze stażem bezrobocia do 1 roku zdecydowanie częściej 
oceniają pozytywnie stan swojego zdrowia. 

Przewlekły stres związany z brakiem zatrudnienia powoduje występowanie wielu objawów 
somatycznych wpływających na jakość życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że do najczęściej 
występujących dolegliwości psychosomatycznych związanych należą: bóle głowy (63,1 %), bóle brzucha (49,3 
%), brak apetytu (43,1 %), nadmierne chudnięcie (32,6 %) oraz ból lub dyskomfort w klatce piersiowej (27,3 
%). Liczne prace prezentowane w literaturze polskiej i zagranicznej potwierdzają dodatnie współzależności 
między bezrobociem a występowaniem dolegliwości psychicznych i somatycznych, przeważnie napięcia, 
niepokoju, obniżenia nastroju, beznadziejności istnienia, bezradności oraz bólów głowy i całego ciała (5, 6, 
7). 

Brak pacy i związany z nią silny stres może powodować pojawienie się wielu nowych chorób lub 
nasilać istniejące. Największy odsetek wśród badanych stanowią choroby przewodu pokarmowego (41,3 %). 
W tej grupie najczęściej występuje wśród respondentów choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Na drugim 
miejscu są zaburzenia psychiczne (30,0 %) zarówno psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia paranoidalne) 
jak i niepsychotyczne (nerwice). Z kolei trzecią pozycję zajmują choroby układu krążenia (21,9 %). Do 
najczęstszych należy nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego oraz choroba wieńcowa. Czwartą 
choroby układu oddechowego (18,8 %): astma oskrzelowa i bronchit przewlekły. Kolejne miejsca zajmują: 
choroby układu nerwowego (14,7 %), kostno-stawowego (11,9 %) oraz układu moczowo-płciowego (9,5 %). 
Stwierdzono istnienie silnego związku między czasem trwania bezrobocia a charakterem występujących 
chorób wśród badanych. Wśród ankietowanych ze stażem bezrobocia powyżej 3 lat w przeważającej 
większości (60,6 %) występowały choroby wymagające leczenia w okresach zaostrzeń i nasilonych 
dolegliwości. Natomiast choroby przewlekłe wymagające systematycznego leczenia częściej występowały 
wśród respondentów z czasem pozostawania bez pracy od roku do 3 lat (26,1 %) i do 1 roku (23,2 %). W 
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wielu badaniach anglosaskich, szweckich i niemieckich  ustalono występowanie dodatnich współzależności 
między przewlekłym bezrobociem a złym stanem psychicznym, fizycznym oraz zwiększonym ryzykiem 
występowania chorób układu krążenia i zaburzeń psychosomatycznych (5, 7). 

 Podsumowując należy podkreślić, że brak pracy wywołuje zachwianie kondycji psychicznej, jak i fizycznej 
bezrobotnych. Może mieć również wpływ na ryzyko nasilenia się lub wystąpienia wielu chorób, zwłaszcza 
gdy czas pozostawania bez pracy znacznie się wydłuża. Powstanie i utrwalenie tego typu konsekwencji 
zdrowotnych może stanowić istotny czynnik determinujący stan zdrowia polskiej populacji. Dlatego też 
niezmiernie ważnym zadaniem staje się opracowanie programów profilaktycznych przeciwdziałających 
ujemnym skutkom zdrowotnym bezrobocia oraz podjęcie odpowiednich działań leczniczych i rehabilitacyjnych 
wobec bezrobotnych z zagrożeniami zdrowia (2, 5).

wnioski
Następstwem przewlekłego stresu wywołanego brakiem pracy były dolegliwości psychosomatyczne 1. 
takie jak: bóle głowy (63%), brzucha (49%) i brak apetytu (43%) oraz pogorszenie nastroju (70%), 
utrata zainteresowania i radości życia (55%), stany lękowe, niepokój (48%) i napięcie nerwowe 
(45%).
Przedłużająca się sytuacja braku pracy spowodowała występowanie wielu chorób szczególnie 2. 
przewodu pokarmowego (41,4%), nerwic (30,0%) oraz chorób układu krążenia (22,0%).
Zauważalny był związek czasu trwania bezrobocia z pogorszeniem się stanu zdrowia.3. 
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REIMplANTACE UMělýCH  NáHRAD KyčlE NA NAŠEM pRACOVIŠTI

Kozák P., Onderka L., Musialek J.

Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.

V České republice je implantován 1 kyčelní kloub na 100 tisíc obyvatel. V posledním roce 2008 toto 
číslo implantací bylo dokonce navýšeno. Do budoucna se předpokládá, že v důsledku stárnutí obyvatelstva 
a prodlužování průměrného věku bude potřeba těchto operací narůstat. Operace aloplastiky kyčle je 
jedním z nejpropracovanějších operačních výkonů. Nejčastěji používaným povrchem je od roku 1962 stále 
polyetylén. Užívání polyetylénu v endoprotetice však s sebou nese nemalé problémy. Nejčastěji se jedná o 
vznik tzv. polyetylénové nemoci, která v důsledku sebou nese uvolnění totální aloplastiky, úbytek kostní tkáně 
a následnou potřebu reimplantace. Jejich počet každoročně stoupá. Jedná se o  výkony několikanásobně 
dražší než primoimplantace. Vzniká tak problém medicínsko – ekonomický.
Rozvoj endprotetiky kyčle byl  limitován technologickým rozvojem. Cesta k požívání polyetylénu byla dlouhá. 
První  pokus New Yorku provedl Carnochan (1840), který  nahradil čelistní kloub upravenou dřevěnou 
destičkou. Výsledek nepřinesl úspěch. Dalším již úspěšným byl v roce 1902 Jones . Do kyčelného kloubu 
použil jako interpositum zlatou folii. Kloub pak sloužil pacientovi do smrti po dobu  21 let. U nás prováděl  
prof. Chlumský  kolem r. 1900  pokusy se zinkem, stříbrem, celuloidem, gumielastikou. V roce 1938  Smith 
- Peterson z Bostonu začali používat vitalium - chromkobaltovou slitinu k výrobě vitaliové čepičky. Čepička 
byla vložená do kloubní jamky. Mnoha pacientům, které operoval prof. Jan Zahradníček těsně v poválečném 
období na I. ortopedické klinice sloužila až do 90. let minulého století. 

Obrázek 1 Vitaliová čepička

Důležité je se zmínit o bratřích  Judetových, kteří v roce 1946 použili osakryl (plexisklo). Bylo odoperováno 
600 pacientů, ale docházelo k rozpadu a  lámání dříků. Následovaly tkáňové reakce  a velké  poškození kosti. 
1953 – Habousch  poprvé použil kostní cement. Koncem 60 let byly již vyrobeny dokonalé totální náhrady 
kyčle (Mc Kee, Charnley). V roce 1953 Ziegler a Natta objevili vysokomolekulární polyethylen za což obdrželi 
roce 1963 Nobelovu cenu. 
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 Karl Ziegler (1898 – 1973)      Giulio Natta (1903-1979)

Obrázok 2 Vynálezci polyethylénu 

Tento převratný objev nastartoval novou éru aloplastiky. Mezi tím v roce 1958 sir John Charnley začal používat 
k výrobě jamek Teflonu, vzorem mu byly kulové čepy automobilů. Po 3-5 letech však docházelo k tvorbě 
granulomů a uvolnění jamek. Materiál  dobře fungující v technice se bohužel neuplatnil v humánní medicíně. 
V roce 1962 použil prof. John Charnley jako první polyetylén k výrobě jamky. Je právem nazýván otcem 
endoprotetiky za což byl v roce 1977 povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. 

Obrázok 3 Sir John Charnley

 Zásadním problémem je dnes problematika otěru primárních povrchů. Rozlišujeme zde dvě hlediska. 
Makroskopické  (méně závažné) – vede k ztenčení povrchu, v extrémních případech k mechanickému 
selhání. Mikroskopické hledisko (velmi závažné) – vede ke vzniku PE choroby s nevratným poškozením kosti 
a uvolněním implantátů.  Polyetylénová choroba se tak stala základním problémem aloplastiky. Jedná 
se o reakci kosti na uvolňované  PE částice  vznikající třením převážně primárních povrchů. Vzniká lokálně 
v tkáních obklopujících  totální náhradu. Lymfatickou cestou mohou být zanášeny dále – není vyloučen  
výskyt i v oblastech vzdálených. Uvolňují se částice menší než 4 mikrometry z nichž 90%  je menších než 
1 mikrometr. Hydraulickými fenomeny jsou částice vtlačovány do štěrbinovitého prostoru, který obklopuje 
implantát (effective joint space). 
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Obrázok 4 Effective joint space

Tento prostor je dán kvalitou osteointegrace implantátu Čím lepší osteointegrace, tím menší je tento prostor. 
Ideální stav neexistuje. Je pouze přáním ortopedů.Největší eliminace  tohoto prostoru lze dosáhnout implantáty 
s porous coating nebo hydroxyapatitovým povrchem ( tento vede k vazebné osteogenezi). Kritické množství 
částic je 10 na 10 v 1g tkáně. Při této koncentraci částic dochází k zánětlivému procesu a iniciaci osteolýzy. 
Aktivují se osteoklasty, což jsou to mnohojaderné velké buňky se schopností resorbovat mineralizované tkáně 
a působit osteolýzu.  Osteolýza s úbytkem kostní tkáně v okolí endoprotézy vede k postupnému uvolnění 
komponent a následnému mechanickému selhání. Klinické projevy nejsou zpočátku žádné, přestože na RTG 
snímku již vidíme zjevný úbytek kostní tkáně. Později se objeví bolest až při uvolnění implantátu. 

Obrázok 5 Rozsáhlé uvolnění TEP v důsledku PE choroby
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 K hodnocení stupně kostního defektu používáme RTG hodnocení dle DGOT nebo Paproskyho. 
Paproskyho klasifikace je nejen popisná, ale také instruktivní. Dává návod k terapeutickému řešení. 

DGOT klasifikace defektů panvy:
Okraj acetabula intaktní dno defektní1. 
Defektní je horní okraj acetabula, další okraj acetabula i dno intaktní2. 
Defektní je přední nebo zadní okraj acetabula3. 
Defektní horní okraj acetabula a dno4. 
Defektní horní okraj acetabula, dno a přední nebo zadní okraj5. 
Defekt dna i obou pilířů je tak velký vzniká diskontinuita pánevní6. 
Okraj i dno acetabula jsou intaktní7. 

DGOT klasifikace defektů stehenní kosti:
Drobné intramedulární   defekty s intaktní proximální metafysou  a diafýzou femurui. 
Defekty jsou  zejména  ve velkém trochanteru a intertrochanterické oblasti laterálně, kortikální kost v ii. 
oblasti metafysy je ztenčena
Defekt je v metafyzární oblasti i mediálně  a dosahuje k malému trochanteruiii. 
Defektní je mediální kortikalis  proximální diafysy pod malým trochanteremIV. 
Defekt je patrný i na zevní kortikalis diafysyV. 
Rozsáhlý defekt kortikální kosti celé proximální diafysy (i se zachováním kortik. slupek)VI. 
Rozsáhlé defekty více  než 2/3 diafysy femuruVII. 

Obrázok 6a, 6b Klasifikace kostních defektů acetabulu, femur DGOT

U malých defektů acetabula Paprosky I. po vyčištění jamky  a excochleaci defektů provádíme výplň spongiosními 
štěpy. Následně vkládáme  necementovaný  implantát. A to buď press-fit jamku nebo jamku expanzní. U 
větších defektů Paprosky II. A III. se rozhodujeme podle sfericity a nosnosti horního okraje acetabula. Naším 
cílem je obnovit fysiologické centrum  rotace správným umístěním acetabulárního implantátu. U starších 
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pacientů s dobrým horním okrajem používáme často impakční štěpování s použitím titanové síťky. U pacientů 
s větší nesfericitou acetabula ale dobrým horním okrajem, schopným podpory implantátu  užíváme  Burch 
Schneiderovu dlahu a defekty vyplňujeme po okrvavení kosti allografty. 

Obrázok 7 Burch Schneiderova dlaha

Jsme zastánci biologického řešení, proto nepoužíváme oválné acetabulární implantáty typu LOR nebo jamku 
Oblong. U nesferickkého acetabula, kde horní okraj není schopen nést podporu implantátu je nutné použití 
strukturálního štěpu. Zvláštním typem je pánevní diskontinuita, se kterou se však prakticky nesetkáváme díky 
pečlivému RTG sledování  pacientů s aloplastikou 1x ročně.
 U malých defektů femuru po excochleaci  vaziva, odstranění cementu a vyčištění dutiny femuru 
v některých případech implantujeme konvenční necementované dříky zweymüllerovského typu. U větších 
kavitačních defektů po excochleaci dutin provádíme impakční štěpování a zavádíme necementovaný dřík 
taktéž konvenčního typu. Tam, kde je prakticky nemožná  fixace  v metafyse v důsledku kostní ztráty této 
oblasti (Paprosky II.a. – III.a.) používáme dříky s distální fixací wagnerovského typu. Tam, kde jsme nuceni 
použít delší dřík provádíme transfemorální osteotomii ve frontální rovině a při tomto odstraňujeme cement. 
Tam kde není nutné respektovat fysiologickou antekurvaci femuru se snažíme odstranit cement bez provedení 
transfemorální osteotomie či pomocného otevření dutiny femuru skrze tzv. kostní okno. V posledních dvou 
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letech  používáme revisní dříky s distální fixací Revision. Modularita je zajištěna dvěma délkami dříku 140 a 
200mm, které jsou spojeny  s  krčky velikosti  50 – 110mm  Morseho konusem.  K disposici jsou i lateralisované 
varianty krčků. S tímto revizním dříkem jsme schopni řešit i defekty proximálního  femuru Paprosky  III.a. 

Obrázek 8 Revisní dřík Revision 

 Samostatným oddílem je  reimplantace infikované totální aloplastiky. Jedná se o výrazně nákladnou 
léčbu.   Zde postupujeme dvoudobě. Nejprve po diagnostikování infektu odstraňujeme  totální aloplastiku na 
septickém operačním sále. Po extrakci aloplastiky a odstranění  všech zbytků cementu zavedeme do dutiny 
femuru  předem vyrobený cementový spacer s antibiotikem a zakloubíme do prázdného acetabula. Spacer 
vyrobíme odlitím ve formě ze silikonové gumy. 

Obrázek 9 Preformovaný cementový spacer  a pouzdro ze silikonové gumy
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Podle stavu zavádíme pooperačně krátkodobou poplachovou laváž. Nasazujeme dle citlivosti dlouhodobě 
ATB terapii. Po sanaci infektu při poklesu zánětlivých markerů  implantujeme v druhé době revizní totální 
náhradu. Není-li nutné použití auto či aloštěpů, snažíme se mu vyhnout. 

   

Obrázek 10 Léčba septického uvolnění

 Přáním každého ortopéda, který se zabývá implantacemi totálních náhrad je  nekonečná mechanická 
výdrž endoprotézy a žádné uvolnění. Bohužel při dnešních technologicko - ekonomických možnostech je 
jasné, že tomu tak ještě dlouho nebude. Přežití endoprotézy je limitováno nejen materiálově, ale i kvalitou 
implantace a v neposlední řadě také intensitou jejího zatížení. U cementovaných endoprotéz dosahují 
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nejdelšího přežití dříky s leštěným povrchem. Z cementů je to podle výsledků švédského registru již tradičně 
cement Palacos. Co se týče kvality polyethylénu je prakticky zásadní premisou úspěchu  používání tzv. 
,,crosslinked´´ polyetylénu, kde jsou vytvořeny díky ozáření vysokoenergetickým zářením 2,5 - 25 Mrad. 
další uhlíkové  vazby mezi řetězci molekul. Tento polyetylén má podstatně menší otěr.  Kvalita PE je dána 
nejen odolností vůči otěru, ale také křehkostí. Ta se právě nepříznivě zvyšuje při nárůstu vazebného síťování. 
Nepříznivý poměr mezi krystalinní porcí a porcí amorfní je finálně ovlivněn zahřáním nad  bod tání – to je  
145 °C. Dalším faktorem, který je schopen ovlivnit zásadně otěr je lubrikace. Je známo, že přesně definované 
mikroskopické prohlubně na povchu artikulačních ploch výrazně snižují tření. U necementovaných aloplastik 
ovlivní trvanlivost  povrch aloplastiky ve styku s kostí. Čím více je snížen effektive joint space, tím menší je  
pak pronikání otěrových částic a riziko uvolnění. Nejlepší výsledky mají endoprotézy se hydroxyapatitovým 
povrchem. Další cestou k eliminaci vzniku otěrových částic je používání keramických povrchů. 
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SÚčASNý STAV VEDy A VýSKUMU NA FAKUlTE ZDRAVOTNÍCTVA KU

Komárek K., Lacko A., Květenský J.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Úvod
 Cieľom Fakulty zdravotníctva KU je dosiahnuť medzinárodnú úroveň vo vedeckovýskumnej činnosti 

v oblasti biomedicínskych vied a ošetrovateľstva. Vedeckovýskumná práca úzko súvisí so vzdelávaním 
pedagogických pracovníkov. K tomu, aby sa zabezpečil trvalý nárast odbornej úrovne výučby ošetrovateľstva, 
je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň výučby odborných predmetov, zavádzať nové poznatky do výchovno-
vzdelávacieho procesu. Vedecko-výskumná aktivita je záujmom všetkých pedagógov a dominantnou úlohou 
fakulty. 

1. Vedeckovýskumná práca
Vedecko-výskumná práca je jednou z hlavných priorít,  úzko súvisí s výskumnou činnosťou fakulty. 

Úroveň vedeckovýskumnej činnosti znamená aj medzinárodne akceptovanie. Realizácia tejto priority je možná 
len za účasti vysokoškolských učiteľov aj vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí pracujú na výskumných 
projektoch na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Pri hodnotení súčasného stavu kritériami Európskej únie a perspektív projektovej činnosti na FZ 
KU sme do rozvoja vedy zapojili ďalšie inštitúcie univerzitného a vedeckého charakteru. Zmluva medzi 
Slovenskou akadémiou vied a Katolíckou univerzitou o vzájomnej spolupráci v oblasti pedagogickej, vedecko-
výskumnej a projektovej činnosti dostáva formu praktických aplikácií. Vznikli dve spoločné pracoviská: v úzkej 
Spolupráci Ústavu mikrobiológie, ÚVN Ružomberok, Katedry biológie a ekológie PF KU a Parazitologického 
ústavu SAV Košice – Pracovisko pre výskum prírodne ohniskových nákaz. Spoluprácou FZ KU, ÚVN 
Ružomberok a Ústavu pre výskum srdca v Bratislave – Pracovisko pre výskum fyziológie srdca. Pripravujeme 
aj užšiu spoluprácu s Ústavom romologických štúdií UKF Nitra a Spoločenskovedným ústavom SAV 
v Košiciach v otázkach vzdelávania a výchovy rómskeho etnika v oblasti zdravotníctva, hygieny, prevencie 
drogovej závislosti a ochrany života.

Fakulta sa uchádza aj o kredit excelentného pracoviska. Spoločne s ÚVN Ružomberok, kde má fakulta 
klinické výučbové základne, pripravuje v rámci projektu Excelentné centrum výskumu neinvazívnej liečby 
protónovým komplexom vzdelávací program, ktorý koreluje s hlavnými cieľmi Národného cyklotrónového 
centra SR. Predmetom činnosti je okrem výchovy študentov aj výchova a ďalšie vzdelávanie vojenských 
lekárov a ostatných pracovníkov vojenského zdravotníctva, vedecko-výskumná činnosť, ako aj spolupráca 
s tuzemskými a zahraničnými špecializovanými pracoviskami. Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR, s ktorým fakulta spolupracuje už v minulosti vytvoril Pracovisko cyklotrónového centra, 
ktoré má v súčasnosti vysoký medzinárodný kredit a v súčasnosti realizuje niekoľko projektov. 
 Aktuálnou oblasťou v oblasti vojenského zdravotníctva je spolupráca s Ministerstvom obrany SR, kde 
fakulta rieši a realizuje niekoľko rezortných úloh v spolupráci s ÚVN Ružomberok, VVP Lešť a Akadémiou 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  

Praktická implementácia uvedených úloh, smerov a  spolupráce tak postupne zabezpečuje kvalitný 
rast a výchovu pedagogických a vedecko-výskumných kádrov. V príspevku, zaradenom do zborníka bude 
podrobnejšie opísaný súčasný stav vedecko-výskumnej, publikačnej a projektovej činnosti ako aj budúce 
perspektívy a plán do jednotlivých vedeckých úloh. 
  
2. Stratégia vedy a výskumu
 Fakulta má perspektívny vedecko-pedagogický zbor, ktorý je zárukou budúcej úspešnosti 
v pedagogickom a  vedeckom vzdelávaní. Dominantné pôsobenie je v ošetrovateľstve, ako novom vednom 
odbore, a to i vo vedecko-výskumnej oblasti. 
 FZ vytvára prostredníctvom katedry biomedicínskych vied (pôsobenie lekárov) vedecko-výskumnú 
spoluprácu s vedeckými ústavmi (ústav experimentálnej endokrinológie SAV), s zdravotníckym oddelením 
ministerstva obrany SR, s Cyklotrónovým centrom SR i so zahraničnými pracoviskami (NIH Bethesda - MD 
USA) a začína participovať na riešení spoločných vedecko-výskumných úloh a projektov. Veľmi úspešne sa 
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začína rozvíjať pedagogická a  vedecká spolupráca i so zahraničnými univerzitami podobného zamerania v 
Česku, v  Poľsku. 
 Vedeckovýskumná činnosť je jednou z najdôležitejších úloh poslania univerzity. Pri zabezpečovaní 
študijných programov sa vychádza v nadväznosti na činnosti v oblasti výskumu v súlade s aktuálnym stavom 
daného odboru. Na FZ KU sme vypracovali zameranie výskumu a vývoja pre jednotlivé katedry. Okrem 
hlavných cieľov sú tu aj výsledky tejto činnosti t.j. prezentované a publikované práce, rast jednotlivých 
príslušníkov katedier.
Stratégia vedy a výskumu je orientovaná do týchto oblastí:

Oblasť biomedicínskych vied
Projekt pracoviska nukleárnej medicíny Cyklotrónového centra SR v ÚVN Ružomberok-
Projekt výskumu objektivizácie negatívnych účinkov stresu a jeho zvládania v pedagogickom procese, -
v ošetrovateľskej praxi
Projekt diagnostiky včasného štádia kardiovaskulárnych komplikácií pri diabetes mellitus-
Projekt Doktrína krvnej bezpečnosti štátu, pozícia sestry v systéme organizácie jednotlivých prvkov -
doktríny a v systéme mobilnej odberovej jednotky
Projekt vypracovania diagnostických postupov zisťovania účinkov elektromagnetických polí na -
autonómny nervový systém

Oblasť ošetrovateľstva
komunitná starostlivosť o rizikové skupiny obyvateľstva (starí ľudia, bezdomovci, rómske etnikum)-
kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (ústavné zariadenia, ambulantná a domáca starostlivosť)-
zlepšenie zručnosti sestier pri realizácii klinického výskumu-
používanie metód kvalitatívneho výskumu pri riešení problémov pacientov-
zdokonaľovanie edukačných materiálov (posudzovacie hárky, edukačné listy, edukačné štandardy)-
implementácia nových trendov do vzdelávania a praxe-

Oblasť pôrodnej asistencie 
výskum problémov vzťahu sestra-pacientka -
riešenie uplatnenia sestry v cielenej farmakoterapii-
postavenie vysokoškolsky erudovanej sestry v rámci primárnej a sekundárnej prevencie-
výskum vo výučbovom procese na zvládnutie praktického riešenia situácií v pôrodnej asistencii-
alternatívne metódy pôrodov-

3. Vedecké projekty  v roku 2008
 Jednou z prioritných úloh Fakulty zdravotníctva a Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku je 
vytvorenie Excelentného pracoviska – Protónové terapeutické centrum. V tomto roku bol spracovaný a podaný 
projekt „Excelentné centrum výskumu neinvazívnej liečby protónovým komplexom“. Cieľom projektu je 
zvýšiť úspešnosť a efektívnosť liečby onkologických pacientov rádioterapeutickou  metódou, znížiť nežiaduce 
účinky doteraz používaných metód a zlepšiť kvalitu života pacientov s onkologickým ochorením. Súčasne na 
podporu tohto cieľa  využiť výsledky spoločného rusko – slovenského,  výskumno -  referenčného pracoviska 
pre rozšírenie novej terapeutickej  metódy na Slovensku a v ďalších krajinách v EU. 
 Fakulta zdravotníctva KU spolu s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku buduje centrum 
protónovej terapie s možnosťou výskumu a následného vybudovania diagnosticko-terapeutického centra pre 
liečbu onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. Strednodobým cieľom  FZ KU a ÚVN je vybudovanie 
špičkového moderného pracoviska pracovného a leteckého lekárstva, ako aj získanie medzinárodne 
uznávanej akreditácie JCI.
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* Fakulta zdravotníctva KU
 Uvedený projekt excelentného pracoviska je zameraný na realizáciu principiálne nového zariadenia pre 
uskutočňovanie protónovej terapie - „Range Intensity Modulated Proton Therapy (RIMPT)“, ktoré vyvinuli vo FTC-FIAN, 
Protvino, Ruská federácia.  Prináša revolúciu  v  terapii , technike  a limitácii vedľajších účinkov do terapie nádorových 
ochorení:

možnosť ožiarenia nádorového tkaniva s vysokou presnosťou záberu na patologické tkanivo a ušetrenia tkaniva - 
zdravého. Doterajšie technické možnosti takúto možnosť  neposkytovali,
intenzita žiarenia je presne dávkovateľná, merateľná a modifikovateľná a v priebehu  aplikácie - 
kvantifikovateľná,
mimoriadnu jednoduchosť manipulácie,- 
výraznú ekonomickú efektívnosť (ušetrené cca 550 mil. USD na jeden terapeutický komplex oproti súčasným - 
zariadeniam),
dokonalú presnosť zamerania protónových lúčov s možnosťou ich smerovania z najrôznejších smerov a tým - 
ušetrenia pôsobenia na zdravé tkanivo.

 Fakulta nemôže adekvátne realizovať výskumnú prácu, ani plniť rámcovú zmluvu z roku 2006 medzi 
SAV a KU o vzájomnej spolupráci v oblasti vedecko-výskumnej a projektovej činnosti, ani naplno rozvíjať 
vedecko-výskumnú prácu dvoch vytvorených Spoločných pracovísk KU a SAV, ktoré vznikli nasledujúci rok,  
pretože nemáme vlastné priestory.  
 Napriek tomu, že naša fakulta iniciovala projekt zo štrukturálnych fondov pod názvom „Komplexná 
informatizácia, zlepšenie vybavenia a rozvoj výučbovej základne Katolíckej univerzity v Ružomberku“, 
dostala z celej sumy projektu 142 mil. niečo vyše 1%, čo je tak málo, že to na splnenie uvedených cieľov 
nestačí, keďže cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií 
do hmotnej infraštruktúry.
 Impulzom pre vznik projektu je trvalá potreba zvyšovania kvality vzdelávania prostredníctvom zvýšenia 
informatizácie  a úrovne IKT vybavenia univerzity v potrebnom rozsahu, ktorá za štandardných okolností 
presahuje bežné možnosti univerzity a dosiahnutie potrebnej úrovne by bolo otázkou minimálne niekoľkých 
rokov – projekt umožní výrazné zvýšenie kvality a priblíži univerzitu stanoveným cieľom Stratégie rozvoja 
informatizácie na KU.  

;Úlohou Fakulty zdravotníctva KU v tomto projekte je aj napriek jestvujúcemu stavu (Fakulta pôsobí 
v prenajatých priestoroch):

vybavenie všetkých učební  fakulty IT prezentačnou didaktickou technikou (notebook, dataprojektor, - 
plátno, reproduktory) – 9 učební,
zriadenie špecializovanej IKT učebne (PC a videokonferenčná miestnosť) s kapacitou 20 miest na - 
výučbu IKT predmetov a špecializované formy výučby (dištančné vzdelávanie, videokonferencie, 
záznam prednášok a ich použitie v e-learningových systémoch, prenos prednášok na viaceré fakulty 
a pracoviská vzájomne a pod.),
vybudovanie systému PC kioskov pre študentov s čo najlepšou dostupnosťou pre študentov fakulty - 
(ultratenký klient Sun Ray, 19“ LCD monitor, klávesnica a optická myš ) v počte 30 kioskov, 
rozšírenie tlačových a kopírovacích služieb pre študentov- vybavenie fakulty vysokovýkonným - 
multifunkčným tlačovým a kopírovacím zariadeniami s kapacitou min. 30.000 ks mesačne v počte  
1 ks, ktoré pokryjú potreby študentov fakulty. 
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Uvedený projekt  bol schválený a podporený zo štrukturálnych fondov. V súčasnej dobe sa pripravuje jeho 
realizácia.
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Zodpovedný riešiteľ

Komplexná 
informatizácia, zlepšenie 

vybavenia a rozvoj výučbovej 
základne Katolíckej univerzity v 

Ružomberku 

OPVaV-
2008/5.1/01-

SORO
ŠF MŠ SR

142 
534

*1 906

Ing. Pavol Budaj, PhD.  ku

* Fakulta zdravotníctva KU
 
 Cieľom projektu je zvýšenie úrovne informatizácie univerzity, čo umožní študentom lepšiu dostupnosť IKT 
technológií a zvýšenie digitálnej gramotnosti  a prejaví sa v zvýšenej kvalite vzdelávacieho procesu využitím získanej 
techniky na  rýchlejšie získavanie širšieho množstva informácií a tiež lepšie využitie v didaktickom procese priamo na 
jednotlivých predmetoch. Rozšírením IKT vybavenie, informatizácie  a lepšieho prístupu k informáciám sa zvýši možnosť 
samostatnej práce študentov a ich tvorivej aktivity v rámci vzdelávacieho procesu a realizácie nových foriem  a  metód 
vzdelávania podmienených potrebným IKT vybavením.

4.  publikačná činnosť
 Vo vedecko-výskumnom procese sa cieľ uspieť v Komplexnej akreditácii premieta do tlaku vedenia FZ 
KU na tvorivých pracovníkov, aby publikovali, organizovali konferencie  zúčastňovali sa ich, venovali svojmu 
graduačnému rastu a podporovali mladých vedeckých pracovníkov. Na úrovni vedecko-výskumnej činnosti 
sa podieľajú pracovníci jednotlivých katedier svojou publikačnou činnosťou. Pracovníci fakulty publikovali 
v roku 2008  monografie, skripta, vlastné vedecké práce, učebnicu Zdravovedy v rámci projektu ESF, články 
v časopisoch a v zborníkoch.

FZ KU podľa svojej organizačnej štruktúry vytvorila edičné pracovisko, ktoré má za úlohu tvoriť edičný 
plán, kontrolovať jeho realizáciu a zabezpečovať vydávanie fakultného časopisu Zdravotnícke štúdie. Fakultný 
časopis je vydávaný od roku 2008.

Do akej miery sa nám darí napĺňať tieto ciele ukazuje Príloha 1 - Prehľad publikačnej činnosti 
príslušníkov Fakulty zdravotníctva KU. 

Záver: 
 Fakulta zdravotníctva spolu s  Katolíckou univerzitou, Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, 
odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej  spoločnosti,  krajskými odborníkmi, útvarmi MO SR 
a medzinárodnými odbornými spoločnosťami spoluorganizuje celonemocničné, celofakultné, celouniverzitné, 
celoarmádne a medzinárodné konferencie a kongresy s cieľom zvýšiť prestíž a kredit Fakulty zdravotníctva 
KU a ÚVN. 
 Vedeckopedagogický kolektív našej fakulty má spoločné klinické pracoviská v ÚVN Ružomberok 
a na troch konzultačných pracoviskách  v Poprade, Levoči a Košiciach.  Taktiež má výučbové základne 
v nemocniciach spomínaných miest. Oblasť výskumu rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú 
jednou z najčastejších príčin ochorení na Slovensku, patrí v súčasnosti k prioritám vedecko-výskumnej činnosti 
našej fakulty. Z týchto záverov vyplýva aj prepojenie na úlohy Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva 
obrany SR.  
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 Fakulta by mohla viacej napredovať v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, keby mala k dispozícii 
vlastné priestory. Skutočnosť, že nemáme vlastné priestory,  vnímame ako havarijnú situáciu. Túto prioritnú 
úlohu manažmentu fakulty a univerzity, je treba urýchlene a bez odkladania riešiť a v čo najkratšej dobe 
zaobstarať tieto priestory. Uvedená situácia sa odráža najmä do oblasti vedy a výskumu, pretože fakulta 
si nemôže uplatňovať nárok na spracovanie projektu na podporu rozvoja infraštruktúry, nemôže budovať 
vlastnú výučbovú základňu, laboratória apod., nakoľko nie je vlastníkom budovy a je tretí rok v prenajatých 
priestoroch. Manažment túto situáciu rieši od vzniku fakulty v roku 2005.
 V súčasnosti prebiehajú predbežné rokovania na kúpu budovy v Ružomberku. V predpokladaných 
nových priestoroch fakulty chceme dobudovať riadiacu a organizačnú štruktúru FZ a katedier, vybudovať 
kvalitnú učebno-výcvikovú základňu, laboratória a všestranne pripraviť našu fakultu na splnenie podmienok 
vedeckovýskumnej činnosti a  pre udelenie akreditácie v roku 2010. 
 Hlavným cieľom vedeckovýskumnej činnosti FZ KU pre blízku budúcnosť je vytvorenie pracoviska 
excelentnosti, ktoré by pripravovalo vedeckopedagogických pracovníkov z oblasti biomedicínskych vied a 
ošetrovateľstva v súlade s  kritériami Európskej únie.

Príloha 1

prehľad publikačnej činnosti FZ KU za roky 2004 - 2008

Rok 2004

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (8)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BCI  Skriptá a učebné texty (4)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5)
AEC Vedecké práce v zahr. recenz. vedeckých zborníkoch, monografiách (5)
BDE Odborné práce v domácich / zahraničných nekarentovaných časopisoch (44 / 9)

Grafické znázornenie rozdelenia publikačnej činnosti v roku 2004

BDF Odborné práce v 
domácich 

nekarentovaných 
časopisoch; 44

AAB Vedecké 
monografie vydané v 

domácich 
vydavateľstvách; 8

ACB Vysokoškolské 
učebnice vydané v 

domácich 
vydavateľstvách; 3

BCI Skriptá a učebné 
texty; 4

AEC Vedecké práce v 
zahraničných 

recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, 

monografiách; 5

ADF Vedecké práce v 
domácich 

nekarentovaných 
časopisoch; 5

BDE Odborné práce v 
zahraničných 

nekarentovaných 
časopisoch; 9

Počet záznamov spolu: 78

Komárek K., ...:    Súčasný stav vedy a výskumu na Fakulte zdravotníctva KU



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 373

Rok 2005

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI Skriptá a učebné texty (3)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  (4)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (57)

Grafické znázornenie rozdelenia publikačnej činnosti v roku 2005

BDF Odborné práce v 
domácich 

nekarentovaných 
časopisoch; 57

AAA Vedecké 
monografie vydané v 

zahraničných 
vydavateľstvách ; 1

ACB Vysokoškolské 
učebnice vydané v 

domácich 
vydavateľstvách; 2

AAB Vedecké monografie 
vydané v domácich 
vydavateľstvách; 2

AEC Vedecké práce v 
zahraničných 

recenzovaných 
vedeckých 

zborníkoch,monografiách; 
2

ADF Vedecké práce v 
domácich 

nekarentovaných 
časopisoch; 4

BDE Odborné práce v 
zahraničných 

nekarentovaných 
časopisoch; 5

AED Vedecké práce v 
domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, 
monografiách; 3

BCI Skriptá a učebné 
texty; 3

Počet záznamov spolu: 79

Rok 2006

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI Skriptá a učebné texty (4)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (6)
AgJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (2)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (14)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AED Vedecké práce vydané v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch (17)
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (19)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (15)
AFg Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (39)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (20)

Grafické znázornenie rozdelenia publikačnej činnosti v roku 2006

BCI Skriptá a učebné texty 
(4)

AFD Publikované príspevky 
na domácich vedeckých 

konferenciách (15)

AFG Abstrakty príspevkov 
zo zahraničných konferencií 

(1)

AFH Abstrakty príspevkov z 
domácich konferencií (39)

BDE Odborné práce v 
nekarentovaných 

zahraničných časopisoch 
(1)

BDF Odborné práce v 
nekarentovaných domácich 

časopisoch (20)

AAB Vedecké monografie 
vydané v domácich 
vydavateľstvách (2)

ADE Vedecké práce v 
zahraničných 

nekarentovaných 
časopisoch (4)

AGJ Autorské osvedčenia, 
patenty, objavy (2)

AFC Publikované príspevky 
na zahraničných vedeckých 

konferenciách (19)

AED Vedecké práce vydané 
v domácich 

nekarentovaných 
časopisoch a zborníkoch 

(17)

AEC Vedecké práce v 
zahraničných 

recenzovaných vedeckých 
zborníkoch,monografiách 

(6)

ADF Vedecké práce v 
domácich nekarentovaných 

časopisoch (14)

ADC Vedecké práce v 
zahraničných 

karentovaných časopisoch 
(3)

ADD Vedecké práce v 
domácich karentovaných 

časopisoch (6)

Počet záznamov spolu: 153

Rok 2007

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (8)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (12)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (15)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (24)
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (24)
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií (2)

Komárek K., ...:    Súčasný stav vedy a výskumu na Fakulte zdravotníctva KU



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 375

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (34)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (3)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (40)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (11)

Grafické znázornenie rozdelenia publikačnej činnosti v roku 2007

AFF	Abstrakty	pozvaných	referátov	z	
domácich	konferencií	(2)

AFH	Abstrakty	príspevkov	z	domácich	
konferencií (34)

BDE	Odborné	práce	v	
nekarentovaných	zahraničných	

časopisoch	(3)

BDF	Odborné	práce	v	
nekarentovaných	domácich	časopisoch	

(40)

BED	Odborné	práce	v	recenzovaných	
dom.zborníkoch	(konfer.	aj	nekonfer.)	

(1)

BFB	Abstrakty	odborných	prác	z	
domácich	podujatí	(konferencie...)	(11)

BAA	Odborné	knižné	práce	vydané	v	
zahr.	vydavateľstvách	(1)

AAB	Vedecké	monografie	vydané	v	
domácich	vydavateľstvách	(3)

ADE	Vedecké	práce	v	zahraničných	
nekarentovaných	časopisoch	(1)

ADD	Vedecké	práce	v	domácich	
karentovaných	časopisoch	(1)

ADF	Vedecké	práce	v	domácich	
nekarentovaných	časopisoch	(12)

BCI	Skriptá	a	učebné	texty	(8)

AEC	Vedecké	práce	v	zahraničných	
recenzovaných	zborníkoch	(15)

AFD	Publikované	príspevky	na	
domácich	vedeckých	konferenciách	

(24)

AFC	Publikované	príspevky	na	
zahraničných	vedeckých	konferenciách	

(4)

AFB	Publikované	pozvané	referáty	na	
domácich	vedeckých	konferenciách	(1)

AFA	Publikované	pozvané	referáty	na	
zahraničných	vedeckých	konferenciách	

(2)

AED	Vedecké	práce	v	domácich	
recenzovaných	zborníkoch	(24)

Počet záznamov spolu: 187

Rok 2008

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (6)  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (5)
BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách (1)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (26)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (5)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (22)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (53)
AFg Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (4)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (61)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (1)
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AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií (2)
BCI Skriptá a učebné texty (8) 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2)
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (4)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (40)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2)
BEE Odborné práce v nerec. zahr. zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
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VplyV CHRONICKEJ BOlESTI NA KVAlITA žIVOTA pACIENTOV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU

Sováriová Soósová M., Suchanová R., Tirpáková L.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, Košice

Súhrn
 Prezentovaná práca sa zaoberá chronickou bolesťou u pacientov s reumatoidnou artritídou. Cieľom 
práce bolo posúdiť vzťah medzi bolesťou a funkčným stavom a bio-psycho-sociálnymi aspektami kvality života 
pacientov s reumatoidnou artritídou. Bolesť bola posudzovaná v kontexte ošetrovateľskej diagnózy podľa 
klasifikácie  ošetrovateľských diagnóz North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) International, 
taxonómia II.,  a to štandardizovanými nástrojmi vizuálnou analógovou škálou (VAS), škálou bolesti nástroja 
Škály merania dosahu chorôb kĺbov (AIMS2), funkčný stav Stanfordským dotazníkom hodnotiacim zdravie 
indexom disability (HAQ-DI) a kvalita života nástrojom AIMS2. Pacienti pociťovali strednú až silnú bolesť (VAS: 
49,60 ± 25,72, škála bolesti AIMS2: 5,64 ± 2,59) a trpeli strednou až ťažkou disabilitou (HAQ: 1,64 ± 0,78). 
Medzi bolesťou a vývojom funkčnej disability posudzovanej HAQ-DI sa potvrdil lineárny vzťah (p = 0,000), tiež 
sa potvrdil jej negatívny vplyv na subjektívne vnímanú kvalitu života posudzovanú nástrojom AIMS2 pre všetky 
škály (p < 0,05), okrem vplyvu na sociálne aktivity. Tieto zistenia nám potvrdili, že použiténástrojeLineárnou 
regresiou sa potvrdil nález, že významným prediktorom bolesti u pacientov s RA je najmä funkčná disabilita, 
potom napätie, vnímanie zdravia. Vzdelanie má latentný vplyv na hodnotenie bolesti. Sociálna opora nebola 
faktorom ovplyvňujúcim bolesť. Tento model vysvetľoval až 71% variancie bolesti. Tieto nálezy nám potvrdili, 
že použité nástroje sú vhodné pre objektivizáciu určujúcich znakov a súvisiacich faktorov ošetrovateľskej 
diagnózy Chronická bolesť.

Kľúčové slová: Chronická bolesť. Kvalita života. VAS. HAQ. AIMS2.

Summary
 This thesis deals with chronic pain in patients with rheumatoid arthritis. The main objective was to 
asses relation between pain and functional status and life quality. Pain was assessed according to nursing 
diagnosis classification of North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) International, Taxonómie 
II. by visual analogue scale (VAS), scale of pain of AIMS2 instrument (Arthritis Impact Measurement Scales 
2) and its impact on functional status was measured by Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ-
DI). Impact of pain on life quality was assessed by AIMS2. Middle and severe pain was perceived in our 
patients (VAS: 49,60 ± 25,72, pain scale of AIMS2: 5,64 ± 2,59) and patients suffered from middle and severe 
functional disability (HAQ: 1,64 ± 0,78). Linear corelation was confirmed between pain and functional disability 
(p = 0,000), impact of pain was confirmed on all scales life quality assessed by AIMS2 (p < 0,05), without 
on social activity. Linear regression analysis confirmed that functional disability, tension, health perception, 
and education as a latent factor are significant predictors of pain. Social support was non-significant factor to 
influence pain. This model explains 71% of pain variance. Our founds confirm, that applied instruments are 
appropriate for nursing diagnosis Chronic pain detachment. 

Key words: Chronical pain. Life quality. VAS. HAQ. AIMS2.

problém
 Bolesť je definovaná ako „nepríjemný zmyslový alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným 
alebo potenciálnym poškodením tkanív alebo popisovaný termínmi takéhoto poškodenia“ (Brannon, Feist, 
1997, s.83) Túto definíciu používa aj North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) v klasifikačnom 
systéme ošetrovateľských diagnóz NANDA International, taxonómia II. pre ošetrovateľské diagnózy akútna 
a chronická bolesť (Marečková, 2006, s. 248). Chronická bolesť, na rozdiel od akútnej bolesti, trvá dlhšie 
ako 6 mesiacov (Kol. autorov, 2006, s. 22, Křivohlavý, 2002, s. 83). V rámci klasifikácie ošetrovateľských 
diagnóz NANDA International sa uvádzajú nasledujúce charakteristiky ošetrovateľskej diagnózy Chronická 
bolesť – 00133: vyjadrenie bolesti a jej hodnotenie, nepokoj, depresia, pokles telesnej hmotnosti, zmeny 
spánku, strach, vyčerpanosť, obmedzenie vykonávania bežných denných činností a i. Ako súvisiace faktory 
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sa uvádzajú telesná a/ alebo psychosociálna nespôsobilosť (Marečková, 2006, s. 248). Chronická bolesť  je 
tiež jedným z najvýznamnejších sprievodných prejavov reumatoidnej artritídy (RA). Bolesť a ranná stuhnutosť 
bývajú najmä nadránom, pri ťažko prebiehajúcich formách môžu pretrvávať i celý deň.  Bolesť je pri RA 
podmieňovaná najmä zápalom a štrukturálnym poškodením kĺbu a okolitých tkanív, no môžu ju ovplyvňovať 
aj psychosociálne a iné faktory, ale aj naopak, chronická bolesť môže byť zdrojom rôznych psychosociálnych 
a iných problémov (Hill, 2004, Křivohlavý, 2002, Kozierová, 2004, Lemone, 2004, Rovenský, 2001, Macejová, 
1999). Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa zamerali na posúdenie chronickej bolesti a vzťahov medzi 
bolesťou a funkčným stavom a bio-psycho-sociálnymi aspektami kvality života pacientov s reumatoidnou 
artritídou.

Súbor a metóda
 Výskumný súbor tvorili pacienti s RA. Výber vzorky bol zámerný. Začleňujúcimi kritériami do výskumu 
boli: vek 18 – 70 rokov, diagnóza RA podľa American Rheumatism Association (Arnett et al., 1988, s. 315), 
bydlisko vo východoslovenskom regióne, ochota spolupracovať a podpísaný informovaný súhlas. Vyčleňujúcim 
kritériom bolo iné ochorenie pohybového aparátu a iné súčasné závažné chronické ochorenie. Výskum mal 
charakter prierezovej štúdie, prebiehal od 28. 9. 2007 do 4. 7. 2008. 
 Intenzitu bolesti sme posudzovali vizuálnou analógovou škálou (VAS, 100mm úsečka, 0 – žiadna 
bolesť, 100 – neznesiteľná bolesť), prejavy bolesti sme posudzovali škálou bolesti nástroja AIMS2. Funkčný 
stav sme hodnotili dotazníkom HAQ-DI (Fries, 1982, Bruce, Friese, 2003) – jeho validnou a reliabilnou 
slovenskou verziou (Szilasiová, 2002). Skóre získané týmto dotazníkom sa pohybuje v rozmedzí 0 – 3 a podľa 
Brucea, Friesa (2003) sa interpretuje nasledovne: 0 – 1: mierna až stredná disabilita, 1 – 2: stredná až ťažká 
disabilita, 2 – 3: ťažká až veľmi ťažká disabilita. Nástroje VAS a HAQ-DI sú považované za valídne a reliabilné 
nástroje (McDowell, 2006, Bruce, Fries, 2003, Szilasiová, 2002). Nástrojom AIMS2 sme posudzovali vybrané 
aspekty kvality života: úroveň pohyblivosti (MOBNORM), chôdza a ohýbanie (WBNORM), funkcia ruky a 
prstov (HFNORM), funkcia ramena (ARMNORM),  sebaopatrovateľské úlohy (SCNORM), úlohy v domácnosti 
(HHNORM), sociálne aktivity (SANORM), podpora zo strany rodiny (SUPNORM), bolesť (PAINNORM), práca 
(WKNORM), stupeň napätia (TENNORM), nálada (MOODNORM), spokojnosť s každou oblasťou zdravia 
(SATNORM), vnímanie zdravia (HPNORM), celkové dôsledky artritídy (ARTNORM). Štandardizované skóre 
sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 10 (nižšie hodnoty indikujú lepší zdravotný stav, kvalitu života súvisiacu 
so zdravím) (Meenan, 1992, Meenan, 2008). Škála bolesti nástroja AIMS2 nám umožňuje komplexnejšie 
hodnotenie prejavov bolesti v porovnaní s VAS. Nami použitá slovenská verzia AIMS2 je valídna (súbežná 
validita potvrdená korelačným koeficientom medzi VAS a AIMS2 na hladine významnosti p < 0,05, okrem 
škály sociálne aktivity a rovnako medzi HAQ a AIMS2 na hladine významnosti p < 0,05, okrem škál sociálne 
aktivity a podpora zo strany rodiny a priateľov) a reliabilná (Cronbachova alfa: 0,76 až 0,96 pre jednotlivé 
škály). Podobné výsledky uvádzajú aj iní autori (Meenan et al., 1992; Meenan, 2008; Archenholtz, Bjelle, 
1997; Arkela-Kautianen et al., 2003, McDowell, 2006).
 Výsledky boli analyzované v štatistickom programe SPSS, verzii 15.0.

Výsledky
 Výskumný súbor tvorilo 60 pacientov s RA (75% žien, 25% mužov) z východoslovenského regiónu 
s priemerným vekom 51,65 ± 11,08 rokov veku života a s priemernou dĺžkou trvania choroby 12,10 ± 8,84 
rokov.
 V našej vzorke pacientov s RA sme zistili strednú až silnú intenzitu bolesti nástrojom VAS (49,60 
± 25,72) i škálou bolesti nástroja AIMS2 (5,64 ± 2,59) počas posledného mesiaca. Škálou bolesti nástroja 
AIMS2 sme zistili, že väčšina pacientov s RA mala počas posledného mesiaca niekoľko až väčšinu dní aj 
neznesiteľné bolesti lokalizované v dvoch a viacerých kĺboch súčasne s trvaním rannej stuhnutosti dlhšie 
ako jednu hodinu a niekoľko až väčšinu dní im spôsobovala bolesť ťažkosti so spánkom. Dotazníkom HAQ-
DI posudzujúcim funkčný stav sme v našej vzorke pacientov zistili strednú až ťažkú disabilitu (1,64 ± 0,78). 
HAQ-DI štatisticky významne (p < 0,05) koreloval so všetkými škálami AIMS2 okrem škál sociálne aktivity a 
sociálna opora, podobne korelovala aj VAS so škálami AIMS2 (tabuľka č. 1), okrem škály sociálnych aktivít. 
U pacientov so silnou až neznesiteľnou intenzitou bolesti sme zistili horší funkčný stav a kvalitu života než u 
pacientov s miernou až strednou a strednou až silnou intenzitou bolesti (tabuľka č. 2). Genderové rozdiely 
sme vo vnímaní intenzity bolesti posudzovanej VAS nezistili. Z hľadiska veku sme zistili vyššiu percepciu 
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bolesti u pacientov 61 a viac ročných v porovnaní s pacientmi 46 – 60 ročnými (tabuľka č. 3). 
 Na posúdenie dôležitosti vplyvu demografických faktorov (vek, pohlavie, vzdelanie, trvanie choroby), 
funkčnej disability (HAQ-DI) a psychologického zdravia (posudzované škálami AIMS2: TENNORM, 
MOODNORM, HPNORM) na prejav bolesti sme použili viacnásobnú lineárnu regresnú analýzu.
 Zo sledovaných parametrov najvýraznejšiu varianciu bolesti vysvetľovala  funkčná disabilita (HAQ-DI), 
napätie (TENNORM) a  z demografických faktorov aj úroveň vzdelania (tabuľka č. 4, 5). Vplyv depresívnej 
nálady a emocionálnej sociálnej opory (SUPNORM) na percepciu bolesti sa v našej vzorke pacientov s RA 
nepotvrdil. Vnímanie zdravia (HPNORM), ktoré súvisí do určitej miery s prvkom optimizmu resp. pesimizmu 
osobnosti na prejav bolesti bol významný (tabuľka č. 5).

Tabuľka 1 Vzťah medzi bolesťou a funkčným stavom (HAQ) a kvalitou života pacientov s RA (AIMS2)
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r – Pearsonov korelačný koeficient≤
p – t-test, hladina významnosti
* - štatistická významnosť na úrovni p ≤ 0,05  
** - štatistická významnosť na úrovni p < 0,01
HAQ – Stanfordský dotazník hodnotiaci zdravie indexom disability
VAS – vizuálna analógová škála

Tabuľka  2 Funkčný stav a kvalita života pacientov s RA podľa intenzity bolesti

intenzita bolesti posudzovaná 
VAS

spolu
n = 60

priemer (SD

1. mierna až stredná 
bolesť (0 – 35)

n = 16
priemer (SD)

2. stredná až silná 
bolesť (36 – 60)

n = 24
priemer (SD)

3. silná až 
neznesiteľná 

bolesť (61 – 100)
n = 20

priemer (SD)
AIMS2
Úroveň pohyblivosti 4,24 (2,78) 2,19 (1,93)*b 3,81 (2,47) 6,40 (2,22)*b
Chôdza a ohýbanie 5,42 (3,40) 3,31 (2,50)*b 4,88 (2,80)*c 7,75 (3,42)*b c
Funkcia ruky a prstov 4,30 (2,82) 3,66 (2,96)*b 3,44 (2,35)*c 5,85 (2,68)*b c
Funkcia ramena 3,68 (2,63) 2,09 (1,56)*b 3,15 (2,41)*c 5,60 (2,49)*b c
Sebaopatrovateľské úlohy 3,91 (3,34) 1,45 (1,66)*b 3,15 (2,97)*c 6,78 (2,70)*b c
Úlohy v domácnosti 4,16 (2,95) 2,07 (1,53)*b 3,93 (2,92)*c 6,09 (2,70)*b c
Sociálne aktivity 5,21 (1,86) 5,37 (1,87) 5,06 (2,06) 5,25 (1,69)
Podpora zo strany rodiny 1,43 (1,52) 0,98 (1,09) 1,27 (1,05) 1,97 (2,10)
Bolesť 5,64 (2,59) 3,31 (2,37)*a b 5,04 (1,55)*a c 8,23 (1,18)*b c
Práca* 2,13 (2,57) 1,34 (1,27)*b 1,41 (1,37)*c 7,81 (3,09)*b c
Stupeň napätia 5,25 (1,86) 4,00 (1,68)*b 4,94 (1,48)*c 6,65 (1,54)*b c
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intenzita bolesti posudzovaná 
VAS

spolu
n = 60

priemer (SD

1. mierna až stredná 
bolesť (0 – 35)

n = 16
priemer (SD)

2. stredná až silná 
bolesť (36 – 60)

n = 24
priemer (SD)

3. silná až 
neznesiteľná 

bolesť (61 – 100)
n = 20

priemer (SD)
Nálada 4,20 (1,99) 2,66 (1,62)*a b 4,02 (1,63)*a c 5,65 (1,67)*b c
Spokojnosť so zdravím 5,20 (2,60) 2,97 (1,84)*a b 4,68 (1,94)*a c 7,63 (1,72)*b c
Vnímanie zdravia 7,24 (2,31) 5,43 (2,07)*a b 6,96 (1,95)*a c 9,02 (1,57)*b c
Porovnanie s rovesníkmi 6,17 (2,62) 5,16 (2,81)*b 5,73 (2,50) 7,50 (2,15) *b 
HAQ 1,64  (0,78) 1,11 (0,63)*b 1,38 (0,60)*c 2,37 (0,51)*b c

n – počet pacientov
p – t-test, hladina významnosti
* - štatistická významnosť na úrovni p ≤ 0,05  
a - medzi 1. a 2. skupinou
b - medzi 1. a 3. skupinou
c – medzi 2. a 3. skupinou
Práca* - počet zamestnaných spolu 17, vzhľadom na intenzitu bolesti v 1. skupine 7, v druhej 8 pacientov 
a v 3. skupine 2 pacienti
HAQ – Stanfordský dotazník hodnotiaci zdravie indexom dizability
VAS – vizuálna analógová škála

Tabuľka  3 Vnímanie bolesti z hľadiska veku

nástroj/ vek
30 – 45 rokov

(n = 18)

priemer (SD)

46 – 60 rokov
(n = 29)

priemer (SD)

61 a viac rokov
(n = 13)

priemer (SD)
VAS 48,94 (21,64) 42,76 (25,55)* 65,77 (25,86)*
PAINNORM (AIMS2) 5,50 (2,29) 5,03 (2,77)* 7,19 (2,01)*

n – počet respondentov       SD – štandardná  odchýlka  * - štatistická významnosť na úrovni p ≤ 0,05

Tabuľka 4 Vplyv vzdelania, funkčného stavu, psychosociálnych faktorov na intenzitu bolesti (VAS)
Prediktor           β krok 1            β krok 2            β krok 3          β krok 4          β krok 5

Vzdelanie                   -0,297***         - 0,022               0,078               0,055              0,060
HAQ                                                     0,655***          0,466***            0,465***         0,447***
TENNORM                                                                  0,379**             0,317*            0,299*
SUPNORM                                                                                           0,155             0,151
HPNORM                                                                                                                    0,049

r2-change (%)                9                      35                      8                     2                       0 
Adj. R2 (%)                      7                      42                    50                    51                     50
F                                     5,60*               22,47***           20,49***         16,41***            12,94***

hladina významnosti: *p ≤ 0,05, **p < 0,01 , ***p  < 0,001

r2-change – vysvetlená variancia, Adj. R2  - celková upravená variancia, F – F-test
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Tabuľka 5  Vplyv vzdelania, funkčného stavu, psychosociálnych faktorov na intenzitu  
a prejavy bolesti (PAINNORM)

Prediktor         β krok 1            β krok 2         β krok 3         β krok 4         β krok 5

Vzdelanie                -0,536***        - 0,272**          -0,167*           -0,182*           -0,165
HAQ                                                0,629***          0,431***         0,430***          0,356***
TENNORM                                                             0,398***         0,358***          0,282**
SUPNORM                                                                                    0,101             0,083
HPNORM                                                                                                             0,206*

r2-change (%)            29                      33                      9                      1                    2
Adj. R2 (%)                 28                     60                     69                    69                  71

F                                 23,44***           45,35***          44.62***         34,31***         29,77***

hladina významnosti: *p ≤ 0,05, **p < 0,01 , ***p  < 0,001
r2-change – vysvetlená variancia, Adj. R2  - celková upravená variancia, F – F-test

Diskusia
 Bolesť a funkčné obmedzenie predstavujú nepríjemné následky (Rovenský, 2001, Macejová, 1999, 
Kaplan, 1996). Podobne ako iní autori (Baczyk, 2005, Minnock, 2003) sme zistili, že bolesť u pacientov s RA 
je dominantou skutočnosťou ovplyvňujúcou zdravotný stav a je faktorom, ktorý si väčšina pacientov (65%) 
najviac želá zlepšiť. Zistili sme, že v našom súbore majú pacienti so silnou až neznesiteľnou intenzitou bolesti 
horšiu kvalitu života než pacienti s miernou až strednou a strednou až silnou intenzitou bolesti. V zhode 
s inými autormi (Macejová, 1992, Hagglund, 1989, Smedstad, 1995) sme zistili, že chorí s vyššou intenzitou 
bolesti majú výraznejšie známky klinickej aktivity (postihnutie dvoch a viacerých kĺbov naraz, trvanie rannej 
stuhnutosti dlhšie ako jednu hodinu), majú výraznejšie zhoršenú pohyblivosť, zníženú schopnosť sebestačnosti 
pri bežných denných aktivitách, t.j. výraznejšiu funkčnú disabilitu.
 Bolesť, funkčná disabilita a chronický priebeh RA môžu byť príčinou mnohých psychických problémov. 
Bolesť môže vyvolávať úzkosť alebo strach (Hill, 2004, Macejová, 1999, Magni, 1993), ale aj úzkosť a strach 
môžu zhoršovať vnímanie bolesti tým, že zvyšujú tonus sympatikového nervového systému, a tým vedú k 
zvýšeniu svalového napätia a následne k bolesti (Lemone, 2004). Podobne aj my sme zistili, že úzkosť je 
významným faktorom, ktorý sa podieľa na modulácii bolesti a aj opačne, bolesť prispieva k intenzívnejším 
pocitom napätia, nervozity a úzkosti. Depresívna nálada môže ovplyvňovať bolesť, ale aj pretrvávajúca 
bolestivosť, znižovanie fyzickej výkonnosti, celková slabosť, únavnosť a chudnutie, na ktoré sa pacienti s RA 
často sťažujú, môžu často prechádzať až do pocitu depresie (Tsai, 2003, Rybár, 2007, Lemone, 2004). 
V našom súbore pacientov s RA sa nepotvrdilo, že depresia je prediktorom bolesti, ale intenzívnejšia bolesť 
a jej prejavy korelovali s častejším výskytom smutnej, depresívnej nálady.
  Plnenie rolí, zamestnanie a schopnosť pracovať predstavuje dôležitú funkciu v živote človeka. 
Prispievajú k lepšiemu udržiavaniu fyzických funkcií ako aj k vyššiemu sebavedomiu. RA obmedzuje schopnosť 
pracovať a vedie k ekonomickej závislosti, obmedzujú sa sociálne aktivity a ohrozená je aj úloha rodiča a 
partnera (Rovenský, 2001, Hill, 2004). Podobne ako iní autori (Szilasiová, 1998) môžeme konštatovať, že 
bolesť v našej vzorke štatisticky významne ovplyvnila aj plnenie rolí a schopnosť pracovať. V dôsledku bolesti 
a zhoršenej fyzickej pohyblivosti bola väčšina pacientov našej vzorky (51,6%) už po 10 rokoch trvania choroby 
na invalidnom dôchodku a tí, ktorí boli pracovne aktívni (28,3%) museli oveľa častejšie zmeniť určitý druh 
práce, pracovať kratšie, s prestávkami, menej precízne či starostlivo. Problémové plnenie rolí, ekonomické 
zmeny v rodine, problémy s transportom, funkčná disabilita, únava, psychický distres vedú často k obmedzeniu 
sociálnych aktivít až k sociálnej izolácii (Hill, 2004). V našom súbore sme zaznamenali problémové plnenie 
sociálnych aktivít, no tie neboli ovplyvňované bolesťou, ale súviseli predovšetkým so zhoršením  chôdze 
a ohýbania (p = 0,004) a vnímanou sociálnou oporou (p = 0,039). Pozitívne vnímaná podpora zo strany rodiny 
a priateľov môže pomáhať pacientom pri vyrovnávaní sa s chronickou bolesťou, prispôsobovaní sa zmeneným 
podmienkam a efektívnom zvládaní životných ťažkostí (Křivohlavý, 2001, Strating, 2006, Kaplan, 1996). 
Podporný význam má aj pôsobenie zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom poskytovaním informácií 
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o liečbe, o priebehu ochorenia, poskytovaním praktických návodov k zvládaniu stresových životných udalostí 
a pod. V našej štúdií sa potvrdil vzťah medzi sociálnou oporou a bolesťou. Sociálna opora však nebola 
faktorom ovplyvňujúcim variáciu bolesti. Niektorí autori (Strating, 2006, Tsai, 2003) uvádzajú, že spokojnosť 
so sociálnou oporou (často spolu s bolesťou) je prediktorom najmä distresu, úzkosti a depresie. 
 Na zvládaní zdravotných ťažkostí sa podieľajú aj určité osobnostné charakteristiky, ako napr. názor na 
vlastné zdravie, vnímaná osobná zdatnosť (self-esteem), no i očakávania do budúcnosti, názory na chorobu, 
náchylnosť ochorieť, sebahodnotenie, nezdolnosť a pod. (Křivohlavý, 2001, Křivohlavý, 2002, Kozierová, 
2004, Kol. autorov, 2006). Vnímanie zdravia (HPNORM) bolo v našom súbore veľmi nepriaznivé (7,24 ± 
2,31). Podobne ako Minnock (2003) aj my sme zistili, že subjektívne vnímanie zdravia štatisticky významne 
súviselo s bolesťou (VAS, PAINNORM) (p = 0,000), funkčnou disabilitou (HAQ), škálami fyzických funkcií 
AIMS2 (p = 0,000), napätím a depresiou (p = 0,000), schopnosťou pracovať (p = 0,017) a sociálnou oporou 
(p = 0,029). Potvrdilo sa, že vnímanie zdravia (HPNORM) je významným nezávislým prediktorom variácie 
bolesti. Idler (1993) vo svojej štúdii udáva rovnaké výsledky - regresnou analýzou bolo zistené, že bolesť 
je nezávislým prediktorom subjektívneho vnímania zdravia a aj opačne, subjektívne vnímané zdravie je 
nezávislým prediktorom bolesti. Ďalej uvádza vo svojej štúdii, že jednotlivci, ktorí hodnotili svoje minulé 
i budúce zdravie ako zlé, pociťovali aktuálne viac bolesti a tí, ktorí očakávali, že ich zdravie v budúcnosti 
bude horšie, hodnotili aj svoje súčasné zdravie horšie. Tento trend sa v našej štúdii nepotvrdil.

 Názory na vplyv demografických faktorov (vek, pohlavie, vzdelanie a i.) na variáciu bolesti sú 
protichodné. V rámci fyziologických zmien môže dôjsť v období starnutia a staroby k znižovaniu percepcie 
a zvyšovaniu tolerancie bolesti. V tejto vekovej skupine môžu byť zistené aj atypické reakcie na bolesť: znížená 
percepcia akútnej bolesti a zvyšovanie percepcie chronickej bolesti (Lemone, Burke, 2004, s. 59). Zvýšená 
percepcia bolesti sa potvrdila aj v našom súbore, napriek tomu vek nebol faktorom ovplyvňujúcim variáciu 
bolesti. Rozdiely z hľadiska pohlavia sme vo vnímaní a hodnotení bolesti v našej vzorke nezistili, podobne 
ako Macejová (1999), na rozdiel od iných autorov (Minnock, 2003, Magni, 1993, Smedstad, 1995), ktorí 
uvádzajú, že ženy majú vyššiu intenzitu bolesti ako muži. Vzdelanie sa považuje za faktor, ktorý ovplyvňuje 
včasné vyhľadávanie informácii (čo je vhodné, zdraviu prospešné, čo je rizikové, zdraviu škodlivé) a potrebnej 
pomoci, súvisí so zdravotným správaním, rizikom zdravotných problémov, spoluprácou so zdravotníkmi a pod. 
(Rovenský, 2001, s. 1421, House, 1994, Mirowsky, 2003). V zhode s inými autormi (Magni, 1993, Smedstad, 
1995, Ross, 1997) sme zistili, že vzdelanie je tiež latentným faktorom ovplyvňujúcim bolesť. 

Záver

 Záverom môžeme povedať, že nástroje VAS i AIMS2 nám umožnili hodnotenie určujúcich znakov 
(intenzita, lokalizácia, trvanie bolesti, zmeny afektu, spánku, obmedzenú schopnosť vykonávať predchádzajúce 
činnost) a súvisiacich faktorov (telesnú a psychosociálnu disabilitu) bolesti v kontexte ošetrovateľskej 
diagnózy Chronická bolesť. Naše zistenia poukazujú na potrebu multidisciplinárneho prístupu v starostlivosti 
o pacientov s RA. Okrem správnej a účinnej liečby  sa v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie javia ako 
vhodné niektoré edukačné, kognitívno-behaviorálne programy (Masiero, 2007, Giraudet-Le Quintrec, 2007) 
prispievajúce napr. k zlepšeniu resp. udržiavaniu funkčnej schopnosti (pravidelné cvičenie, program šetrenia 
kĺbov, nácvik sebestačnosti pri denných aktivitách, nácvik a používanie rôznych kompenzačných pomôcok) a 
k redukcii napätia (napr. relaxácia, dychové cvičenia, imaginácia a pod.). Dôležité je aj posilňovanie nádeje, 
optimizmu, autonómnosti a sebariadenia (schopnosti riadiť a kontrolovať situáciu), sebadôvery osobnosti, ale 
aj udržiavanie podporného sociálneho kontaktu pacienta s rodinou, priateľmi, plánovanie spoločných aktivít 
s nimi a pod., ktoré vedú k zlepšeniu kopingových mechanizmov a vyššej spokojnosti u pacientov.
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EDUKACJA pROZDROwOTNA KOBIET w wIEKU pOwyźEJ 50 ROKU źyCIA   
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Breast cancer is the most frequently appearing sort of malignant tumour among women as well as the 
first cause of their death.  The number of cases and deaths connected with this tumour is still increasing. In 
Poland, about 10 000 of women fall ill with breast cancer annually and about 6000 die. One of the reasons of 
such a death-rate is a late diagnosis of this tumour. An early diagnosis means taking actions which will lead 
to the detection of tumour before clinical changes emerge. In case of breast cancer, its detection in the pre-
clinical phase gives 100% of chances for recovery and it allows to keep the breast. 

Therefore, it is necessary to propagate the pro-health education especially among women belonging 
to the age group which is particularly exposed to this kind of disease. Health education is an indispensable 
element of health promotion and prophylaxis as it gives people a much better control over the health-
determining factors. 

Prophylaxis in nursing/midwifery embraces a wide range of influences. It is due to the fact that it is 
directed at individuals as well as their habitats and it involves three elementary areas of actions: primary 
prophylaxis (1st phase) – the whole of actions aiming at strengthening health, active detection and elimination 
of risk factors through periodical diagnostic – prophylactic examinations. 2nd phase – actions taken at the 
stage of an early development of disease. 3rd phase – secondary prophylaxis is connected with preventive 
actions against   fixed changes and dysfunctions as well as against unfortunate consequences of disease. 

In case of breast cancer, as well as in case of other kinds of tumour, it is not possible to precisely 
determine a single factor responsible for their appearance. The tumour is usually caused by a group of 
carcinogens whose estimated involvement in causes connected with addictions is 30 % for smoking, 3 % 
for drinking alcohol, 30 % for diet, 5 % for job, 4 % for sexual behaviours. The way in which we spend our 
leisure time also influences the appearance of tumours. Therefore, the best preventive action seems to be the 
prophylactic examination and healthy lifestyle. 

Key words: Breast cancer. Health education. Risk factors.

Koncepcje powstawania nowotworów

Rak piersi jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych nowotworów wśród kobiet na świecie. 
Śmiertelność z powodu raka piersi w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, a wiek kobiet chorujących 
systematycznie się obniża. Najistotniejszym czynnikiem dla dobrego rokowania w leczeniu nowotworów 
szczególnie raka piersi jest wykrycie choroby w stadium przedinwazyjnym lub we wczesnym stopniu 
zaawansowania klinicznego.

Obecnie na raka piersi zapada w Pol sce ok. 10 000 kobiet rocznie, z tej liczby tylko ok. 50 % ma 
szansę na 5-letnie przeżycie. Liczba zgonów jest wyższa o blisko 2 000  niż w Holandii, przy takiej samej 
liczbie zachorowań.

 Zadajmy sobie pytanie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ra ka piersi rozpoznaje się tak późno? 
Moż na wymienić wiele przyczyn: kobiety w Polsce nie mają nawyku samobadania piersi, nie wykonują 
mammografii, niechętnie uczestniczą w  badaniach przesiewowych. Nieco lepsza jest pod tym wzglę-
dem sytuacja w miastach niż w mniej szych miejscowościach i na wsi. Kobiety zgłaszające się do 
lekarza z pierwszym stopniem zaawansowania nowotworu stanowią w Warszawie 23 %, na wsi tyl-
ko 7 % pacjentek (I stopień zaawansowa nia daje 80 % szansę 5-letniego przeży cia). Średnio tylko 
około 12 % Polek tra fia do lekarza w I stopniu zaawansowa nia. Te dane wyjaśniają, dlaczego Polki, 
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które zapadają na raka piersi tak samo często jak Holenderki, umierają częściej. Badania dowodzą, 
że wykrycie raka piersi o jeden stopień zaawansowania później,  zmniejsza szansę  na wyzdro wienie 
o 25 %.

Zapobieganie to jedyny sposób, któ ry może zmienić tę niekorzystną sytu ację. 

Głównym celem profilaktyki pierwotnej jest uświadomienie kobietom, jakie czynniki mogą zwiększyć 
ryzyko zacho rowania i jaki jest mechanizm ich działa nia. Wiele przyczyn wiąże się ze stylem życia i 
dlatego można dążyć do ich wyeli minowania lub zmniejszenia natężenia.

Aktywny program screeningu raka wydaje się wyjściem najlepszym i najefektywniejszym. Pomimo 
stałego wzrostu liczby zachorowań , od końca lat osiemdziesiątych odnotowano w Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytani spadek umieralności z powodu raka piersi. Postęp osiągnięty w leczeniu tej choroby 
wynika głównie z rozpowszechnienia badań mamograficznych co pozwoliło podejmowanie leczenia u 
chorych z niewielkim zaawansowaniem nowotworu. Screening  ze względu wysoką skuteczność jest 
najpopularniejszą  metodą badań przesiewowych. Istnieje ogromna możliwość ratowania życia wielu kobiet 
które już są chore lub mogą zachorować w przyszłości, a także znacznego zmniejszenia kosztów leczenia  
- poprzez przeznaczenie środków na badania profilaktyczne.

Z danych uzyskanych ze Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów  przy Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii w Kielcach ,na przestrzeni ostatnich kilku lat w województwie świętokrzyskim wskaźniki 
zachorowalności i umieralności na raka piersi przedstawiają się następująco : 

Zachorowania i zgony KOBIET na nowotwory złośliwe piersi w województwie świętokrzyskim w 
porównaniu z Polską w latach 1988-2004

Liczby bezwzględne

rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Zachorowania
Województwo
świętokrzyskie

198 185 183 195 194 219 240 285

Polska 6513 6706 6649 7343 7671 8416 8458 9173
Zgony
Województwo
świętokrzyskie

97 103 118 99 108 131 116 132

Polska 4045 4097 4323 4198 4429 4381 4449 4665

rok 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Zachorowania
Województwo
świętokrzyskie

302 325 415 427 447 459 393 370

Polska 9681 10031 10987 12117 12132 11733 12049
Zgony
Województwo
świętokrzyskie

128 153 158 158 165 183 148

Polska 4738 4543 4712 4825 4825 4942 4 887

Opracowanie: Zakład epidemiologii nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce 2006, s. 118
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Zachorowania KOBIET  na nowotwory złośliwe piersi w województwie świętokrzyskim w latach 1988 - 2004 
(liczby bezwzględne)

Opracowanie : Zakład epidemiologii nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce 2006

Zachorowalność i umieralność KOBIET na nowotwory złośliwe piersi w województwie świętokrzyskim w 
porównaniu z Polską w latach 1988-2004

Współczynniki standaryzowane

rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Zachorowalność
Województwo
świętokrzyskie 26,4 25,1 25,0 24,6 24,4 27,3 29,1 34,0

Polska 26,8 27,5 26,8 29,2 30 32,3 32,3 35,3
Zgony
Województwo
świętokrzyskie 11,4 12,7 14,4 12,4 13,0 15,2 12,7 14,4

Polska 15,5 15,5 16,1 15,5 16,2 15,7 15,9 16,3

rok 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Zachorowania
Województwo
świętokrzyskie 37,7 39,5 41,9 44,2 43,8 44,0 39,2 35,0

Polska 35,9  36,0 38,8 42,7 42,0 40,2 40,6
Umieralność
Województwo
świętokrzyskie 14,5  13,9 14,4 14,3 14,0 15,8 11,8

Polska 16,1  14,7 15,0 15,0 15,0 15,0 14,5

Opracowanie : Zakład epidemiologii nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce 2006, s. 118
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Jeśli choroba zostanie rozpoznana w początkowym stadium, tym większa będzie szansa na 
wyleczenie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Wczesnym zmianom nowotworowym w raku 
piersi z reguły nie towarzyszą żadne dolegliwości. Toteż nie można zgłaszać się do lekarza dopiero, gdy 
coś dolega. Aby zapobiec całkowicie nowotworowi, należy wykonywać samobadanie piersi raz w miesiącu i  
badanie mammograficzne raz w roku.

Łagodne choroby gruczołu sutkowego
W diagnostyce łagodnych zmian w piersiach bardo istotna jest ich konsystencja, ocena powierzchni 

i ruchomości w stosunku do otaczających tkanek. Najczęściej występującą zmianą między 15-30 r. ż. jest 
gruczolako-włókniak. Jest on drugą co do częstości zmianą łagodnych chorób sutka.  Klinicznie objawia się 
jako guz, dobrze ograniczony z gładką powierzchnią, twardy, niebolesny i przesuwalny. Włókniakogruczolaki 
mogą powoli rosnąć,  nie ulegają przemianie w nowotwory złośliwe, z uwagi na fakt, że rzadko spotyka się to 
schorzenie u kobiet starszych, należy wnioskować, że większość z nich zanika  można je więc bezpiecznie 
zostawić. Wiele kobiet woli jednak je usunąć, leczenie wówczas polega  na wycięciu zmiany w znieczuleniu 
miejsowym i badaniu histopatologicznym. Zwyrodnienie włónisto-torbielowate, są najczęstszą przyczyną 
zgłaszania się kobiet do lekarza specjalisty,  istotą tego schorzenia  jest tworzenie się różnej wielkości 
pojedynczych i mnogich torbieli, objawia się powstaniem guza, jednego lub kilku w sutku, najczęściej tkliwego 
lub nawet żywo bolesnego. Niekiedy z brodawki sutkowej wydobywa się brudnozielona treść. Mimo, że 
zwyrodnienie włóknisto-torbielowate należy do zmian łagodnych sutka na jego podłożu ok.4 do 9 razy częściej 
dochodzi do rozwoju raka. Stąd też zawsze wymaga przeprowadzenia szeregu badań diagnostycznych i 
stałej okresowej kontroli. Postępowanie może być zachowawcze, bowiem w wielu przypadkach biopsja jest 
jednocześnie zabiegiem leczniczym, bo po aspiracji płynu torbiel zanika, ale w przypadku utrzymania się 
zmiany zawsze należy ją usunąć w zabiegu operacyjnym.

Roztrzeń przewodów– jest to grupa schorzeń łagodnych sutka cechujących się wydzieliną z brodawki 
sutkowej. Najczęstszą jej przyczyną jest brodawczak wewnątrzprzewodowy i przewlekłe stany zapalne 
przewodów wyprowadzających. Leczenie polega na wycięciu zmienionych przewodów.

Zmiany zapalne – spowodowane są zakażeniem bakteryjnym tkanek sutka. Objawia się żywo bolesnym 
guzem, zaczerwienieniem skóy i często wysoką gorączką. Często związane jest z okresem karmienia piersią. 
Leczenie polega na nacięciu chirurgicznym zmiany i terapii antybiotykowej.

Bóle i zgrubienia gruczołowe sutków
Bóle piersi i gruczołowe zgrubienia mieszczą się w klasyfikacji łagodnych zmian w obrębie gruczołu 

sutkowego, czyli ANDI, która obejmuje różnorodne zaburzenia od niewielkich nieprawidłowości do ewidentnych 
zmian chorobowych, u wielu kobiet w okresie przedmiesiączkowym występuje ból o niewielkim nasileniu, 
któremu mogą towarzyszyć zgrubienia gruczołowe. Ból może trwać różnic długo, ale zawsze ustępuje po 
miesiączce. Bardzo silne bóle i zgrubienia gruczołowe są zaburzeniami w przebiegu cyklicznych zmian 
zachodzących w piersiach każdej kobiety w wieku rozrodczym. U bardzo nielicznych kobiet nasilenie i czas 
trwania bólu mogą być tak duże, że można już mówić o nieprawidłowościach. Ból jest objawem zgłaszanym 
przez kobiet badanych w klinikach chorób piersi i jest wśród
objawów związanych z gruczołem sutkowym najczęstszym powodem zgłaszania się kobiet na konsultacje do 
lekarzy rodzinnych.

Wyciek z brodawki sutkowej
Wyciek z brodawki sutkowej jest względnie rzadkim powodem zgłaszania się kobiet do lekarza, jeżeli 

jednak kobieta zgłasza się z tego powodu, przyczyną jest zwykle obawa przed rozpoznaniem raka, utrudnienie 
codziennego życia spowodowane wyciekiem lub współistnienie innego objawu, takiego jak np. guz. W tym 
ostatnim przypadku pierwszoplanowym objawem wymagającym diagnostyki jest zwykle guz. Ryzyko rozwoju 
raka wzrasta z wiekiem i jest największe po menopauzie. Wyciek z brodawki ma największe znaczenie wtedy, 
gdy występuje samoistnie i jest głównym objawem klinicznym.

Opisywane są 3 główne rodzaje wycieku: krwisty, żółto-opalizujący i mleczny. Postępowanie w 
przypadku wycieku z brodawki zależy od jego charakteru oraz wieku chorej. Postępowanie w mlekotoku 
polega na leczeniu przyczyny podstawowej. W przypadkach krwistego wycieku z brodawki u młodych kobiet 
z niewielkim ryzykiem rozwoju raka sutka obserwacja może być jedynym postę powaniem. Jednakże u 
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kobiet powyżej 45 roku życia, gdy ryzyko raka sutka jest większe, należy przeprowadzić zabieg chirurgiczny 
polegający na usunięciu zajętych przewodów po stronie wycieku. Antybiotykoterapia, zwłaszcza przy użyciu 
leków skutecznych dla bakterii beztlenowych, może łagodzić objawy zapalne. Wyciek z brodawki wymaga 
chirurgicznego usunięcia zajętego przewodu jedynie wówczas, gdy jego obfitość zmusza chorą do stałego 
noszenia wkładek w biustonoszu.

Stan zapalny gruczołów sutkowych, mogą wystąpić w postaci ograniczonego lub uogulnionego 
zakażenia. Objawami jest ból, zaczerwienienie i obrzęk piersi oraz ogólne osłabienie. Leczeniem z wyboru 
jest antybiotykoterapiia. 

Jak wynika z powyższego opisu wszystkie zmiany określane łagodnymi schorzeniami sutka wymagają 
zawsze wyjaśnienia, czy nie mamy do czynienia z najgroźniejszą chorobą sutka jaką jest rak, bowiem objawy 
są niekiedy bardzo podobne.

Badania diagnostyczne

Dla powodzenia leczenia istotną rolę w rozpoznawaniu raka piersi pełnią: 
Ultrasonografia (USG) - pełni istotną rolę w rozpoznaniu raka gruczołu piersiowego młodych kobiet (do 1. 
35 lat), u nich bowiem przeważa w piersiach tkanka gruczołowa. Metoda niezbędna dla prawidłowego 
wykonania biopsji i potwierdzenia ewentualnych zmian stwierdzonych badaniem palpacyjnym. Nie 
jest jednak stosowana w badaniach przesiewowych piersi, gdyż nie wykazano jej skuteczności jako 
narzędzia służącego skriningowi.
Mammografia – zgodnie z zaleceniami komisji ekspertów UE skriningiem mammograficznym należy 2. 
objąć kobiety w wieku 50-69 lat, które powinny wykonać badanie co 2-3 lata. Polska Unia Onkologii 
zaleca mammografię kobietom w wieku 50- 69 lat  i wykonywanie jej  co 1-2 lata. Czułość badania 
mammograficznego ocenia się na 80 %, a swoistość na 60 %. Zatem w jednorazowym badaniu co 5 
rak może nie być wykryty, a kilka procent badanych uzyska wynik fałszywie dodatni, co wiąże się z 
dalszymi niepotrzebnymi procedurami.

  Mammografię u kobiet w wieku 40-50 lat należy zawsze rozważać w wypadku występowania czynników 
ryzyka.
Badania laboratoryjne - nie są pomocne w rozpoznaniu nowotworu, służą jedynie do oceny rozległości 3. 
i zaawansowania zmian.  
Samobadanie piersi - ma na celu poznanie cyklicznych zmian, mających związek z funkcjonowanie 4. 
całego organizmu. Dokładne poznanie swoich piersi, systematyczne ich kontrolowanie, daje możliwość 
zaobserwowania i uchwycenia wszelkich nieprawidłowości w początkowym okresie ich powstania.  
Kobiety powinny zacząć kontrole piersi już w wieku około 17-18 lat. Osiągnięcie sędziwego wieku nie 
zwalnia  kobiety z konieczności kontynuowania samokontroli piersi.

       Przez całe życie kobieta dbająca o zdrowie, sama bada piersi raz w miesiącu. 
       Najlepszy czas na przeprowadzenie samobadania piersi to:

u kobiet miesiączkujących – 3-4 dni po miesiączce,o 
u kobiet nie miesiączkujących – dowolnie wybrany, zawsze ten sam dzień raz w miesiącu.o 

    Wykonując samobadanie należy zwrócić uwagę na:
Guzy w obrębie gruczołu piersiowego, niebolesne, najczęściej nieruchome wobec skóry i (lub) 5. 
podłoża.
Twarde lub powiększone (zajęte) węzły chłonne w dole pachowym.6. 
Stwierdzenie poprzednio nie istniejącej różnicy w wielkości piersi lub, inaczej, zmiana wielkości lub 7. 
kształtu piersi oraz różne zachowywanie się piersi podczas unoszenia ramion.
Wciągnięcie skóry lub brodawki; także sterczenie brodawki i nadżerka.8. 
Zaczerwienienie i zgrubienie skóry („skórka pomarańczy”).9. 
Podobne do róży, płaskie zaczerwienienie skóry, w przypadku zaawansowanego tzw. zapalnego raka 10. 
sutka.
Wyciek z brodawki (zwłaszcza krwisty).11. 
Ból, nadwrażliwość piersi na dotyk. Ten objaw jest symptomem wielu innych dolegliwości.12. 
Zmiany skórne wokół brodawki13. 
Poszerzenie żył skóry piersi, owrzodzenie skóry piersi.14. 
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Zmiany te są prawie zawsze niebolesne. Podobne objawy mogą wystąpić w łagodnych schorzeniach 
piersi, ale zawsze nieodzowne jest ich dokładne zdiagnozowanie.
 Profilaktyka w pielęgniarstwie  obejmuje szerokie spektrum oddziaływania. Wynika to z faktu, że jest 
skierowana bezpośrednio do  jednostki jak i pośrednio do  siedliska (środowiska zamieszkania), obejmuje 
trzy zasadnicze obszary działań:

profilaktyka pierwotna (I faza) - to całokształt działania  zmierzającego do umacniania zdrowia przez a) 
kształtowanie jak najkorzystniejsze go środowiska naturalnego i społecznego w celu zapewnienia  
najlepszych warunków dla roz woju fizycznego i psychicznego jednostki. Ta faza profilaktyki dotyczy 
aktywnego wykrywania i eli minowania czynników ryzyka przez okresowe badania diagnostyczno-
profilaktyczne.
II  fazab)  – to działanie na etapie wczesnego rozwoju procesu chorobowego; ma na celu zapobieganie 
rozwojowi choroby, czyli modyfikację niewłaściwego stylu życia, zacho wań zdrowotnych a także 
kontrolę przebiegu leczenia.
Działania zapobiegające powstawaniu utrwalonych zmian i dysfunkcji, niepomyślnych  skutków c) 
choroby to profilaktyka wtórna (III faza).

Do głównych działań profilaktycznych pielęgniarki  zalicza się:
Wzmacnianie zdrowia przez prowadzenie edukacji zdrowotnej celem potęgowa nia zdrowia i podjęcia 1. 
odpowiedzialności za zdrowie.
Wczesne wykrywanie czynników ryzyka -stosowanie badań przesiewowych.2. 
Modyfikację czynników ryzyka .3. 
Udział w leczeniu i rehabilitacji w sytuacji choroby i pomoc w przystosowaniu się do życia z chorobą 4. 
lub niepełnosprawnością..
Eliminowanie lub ograniczenie wpływu negatywnych czynników środowiska fizycz nego i 5. 
społecznego.
Kształtowanie umiejętności samokontroli i sa mooceny stanu zdrowia, korzystanie ze świad czeń opieki 6. 
zdrowotnej - edukacja w zakresie praw pacjenta jako ubezpieczonego, korzysta nie ze świadczeń 
opieki zdrowotnej.

W promocji zdrowia główną metodą w  pracy pielęgniarki jest edukacja zdrowotna, której celem jest:
Podnoszenie poziomu wiedzy:1. 

związanej z funkcjonowaniem organizmu,- 
w zakresie korzystania z systemu opieki zdrowotnej,- 
o czynnikach wpływających na zdrowie człowieka.- 

Wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie.2. 
Kształtowanie postaw i zachowań zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.3. 

Czynniki determinujące zdrowie
Edukacja zdrowotna jest nieodzownym elementem  promocji zdrowia i profilaktyki umożliwia bowiem 

ludziom zwiększenie kontroli nad czynnikami determinującymi zdrowie.
Istnieje kilka grup czynników ryzyka,  wśród nich rozróżnia się takie, które:

podlegają modyfikacji (nadwaga, otyłość, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, palenie tytoniu, mała 1. 
aktywność fizyczna, stres -w tym również umiejętność radzenia sobie ze stresem).
nie podlegają modyfikacji (płeć, wiek, uwa runkowania genetyczne).2. 
podlegają częściowej modyfikacji (miejsce zamieszkania, miejsce pracy) we współpracy z instytucjami 3. 
rządowymi i pozarządowymi. Edukacja  zdrowotna  sprzyja  kształtowaniu zdrowotnych zachowań 
ludzi, stymuluje aktywną postawę wobec wartości zdrowia, pomaga w do skonaleniu i ochronie zdrowia 
zarówno osobom zdrowym, chorym jak i zagrożonym chorobą.
Funkcjonują trzy modele edukacji zdrowotnej , w różnym stopniu odpowiadające społecznym potrzebom 4. 
efektywnego oddziaływania edukacyj nego, wyznaczające idee promocji zdrowia.

I model - edukacja zdrowotna  ukierunkowana na zapobieganie określonym jednostkom chorobo wym, 
a podejmowane działania skierowane są na eliminację czynników ryzyka, związanych z poszczególnymi 
jednostkami chorobowymi.
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II model - model zorientowany na eliminację poszczególnych czynników ryzyka w celu zapobiegania 
kilku chorobom jednocześnie. Wiadomo, że kilka różnych chorób może być efektem oddziaływania tego 
samego czynnika. Priorytetem interwencji pielęgniarki są więc czynniki ryzyka, a interwencje powinny być 
ukierunkowane na ich modyfikację.
III  model - model zorientowany na zdrowie zarówno w ujęciu holistycznym jak i biopsychospołecznym. 
Model przez wielu uważany jako najkorzystniejszy z punktu widzenia skuteczności trwałego oddziaływania 
w sferze zmiany zachowań zdrowotnych. Działania pielęgniarskie ukierunko wane są na czynniki wpływające 
na zdrowie jak również na te, które wywołują chorobę.
 Profilaktyka onkologiczna nie różni się znacznie od ogólnej promocji zdrowia, powinna więc być 
rozpoczęta w wieku szkolnym. Ograniczenie promocji zdrowia do dorosłych jest znacznie mniej skuteczne. 
Szacuje się że około 70% nowotworów złośliwych jest wynikiem działania szkodliwych czynników związanych, 
z zachowaniami zdrowotnymi , stylem życia lub pochodzących z otaczającego środowiska. Większość z tych 
czynników poddaje się modyfikacji, zmniejszając ryzyko choroby.
 Czynnikami ryzyka nazywane są wszystkie substancje, które zwiększają prawdopodobieństwo 
zachorowania człowieka na nowotwór złośliwy. Poznanie czynników zwiększających ryzyko zachorowania 
na nowotwór umożliwiło określenie tzw. grup ryzyka.

Każdy człowiek znalazł się niejednokrotnie pod wpływem czynników rakotwórczych (dym tytoniowy, 
pył azbestowy, węglowodory aromatyczne, promienie jonizujące), jednak ryzyko staje się istotne jedynie 
wówczas, gdy czynniki te działają długo i tylko w określony sposób.

Czynniki rakotwórcze odgrywają podstawową rolę w powstawaniu nowotworów i z uwagi na różny 
charakter czynników dzielimy je na: chemiczne, fizyczne i biologiczne (wirusy).
Czynniki chemiczne - to takie związki, które w odpowiednich warunkach  wywołują nowotwory. Najlepiej 
poznaną grupę stanowią związki alkilujące oraz węglowodory aromatyczne. Dużo substancji rakotwórczych 
znajduje się również w gazach spalinowych samochodów, samolotów, w dymie z kominów fabryk. Możemy 
więc powiedzieć, że otaczające nas środowisko w miarę uprzemysłowienia jest coraz to bardziej skażone, a 
czynniki rakotwórcze dostają się do atmosfery, wody i gleby. 
Czynniki fizyczne - zaliczamy do nich promieniowanie jonizujące (Rentgena, radu i innych izotopów 
promieniotwórczych) oraz promieniowanie nadfioletowe (słońce, lampy kwarcowe). Ze względu na swoją 
przenikliwość, promieniowanie jonizujące może być czynnikiem wywołującym nowotwory w roż nych 
narządach.
Czynniki biologiczne – czyli niektóre wirusy np. opryszczki zapalenia wątroby typu B.
Nie ma bezpośrednich dowodów na potwierdzenie roli wirusa w etiopatogenezie nowotworów ludzkich. Jest 
natomiast udowodniony udział wirusów w karcynogenezie u zwierząt oraz w badaniach poza ustrojem.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka sutka

 Nie istnieje zamknięty katalog przyczyn raka gruczołu piersiowego, możemy tylko określić, z pewnym 
prawdopodobieństwem, jaki wpływ na powstanie raka piersi mają określone czynniki. Do poznanych czynników 
zaliczamy: 

Płeć – u kobiet rak sutka występuje 200 razy częściej niż u mężczyzn.-
Wiek – u kobiet powyżej 50 roku życia ryzyko zachorowania wzrasta. -
Czynniki rodzinne (genetyczne) - szczególnie niebezpieczne są zachorowania matki i siostry. Jeżeli u -
którejś z nich wystąpił rak sutka, nasze rokowania nie wyglądają najlepiej. Rak piersi uwarunkowany 
genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci. 
Choroby sutka (rak drugiego sutka, przewlekłe zwyrodnienie włóknisto-torbielowate).-
Historia porodów (czynniki hormonalne)-

pierwsze dziecko po 30 roku życia – ryzyko większe- 
niekarmienie piersią - ryzyko większe - 
bezdzietność – ryzyko jeszcze większe - 

Udowodniono, że posiadanie licznego potomstwa chroni przed rakiem (dzietność). Istnieje zatem prosta 
zależność: im więcej dzieci, tym mniej raka.
Karmienie piersią jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod ochrony przed zachorowaniem na 
raka sutka.
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Pierwsza miesiączka (czynniki hormonalne):-
pierwsza miesiączka zbyt wcześnie – poniżej 12 roku życia – ryzyko duże- 
nieregularne miesiączki – zbyt późna ostatnia miesiączka – ryzyko większe- 

Typ sylwetki – im kobieta grubsza tym ryzyko większe-
Zaburzenia hormonalne - sprowadzają się do wieloletniego (ponad 8 lat) stosowania hormonalnych -
środków antykoncepcyjnych. Nie ma zgody, co do tego, czy wszystkie preparaty, bez względu na 
skład chemiczny, zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi. 
Niepłodność, potwierdzona badaniami lekarskimi-
Czynniki dietetyczne:-

spożywanie dużych ilości tłuszczy zwierzęcych- 
dieta uboga w witaminy- 

Inne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania:-
palenie tytoniu- 
spożywanie alkoholu i używek- 
zjadanie dużej ilości produktów konserwowych- 
spożywanie nieświeżej żywności (żywność przechowywać w lodówce)- 
spożywanie małej ilości warzyw i owoców – zawsze umytych – warzywa należy spożywać–  5x - 
dziennie w postaci surowej.

 Do zadań edukatora w zapobieganiu nowotworom złośliwym należą:

I .  Profilaktyka pierwotna(promocja zdrowia).
Dostarczenie i wzbogacenie wiedzy na temat:1. 

co to jest rak piersi,-
jakie są czynniki ryzyka,-
jakie są metody profilaktyki,-
na czym polega badanie USG czy mammograficzne,-
konieczność samobadania piersi,-
konieczność wizyty u lekarza oraz badania klinicznego,-
konieczność profilaktycznego badania USG lub mammografii po ukończeniu 40 roku życia. -

Zmiany postaw i zachowań zdrowotnych.2. 
Kształtowania polityki zdrowotnej w siedliskach (informowanie  wła dz lokalnych i samorządowych 3. 
makro regionu o konieczności edukacji w tym zakresie).
Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia:4. 

motywowanie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu,-
kształtowanie właściwych zachowań  żywieniowych,-
zmniejszenie ryzyka środowiskowego i zawo dowego,-
promocja właściwych stereotypów picia alko holu.-

Podkreślanie rangi wczesnego  wykrywania chorób piersi5. 
zwiększanie wiedzy pacjentów na temat cho rób nowotworowych, ich wczesnych oznak i -
objawów,
zalecanie pacjentom korzystania z badań profilaktycznych,-
zachęcanie pacjentów do samokontroli.-

II. Profilaktyka wtórna.  
Dbałość o kobiety z grup ryzyka1. 

wyodrębnienie spośród swoich podopiecznych grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka -
sutka,
tworzenie rejestrów rodzinnych, celem określenia zwiększonego rodzinnego ryzyka wystąpienia -
nowotworu.

Opracowanie prostego programu prewencji dla osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka 2. 
sutka.
Opracowanie, wraz z zespołem terapeutycznym, zaleceń  dotyczących prowadzenia badań 3. 
przesiewowych w populacji. 
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W przypadku nowotworu piersi, jak i wielu innych nowotworów, nie można precyzyjnie określić 
jednego czynnika odpowiedzialnego za ich powstanie. Najczęściej wywołuje je zespół karcynogenów, których 
szacunkowy udział wśród przyczyn związanych z nałogami wynosi dla palenie tytoniu 30 %, picia alkoholu 
3 %, diety 30 %, pracy związanej z wykonywanym zawodem 5 %, zachowań seksualnych 4 %. Wpływ na 
powstanie nowotworów mają również sposoby spędzania wolnego czasu. Dlatego najlepszym działaniem 
prewencyjnym jest prowadzenie zdrowego stylu życia. 
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Souhrn
Bolest je fenomén, který patří k lidské existenci. Je to velice citlivý jev, v němž se odráží vliv jak 

fyziologických, tak psychických i sociálních skutečností. Jde o nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený 
s aktuálním či potencionálním poškozením organismu. Bolest prožívá každý nemocný člověk individuálně a 
záleží na tom, zda je akutní nebo chronická.

V moderně pojímaném léčebném a ošetřovatelském procesu má významnou úlohu multidisciplinární 
přístup při léčbě a zvládání bolesti, ve kterém důležitou roli hraje zdravotnický pracovník.

Klíčová slova: Bolest. Nemocný člověk. Zdravotnický pracovník. Prožívání bolesti.

Summary
Pain is a phenomenon belonging to human being. It is a very sensitive effect reflecting both physiologic 

matters and psychical and social ones. This unpleasant sense and emotional experience is connected with 
current or possible damaging of organism. Patient perceives the pain individually; it depends on the current 
or chronic pain. In a modern treatment and nursing it is multispecialty approach to getting pain under control 
where a paramedical worker plays a very important role.

Key words: Chronic pain. Patient. Paramedical worker. Getting pain under control.

Úvod
Bolest je nepříjemným subjektivním vjemem, který od nepaměti provází člověka. Stěží se najde 

někdo, kdo by se nesetkal s bolestí. Pokud bolest nemá pozitivní význam ve smyslu varování před dalším 
poškozováním organismu, pak se stává velkým problémem nemocného člověka a ovlivňuje ho v rovině bio-
psycho-sociální. Bolest je velká zkušenost, jedna z mnohých, která nám pomáhá přežít. Přetrvává-li však 
bolest a stává se chronickou, má tíživý dopad na osobnost člověka nejen po stránce tělesné a duševní, 
ale mění také kvalitu jeho života. Největším přáním trpícího člověka je snaha bolest odstranit a spolu s ní i 
utrpení, které může být vlivem bolesti i mnohaleté.

Bolest vnímá každý člověk subjektivně. Záleží na mnoha faktorech, které vstupují do samotného procesu 
prožívání. Svoji roli zde sehrává i zdravotnický pracovník na různých stupních pracovního zařazení.

Metodika
Východiskem průzkumu bylo ověření vlivu chronické bolesti na život nemocného člověka a přístup zdravotníků 
k pacientům trpících chronickou bolestí. Průzkum probíhal ve FN Ostrava – Poruba v 1. polovině roku 2008. 
Jako základní soubor byli využiti respondenti z oddělení chirurgického, interního a neurologického, kteří 
uváděli, že trpí chronickou bolestí.

Cíl průzkumu:
Ověřit vliv chronické bolesti na život nemocného člověka.1. 
Zjistit přístup zdravotníků k pacientům s chronickou bolestí.2. 

Hypotézy:
Předpokládám, že chronická bolest limituje nemocného člověka v denních aktivitách.1. 
Předpokládám, že pacienti jsou dostatečně informováni o alternativních způsobech léčby.2. 
Předpokládám, že přístup zdravotníků je k pacientům s chronickou bolestí profesionální.3. 
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Metoda průzkumu:
Pro ověření a splnění cíle průzkumu byl zvolen anonymní dotazník na vytipovaných pracovištích, 

který obsahoval 18 položek. První tři položky byly demografického charakteru, zbývající otázky se zabývaly 
problematikou průběhu a prožívání bolesti, včetně přístupu zdravotníků při pomoci zvládání chronické 
bolesti.

Charakteristika souboru:
Průzkum probíhal ve 1. polovině roku 2008 ve FN Ostrava – Poruba, a to na oddělení chirurgickém, 

interním a neurologickém. Zúčastnilo se jej sto respondentů, kteří ve spolupráci s personálem vyplnili 
dotazník.

Výsledky průzkumu:

Tabuľka 1 Pohlaví
Počet %

Muž 63 63
Žena 37 37
Celkem 100 100

Do průzkumu se zapojilo 63% mužů a 37% žen, kteří uváděli, že trpí chronickou bolestí.

Tabuľka 2 Věk
Uváděná bolest %

16 – 20 2 2
21 – 30 6 6
31 – 40 12 12
41 – 50 26 26
51 – 60 31 31
61 – 70 13 13
71 a více 10 10
Celkem 100 100

Nejvíce pacientů trpících chronickou bolestí se vyskytlo ve věkové kategorii 41-50 let (26%) a 51-60 let 
(31%).

Tabuľka 3 Oddělení
Počet %

Chirurgie 28 28
Interna 24 24
Neurologie 48 48
Celkem 100 100

Na oddělení neurologickém byl výskyt chronické bolesti nejčastější.

Tabuľka 4 Četnost výskytu bolesti
Počet %

Denně 33 33
Několikrát do týdne 20 20
Několikrát do měsíce 11 11
Nepravidelně 36 36
Celkem 100 100

Bolest se vyskytuje u respondentů značně nepravidelně a to v 36%. Nejvíce se vyskytuje z pohledu četnosti 
denně. Může se jednat jak o neadekvátní léčbu, tak množství nežádoucích vlivů (stres, deprese, špatná 
životospráva). Zanedbatelný není ani špatný přístup k léčbě ze strany pacienta.
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Tabuľka 5 Výskyt bolesti - lokalizace
Počet %

Hlava 5 5
Záda – páteř 18 18
Končetiny – klouby 26 26
Břicho – ledviny, žaludek 10 10
Hrudník – srdce 31 31
Poúrazové a jiné 10 10
Celkem 100 100

Největší skupinu pacientů tvořili nemocní s bolestí v oblasti hrudníku a srdeční oblasti, např. při ICHS, pak 
skupina trpících bolestí páteře, kloubů. Menší skupinou jsou pacienti s bolestmi hlavy a jiným onemocněním, 
např. ledvin, vředová choroba a poúrazové stavy.

Tabuľka 6 Příznaky přidružené k bolesti
Počet %

Oční – pálení, řezání, slzení 10 10
Motorické – pohybové 31 31
Zažívací – nevolnost, zvracení, průjem 15 15
Psychické – změny nálad, deprese 39 39
Jiné příznaky 5 5
Celkem 100 100

Převládají příznaky psychické, tj. změny nálad, deprese, podrážděnost, neklid, často provázené snížením 
pohybové aktivity.

Tabuľka 7 Projevy spojené s bolestí
Počet %

Únava 36 36
Úzkost 15 15
Zlost 11 11
Utrpení 11 11
Bezmoc 10 10
Osamělost 6 6
Smutek 2 2
Strach 8 8
Jiný příznak 1 1
Celkem 100 100

Z tabulky je zřetelné, že převládajícím příznakem doprovázející bolest je únava, pak následuje úzkost, bezmoc 
a zlost. Únava souvisí se zvýšeným výdejem energie při plnění obvyklých denních aktivit při průběhu bolesti. 
Úzkost je spojená s osobním ohrožením a bezmoc často pramení z neúspěchu bolest nějakým způsobem 
ovlivnit.

Tabuľka 8 Vliv spánku na bolest
Počet %

Úleva od bolesti – ano 23 23
Úleva od bolesti – částečně 68 68
Úleva při podání analgetik 9 9
Celkem 100 100

Porucha spánku je častým příznakem chronické bolesti a úleva přichází nejčastěji v kombinaci s analgetiky.

Zacharová E., ...:    Pomoc zdravotníků při zvládání chronické bolest



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 397

Tabuľka 9 Vliv bolesti na chuť k jídlu
Počet %

Nezměněná chuť k jídlu 51 51
Horší chuť k jídlu 49 49
Celkem 100 100

Chuť k jídlu je u poloviny respondentů nezměněná, u druhé poloviny chuť s bolestí klesá.

Tabuľka 10 Vliv bolesti na sexuální život
Počet %

Sexuální život se nemění 29 29
Sexuální život je horší 69 69
Sexuální život je lepší 2 2
Celkem 100 100

Sexuální život je ovlivněn v 69%, což je způsobeno jak bolestí, tak i vyšším věkem respondentů a jejich 
dalšími nemocemi.

Tabuľka 11 Vliv bolesti na partnerský život
Počet %

Ano 30 30
ne 52 52
Částečně 18 18
Celkem 100 100

Vztah k partnerovi byl ovlivněn u 1/3 respondentů zcela, u 18% částečně, což pramení většinou z psychického 
ladění při průběhu bolesti (nervozita, podrážděnost, neporozumění).

Tabuľka 12 Vliv bolesti na zaměstnání
Počet %

Vždy 25 25
Částečně 36 36
U některých činností 12 12
Nezaměstnaný (á) 27 27
Celkem 100 100

U většiny respondentů je bolest důvodem omezení v zaměstnání, ať už částečného (36%) nebo u všech 
činností (25%). Bolest může vést ke snížení pozornosti, zhoršení pracovního výkonu, kvality odvedené práce 
atd.

Tabuľka 13 Alternativní způsoby léčby
Počet %

Přírodní prostředky 12 12
Rehabilitace, masáže 24 24
Relaxace 52 52
Akupunktura, akupresura 4 4
Hypnóza 2 2
Sugesce 4 4
Žádné 2 2
Celkem 100 100

Respondenti nejčastěji uvádějí relaxaci a následně rehabilitaci, která jim pomáhá ulevit od chronické bolesti. 
Méně jsou využívány jiné alternativní způsoby léčby, i když o nich pacienti vědí.
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Tabuľka 14 Úroveň komunikace zdravotníků k problémům bolesti
Počet %

Ano (komunikace vyhovuje) 52 52
Ne (komunikace nevyhovuje) 16 16
Nevím 21 21
Jiný názor 11 11
Celkem 100 100

Stávající komunikace vyhovuje polovině respondentů. 16 % je nespokojeno, 21 % nedovede situaci zhodnotit, 
protože má malé zkušenosti s průběhem léčby a neví, co může od zdravotníků očekávat. Někteří respondenti 
poukazují na nedostatek času zdravotníků, příliš odborném vysvětlování diagnostiky a léčby, nemožnosti 
vyjádřit vlastní názor.

Tabuľka 15 Poskytnutí informací o způsobech léčby
Počet %

Lékař 86 47
Sestra 53 29
Fyzioterapeut 38 21
Někdo jiný 5 3
Celkem 182 100

Volba ve vzájemném vztahu profesí s více možnostmi. O způsobu léčby chronické bolesti informuje nejčastěji 
lékař, ale pacienti uvádějí, že svůj podíl zde mají i sestry a fyzioterapeuti. Pacienti měli možnost volby ve 
vzájemném vztahu profesí.

Tabuľka 16 Respektování názorů pacienta
Počet %

Ano 62 62
Částečně 29 29
Ne – uveďte proč 9 9
Celkem 100 100

Názory byly respektovány v 62 % a částečně z 29 %, což je velmi pozitivní. Některé návrhy ze strany pacientů 
nebylo možno respektovat v daném zdravotnickém zařízení, ale byla možnost realizace v následné péči nebo 
při propuštění do domácí péče.

Tabuľka 17 Přístup personálu k pacientovi s bolestí
Počet %

Přísný 2 2
Ohleduplný 47 47
Empatický 36 36
Soucitný 10 10
Nepřístupný 0 0
Bez zájmu 5 5
Celkem 100 100

Přístup personálu při prožívání chronické bolesti je ze strany nemocného hodnocen kladně. Negativní projevy 
se sice projevily, ale byly v malém procentním vyjádření. Lze se domnívat, že pacienti byli díky bolesti velmi 
kritičtí nebo personál nezvládl náročnou situaci.
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Tabuľka 18 Edukace pacienta při propuštění
Počet %

Ano – vím o těchto možnostech 47 47
Ano – navštěvuji speciální ambulanci bolesti 11 11
Ne – nemám osobní zkušenost 29 29
Ne – nevím o těchto možnostech 13 13
Celkem 100 100

Z tabulky vyplývá, že pacienti jsou informováni o možnostech léčby v ambulantní sféře téměř v polovině 
případů, ale ambulanci bolesti navštěvuje jen 11%. Edukace byla u 13% nemocných podceněna nebo 
prováděna nedostatečně. 29% pacientů nemá osobní zkušenost s edukací.

Vyhodnocení průzkumu a diskuse:

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat následující zjištění:

Provedený průzkum prováděný na odděleních chirurgie, interny a neurologie ukázal, že problematika 
chronické bolesti je aktuálním tématem ošetřovatelské péče. Zvýšený výskyt chronické bolesti se objevuje 
na oddělení neurologickém, což může být způsobeno hlavně druhem onemocnění, které spadají do této 
oblasti léčby. Nejvyšší zastoupení respondentů, kteří uvádějí bolest, je ve věkové kategorii 51-60 let. Jedná-li 
se o dlouhodobou chronickou bolest, tak pro tyto pacienty se může v některých etapách života stávat přímo 
neúnosný, protože omezuje člověka v přirozených aktivitách. Svoji roli zde sehrávají i zákonitosti involučního 
procesu. Z průzkumu dále vyplynulo, že respondenti, kteří jsou vystaveni chronické bolesti, bývají častěji 
unaveni a úzkostní. Bolest má vliv na spánek, ovlivňuje partnerský život a částečně i zaměstnání. Respondenti 
nejčastěji využívají ke snížení chronické bolesti relaxaci, rehabilitaci a masáže. Druhou sledovanou oblastí 
v rámci průzkumu byl přístup zdravotníků k pacientům s chronickou bolestí. Polovina respondentů hodnotí 
komunikaci se zdravotníky a respektování vlastních názorů pozitivně. Přístup personálu k pacientům je 
různorodý, nejvíce respondentů uvádělo, že přístup byl ohleduplný 47 %. Také v oblasti edukační činnosti 
došlo k určitému posunu a 58% pacientů s chronickou bolestí ji hodnotí kladně. 

Hypotéza č. 1 „Předpokládám, že chronická bolest limituje nemocného člověka v denních aktivitách“ se 
potvrdila. Většina respondentů uvádí, že bolest má vliv na jejich denní aktivity a ovlivňuje spánek, stravování, 
partnerský život a působí i na průběh zaměstnání či způsobuje i jiné komplikace (tabulka č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12).

Hypotéza č. 2 „Předpokládám, že pacienti jsou dostatečně informováni o alternativních způsobech 
léčby“ se potvrdila jen částečně. Respondenti uváděli známé možnosti snižování bolesti, a to relaxace, 
rehabilitace, přírodní prostředky. Malé procento využívá i jiných možností alternativní léčby (tabulka č. 13).

Hypotéza č. 3 „Předpokládám, že přístup zdravotníků je k pacientům s chronickou bolestí 
profesionální“ se potvrdila jen částečně. Rezervy jsou v oblasti komunikace, kde téměř polovina respondentů 
má různé výhrady. Otázkou zůstává, co si pacienti pod pojmem komunikace představují, zda se nejedná jen 
o zodpovězení otázek, a v jakém rozsahu je využívána neverbální forma komunikace (tabulka č. 14, 15, 16, 
17, 18).

Doporučení pro praxi:
Pacientovi bolest věřit a přistupovat k němu individuálním způsobem.•	
Zkvalitnit komunikaci při získávání informací o průběhu chronické bolesti.•	
Vytvářet předpoklady pro snižování bolesti.•	
Informovat o možnostech využití ambulancí bolesti.•	
Poskytovat dostatek informací o způsobech léčby.•	
Respektovat názory pacientů.•	
Zvýšit kvalitu edukační činnosti směrem k pacientům s chronickou bolestí.•	
Získané poznatky projednat s managementem oddělení zařazených do průzkumu s cílem aktivního •	
využití pro praxi.
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Závěr
Průzkum organizovaný na úseku chronické bolesti poukázal na současnou situaci v klinické praxi. 

Lze konstatovat, že zaváděním nových trendů v ošetřovatelském procesu se i na úseku zvládání chronické 
bolesti postupně daří. Zdravotničtí pracovníci se snaží aktivně pomáhat chronicky nemocným pacientům 
při využití nových medicínských a ošetřovatelských trendů. V budoucnu se však musí pozornost zaměřit na 
propojení biopsychosociálních složek v péči o pacienta a multidisciplinární přístup v léčbě bolesti.
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VplyV HOSpITAlIZáCIE NA DIEťA

Kadučáková H., Javorka Ľ.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Choroba a s ňou spojená  hospitalizácia sa často kráť stáva stresovým faktorom pre dieťa. 

Autorka v príspevku sa zamerala na bolesť, strach a úzkosť ktoré môže vyvolať samotne ochorenie, alebo 
s nim spojená hospitalizácia dieťaťa. Poukázala na význam pozitívnej adaptácie u dieťaťa, ktorú môžu 
podporiť všetci, ktorí poskytujú  starostlivosť chorému dieťaťu. 

Kľúčové slová: Choré dieťa. Hospitalizácia. Pozitívne a negatívne vplyvy hospitalizácie.

Úvod 
Ochorenie a hospitalizácia majú priamy vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa a spôsobujú zmenu jeho 

životnej situácie, do ktorej sa dieťa prostredníctvom choroby dostáva.
Ako ochorenie ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, závisí to od  faktorov ako je:

vážnosť a druh ochorenia, postihnutia,1. 
vek,2. 
osobnosť dieťaťa, jeho telesné, psychické vlastnosti a špecifické rysy,3. 
rodina a prostredie z ktorého dieťa vychádza.4. 

Ďalšie faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú psychomotorický vývin dieťaťa vo všetkých vekových obdobiach 
sú: bolesť, strach, úzkosť, odlúčenie od rodiny, obmedzenie pohybu, a iné. Reakcie dieťaťa na ochorenie sú 
do istej miery ovplyvnené aj  temperamentom, disciplinovanosťou dieťaťa, schopnosťou dieťaťa odolávať 
nepríjemným zážitkom a prekážkam pri uspokojovaní jeho potrieb. Citová reakcia na chorobu je signálom 
poruchy rovnováhy organizmu. 

Dieťa k chorobe môže zaujať  rôzne postoje:
Nevyrovnaný postoj k chorobe1.  – dieťa váha, či chorobu prijme alebo nie. Je to väčšinou dieťa 
labilné, nevyrovnané. Pomôcť môže autoritatívny ale pokojný prístup zdravotníckeho pracovníka.
Odmietnutie choroby2.  – dieťa odmieta liečenie, obmedzenia a tiež samotná skutočnosť, že je choré. 
Odmieta spolupracovať s personálom a môže sa s ním dostať do konfliktu. Tento postoj sa týka 
väčšinou starších detí. Pri takomto postoji je potrebné zachovať trpezlivý prístup a snažiť sa dieťa 
k liečbe motivovať.
Realistický postoj3.  – dieťa sa pozitívne vyrovnáva so svojou novou situáciou do tej miery, ako dokáže 
akceptovať liečebné výkony a obmedzenia. Dôležitú rolu tu zohráva aj realistický prístup rodičov. 
prijatie choroby4.  – dieťa pozitívne prijíma chorobu aj rolu chorého. U takéhoto dieťaťa je niekedy 
choroba spojená s príjemnými zážitkami. Dieťa nie je veľmi ochotné spolupracovať a pri hospitalizácii 
sa domáha rôznych výhod (Pešková,  1995)

Niekedy si zdravotný stav chorého dieťaťa vyžaduje hospitalizáciu. Hospitalizácia predstavuje pre 
dieťa závažné odtrhnutie od domova, stratu blízkych, rovesníkov, kamarátov a stratu pocitu bezpečia. To 
všetko navyše znásobuje strach z očakávaných udalostí, bolestivých výkonov a procedúr (Stupková, 2003). 
Hospitalizácia ako stresový faktor mnoho krát zanechá v psychike dieťaťa  hlboké negatívne stopy.

Každé dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť má svoju jedinečnú psycho-sociálnu situáciu, ktorú je 
dôležité adekvátne posúdiť a následne zabezpečiť komplexnú, individuálnu starostlivosť. 

Okamihom prijatia do nemocnice začína u každého dieťaťa proces adaptácie, ktorý prebieha veľmi 
subjektívne a v závislosti od rôznych faktorov a má veľkú variabilitu (Kovalčíková , 2004)
Adaptácia má niekoľko fáz:

Fáza aktívneho negativizmu1.  – trvá niekoľko hodín až dní. Dieťa plače, je odmietavé, nepriateľské až 
agresívne. Kričí, volá matku a čaká, že príde. 
Fáza rezignácie2.  – dieťa sa pomaly upokojuje, prejavovanie potreby mať pri sebe niekoho blízkeho už 
nie je také silné, u dieťaťa skôr narastá bezmocnosť, správa sa apaticky.
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Fáza prispôsobenia sa3.  – dieťa sa postupne začína zaujímať o prostredie, v ktorom sa ocitlo, hľadá 
niekoho, na koho by sa naviazalo. Ide však len o zdanlivé prispôsobenie. Skôr sa môžem hovoriť 
o obrannej reakcii (Kovalčíková, 2004).

Adaptácia dieťaťa na nemocničné prostredie závisí od veku dieťaťa, od jeho osobnostných čŕt, od vzťahu 
rodiny k dieťaťu, k jeho ochoreniu, ako bolo dieťa na hospitalizáciu vopred pripravené a pod.. 

pozitívne  a negatívne vplyvy hospitalizácie

pozitívnych vplyvov je málo, ale môže to byť napríklad vplyv školy a družiny, vplyv detských spolupacientov, 
kamarátov, ktorých dieťa získava, vplyv osobnosti lekára a sestry. Pocit zodpovednosti, najmä u starších detí, 
posilnenie spolupráce detí a zdravotníckeho personálu, deti sa naučia väčšej samostatnosti, disciplíne.

K negatívnym vplyvom hospitalizácie sa radí::
Separačná úzkosť – objavuje sa u dojčiat od 6. mesiaca života, batoliat a zriedka i u predškolákov. 

Je to reakcia na odlúčenie od rodičov, predovšetkým od matky. Separačná úzkosť má tri fázy: protest 
(hlasitý plač až do vyčerpania), zúfalstvo (plač prestáva, dieťa je smutné, pohybová aktivita menšia, nehrá 
sa s hračkami, pred cudzími ľuďmi uhýba), ľahostajnosť či odmietnutie (k návšteve sa správa ľahostajne, 
pozornosť sústreďuje na hračky,  navonok sa zdá, akoby si zvyklo).

Hospitalizmus – maladaptácia dieťaťa na hospitalizáciu. U dieťaťa sa môže prejaviť regresiou, 
negativizmom, plačom, hnevom, skľúčenosťou, uzavretosťou, stereotypnými pohybmi alebo sa môže stať 
požívačným. V prevencii hospitalizmu je nutné nabádať dieťa k aktivite.

Regresia – strata funkčnej úrovne a úpadok na predchádzajúcu úroveň vo vývojových fázach ( Leifer, 
2004). 
ťažkosti vyplývajúce z hospitalizácie u dieťaťa  závisia od: 

dĺžky odlúčenia dieťaťa od rodičov,•	
času potrebného na ošetrovanie dieťaťa, •	
invazívnosti výkonov,•	
prežitej bolesti,•	
stupňa fyzického zdravia, do ktorého sa dieťa postupne vráti,•	
pripútania na lôžko,•	
prípravy na hospitalizáciu,•	
aktivít počas hospitalizácie,•	
sily osobnosti dieťaťa, od sebavedomia dieťaťa,•	
vzťahu k zdravotníckemu personálu počas hospitalizácie ( Stupková, 2003).•	

Medzi ďalšie zmeny, ktoré sprevádzajú dieťa v nemocnici patria: zmeny v aktivite, zmena životného rytmu, 
zmena prostredia, zmeny v citovom stave, zmeny v obsahu vedomia, vzťah k vlastnému telu, zmeny v sociálnej 
interakcii, zmeny v kvalite života

Hospitalizácia znamená pre dieťa negatívnu emocionálnu záťaž, preto personálne a materiálno 
–technické podmienky v zdravotných zariadeniach by mali aspoň čiastočne minimalizovať negatívne vplyvy 
hospitalizácie. 

Dieťa a bolesť
Dieťa sa počas hospitalizácie často stretáva s bolesťou, či už je to bolesť, ktorá narúša bio-psych-

sociálnu integritu  u dieťaťa a spomaľuje jeho psychomotorický vývin. 
Individuálne prežívanie bolesti  dieťaťom, mieru  tolerancie proti nej i jej prezentáciu navonok ovplyvňujú 

nasledovné faktory:
úroveň rozumového vývinu,•	
emocionalita,•	
temperament,•	
sebaponímanie dieťaťa a postoj k sebe samému,•	
postoj dieťaťa k svojej chorobe a bolesti,•	
spôsob, akým sa chce dieťa prezentovať pred svojím okolím,•	
spôsob, akým sa dieťa naučilo vyrovnávať sa s akoukoľvek záťažou,•	
vlastná skúsenosť s bolesťou (Dobiášová, 2005) .•	
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posudzovanie bolesti u detí
Posudzovať bolesť je oveľa náročnejšie u detí, ako u dospelých. Metóda posudzovania bolesti závisí 

od veku dieťaťa a od situácie, v ktorej sa bolesť hodnotí. U detí v mladšom vekovom období chýba verbálna 
odpoveď dieťaťa o pociťovaní bolesti. 
V novorodeneckom období - pri posudzovaní bolesti sa pozorujú najmä neverbálne  prejavy u dieťaťa ako 
je  plač, mimické prejavy, zmeny vo vitálnych funkciách (vzostup srdcovej a dychovej frekvencie, vzostup 
systolického tlaku krvi, zvýšené potenie, zvýšenie teploty kože).
V dojčenskom a batolivom období sa posudzovanie bolesti zameriava na pozorovanie celkových prejavov 
dieťaťa. Na konci tohto obdobia možno motivovať dieťa, aby posunkami lokalizovalo bolesť.  
V predškolskom období už dieťa s pomocou druhej osoby dokáže hodnotiť intenzitu bolesti. Na posúdenie 
intenzity bolesti môže sestra využiť vizuálne analógové škály:

Numerická stupnica bolesti .•	
Obrázky ľudskej tváre.•	
Analógová škála farieb.•	
Metóda pokerových žetónov (Dobiášová, 2005).•	
Schéma ľudskej postavy.•	

V tomto veku už dieťa vie verbálne vyjadriť lokalizáciu bolesti. 
V školskom období  dieťa pomerne presne opíše kvalitu a intenzitu bolesti, časové súvislosti, súvis bolesti 
s fyzickou aktivitou, jedlom či s inými okolnosťami, zmeny intenzity bolesti a hodnotenie bolesti písomnou  
formou do denníka bolesti. 

Ovplyvňovanie bolesti 
Okrem farmakologického ovplyvnenia bolesti u dieťaťa je dôležité aj využitie nefarmakologických 

postupov. Pri ovplyvňovaní bolesti sa využívajú napr. vhodné terapeutické prostredie, svalová relaxácia, 
odvádzanie pozornosti, arteterapia, terapia hrou a iné. 
Vhodné terapeutické prostredie znamená:

úprava prostredia (farebnosť, obrázky, hračky, nábytok, odstránenie prístrojov a nástrojov zo zorného 
pola dieťaťa),

psychologicky pripraviť dieťa a rodičov na to, čo sa bude diať,•	
zaistenie sociálnej opory dieťaťu počas výkonov či hospitalizácie,•	
nepodceňovať a nebagatelizovať detské pocity a zážitky bolesť,•	
reagovať na detskú bolesť individuálne (Mareš, 1997).•	

Svalová relaxácia - postup, pri ktorom sa striedajú dve činnosti – naťahovanie a uvoľňovanie určitých 
svalových skupín. 
Odvádzanie pozornosti  - metóda, pri ktorej pozornosť dieťaťa sa zaujme niečím iným, ako je bolesť. Bolesť 
síce trvá, ale dieťa ju v tej chvíli ignoruje. Výber činnosti alebo veci, ktorá zaujme dieťa, závisí od veku alebo 
od jeho  záujmov.
Arteterapia -  metóda, ktorá umožňuje dieťaťu kreslením, maľbou, modelovaním alebo inými výtvarnými 
technikami vyjadriť svoje pocity alebo priania.
Terapia hrou -  navodzuje priaznivú, upokojujúcu atmosféru, pri ktorej dieťa môže znižovať napätie, strach 
či úzkosť. 
 Metódy v ktorých prevládajú psychologické aspekty, sa stávajú bežnou súčasťou liečenia bolesti vo 
vyspelých krajinách. Nielen preto, že sú lacnejšie, menej invazívne a ľahšie dostupné. Psychologické metódy 
liečenia bolesti majú výhodu aj v tom, že sú väčšine rodičov sympatické (Mareš, 1997).

Voľný čas hospitalizovaných detí
Choré dieťa má rovnaké potreby  ako dieťa zdravé. V literatúre sa popisujú sa štyri základné psychické 

potreby dieťaťa:
potreba podnetov, ich premenlivosti a kvality,1. 
potreba učenia, poznávania,2. 
potreba sociálneho vzťahu k jednej blízkej osobe a s ňou súvisiaca potreba istoty a bezpečia,3. 
potreba vlastnej činnosti (aktivity) a spoločenského uplatnenia (Pešková, 1995).4. 
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Uspokojovanie týchto potrieb je v nemocnici sťažené, lebo nemocničné prostredie je často chudobnejšie na 
podnety a niekedy ani zdravotný stav dieťaťa neumožňuje plne vnímať danú situáciu.. 

Dieťa v nemocnici nemá kontrolu nad tým, čo sa s ním deje, nemôže ovplyvniť režim oddelenia, 
spôsob liečby, spolupacientov na izbe ani spôsob zaobchádzania zo strany personálu. Zdravotnícky personál 
má dieťaťu v nemocnici nielen psychicky pomôcť, ale aj výchovne naň pôsobiť. 

Hra je hlavnou činnosťou dieťaťa, ktorá je motivovaná jeho individuálnymi potrebami. Potreba hrať 
sa pretrváva aj u chorého dieťaťa a je významným liečebným aspektom, pretože zlepšuje citový stav, 
uľahčuje prispôsobenie sa na zmenený zdravotný stav a prostredie, poskytuje náhradné uspokojenie za 
činnosti a záujmy, ktoré sú chorobou obmedzené, pomáha prelomiť sociálnu izoláciu a vytvárať vzťahy 
istoty, dôvery, spolupatričnosti a spolupráce (Boledovičová, 2006).

Hra je dôležitá pre psychomotorický vývin každého dieťaťa. Je jazykom detstva. Prostredníctvom 
tohto jazyka sa deti na celom svete učia, zrejú a postupne začínajú chápať svet, v ktorom žijú. Hra pomáha 
chorým deťom vyjadriť a prežiť strach, obavy a trápenie súvisiace s pobytom v nemocnici. Hru je možné 
použiť ako prostriedok k tomu, aby deti pochopili dianie okolo, vyrovnali sa so svojou chorobou a zmierili sa 
s nutnosťou nemocničnej starostlivosti.

Dôležitú úlohu pri výchove detí má hračka, ktorá  patrí medzi výchovné pomôcky. Najvhodnejšie 
sú hračky, ktoré nechávajú dostatok priestoru pre detskú fantáziu a tvorivosť. Pomocou hry sa dieťa môže  
pripraviť na rôzne diagnostické a liečebné úkony. Pozitívny význam  pre dieťa má aj hračka prinesená z domu, 
s ňou si prináša dieťa do nemocnice  bezpečie domova i náhradu za neprítomných rodičov. 

Vhodnou aktivitou pri vypĺňaní voľného času hospitalizovaných detí je maľovanie, modelovanie, 
vystrihovanie alebo improvizovanie s hudobnými nástrojmi. Tiež  sa môžu využívať aj prvky psychomotorickej 
terapie, dramatoterapie, biblioterapie, muzikoterapie, arteterapie a činnostnej terapie, ktoré prinášajú dieťaťu 
uvoľnenie a odpútanie sa od záťažových situácií.

Vzhľadom na náročnosť práce na detskom oddelení by bolo veľkým prínosom nielen pre personál, 
ale najmä pre dieťa herný špecialista, ktorý  má vedomosti o psychomotorickom vývine dieťaťa, základné 
vedomosti o ochoreniach detí, vyšetrovacích metódach, liečebných postupoch, vie sa orientovať v prevádzke 
zdravotníckych zariadení, je pripravený hrať sa s deťmi rôzneho veku, dokáže  používať také  metódy pri hre, 
ktoré pomôžu deťom a ich rodičom zvládnuť vyšetrenia a liečbu. 

Herný špecialista je odborník, ktorý vykonáva psychologicko-výchovnú a klinicko-didaktickú činnosť, 
ktorou stimuluje dieťa k vyjadrovaniu vnútorných pocitov, tlmí bolesť a umožňuje dieťaťu odreagovať sa. 
Pomocou hry tak môže dieťa nenásilnou formou pripraviť na lekársky, diagnostický alebo terapeutický výkon 
(Zdeňková, 2001). 

Záver
 Celé obdobie detstva je obdobím špecifickej zraniteľnosti a zníženej odolnosti voči stresu, preto každá 
sestra ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu by mala poznať reakcie dieťaťa na chorobu a hospitalizáciu, aby 
vedela zaujať správny postoj a vhodne zareagovať na často precitlivené správanie dieťaťa. Taktiež prostredie 
detského oddelenia, by malo čo najviac pripomínať domov, aby sa v ňom dieťa cítilo prirodzene.
  Ak dieťa nie je adekvátne pripravené na hospitalizáciu, nemá šancu mobilizovať mechanizmy, ktoré by 
mu pomohli vyrovnať sa s nastávajúcou situáciou. Potom dieťa nemá ani  kontrolu nad dianím a je ohromené 
a zaskočené situáciou, ktorá vzniká. To narúša nielen jeho dôverný vzťah k ľuďom, ale môže to podporovať 
i stavy úzkosti pri ďalších hospitalizáciách alebo podobných situáciách. Príprava nie je niečo, čo robíme 
my pre dieťa. Našou úlohou je len pomôcť dieťaťu nájsť jeho vlastné sily. Tie mu potom pomôžu problém 
zvládnuť (Valenta, 2001). 

Každý kto poskytuje starostlivosť chorému dieťaťu, musí v rámci starostlivosti o dieťa  uplatňovať 
vedomosti z vývinovej psychológie,  schopnosť zhodnotiť psychomotorickú úroveň vývinu u dieťaťa 
a posúdiť  jeho individuálne potreby.
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ÚlOHA OŠETROVATEĽSTVA pRI ZVláDANÍ ZáťAžE V RODINE

Kadučáková H., Javorka Ľ.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Abstrakt
Záťažové situácie sú každodennou súčasťou nielen spoločenského ale aj rodinného života 

a ovplyvňujú zdravie jednotlivca a zároveň aj zdravie jeho rodiny. Pri vyrovnávaní sa s následkami 
takýchto situácií, rodiny majú určitú schopnosť adaptácie na zmenu v zmysle aktívnych vnútorných 
síl rodiny. No nie každá rodina má schopnosť zmobilizovať svoje adaptačné zdroje a vtedy je 
potrebná pomoc odborníkov. Cieľom príspevku je komplexnejšie spracovať problematiku záťaže 
v rodine a vypracovať rámcové stratégie ošetrovateľstva v  starostlivosti o rodinu.

Kľúčové slová: Rodina. Záťažové situácie. Ošetrovateľstvo. Preventívne programy.

Úvod
 Situácie záťažové, ťažké, krízové, problémové, stresové – všetky tieto pojmy sa používajú na označenie 
situácií, ktoré sú v živote jednotlivca či rodiny výnimočné tým, že ovplyvňujú zdravie jednotlivca a zároveň aj 
zdravie jeho rodiny. Vzhľadom k ich  stúpajúcemu trendu u jednotlivca či rodiny je dôležité zachytiť  čo najskôr 
rizikové faktory, ktoré podmieňujú ich výskyt, a tak zabrániť rozvoju záťažovej situácie. 

Téma prevencie a zvládania záťažových situácií najmä problematika zameraná na procesy 
zvládania, ich zdroje, vzorce a  tvorba preventívnych stratégií na ich zvládanie sa stáva  jednou 
z najaktuálnejších a najviac diskutovaných tém odbornej verejnosti. Veľmi dôležité sú tu zistenia 
ako napr. aká je pravdepodobnosť rizika vzniku záťaže, ktoré rizikové faktory záťaž podmieňujú, kto 
je najviac ohrozený jednotlivec alebo rodina? Tu môžeme hovoriť o multifaktoriálnej podmienenosti 
so vzájomným pôsobením biologických, psychologických a sociokultúrnych faktorov čím vzniká 
potreba konkretizovať úlohy jednotlivých vedných disciplín pri identifikácii,  posudzovaní a eliminácii 
rizikových faktov, ktoré participujú na vzniku záťažových situácií. 
Náročné životné situácie

Ruiselová (2006) rozdeľuje typy náročných životných situácií, ktoré jednotlivec prežíva ako 
záťaž (stres) nasledovne:

1. neprimerané úlohy: požiadavky situácie prevyšujú telesné a duševné sily človeka. Ten 
môže úlohu ignorovať, prípadne odsúvať, rezignovať a v prípade, keď je úloha neodkladná, tak 
sa púšťa do riešenia. Najčastejší výsledok je postupné vyčerpanie jednotlivca (t.j. vyčerpanie 
energetických zdrojov). Závisí to však aj na motivácii a na povahe činnosti.

2. problémové situácie: vznikajú v prípade, keď je človek vybavený schopnosťami pre 
riešenie len čiastočne. Zvyčajne ide o novú situáciu, keď treba nájsť nové riešenie. Najkritickejšími 
okamihmi je výber hypotézy a reakcie na jej nesprávnosť, ktoré sú sprevádzané negatívnymi 
emóciami a vnútorným konfliktom. Ešte viditeľnejšie je to v situácií s časovým obmedzením, kde 
u väčšiny ľudí klesá aj intelektuálny výkon.

3. konflikty: sú to náročné životné situácie, ktorých podstatou je spor. Konflikty môžeme 
rozdeliť na intrapersonálne, interpersonálne, vnútroskupinové a medziskupinové. Podľa 
psychologickej charakteristiky stretávajúcich sa tendencií ich rozdeľujeme na konflikty predstáv, 
konflikty názorov, konflikty postojov a konflikty záujmov.

4. frustrácia: je to situácia zmaru, keď má jedinec zablokovaný prístup k žiaducemu 
cieľu. Dôsledkom frustrácie je samovrava, prejavy psychického napätia, stereotypné pohyby, atď. 
Psychická odolnosť takejto situácie je tzv. frustračná tolerancia, tj. kapacita vzdorovať frustračným 
podnetom bez neprimeraných reakcií.

5. deprivácia: je to ochudobnenie človeka o podnetovú sféru, ktorá súvisí s uspokojením 
nejakej jeho potreby. Deprivácia sa týka niekoľkých oblastí:

spánková deprivácia je dlhodobé blokovanie spánku;- 
emočná deprivácia je deformovaný vývoj dieťaťa ochudobneného o citové podnety;- 
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senzorická deprivácia je ochudobnenie človeka o zmyslové podnety;- 
sociálna deprivácia znamená odlúčenie človeka od ľudskej spoločnosti alebo sociálny styk - 
s veľmi obmedzeným počtom ľudí.

 Neprehľadnosť a nejednoznačnosť situácie môže viesť k neschopnosti jednotlivca, ktorý je 
jej vystavený, použiť, zapojiť do riešenia schopnosti, ktorými prípadne disponuje. Celkový výsledok 
riešenia nezriedka nezodpovedá jeho kapacitným možnostiam. Problém záťaže a jej negatívneho 
vplyvu sa však nevyčerpáva situáciami, ktoré kladú nadmerné požiadavky. Existuje i opačný 
prípad záťažových situácií, keď sú situačné nároky podstatne nižšie ako dispozície jednotlivca pre 
ich zvládnutie. t.j. keď jednotvárnosť situačných požiadaviek obmedzuje, prípadne znemožňuje 
uplatnenie vlastných schopností.

Jedným z predpokladov v súčasnej dobe uznávaného a preferovaného systémového prístupu 
k rodine je, že rodina sa chová, vyvíja a reaguje ako živý systém, ktorý je nutné vidieť v celej zložitosti 
a premeny jeho vnútorných väzieb vonkajších vzťahov. Neustále zmeny vo vnútri  rodiny i v jej 
okolí predstavuje pre rodinu nemalé nároky. Rodina si musí zachovať svoju kontinuitu a identitu 
a súčasne reagovať na zmeny. Okrem každodenných problémov a ťažkostí sú rodiny čas od času 
vystavené i masívnym nárokom na zmenu. Takýmto situáciám hovoríme krízové. 

Rodinná kríza
Najstručnejšiu definíciu rodinnej krízy poskytuje Slovník psychológie rodiny a rodinnej 

terapie. Kríza je udalosť vo vnútri alebo navonok rodiny, ktorá naruší zvyčajné spôsoby interakcií 
a vyžaduje zmenu rodinného systému. Problematike rodinnej krízy sa podrobnejšie venuje Plaňava 
(1998), ktorý chápe rodinnú krízu „ako situáciu narušeného vnútorného a/alebo vonkajšieho prispôsobovania 
systému, kedy doteraz osvedčené adaptačné mechanizmy, spôsoby správania, štruktúra i zameranie rodiny 
prestávajú vyhovovať, brzdia, či zabraňujú plniť jej základné funkcie a jej jednotlivým členom bráni 
v ďalšom vývoji.“

V priebehu životného cyklu rodiny môžu sa vyskytnúť  nasledovné krízy v rodine: 
Kríza vývojová, tranzitorna nie je  normatívna ako úseky v životnom cykle (súvisí  s vývojovými 
vplyvmi).
Kríza nenormatívna, paranormatívna  vyvolaná je  špecifickými udalosťami a procesmi (vzťahujúce 
sa k vyššie uvedeným vývojovým vplyvom nepravidelným, nečakaným a silným vplyvom nárazovým 
či dlhotrvajúcim).
Kríza kumulovaná, kedy k normatívnej vývojovej kríze pristupuje nečakaná strata (napr. závažná 
diagnóza alebo náhla smrť člena rodiny. Náhle straty väčšinou sťažujú zvládnuť požiadavku danej 
etapy životného cyklu).
Niektorí autori ešte uvádzajú tzv. endogénnu krízu rodiny, vyvolanú patologickými vzorcami 
rodinného fungovania (napr. krízu v rodinách, kde sa vyskytuje násilie, závislosť na alkohole 
a pod.). 

Rodinná kríza sa definuje aj ako vážne narušenie fungovania rodiny, ktoré ju imobilizuje 
(Špatenková, 2004). 

Rodinná resilienc 
O resiliencii rodiny sa uvažuje zvyčajne v súvislosti so zvládaním nárokov a mimoriadnych 

situácií. či udalostí v rodine. Rodinná resilienc nepredstavuje stabilný rys rodiny, ktorý sa dá zachytiť 
v jednom okamihu. Ide o prebiehajúci a dynamický proces. Sobotková (2004) uvádza, že resilienc 
je:

- taká vlastnosť rodiny, ktorá jej umožňuje udržať si zdravé vzorce fungovania, aj keď je 
konfrontovaná s rizikovými faktormi: je to elasticita.

- schopnosť rodiny rýchlo sa zotaviť z krízy alebo z prechodnej udalosti, ktorá vyvolala 
zmeny v rodinnom fungovaní.

Na resilienciu rodiny má vplyv závažnosť stresu, zraniteľnosť, typ rodinného fungovania, 
zdroje odolnosti v rodine, spôsob hodnotenie a interpretácie situácie, stratégia riešenia problémov, 
zvládanie záťaže, osobnosť rodičov.

Závažnosť stresu – je určovaná tým, do akej miery ovplyvňuje stresor stabilitu rodiny a aké 
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vysoké nároky predstavuje vzhľadom k reálnym možnostiam rodiny.
Zraniteľnosť rodiny – je daná interpersonálnymi vzťahmi a organizačnou štruktúrou rodiny, 

aktuálnymi nárokmi kladenými na rodinu a normatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo štádia 
životného cyklu rodiny.

Typ rodinného fungovania – za najpriaznivejšiu sa považuje kombinácia flexibilných vzorcov 
správania s bezpečnými citovými väzbami v rodine.

Zdroj odolnosti v rodine – vnútorné (rodinné-systémové a individuálne) a vonkajšie (sociálna 
sieť, socioekonomická stabilita, kultúrna úroveň) zdroje.

Spôsob hodnotenia a interpretácie situácie – je variabilný faktor, v prípade, že je stres 
chápaný ako výzva, alebo úloha, lepšie sa dá zvládnuť.

Spôsob riešenia problémov – organizačná schopnosť rodiny, kroky na riešenie problému,  
konštruktívne vzorce komunikácie.

Stratégie zvládania záťaže – využívanie sociálnej a duchovnej opory.
Osobnosť rodičov – determinuje všetky predchádzajúce faktory, považuje sa za nadradený 

ostatným faktorom. Z hľadiska dobrej odolnosti rodiny sú uvádzané osobnostné kvality, ktoré 
sú považované za výhodné: pocit kontroly diania, pocit zvládnuteľnosti situácie, hlboký pocit 
zakorenenosti a odovzdanosti určitým hodnotám, prijímanie životných výziev ako užitočných, 
podporujúcich osobnostný rast, aktívna životná orientácia. (Sobotková, 2004)
Úloha ošetrovateľstva  pri identifikácii rizikových faktorov zvládania záťaže

Stanovenie rizikových faktorov, ktoré narúšajú zdravé rodinné fungovanie je prvým krokom 
preventívnych stratégií. Skríningové metódy pre identifikáciu rizikových faktorov poskytujú okamžitú 
možnosť určenia potreby a sústredenia sa na vhodný intervenčný program.
 Sestry pracujúce na úrovni domácej a ambulantnej starostlivosti plnia dôležitú úlohu pri 
identifikácii rizikových faktorov a pri detekcii prvých symptómov. 
Pri riešení prevencie musíme spomenúť absenciu rodinnej sestry na Slovensku. Chýba odborník, 
ktorý by bol zameraný na prostredie rodiny, kde by:

podrobnejšie monitoroval štruktúru, role a vzťahy v rodine,- 
monitoroval očakávanie jednotlivých členov rodiny,- 
bol aktívnym poslucháčom a vytvoril dôverný vzťah s členmi rodiny,- 
diskutoval o silách a zdrojoch  rodiny,- 
monitoroval rodinnú situáciu vo vzťahu k zvládaniu záťaže,- 
zabezpečoval spoluprácu rodiny s príslušnými  odborníkmi/ s možnosťami spolupráce spolkov - 
a inštitúcií,
odporúčal ďalšie  zdroje podpory a možnosti konzílií.- 

preventívne stratégie a preventívne programy zvládania záťaže
A. Na úrovni jednotlivca

V súčasnej dobe je snaha odbornej verejnosti odstrániť, prípadne minimalizovať kumuláciu 
negatívnych vplyvov, záťažových situácií  a podporiť, posilniť pozitívny účinok vplyvov na život 
jednotlivcov, rodín  a komunít. Preto v  centre pozornosti odborníkov by mala byť aktuálna príprava 
na cieľavedomú tvorbu zdravého spôsobu života v každom vekovom období človeka. Utvárať 
a rozvíjať také programy, stratégie a štýly zvládania, ktoré znižujú výskyt rizikových faktorov 
a zvyšujú ochranné faktory u jednotlivca, v rodine  a v komunite.
 Dlhodobé ciele týchto programov by mali spočívať v celoživotnej príprave jednotlivca, rodiny, 
komunity na život, pokiaľ možno – v dobrom zdraví, v tvorivej pohode, v dôstojnom prostredí a v 
primeranom sociálnom zabezpečení. 
 Krátkodobé ciele by sa mali  zamerať na utváranie zdravého životného štýlu v jednotlivých 
vývinových fázach života jednotlivca i rodiny. 
 Príprava jednotlivca či rodiny na zvládanie záťažových situácií nespočíva len v poskytovaní 
širokého spektra informácií a poznatkov v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní a vo 
výchove ale má sa uskutočňovať rôznorodými formami v priebehu vývinu jednotlivca. 
preventívne stratégie upevňujúce telesné zdravie:

režim práce a odpočinku,- 
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pohybový režim,- 
zdravé stravovanie,- 
optimálny primeraný stupeň záťaže,- 
konštruktívne spôsoby riešenia a zvládania záťažových situácií,- 
kvalitné sociálne prostredie/opora v sociálnom prostredí,- 
postoj k situáciám psychickej záťaže,- 
vzťah medzi vrodenými, získanými a spoločnosťou vyžadovanými osobnostnými - 
vlastnosťami.

preventívne stratégie upevňujúce duševné zdravie:
realistický chápať svet i vlastnú osobu,- 
utvárať reálne životné perspektívy a zachovávať ich kontinuitu,- 
zbaviť sa predsudkov,- 
racionálny a kriticky prístup ku skutočnosti,- 
tvorivosť umocňovať fantáziou, - 
sebakontrola, sebaovládanie, spontánnosť a bezprostrednosť v prejavoch a kontaktoch,- 
pevné diferencované väzby na spoločnosť,- 
vytrvalosť a dôslednosť pri dosahovaní cieľov,- 
zodpovedný prístup k životu, práci a povinnostiam,- 
vnútorná autonómia,- 
potreba kontaktu s prírodou,- 
dôvera v ľudí so zachovaním si zdravej a realistickej pochybovačnosti,- 
snaha správať sa a konať podľa svojho presvedčenia, svedomia,- 
realizovať svoj vývinový a výkonnostný potenciál,- 
účelovo hospodáriť s vlastnými silami,- 
rozlišovať podstatné a dôležité,- 
umenie prehrávať a vyrovnávať sa s neúspechom,- 
zmysel pre humor,- 
kontrolovať vlastné potreby, mať kladný vzťah k odriekaniu a skromnosti.- 

B. Svetový a európsky kontext
 V súčasnej dobe je potrebné  vhodným terapeutickým  a profesionálnmy spôsobom aplikovať 
do rodinnej politiky na  úrovni  miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej preventívne   
programy do starostlivosti o rodinu, medzi ktoré môžeme zaradiť:

Zdravie pre všetkých v 21. storočí- 
Národný program podpory zdravia- 

 V rámci realizácie preventívnych programov sa používajú metódy prehlbujúce poznávanie a 
riešenie záťažových situácií. Treba mať na zreteli,  aby účastníci programov porozumeli mnohým 
súvislostiam medzi rôznymi faktormi a preferovaním copingových stratégií. K týmto faktorom patria: 
osobnosť, situačné faktory (životné udalosti, rôzne typy záťažových situácií), sieť sociálnych 
vzťahov, sociodemografické faktory, pracovné prostredie, rodinné prostredie, zdravie, patológia, 
interpohlavné rozdiely a pod. 

Aplikácia intervenčných programov do praxe
 Ďalší veľký okruh možností predstavujú intervenčné programy rozvíjajúce konštruktívne 
riešenie a zvládanie záťažových situácií. V rámci celoživotnej prípravy ľudí na život potvrdzujú 
svoju opodstatnenosť. V priebehu programu Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií 
majú pevné miesto intervenčné edukačné  postupy a programy v súlade s prvkami tvoriacimi základ 
vzdelávania v 21 storočí. 

 Medzinárodná komisia UNESCO v správe s výstižným názvom „Učenie je skryté bohatstvo“ 
akcentuje štyri východiskové prvky, ktoré by mali tvoriť základ edukácie v 21 storočí. Sú to:

učiť sa poznávať (osvojovať si nástroje napomáhajúce chápať, nadobúdať široké všeobecné - 
poznatky a ťažiť zo vzdelávacích príležitostí počas života – učiť sa učiť);
učiť sa konať a jednať (prehlbovať schopnosť tvorivo zasahovať do svojho prostredia, - 
tzn. osvojiť si profesijné spôsobilosti, kompetencie vyrovnávať sa s rôznymi situáciami 
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(konštruktívne riešiť a zvládať záťažové situácie), vedieť pracovať v tíme;
učiť sa žiť spoločne (dokázať spolupracovať s ostatnými a zúčastňovať sa na všetkých - 
ľudských činnostiach predpokladá vedieť pochopiť iných ľudí, ich vzájomnú závislosť, úctu 
k hodnotám pluralizmu, vzájomnému porozumeniu a mieru);
učiť sa byť (konať s väčšou autonómiou, samostatným úsudkom a osobnou zodpovednosťou, - 
rozvíjať osobnostný potenciál – pamäť, myslenie, zmysel pre estetiku, fyzické vlastnosti a 
komunikačné spôsobilosti) (Karaffová, 2008).

 Tieto východiskové prvky edukačného procesu je potrebné aplikovať do primárnej, sekundárnej 
a terciárnej prevencie záťažových situácií.

Záver 
Rodina sa stáva integrálnou súčasťou spoločenského celku. Miera a spôsob poskytovania 

starostlivosti závisí od kultúrnych tradícií, historického modelu starostlivosti o rodinu, usporiadania 
danej spoločnosti.
 Pojem problémovosť modernej rodiny predstavuje zvýšená labilita manželstva a rodiny, 
znížená pevnosť a stálosť modernej rodiny v porovnaní s rodinnými sústavami minulosti. Tu si treba 
uvedomiť najmä dve skutočnosti:
 Kvalita vzťahov v rodine sa stala základnou a rozhodujúcou otázkou rodinného života, no súčasne 
aj jej kardiálnym bodom. Tak ako sa zvýšil relatívny význam interpersonálnych vzťahov, zvýšil sa aj význam 
činiteľov schopných ich narušiť. Ten istý jav, ktorý sa v pevnej štruktúre starej rodiny, pod tlakom existenčných 
ohľadov nemohol zväčša plne rozvinúť a uplatniť, môže v modernej rodine nadobudnúť veľké rozmery 
a prejaviť sa ako základný činiteľ. Problematika rodiny spočíva v procese adaptácie - zmeny funkcie, veľkosti 
a štruktúry rodiny. K tomu však treba dodať, že proces a mechanizmus adaptácie sa prejavujú, pokiaľ ide 
o rodinu, celkom špecifickými znakmi, ktoré vyplývajú z jej osobitného charakteru,  spoločenskej a biologickej 
determinovanosti.
 Starostlivosť o  rodinu má interdisciplinárny charakter. Miera a spôsob poskytovania 
starostlivosti závisí od kultúrnych tradícií, modelu starostlivosti o rodinu a usporiadania danej 
spoločnosti.
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VplyV pROSTREDIA A pREVáDZKy NA ElIMINáCIU STRESOgÉNNyCH FAKTOROV 
U CHIRURgICKÉHO pACIENTA Z pOHĽADU SESTRy

Magerčiaková M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Prostredie a prevádzka chirurgických pracovísk vo veľkej miere vplývajú na psychický stav a prežívanie 
pacienta, ktorého ochorenie alebo úraz si vyžadujú pobyt v chirurgickej ambulancii alebo na chirurgickom 
lôžkovom oddelení. Aj sestry sú súčasťou prostredia týchto pracovísk a dokonca môžu mať na úpravu 
prostredia či prevádzky vplyv. 

Stresogénnym faktorom u chirurgického pacienta je nielen samotné ochorenie či úraz, ale často aj 
indikácia operačného výkonu, infekcia, rôzne bolestivé procedúry a podobne. 

prostredie a prevádzka v ambulantnej chirurgickej starostlivosti-

Rozvoj medicíny a nové trendy v diagnosticko- terapeutickej oblasti umožňujú niektoré problémy 
chorého človeka riešiť prostredníctvom ambulantnej starostlivosti, ktorá by mala zodpovedať zdravotnému 
stavu pacienta s ohľadom na jeho duševný stav. V tejto súvislosti je nutné zohľadňovať nielen zdravotný stav 
človeka, ale aj častú zmenu lekára v ambulancii, opakované náročné vyšetrenia alebo lekárske výkony, dopravu 
do zariadenia, minulú negatívnu skúsenosť, dlhú čakaciu dobu alebo nevhodné správanie zdravotníckeho 
personálu. Toto všetko môže ovplyvniť nielen názor na zdravotnícke zariadenie a personál, ale aj výsledok 
liečby (Zacharová a kol., 2007).

Eliminácia stresogénnych faktorov u chirurgického pacienta začína vstupom do čakárne chirurgickej 
ambulancie, ktorej prostredie môže do značnej miery ovplyvňovať psychický stav pacienta. Prvý dojem 
a skúsenosť často rozhodujú o vývoji vzájomného vzťahu medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientom, 
najmä pokiaľ ide o dôveru (Vymětal, 2003). Čakáreň, kde pacient trávi čas pred vstupom do ambulancie, 
by mala spĺňať určité hygienicko- estetické požiadavky. Mal by byť vytvorený systém poradia, je vhodné 
zabezpečiť aj zodpovedajúcu osvetovú literatúru v podobe letákov či brožúr. Ideálnym riešením je systém 
objednávania, ktorý skráti čas prežitý v čakárni, čo zníži napätie a negatívne prežívanie chorého človeka. 
Najdôležitejšiu úlohu tu zohráva sestra, ktorá zabezpečuje kontakt medzi čakárňou a ambulanciou, do ktorej 
pacient vstúpi. Je vhodné, aby tu pracovali profesionálne skúsené sestry, vľúdne a zdvorilé, ktoré dokážu 
správne komunikovať s ľuďmi a vedia pozitívne ovplyvniť psychický stav pacienta (Zacharová a kol., 2007). 

Prostredie čakárne vytvárajú často stiesnené, nevetrané priestory, s nízkym počtom miest na sedenie, 
navyše bez možnosti krátenia čakacej doby napr. čítaním informačných materiálov, nástenky, počúvaním 
rádia a podobne. Pre chirurgickú ambulantnú starostlivosť je typická aj rôznorodosť ošetrovaných pacientov 
(napr. pacienti po amputácii, so sadrovým obväzom, po úraze a podobne) a pohľad na takéto postihnutie 
iného človeka môže vyvolávať nepríjemné pocity, často ešte znásobené vypočutím si rôznych rozhovorov 
pacientov, v ktorých sa prezentujú negatívne skúsenosti či úmyselné strašenie čakajúcich sprostredkovaním 
nepríjemných zážitkov napr. z operácie, vyšetrenia a podobne. Negatívne emócie môže vyvolať aj neistota 
pacienta pri nedôslednom označení ambulancie (napr. absencia údajov o ordinačných hodinách, menách 
zdravotníckych pracovníkov, najmä ošetrujúceho lekára), prípadne množstvo zbytočných nápisov a oznamov 
(napr. zákaz klopať), ktoré sú pre pacienta nezrozumiteľné.

V snahe zabezpečiť elimináciu stresogénnych faktorov u chirurgických pacientov liečených, resp. 
ošetrovaných ambulantne možno odporučiť dodržiavanie týchto zásad pri zohľadňovaní vplyvu prostredia 
a prevádzky chirurgickej ambulancie na pacienta:

predchádzanie dlhej dobe čakania•	  na vyšetrenie, resp. ošetrenie, vytvorenie poradovníka, dodržiavanie 
poradia pacientov, vysvetlenie alebo ospravedlnenie prípadného prednostného vyšetrenia pacienta 
v akútnom stave alebo za úhradu, správna organizácia práce, objednávanie pacientov na malé 
chirurgické výkony,
úprava prostredia čakárne•	 - dostatok miest na sedenie, farebná úprava, vhodnosť nábytku, 
bezbariérovosť, informačné materiály pre pacientov (brožúry, letáky), časopisy, nástenka,
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dostupnosť a čistota •	 sociálneho zariadenia vedľa čakárne,
dôsledné •	 označenie ambulancie- názov, meno lekára a sestry, ordinačné hodiny, informácie 
o poplatkoch, zoznam zmluvných zdravotných poisťovní ambulancie, oznam o možnosti prednostného 
vyšetrenia za finančnú úhradu, o ponuke transportu pacientov prostredníctvom dopravnej zdravotnej 
služby, 
podávanie •	 zrozumiteľných inštrukcií, príjemné vystupovanie, správny prístup k pacientom,
zamedzenie pohľadu pacientov na použitý obväzový materiál•	  (napr. v emitnej miske, preplnené 
odpadkové nádoby,...) a inštrumentárium,
správna •	 komunikácia s pacientom, prípadne aj s jeho podpornými osobami, ktoré ho sprevádzajú pri 
príprave, v priebehu a po ukončení vyšetrenia alebo ošetrenia,
dôsledná •	 edukácia.

prostredie a prevádzka v ústavnej chirurgickej starostlivosti-

Pobyt v nemocnici je pre každého človeka významnou udalosťou. Signalizuje jednak závažnosť 
zdravotného stavu, ale aj možnosti lepšej diagnostiky a liečby. Pre niektorých pacientov zohráva pobyt 
v nemocnici pozitívnu sociálnu úlohu (medzi ostatnými pacientmi sa presadzujú, dosahujú uznanie a podobne), 
väčšinou však u hospitalizovaných pacientov prevláda v rôznej miere strach, pocit neistoty a túžba po ľudskej 
blízkosti. Miera strachu súvisí s diagnózou pacienta, poznaním prostredia (opakovaný pobyt v nemocnici 
pacient znáša lepšie) a veľkosťou nemocnice (väčšie zariadenie býva neosobné a spojené s väčšou úzkosťou 
(Vymětal, 2003).

Na uzdravovanie pacienta majú vplyv dve základné zložky, a to optimálna liečebná a ošetrovateľská 
starostlivosť, ako aj optimálne liečebné prostredie. „Optimálne liečebné prostredie je také prostredie, ktoré 
pacientom nepripomína stále ich údel, odlúčenie od rodiny, ich obavy a úzkosť z toho, čo ich čaká“ (Škrla, 
Škrlová, 2003, s. 121).

Základné predpoklady optimálneho fyzického liečebného prostredia:
Prvý dojem•	  pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia je dôležitý. Rozhodne o tom, či bude pacient 
kľudnejší, alebo hladina jeho stresu zostane vysoká, prípadne sa ešte zvýši.
Vhodné aktivity a rozptýlenie•	 , medzi ktoré patria akváriá, fontánky, zimné záhrady, umelecké objekty, 
oddychové kútiky, hudba, literatúra s optimistickým či humorným obsahom, hry. U pacientov, ktorí majú 
možnosť rozptýlenia, dochádza ku zníženiu hladiny stresu, ku zníženiu potreby analgetík a dokonca 
ku skráteniu celkovej doby hospitalizácie oproti pacientom, ktorí majú možnosť hľadieť iba na prázdnu 
bielu stenu. Prírodné motívy umiestnené na paneloch nad hlavami pacientov umožňujú rozptýlenie 
pacientom v priebehu diagnostických alebo terapeutických intervencií. Je ale nutné vyhýbať sa 
agresívnej hudbe alebo abstraktnému umeniu, ktoré väčšinu pacientov dráždi a znepokojuje.
Prostredie•	 , v ktorom sa pacient necíti opustený, vplýva na redukciu stresu, pocitu úzkosti a osamelosti 
hospitalizovaného pacienta. Kontakt s láskavými ľuďmi redukuje stres. Medzi ďalšie faktory patria:

„rituály“ spojené s príjmom pacienta na izbu (predstavenie sestry, spolupacientov),- 
komunikatívny, láskavý a kľudný ošetrovateľský personál,- 
jednoduchá možnosť komunikácie s rodinou (telefón, mobil),- 
flexibilné návštevné hodiny,- 
zákutia vhodné pre dôverné rozhovory,- 
jednoduché premiestňovanie alebo požičanie pohodlných sedačiek.- 

Vytváranie prostredia, v ktorom má pacient •	 pocit kontroly aspoň nad niektorými dennými aktivitami 
a priestorom, ktorý ho obklopuje. Stres so všetkými svojimi negatívnymi vplyvmi na pacienta 
môže byť aj výsledkom straty kontroly nad tým, čo pacient môže robiť, jesť, čo sa s ním deje, 
s kým zdieľa nemocničnú izbu, kedy musí vstávať a podobne. Vhodným príkladom pre vytvárania 
prostredia, v ktorom má pacient pocit kontroly, je možnosť vypožičať si televízny prijímač, možnosť 
jednoduchšieho prístupu k ovládacím prvkom (svetlo, hudba,...) alebo vytvoriť nástenku nad jeho 
lôžkom na umiestnenie pozdravov od rodiny či priateľov, obrázkov od detí alebo vnúčat. Na vytváranie 
optimálneho prostredia má vplyv aj efektívna komunikácia o plánovaných vyšetreniach, výkonoch 
atď.. Sestry sa vždy musia zamyslieť nad tým, či pacient cíti, že členovia liečebného tímu rešpektujú 
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jeho vyjadrenia o prítomnosti bolesti, jeho právo na kľudný spánok a odpočinok alebo túžbu stretnúť 
sa so svojou rodinou v iných než stanovených návštevných hodinách.
Harmónia farieb•	  môže u pacientov podporiť pocit dobrej nálady, prednosť majú jemné pastelové farby. 
Biela farba stien na chodbách a izbách vytvára u pacientov pocit zmyslovej deprivácie. 
Kontrola hluku a zápachu•	 , nakoľko hluk je v nemocničnom prostredí jedným z najškodlivejších faktorov. 
Dôležitá je ohľaduplnosť tak ošetrujúceho personálu (rozhovory, telefón,...), ako aj spolupacientov 
(počúvanie rádia cez slúchadlá,...). Podobnú pozornosť musíme venovať nepríjemnému zápachu, 
ktorý pacienta stresuje, a to najmä tým, že mu neustále pripomína prostredie, z ktorého má obavy. 
Agresívne dezinfekčné prostriedky je vhodné nahradiť používaním neagresívnych príjemne voňajúcich 
dezinfekčných prostriedkov.
Vhodná •	 navigačná štruktúra v celom zdravotníckom zariadení, pričom navigačný systém začína 
niekoľkom kilometrov pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia. Vhodné značenie umožňuje ľuďom 
ľahšiu lokalizáciu nemocnice a znižuje stres tých, ktorí mesto nepoznajú. Pri hlavnom vchode do 
nemocnice by mala byť mapa celého areálu s jasne opísanými pavilónmi a jednoduchým kódovacím 
systémom, ktorý je jednotný v rámci celého zdravotníckeho zariadenia. Orientačné tabule a značky 
slúžia predovšetkým pacientom, preto je nutné brať ohľad na pacientov s oslabeným zrakovým 
vnímaním. Zamestnanec na informáciách (vrátnici, recepcii) by mal mať k dispozícii dobre čitateľný 
schematický plán areálu, na ktorý vyznačí trasu pre pacienta.
Informačné centrum pre pacientov•	  a ich rodinných príslušníkov v zdravotníckom zariadení umožňuje 
prístup k informáciám prostredníctvom internetu, násteniek, kníh, časopisov, CD, videoprehrávačov 
a edukačných programov a podobne. Tieto informácie sú zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu, 
niektoré choroby či zdravotnícke zariadenie. Zdravotnícke zariadenie môže dokonca vydávať časopis 
pre verejnosť, čím dáva najavo úctu voči pacientom a ich rodinným príslušníkom a rešpektovanie ich 
potrieb (Škrla, Škrlová, 2003).

K vytváraniu optimálneho liečebného prostredia patrí aj správanie zamestnancov zdravotníckeho 
zariadenia, úroveň komunikácie, vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi, ich hodnoty, vzťah zdravotníkov 
k rodinným príslušníkom pacienta, organizačná kultúra oddelenia, záujem o vnútorné prežívanie pacienta, 
možnosť pacienta spolurozhodovať v priebehu svojej hospitalizácie, vzbudzovanie pocitu nádeje a optimizmu 
u pacienta, motivácia pacienta k túžbe po uzdravení a podobne.

Jobánková a kol. (1992) uvádza, že psychologickú problematiku zdravotníckeho prostredia je možné 
rozdeliť do troch okruhov:

Účelná prevádzka a režim1.  na oddelení, zaistenie dobrej úrovne základnej ošetrovateľskej starostlivosti, 
poriadok a čistota. Jednotlivé akcie majú na seba nadväzovať tak, aby boli vykonávané na priestorovo 
najvhodnejších miestach a v najvhodnejšiu dobu. Pritom zdravotnícki pracovníci musia pamätať na 
nutné časové rezervy pre nepredvídané udalosti.
Sociálna klíma2.  zdravotníckeho zariadenia je určovaná úrovňou práce zdravotníckeho kolektívu 
v harmónii medziosobných vzťahov v ňom. Malý  záujem o prácu a konflikty v pracovnom tíme 
značne narúšajú sociálnu klímu oddelenia. Záleží aj na aktuálnom zložení kolektívu pacientov, či chorí 
ovplyvňujú sociálnu klímu priaznivo alebo nepriaznivo. Skúsený kolektív zdravotníkov dokáže takéto 
výkyvy včas zachytiť a urovnať. 
Materiálna stránka3.  prostredia hovorí predovšetkým o osobnej a kultúrnej úrovni pracovníkov, najmä 
vedúcich. Táto stránka má vplyv na zmyslové prežívanie a priame dojmy z prostredia. Prejavuje sa 
aj vplyv priestorových možností, veku a typu budov, v ktorých je zdravotnícke zariadenie umiestnené. 
Úlohu zohráva farebná úprava, vybavenie, nábytok, osvetlenie a podobne.

U hospitalizovaných chirurgických pacientov nie je tiež zanedbateľný vplyv prostredia a prevádzky 
chirurgického oddelenia na prežívanie stresu, pričom negatívne vplyvy je možné eliminovať nasledovne:

predchádzanie dlhej dobe čakania na prijatie pacienta na oddelenie („prvý dojem“),•	
správna a efektívna komunikácia,•	
selekcia pacientov na izby (podľa lekárskych diagnóz, z hľadiska veku a podobne),•	
úprava prostredia lôžkového oddelenia- označenie oddelenia pri vchode, vedenie oddelenia, návštevné •	
hodiny, prípadné zvláštne pokyny pre návštevy a podobne, označenie jednotlivých miestností na 
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oddelení (napr. vyšetrovňa, jedáleň, kúpeľňa, atď.), vybavenie izieb, príslušenstvo, farebná úprava, 
vhodnosť nábytku, bezbariérovosť, dôraz na bezpečnosť pacienta (madlá, schodíky pri posteli, atď.),  
dostupnosť a čistota sociálneho zariadenia, nástenka na chodbe s informáciami pre pacientov, denný 
režim, resp. poriadok na oddelení dostupný pacientom na prečítanie a podobne,
dodržiavanie správneho poradia preväzov, resp. ošetrovania rán u hospitalizovaných pacientov •	
(prevencia infekcie), zamedziť pohľadu pacienta na použitý obväzový materiál a inštrumentárium,
dôsledná edukácia pacientov, podávanie zrozumiteľných inštrukcií, poskytovanie informačných •	
materiálov pacientom, príjemné vystupovanie, správny prístup k pacientom, menovky na odeve 
zdravotníckych pracovníkov,
správna komunikácia s pacientom a jeho podpornými osobami (vrátane telefonického kontaktu),•	
možnosti aktivizácie pacientov (rozhlas, televízia a podobne), kontakt pacienta s podpornými osobami, •	
návštevná miestnosť na oddelení,
dôraz na intimitu a súkromie pacienta,•	
zdôvodnenie zákazu návštev pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti,•	
dodržiavanie režimu dňa na oddelení (vizity, podávanie stravy a podobne).•	

Pôsobenie stresogénnych faktorov na chirurgického pacienta začína už pred vstupom do 
zdravotníckeho zariadenia. K zvýšeniu intenzity jeho stresu môže prispieť fakt, že bude hospitalizovaný 
v neznámom zdravotníckom zariadení, ktorého lokalizáciu nepozná a pri nesprávnom označení prístupovej 
cesty k zdravotníckemu zariadeniu či oddeleniu sa môže stretnúť s problémami pri jeho vyhľadaní. Preto 
je nutné, aby manažment jednotlivých zdravotníckych zariadení pamätal aj na túto skutočnosť, a to najmä 
v prípade, že zdravotnícke zariadenie nenavštevujú iba pacienti z blízkeho okolia, ktorým je nemocnica či 
poliklinika známa. 

Pri správnej orientácii pacienta by mohli pomôcť nasledovné skutočnosti:
správne dopravné značenie na prístupových komunikáciách (dopravná značka „nemocnica“- H),•	
viditeľné označenie nemocnice alebo polikliniky; v noci osvetlený nápis,•	
orientačné tabule v areáli zdravotníckeho zariadenia alebo orientačný plán pri vstupe do •	
zariadenia,
dôsledné označenie jednotlivých pracovísk (ambulancie, lôžkové oddelenia, RTG pracovisko, •	
biochemické laboratórium a podobne), menovky zamestnancov na dverách ambulancií, resp. 
pracovní (napr. pre ľahšie vyhľadanie konkrétneho lekára),
dobre fungujúca vrátnica zdravotníckeho zariadenia (vrátnik- informátor),•	
zverejnenie zdravotníckeho zariadenia na internetovej stránke príslušného mesta  s určením jeho •	
lokalizácie,
internetové portály konkrétnych zdravotníckych zariadení s uvedením dôležitých informácií pre •	
pacientov (štruktúra, jednotlivé pracoviská, ordinačné hodiny, kontakty, informácie pre pacientov- 
napr. predoperačná príprava, životospráva pri jednotlivých ochoreniach a podobne).
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Súhrn
Príspevok sa venuje problematike edukácie pacientov s epilepsiou. Výskumom sme zisťovali rozsah 

vedomostí pacientov a ich zdroje informácii o problematike epilepsia, cieľom bolo tiež určiť závislosť 
medzi sebavzdelavacími aktivitami, vekom a vzdelaním pacientov, zistiť u pacientov aké majú vedomosti 
o liečbe epilepsie a akú váhu dôležitosti pripisujú dodržiavaniu správnej životosprávy a životnému štýlu pri 
ochorení epilepsia. Bolo oslovených 150 respondentov - pacientov s epilepsiou na lôžkových oddeleniach 
a špecializovaných ambulanciách. Výskum sa realizoval metódou dotazníka. Zistili sme, že väčšina pacientov 
má dobrú úroveň informovanosti o problematike epilepsia a sebavzdelávaniu sa v tejto oblasti venovali 
prevažne pacienti mladšej vekovej kategórie, s vyšším dosiahnutým vzdelaním a s ochorením do 1 roka. 
Pacienti by privítali možnosť vzdelávať sa v tejto problematike, napríklad naučiť sa niektorým metódam 
nefarmakologickej liečby, čím by mohli prispieť k väčšej miere svojej informovanosti o problematike epilepsia 
a metódach jej zvládania.

Kľúčové slová:  epilepsia – edukácia – výskum –životný štýl epileptika.
Ľudský život a zdravie znamenajú pre jednotlivca, jeho rodinu i okolie v istom zmysle hodnoty 

absolútne nemerateľné a neporovnateľné, pretože jednotlivec je vo svojej osobitosti, zvláštnosti a jedinečnosti 
nenahraditeľný. V súčasnej dobe sa stále viac zdôrazňuje  podiel človeka za svoj zdravotný stav. Epilepsia je 
pomerne časté ochorenie bez rozdielu rasy. Postihuje zhruba 0,5 % - 0,8 % populácie. Asi 5 % obyvateľstva 
predstavuje skupinu budí, ktorí mali v živote jedenkrát epileptický záchvat. Toto ochorenie u viacerých ľudí 
vyvoláva rozličné obavy.

 VyMEDZENIE  pROBlÉMU  VýSKUMU

Epilepsia a výskyt epileptických záchvatov je známy už veľmi dávno. Ak ochorenie trvá dlhší čas, jej 
príčiny sa nedajú plne odstrániť a to znamená značnú zaťaž pre pacienta a obmedzuje ho to. Pacienti by 
preto dali byť čo najviac informovaní, aby sa čo v najväčšej miere dalo predísť epileptickým záchvatom. 

Ciele výskumu
Cieľ č. 1: Zistiť rozsah vedomostí u pacientov s epilepsiou.
Cieľ č. 2: Zistiť zdroje informácií u pacientov s epilepsiou o problematike epilepsia.
Cieľ č. 3: Zistiť rozsah vedomosti u pacientov s epilepsiou o metódach liečby  epilepsie.
Cieľ č. 4: Zistiť akú váhu dôležitosti pripisujú pacienti s epilepsiou dodržiavaniu  správnej životosprávy 

a životného štýlu pri epilepsii.
Hypotézy výskumu
Predpokladáme, že väčšina pacientov s epilepsiou  má dobrú úroveň  informovanosti o probléme H1. 
epilepsia.
Predpokladáme, že pacienti s epilepsiou  získavajú najviac informácií od zdravotníckych H2. 
pracovníkov
Predpokladáme, že viac ako polovica pacientov s epilepsiou pozná metódy liečby epilepsie.H3. 
Predpokladáme, že väčšina pacientov s epilepsiou  dodržiava správnu životosprávu a správny H4. 
životný štýl pri epilepsii.

Metódy výskumu
V  práci sme pre výskum použili metódu dotazníka. Oslovili sme ním 150 respondentov - epileptikov. 

Dotazník obsahoval celkovo 22 položiek. Pre odpovede na položky sme zvolili trojstupňovú frekvenčnú škálu 
súhlasu a nesúhlasu a zisťovali sme častosť postupov a činností pri ochorení epilepsia. Výskum sme realizovali 
od decembra roku 2007 do marca roku 2008 na vybraných nemocničných oddeleniach a špecializovaných 
ambulanciách okresov Vranov nad/Topľou, Michalovce a Sečovce. Dotazník bol anonymný a dobrovoľný. 

Majerníková Ľ., ...:    Edukačná úroveň pacientov s epilesiou



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 416

Interpretácia a analýza výsledkov výskumu
Odpovede na respondentov na jednotlivé otázky boli vyhodnotené na základe absolútnej (n) a relatívnej 

početnosti (%) a bola určená priemerná škálová hodnota odpovedí (x). Do výskumu bolo zahrnutých 150 
respondentov, z toho 81 žien, 69 mužov. Vekové rozpätie respondentov bolo od 15 – 50 rokov, ktorých sme 
rozdelili na mladšiu vekovú skupinu do 30 rokov a staršiu vekovú skupinu nad 30 rokov. Výsledky výskumu 
sú usporiadané v tabuľkách a graficky znázornené. Dotazníkom sme zistili, že zo 150 respondentov 19 
respondentov trpí ochorením epilepsia menej ako 1 rok, 43 respondentov trpí ochorením od 1-5 rokov, 34 
respondentov má epilepsiu od 5 -10 rokov a nad 10 rokov trpí ochorením epilepsie 54 respondentov. 

V položke č 2 odpovedalo až 69 (R), že za najväčší zdroj informácii  majú zdravotníckych pracovníkov, 
14 (R) majú informácie od ľudí z podobnými problémami, 8 (R) má informácie z literatúry, 43 (R) informácie 
získava z internetu, 5 (R) z televízie a 11 (R) čerpajú informácie z tlače. priemerná škálová hodnota: 2,19

41%

38%

21%

Áno

Nie

Neviem

Graf 1 Grafické vyjadrenie úspešnosti liečby epilepsie

Na otázku či je epilepsia úspešne liečiteľná pozitívne odpovedalo áno 61 respondentov zo 150 , 57 
(R) odpovedalo nie a 32 (R) sa nevedelo vyjadriť.

Na to, či je epilepsia dedičná, nevedelo odpovedať 64 (R) zo 150  opýtaných, 48 (R) odpovedalo, že 
epilepsia je dedičné ochorenie a 38 (R) odpovedalo, že epilepsia nie je dedičné ochorenie.

Tabuľka 1 Žena s epilepsiou môže otehotnieť a donosiť zdravé dieťa
 Počet respondentov Podiel
Áno 84 56%
Nie 35 23%
Neviem 31 21%
Spolu 150 100%

V ďalšej položke sme zistili, že 84 respondentov si myslí, že žena s epilepsiou môže otehotnieť 
a donosiť zdravé dieťa, 35 ( R ) si myslí opak a 31 ( R ) na to nevedelo odpovedať. priemerná škálová 
hodnota: 2,35

21%

56%

23%

Áno

Nie

Neviem

Graf 2 Grafické vyjadrenie možnosti vlastníctva vodičského preukazu
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V tejto položke si viac ako polovica – 84 opýtaných pacientov s epilepsiou myslí, že epileptik  nesmie 
vlastniť  vodičský preukaz, 32 si myslí, že áno a 34 na túto položku nevedelo odpovedať.

Tabuľka 2 Myslím, že mám dostatok informácii o problematike epilepsia
 Počet respondentov Podiel
Áno 111 74%
Nie 29 19%
Neviem 10 7%
Spolu 150 100%

V tejto položke si  111 respondentov myslí, že má dostatok informácií o epilepsii, čo je až 74 %, 29 
(R) si myslí opak a iba 10 respondentov na túto otázku nevedelo odpovedať. priemerná škálová hodnota: 
2,67

25%

47%

28%

Áno

Nie

Neviem

Graf 3 Grafické vyjadrenie poznania nefarmakologickej liečby 

Zo 150 opýtaných respondentov si 38 (R) myslí, že má dostatok vedomosti o nefarmakologickej 
metóde liečby, 71 (R) odpovedalo, že nemá dostatok vedomosti o nefarmakologickej liečbe a 41 (R) nevedelo 
odpovedať na túto položku.

94%

0% 6%

Áno

Nie

Neviem

Graf 4 Grafické vyjadrenie užívania pravidelnosti liekov
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Až 141 respondentov vie, že lieky na epilepsiu sa užívajú pravidelne, 0 (R) odpovedalo negatívne a 9 (R) 
na položku č. 10 nevedelo odpovedať.

     

78%

9%

13%

Áno- súhlasím

Nie- nesúhlasím

Neviem

Graf 5 Grafické vyjadrenie súhlasu prerušenia liečby epilepsie

Až 117 respondentov zo 150 vie, že liečbu epilepsie nemožno náhle prerušiť, 14 respondentov s tým 
nesúhlasí, takže s tým myslia, že liečbu epilepsie možno náhle prerušiť a 19 (R) na túto položku nevedelo 
odpovedať.

55%
25%

20%

Často

Menej často

Nikdy

Graf 6 Vyjadrenie nosenia pokynov prvej pomoci pri epileptickom  záchvate

Až 82 respondentov nosí pri sebe pokyny prvej pomoci pri epileptickom záchvate, 37 respondentov 
pri sebe nosí menej často pokyny prvej pomoci pri epileptickom záchvate a  31 respondentov pri sebe nenosí 
vôbec tie ti inštrukcie. 
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83%
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Graf 7 Grafické vyjadrenie vyhľadania bezpečného siesta pri pocite aury pre epileptickým záchvatom

Zo 150 respondentov má 41 (R) pocity aury pred epileptickým záchvatom. Z nich má 34 (R) pocit aury 
často, 6 (R) menej často a 1 (R) odpovedal, že pocity aury nemá skoro vôbec.

23%

44%

33%

Často

Menej často

Nikdy

Graf 8 Grafické vyjadrenie rozhovorov o svojich ťažkostiach so svojimi blízkymi

Iba 35 (R) sa často zveruje so svojimi zdravotnými ťažkosťami svojim blízkym, 66 (R) menej často 
a 49 (R)  sa nezveruje nikdy. 

Tabuľka 3 Priemerná škálová hodnota jednotlivých postupov  
a činností pri ochorení epilepsia

 
Priemerná škálová 

hodnota
Nosím pri sebe pokyny prvej pomoci 2,34
Pokúšam sa nájsť bezpečné miesto pri aure 0,77
Porušujem životosprávu 2,47
Hovorím o svojom ochorení za účelom pomoci 1,91

DISKUSIA
Naším výskumom sme zistili, že 74 % respondentov  si myslí, že má dostatok informácií o problematike 

epilepsia, 7 % z nich sa nevie vyjadriť a 19 % z nich si myslí, že týchto informácií nemá dostatok. Je zaujímavé, 
že v súbore pacientov, ktorí odpovedali na položenú otázku kladne, majú dostatok informácií o epilepsii.
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Za najväčší zdroj informácií o problematike epilepsia boli označení zdravotníci, myslí si to až  
46 % opýtaných, za ďalší najväčší zdroj informácií označilo 43 (R) internet, čo tvorí až 29 % z opýtaných. 
Masovokomunikačné prostriedky ako zdroj informácií (spolu televíziu, literatúru, tlač) označilo 15 % a iba  
9 % uviedlo ako zdroj informácií o tejto problematike ľudí s podobnými problémami. 

Pozitívne pre nás bolo zistenie, že až 60 % respondentov sa v problematike svojho ochorenia vzdeláva. 
Zistili sme tiež, že sa sebavzdelávajú pacienti všetkých vekových kategórii, no vyššiu aktivitu uvádzali pacienti 
mladšej vekovej skupiny do 30 rokov s dĺžkou ochorenia od 0 – 5 rokov – priemerná škálova hodnota odpovedí 
u týchto pacientov bola 2,28. U starších ročníkov nad 30 rokov bola priemerná škálova hodnota položky 
2,12. S vyšším podielom mladších vekových skupín v sebavzdelávaní priamo súvisí dostupnosť internetu 
ako aj snaha mladých ľudí trpiacich epilepsiou o získanie poznatkov v súvislosti s pracovným zaradením, 
športovými aktivitami, založením rodiny, získaním vodičského oprávnenia. Až 108 respondentov, čo je 72 % 
z opýtaných by prijalo pozvanie na odborno - vzdelávací seminár.

Na otázku či je epilepsia úspešne liečiteľná pozitívne odpovedalo 41 %. Uvedený percentuálny podiel 
zahŕňa prakticky všetkých respondentov s krátkou dobou trvania ochorenia.

V ďalšej položke sme zistili, že 56 % respondentov si myslí, že žena s epilepsiou môže otehotnieť 
a donosiť zdravé dieťa. Je iste zaujímavé, že výrazná väčšina kladne odpovedajúcich boli ženy. Rad 
antiepileptík má teratogénne účinky, to znamená, že ich užívanie spôsobuje poškodenie plodu. Najčastejšími 
vývojovými chybami sú rázštepové chyby v strednej časti tváre – rázštepy podnebia, pery, deformácie nosa, 
ušníc.

Medikamentózna farmakologická liečba epilepsie zaznamenala v posledných desaťročiach významný 
vývoj. Rozsiahla škála antiepileptik, ich správna indikácia eventuálne kombinácia stále viac zmenšuje počet 
tzv. farmakorezistentných epilepsií. Výskumom sme dokázali, že pacienti s epilepsiou poznajú farmakologické 
postupy liečby, až 94 % respondentov odpovedalo, že lieky na epilepsiu užívať pravidelne, ale len 78 % vie, 
že liečbu epilepsie nemožno náhle prerušiť. Na nefarmakologické metódy liečby epilepsie sme z výskumu 
vypočítali priemernú škálovú hodnotu 2,65. V tejto položke iba 38 pacientov  odpovedalo, že pozná 
nefarmakologické metódy liečby , až 71 pacientov odpovedalo, že nepozná žiadne nefarmakologické metódy 
liečby epilepsie a 41 pacientov sa nevedelo k položke vyjadriť. V položke - chirurgická liečba epilepsie bola 
vypočítaná škálová hodnota 1,69. Nižšie percento informovanosti aj  o chirurgickej alternatíve liečby priamo 
súvisí so zlepšením farmakoterapie.

Veľmi pozitívnym zistením je to, že pacienti si uvedomujú, že výskyt a počet epileptických záchvatov 
závisí aj od životosprávy, odpovedalo tak 66 %, priemerná škálová hodnota toho, že epileptik si vyžaduje 
špeciálnu diétu je 1,85. Všeobecne sa dá povedať, že epileptik nevyžaduje špeciálnu diétu. Zvyčajne sa 
nedoporučuje užívanie kakaa, čokolády a citrusových plodov. Vysoko špecifickou je „Ketogénna diéta“, ktorej 
princíp spočíva vo vysokom podiele tukov v strave. 

Až 55 % respondentov  si uvedomuje, že plávanie bez dozoru je pre epileptika nebezpečné. Do 
podobných pre epileptika nevhodných športových aktivít môžeme zaradiť všetky športy vo výškach – 
horolezectvo, gymnastika na náradí, šplhy, lyžovanie v súvislosti s prepravou vlekmi a športy podmieňujúcu 
hyperventiláciu – vytrvalostné behy. Na druhej strane pri informovaní pacienta sestrou je potrebné uviesť športy, 
ktoré pacient môže aktivovať. V žiadnom prípade by sme nemali začať edukáciu s výpočtom zakázaných 
aktivít – pozitívne motivovať pacienta.

Na položku č. 15 odpovedalo 10 %, že epileptik môže pracovať v trojzmennej prevádzke, 76 % si 
myslí, že nie a 14 % respondentov na to nevedelo odpovedať. Trojzmenná prevádzka znamená nočnú prácu, 
z nášho pohľadu hrubé narušenie cyklu spánok – bdenie. Dodržiavanie približne tej istej doby zaspávania a 
vstávania popri abstinencii od alkoholu je jedným z dvoch najdôležitejších faktorov správnej životosprávy u 
epileptika. 

V našej výskumnej vzorke 55 % epileptikov odpovedalo, že nosia pri sebe pokyny prvej pomoci pri 
epileptických záchvatoch, 25 % ich nosí menej často a 21 % pri sebe nenosí vôbec pokyny prvej pomoci pre 
epileptických záchvatoch. Myslíme si, že nosenie kartičky s praktickými pokynmi pre laickú verejnosť napríklad 
pri osobných dokladoch, by malo byť pre epileptika v záujme ochrany svojho zdravia samozrejmosťou. 

Z našich 150 respondentov iba 41 respondentov máva pri záchvate auru a až 34  týchto epileptikov 
vyhľadá bezpečné miesto pri pocite aury pred záchvatom. 

Za účelom pomoci hovorí často o svojich zdravotných ťažkostiach 23 % respondentov, 44 % menej 
často a 33 % nerozpráva o svojich ťažkostiach s blízkymi. Uvedené rozloženie odpovedí plne korešponduje 
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s ešte pretrvávajúcimi predsudkami voči tomuto závažnému, ale spoločensky neakceptovanému ochoreniu, 
práve pre jeho dramatické klinické prejavy. Tu je široké pole pôsobnosti sestry, nie len vo vzťahu k samotnému 
pacientovi, ale aj k jeho blízkym, aby sa zmenil pohľad pacientov na svoje ochorenie.

Liečbou epilepsie, dodržiavaním životosprávy pri epilepsii a zdrojmi informácii o epilesii sa venovala vo 
svojom výskume aj autorkou Skřivánková Jiřina. V tabuľke 4 porovnávame výsledky nášho výskumu v otázke 
informovanosti, liečby a životosprávy (priemernej škálovej hodnoty odpovedí). Porovnávame ich s výsledkami 
výskumu, ktorý realizovala Skřivánková. Prezentované výsledky opísala o ľuďoch združených v záujmovom 
občianskom združení Epi-stop. Minimálny štatistický rozdiel sme zaznamenali v položkách týkajúcich sa 
zdrojov informácií pacientom trpiacich epilepsiou. Podobné výsledky boli aj v položke pravidelnosti užívania 
liekov u epileptikov a či je epilepsia úspešne liečiteľná. Približne rovnaké výsledky, aj keď by sme predpokladali 
väčšie rozdiely, keďže v Čechách je zákon ku vydávaniu vodičských preukazov benevolentnejší. Hlavne ku 
epileptikom, ktorý nemali záchvat viac ako 2 roky. 

Tabuľka 4 Porovnanie priemerných škálových hodnôt zdrojov informácii, liečba epilepsie a vlastníctvo 
vodičského preukazu nášho výskumu a výskumu  realizovaného autorkou Skřivánkovou

 Náš výskum Výskum Skřivánkovej J.
Najväčší zdroj informovanosti o epilepsii 0,51 0,46
Myslím si, že epilepsia je úspešne liečiteľná 2,19 2,25
Epileptik môže vlastniť vodičský preukaz 1,99 2,07
Lieky na epilepsiu sa užívajú pravidelne 2,88 2,92
Liečbu epilepsie nemožno náhle prerušiť 2,65 2,22

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť a zhodnotiť úroveň vedomosti a informovanosti u pacientov 
s epilepsiou o problematike epilepsia a zvládania jej liečebných metód, rozsah vedomosti, zdroje informácii, 
rozsah vedomosti o metódach liečby epilepsie, zistiť u pacientov akú váhu dôležitosti pripisujú dodržiavaniu 
správnej životosprávy a životnému štýlu a aké činnosti a postupy pri tom používajú. Z toho hľadiska sme v prvej 
fáze výskumu pripravili dotazník, ktorý bol zameraný na výskumný problém. Neskôr na neho odpovedalo 150 
respondentov. Hľadali sme odpovede na vopred formulované otázky. Stanovili sme si preto 4 hypotézy.

V hypotéze č. 1: Sme predpokladali, že väčšina pacientov s epilepsiou má dobrú úroveň vedomosti 
a informovanosti o problematike epilepsia. Táto hypotéza sa nám nepotvrdila výskumnými položkami č. 8, 4, 
6, 7. 

V hypotéze č. 2: Domnievali sme sa, že väčšina pacientov s epilepsiou má za najväčší zdroj informácii 
zdravotníckych pracovníkov. Táto hypotéza sa nám potvrdila .

V hypotéze č. 3: Sme vyjadrili predpoklad, že viac ako polovica pacientov s epilepsiou  pozná metódy 
liečby epilepsie a že pacienti s epilepsiou majú viac vedomostí o farmakologickej metóde liečbe ako 
o nefarmakologickej. Toto tvrdenie sa nám potvrdilo položkami č. 11, 12, 14.

V hypotéze č. 4: Naše predpoklady, že pacienti s epilepsiou dodržiavajú správnu životosprávu a správny 
životný štýl z dôvodu zníženie výskytu záchvatov sa nám potvrdili v položkách č. 14, 15, 16. 

NáVRHy A ODpORÚčANIA pRE pRAX
Na základe zrealizovaného výskumu a analýzy jeho výsledkov navrhujeme pre zlepšenie ošetrovateľskej 

starostlivosti o pacienta s epilepsiou nasledovné odporúčania a opatrenia:
Edukačné stretnutia u pacienta s epilepsiou zamerať nie len na vedomosti o svojom ochorení ale aj - 
zručnosti, ako aplikovať tieto vedomosti v každodennom živote.
Motivovať pacientov pre kontinuálnu edukáciu.- 
Edukovať pacientov o nefarmakologických možnostiach terapie epilepsie.- 
Edukovať a motivovať chorých pre pozitívne zmeny v životospráve.- 
Informovať pacientov o možnostiach podpory v svojpomocných skupinách zameraných na pomoc - 
chorým s epilepsiou a ich rodinám.
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ROLA SESTRY V PREVENCII SUICIDÁLNEHO KONANIA U PACIENTOV S DEPRESIOU

Vranaiová K., Lizáková Ľ., Horanská V., Hudáková P.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Košice

Súhrn

Depresia sa pokladá za najčastejšie psychiatrické ochorenie. Charakterizuje ju predovšetkým beznádejnosť, 
bezdôvodné obavy a úzkosť, pesimistické výhľady do budúcnosti a pocity menejcennosti. Ochorenie 
si nevyberá, postihuje ženy, mužov a deti bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, etnikum a sociálno-
ekonomickú situáciu. Veľmi časté sú myšlienky na samovraždu. Toto riziko suicídia u pacientov trpiacich 
depresiou vychádza z pocitu bezvýchodiskovosti situácie a z beznádejnosti. Depresia patrí medzi najčastejšie 
príčiny samovražedného konania, či už ide o samovraždu alebo o pokus o samovraždu. Úlohou sestry v 
rámci prevencie suicidálnych konaní je zabezpečiť bezpečné prostredie pre pacienta odstránením predmetov 
z prostredia, ktoré môže pacient použiť pri pokuse o samovraždu, zabezpečiť zvýšený dozor  a realizovať 
opatrenia znemožňujúce suicídium.

Kľúčové slová:  Depresia. Suicídium. Prevencia.

Úvod

Depresia sa pokladá za najčastejšie psychiatrické ochorenie. V súčasnosti sa uvádza, že ňou trpí 1 % 
populácie a jej počet neustále stúpa.  Ide o psychickú poruchu  s charakteristickou prítomnosťou depresívneho 
syndrómu. Počas depresívnych epizód  sa znižuje celková kvalita života pacienta. Charakteristickým príznakom 
býva ochudobnenie myšlienok, obmedzenie záujmov, strata energie a spontánnosti a presvedčenie, že život 
je krutý a nevďačný.   Typické sú depresívne obsahy v myslení , spomalenie psychomotoriky, odmietanie 
stravy, stupor a túžba po smrti. (Janosiková, Daviesová, 1999, s. 146) Depresívni pacienti sa považujú za 
bezcenných, prejavuje sa u nich nerozhodnosť k svojmu vzhľadu, k okoliu. To často vedie k suicidálnym 
myšlienkam. Pri ošetrovateľskej starostlivosti by sme preto mali vždy myslieť na nebezpečenstvo suicídia. 
(Simočková, 2008, s.  393) Hlavnou úlohou sestry je zabrániť spáchaniu samovraždy a zabezpečiť ochranu 
zdravia a života pacienta. Sestry by si mali byť vedomé možnosti suicidálneho správania sa u akéhokoľvek 
pacienta s duševnou poruchou, obzvlášť, ak je sprevádzané depresívnou symptomatikou. (Praško, 2008, 
s.43)  

Charakteristika základných pojmov

 „ Suicídium je vedomé a úmyselné ukončenie života. “ (Marková, 2006, s. 279) Suicidálny pokus je 
charakterizovaný ako pokus o samovraždu a predpokladá vedomý úmysel
človeka zomrieť, ale on i napriek tomu ostáva nažive.
Parasuicídium nahrádza skorší termín pre demonštratívny suicidálny pokus. Často môže ísť  o skratové 
jednanie s cieľom uniknúť z neznesiteľnej alebo neriešiteľnej situácie. (Marková, 2006, s. 279)

Suicidálne správanie sa vyvíja postupne. Myšlienky na samovraždu zo začiatku nemajú konkrétny 
obsah, jedinec sa im bráni. Ďalším stupňom sú suicidálne tendencie, jedinec sa im nebráni, ale má k nim 
zatiaľ pasívny postoj. Pri pokračovaní vo vývoji sa so suicidálnymi myšlienkami stotožňuje a začína premýšľať 
o najvhodnejšom spôsobe smrti. Nakoniec nasleduje rozhodnutie o realizácii samovraždy, ktoré môže viesť k 
paradoxnému ukľudneniu, okolie môže získať dojem, že stav pacienta sa zlepšil. (Praško, 2008, s.45-46)
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V úvode suicidálneho vývoja pozorujeme tzv. Ringelov presuicidálny syndróm, ktorý zahŕňa znaky :
zúženie subjektívneho priestoru – jednostranné vnímanie reality, ochudobnenie medziľudských -
vzťahov, dominuje zúfalstvo, strach, úzkosť, niektoré životné oblasti strácajú na zaujímavosti, 
vlastná existencia je bezcenná,
zablokovanie agresivity alebo jej obrátenie proti sebe – postihnutý je stále viac presvedčený, že -
nemá kvality a schopnosti, ktoré by mal mať, znehodnocuje sa, cíti k sebe hnev, nenávisť,
naliehavé suicidálne fantázie – prianie byť mŕtvy, predstavy o samovražde, o spôsobe jej -
prevedenia. (Marková, 2006, s. 280) 

Posudzovanie rizika suicídia

 Sestra v rámci hodnotenia rizika suicídia venuje pozornosť nasledujúcim rizikovým faktorom, ktoré 
delíme na behaviorálne, verbálne, situačné, psychologické, telesné a sociálne. K behaviorálnym patrí skorší 
pokus o samovraždu, impulzivita, zakúpenie zbrane, hromadenie liekov, zbavenie sa majetku alebo náhle 
euforické zotavenie z ťažkej depresie. K verbálnym rizikovým faktorom patrí vyhrážanie sa sebazabitím, 
vyjadrovanie túžby po smrti. Charakteristická býva osamotenosť, strata autonómie, premiestnenie, ktoré 
zaraďujeme k situačným faktorom. Sestra zisťuje aj údaje o rodinnej anamnéze, výskyte samovraždy 
a duševných porúch v rodine, čo radíme k psychologickým faktorom. K telesným patria telesné choroby, 
nevyliečiteľné ochorenie a chronická bolesť. Medzi sociálne rizikové faktory zaraďujeme beznádej, zúfalstvo, 
prerušenie rodinného života, sociálnu izoláciu a stratu dôležitého vzťahu. (Marečková, 2006, s. 238)
 
Sesterské diagnózy u pacientov so suicidálnymi tendenciami

 Medzi najčastejšie sesterské diagnózy, ktoré sestry riešia u pacientov so suicidálnymi tendenciami, 
patria:

riziko suicídia,  -
riziko sebapoškodenia, -
sebapoškodenie. -

Ďalšie sesterské diagnózy súvisiace so suicídiom sú:
dysfunkčný smútok, -
úzkosť, -
beznádej, -
bezmocnosť, -
sociálna izolácia, -
chronicky nízka sebaúcta,-
neefektívne plnenie role,-
neefektívne zvládanie záťaže. (Janosiková, Daviesová, 1999, s. 350)-

Ošetrovateľské intervencie

 Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je predovšetkým ochrana zdravia a života pacienta, ako aj 
ochrana materiálnych vecí. Primeraná ošetrovateľská stratégia zameraná na prevenciu suicidálnych konaní 
by mala zahrňovať  tieto ošetrovateľské intervencie:

uložiť pacienta na izbu blízko pracovne sestier,-
 starostlivo a sústavne pozorovať pacienta a obmedziť riziká v prostredí, v ktorom sa nachádza,-
brať suicidálne vyhrážky vážne, s pacientom o nich nepolemizovať,-
byť ostražitý pri zjavení sa príznakov neprimeraného správania sa,-
pozorne sledovať pacienta v období ústupu depresie, v ktorom je riziko  -
suicídia vyššie,
zabezpečiť zvýšený dozor pri podávaní liekov jednak z terapeutického hľadiska a z hľadiska -
prevencie zhromažďovania liekov a ich užitia v samovražednom úmysle,
získať pacienta k spolupráci a motivovať  ho k prevádzaniu pravidelnej hygieny a sebestačnosti,-
povzbudzovať pacienta v prijímaní vlastných rozhodnutí,-

Vranaiová K.:    Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov s depresiou



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 425

ponúknuť pacientovi široký program obsahujúci rôznorodé aktivity,-
usilovať sa o zvýšenie pacientovej sebadôvery,-
prejaviť záujem o pacienta, podporiť jeho interakcie s inými ľuďmi.-
Dlhodobým cieľom je pomôcť pacientovi nájsť pozitívny pohľad na svet a seba, posilniť jeho 

sebaúctu a pocit, že niekam patrí. (Janosiková, Daviesová, 1999, s. 351)
Medzi najčastejšie chyby v prístupe zo strany sestry patria bagatelizácia signálov, ktoré chorý vysiela, 

nezáujem o pocity a potreby pacienta, neproduktívny postoj sestry – interpretovanie suicídia ako nelegálneho 
aktu, čo napokon len prehĺbi priepasť medzi sestrou a pacientom a obmedzí efektívnosť ich vzájomného 
vzťahu. Taktiež úsilie o presvedčenie pacienta, že skutočne chce žiť, môže byť zapríčinené tým, že sestra 
neakceptuje pacientovo želanie zomrieť. (Marková, 2006, s. 283) Chyby v predvídaní pomáha znižovať 
edukačný program, ktorý by mal prebiehať na oddelení. Jeho cieľom je zvýšiť ostražitosť personálu a naučiť 
sa vnímať samovražedné signály pacientov a predchádzať im. (Beer, 2005, s.197)

Záver

 Plánovaná ošetrovateľská starostlivosť o depresívnych pacientov musí zohľadňovať najväčšie 
problémy vrátane možnosti pokusu o samovraždu. U každého depresívneho pacienta je riziko  suicídia, preto 
je nevyhnutné, aby sestra venovala zvýšenú pozornosť tomuto problému v záujme ochrany života a zdravia 
pacienta.  
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OBETE TRESTNýCH čINOV V ZDRAVOTNÍCKyCH ZARIADENIACH

Lengyelová A., Hudáková P.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Košice

Úvod
Prísť do kontaktu s obeťou trestného činu nie je výsadou iba niektorých odvetví zaoberajúcimi sa 

právom, legislatívou či trestnými činmi. Obetiam sú nápomocní právnici, psychológovia, dobrovoľníci 
a nemali by medzi nimi chýbať ani zdravotníci. S človekom, ktorý bol súčasťou trestného činu, sa možeme 
stretnúť na rôznych oddeleniach. Obeťou sa môže stať dieťa, geriatrický pacient, mladý človek, muž, žena. 
Môžu potrebovať chirurgické, plastické ošetrenie, ošetrenie popálenín, vyšetrenie gynekológa či oftalmológa 
a mohli by sme vymenovať celú škálu odborníkov. Je však potrebné, aby sme svojím prístupom poskytli 
pomoc a nespôsobili neodbornosťou ešte ďalšie traumy v psychike obetí. 

Obsah
„Mnoho obetí  kriminality potrebuje kvalifikovanú pomoc a starostlivosť na dlhej ceste uzdravovania, 

ktorú môžeme nazvať ako integrácia (prijatie a spracovanie) traumy, ktorá vyplýva z viktimizácie“ (Čírtková, 
Vitoušová, 2007). Viktimológia je náuka o obetiach, ktorá sa zaoberá rôznymi aspektmi ovplyvňujúcimi správanie 
obete po vykonanom trestnom čine. Primárnou obeťou sa stáva osoba, ktorá bola priamo poškodená na zdraví, 
majetku, alebo morálne. Sekundárnou obeťou, ktorá tiež často potrebuje zdravotnícku či psychologickú pomoc, 
sa môže stať blízka osoba primárnej obete, manžel, rodič, dieťa. K primárnej viktimizácii dochádza primo 
počas trestného činu, počas ohrozenia, neistoty. Sekundárna viktimizácia je spôsobovaná emocionálnymi 
ranami, ktoré vznikajú zverejnením citilivých detailov o obeti, môže vzniknúť nevhodným správaním širšej 
verejnosti, či blízkeho okolia a rodiny (Čírtková, Vitoušová, 2007). Na spôsobenie sekundárnej viktimizácie 
musia pamätať aj odborníci, ktorí s obeťou prichádzajú do kontaktu počas objasňovania trestného činu. Patria 
tu vyšetrovatelia, advokáti, sudcovia, sociálny pracovníci, psychológovia a taktiež zdravotníci. Zo širokej 
škály možných emocionálnych poškodení by sme mali rozlišovať aspoň základné charakteristiky a vedieť 
tak predísť zraneniam obete. Môžeme tu zaradiť stigmatizáciu, fascináciu, psychiatrizáciu problémov obete, 
pasívne počúvanie. K teoretickým vedomostiam je však vždy potrebné pridať aj prosociálne správanie ako 
prejaviť súcit ľuďom, ktorí majú ťažkosti, mať pochopenie pre ich trápenie alebo namáhať sa v prospech iných 
(Roche Olivar, 1992).

Stigmatizácia
Obete tento pocit vyjadrujú ako stratu svojej vnútornej duševnej rovnováhy a istoty. Cítia sa trestným 

činom poznamenané (Doerner, 2002). 
Stigmatizáciu môžu vnímať ako subjektívnu alebo objektívnu. 

Pri subjektívnej stigmatizácii môžeme použiť aj termín „negatívna exkluzivita“. V tomto stave má obeť 
pocit, že jej mentálne vnímanie je úplne odlišné od predchádzajúceho stavu, je to navonok viditeľné a nikto 
jej nemôže porozumieť. Často je prítomné sebaobviňovanie.

Pri objektívnej stigmatizácii reaguje na obeť okolie. Myslí si, že za spáchanie trestného činu je obeť 
zodpovedná z časti sama. Je to slabá, nerozhodná či nevyrovnaná osobnosť, ktorá si svoj stav zapríčinila 
sama. Obeť od takéhoto prostredia nemôže očakávať podporu, skôr prehliadanie jej osoby, výsmech až 
sociálnu izoláciu. Najhorším stavom je, ak takýmto spôsobom zareaguje rodina obete. Rodina by mala byť 
zdrojom emocionálnej podpory a uisťovania obete v tom, že ona, ako obeť,  trestný čin nespáchala (Čírtková, 
Vitoušová, 2007). V oboch prípadoch je potrebná skorá podpora pre zastavenie stigmatizácie.

Fascinácia
Prejavuje sa v priamom kontakte s obeťou. Jej podstatou je patologické okúzlenie zločinom, ktoré sa 

prejavuje záujmom o detaily, o priebeh trestného činu, o to čo sa stalo a nie o pocity a osud obete. Fascinácia 
sa môže vyskytnúť v okolí obete, ale taktiež v jej rodinnom kruhu. Pri kontakte s obeťou sa má prejaviť 
záujem o jej pocity, nie o detaily z viktimizácie. Je dokázané, že niektoré zraňujúce detaily obeť zverejní až 
po dlhej dobe a niektoré v rodine neprezentuje nikdy (Kaiser, Jehle, 1994).
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V zdravotníckych zariadeniach môžeme stigmatizácii a fascinácii predchádzať dôsledným dodržiavaním 
povinnosti o mlčanlivosti. Je neprípustné aby v čakárni zaznela výzva typu: „Nech vojde tá znásilnená.“ 
Na ochranu súkromia je potrebné pamätať aj na lôžkových oddeleniach a niektoré detaily neriešiť počas 
vizity na izbe pacientov, či na chodbách oddelení. Na zvedavé otázky spolupacientov je možné odpovedať 
diplomaticky, či s celým zdravotníckym kolektívom a pacientom – obeťou, sa dohodnúť na zverejnení fiktívnej 
etiológii spôsobeného úrazu, poškodenia či ochorenia a tým znížiť záujem okolia o exkluzivitu, atrakciu.

psychiatrizácia problémov obetí
„Viktimizácia môže u obetí spustiť rôzne poruchy v prežívaní a správaní. Typické sú napr. poruchy 

spánku, poruchy príjmu potravy, nutkavé spomienky a myšlienky na čin (tzv. intrúzie), syndróm vyhýbania 
sa (obeť sa úporne a nápadne vyhýba kontaktu so všetkým čo pripomína zločin), predráždenosť alebo veľká 
únava. Pri špecifických viktimizačných syndrómoch sa objavuje tiež sebapoškodzovanie či dissociatívne 
symptómy a kompulzívne stavy (nutkavé činnosti). Dôležité je, že problémy označujeme za normálnu reakciu 
na nenormálnu situáciu. Občas však dochádza k tomu, že obete lúpežných prepadnutí, zneužívania či 
znásilnenia sú označované diagnostickými nálepkami typu úzkostná neuróza, depresia, či hysterická reakcia. 
Obete potom majú pocit, že experti v pomáhajúcich profesiách neprihliadajú na fakt viktimizácie a „robia 
z nich bláznov“, zvlášť keď sa k diagnostickej nálepke pridá aj terapai“ (Čírtková, Vitoušová, 2007).

pasívne počúvanie
Mohli by sme ho charakterizovať ako vnímanie slov bez obsahu. Častými prejavmi pasívneho 

počúvania je vykonávanie aj inej činnosti počas rozhovoru, väčšie sústredenie sa na seba a na vnímanie 
svojích myšlienok, pasívne prikyvovanie, prerušovanie hovoriaceho vlastnými zážitkami, či bagatelizovanie 
predkladaných problémov (Kristová, 2004). Opakom pasívneho, negatívneho počúvania je aktívne počúvanie. 
„Aktívne počúvanie vyvoláva u hovoriaceho pozitívne pocity. Človek, ktorý sa zveruje môže pociťovať vďačnosť, 
že je niekto ochotný ho vypočuť a neodsudzovať ho či inak hodnotiť. Aktívne počúvanie je zaradzované medzi 
nešpecifické, univerzálne liečebné faktory v množstve psychoterapeutických smeroch“ (Vybíral, 2000). 

Pri aktívnom počúvaní je predpoklad, že počúvajúceho ovládne osobné pohnutie, či súcit. Je 
to prirodzená reakcia, ktorá však nemá byť rozvíjaná. Ak by sme s obeťou iba súcitili, neboli by sme jej 
nápomocný, lebo by sme ju nemohli viesť a vyviesť z daného stavu. V podpore je možné pokračovať 
niekoľkými spôsobmi. K dispozícii sú techniky nazvané ako: stratégia maličkých krokov, zmena perspektívy 
alebo prekontextovanie.

Stratégia maličkých krokov
Opiera sa o presvedčenie, že vždy existujú možno maličké, nepatrné, no konkrétne krôčiky, ktoré 

môže obeť okamžite zrealizovať a tak si podporovať sebadôveru.

Zmena perspektívy
Táto technika sa opiera o pohľad na daný príbeh obete, cez oči niekoho iného. Úľava prichádza 

pomocou zmeny názorov, náhľadov, cez zmenu vnímania daného problému.

prekontextovanie
Prekontextovaním bolestivého zážitku sa snažíme spolu s obeťou nájsť iný zmysel než ten ako daný 

problém doposiaľ vnímala. Napríklad obeť domáceho násilia sa nemusí hanbiť za hrozné správanie svojho 
partnera, pretože hanbiť sa za to má ten človek, ktorý sa hrozne – neprípustne správa (Čírtková, Vitoušová, 
2007).

Pri komunikácii a pri práci s obeťou trestného činu je dobré pamätať aj na možné chyby v komunikácii 
z našej strany. Nesmieme sa dopúšťať nasledujúcich chýb:

Používanie klišé – Nie je to také hrozné, to sa upraví...- 
Vyčítanie a obviňovanie obete – To ste si nevšimli, že vás niekto sleduje?- 
Rýchle diagnostikovanie – To nevyzerá dobre.- 
Patologizácia obete – To som ešte nevidel, ako ju to zobralo. - 
Sľuby, ktoré nie je možné dodržať – Nebojte sa, páchateľa rýchlo nájdu (Čírtková, Vitoušová, 2007). - 

Lengyelová A., ...:    Obete trestných činov v zdravotníckych zariadeniach



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 428

Okrem týchto doporučení existujú ešte mnohé iné techniky ovplyvňujúce krízové intervencie, potláčajú 
strach, nedôveru, obavy, napomáhajú k uzdraveniu. Veľmi nápomocné sú aj združenia pomoci a svojpomocné 
skupiny pacientov a ich rodinných príslušníkov s podobnými problémami, ktoré poskytujú poradenstvo, pri 
zvládaní náročných životných situácií ( Šoltés, Davideková, Gažiová, 2008). Veľkú rolu pri nachádzaní novej 
kvality života obete i jej rodiny zohrávajú podporné osoby a odborníci v rôznych združeniach, či na linkách 
pomoci.

Záver
 Trestný čin je pre obeť iba začiatkom. Ten štartuje automaticky nutne nasledujúce pochody. Ide o celý 
proces viktimizácie. Pri týchto procesoch však nie je možné tvrdiť, že ide iba o klinický prípad, ktorý je možné 
lekársky opísať. Je to vždy stav človeka. S týmto integrálne humánnym videním musia pristupovať zdravotní 
pracovníci k obeti. Ide o to, aby s patričnou technicko – profesionálnou kompetenciou mali aj vedomie hodnoty 
a významu, ktoré dávajú zmysel viktimizácii aj ich vlastnej práci a urobili z každého klinického prípadu ľudské 
stretnutie (Faggioni, 2007).

Zoznam bibliografických odkazov

ČíRTKOVÁ, Ľ., VITOUŠOVÁ, P. 2007. 1. Pomoc obětem a svědkum trestných činu. Praha: Grada, 
2007. 192 s. ISBN 978-80-247-2014-2.
DOERNER, WG., Lab, SP. 2002. 2. Victimology. Ciincinnati: Anderson Publishing, 2002.
FAGGIONI, M., P. 2007. 3. Život v naších rukách. Spišská Kapitula – Spišské podhradie: Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka, 2007. 332 s. ISBN 978-80-89170-25-8.
KAISER, G., JEHLE, JM. 1994. 4. Kriminologische Opferforschung. Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 
1994. 
KRISTOVÁ, J. 2004. 5. Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2004. 212 s. ISBN 80-8063-
160-3.
OLIVAR, R., R. 1992. 6. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992. 210 s. ISBN 80-
7158-001-5.
ŠOLTéS, L., DAVIDEKOVÁ, M., GAŽIOVÁ, M. 2008. 7. Ošetrovateľská etika. Ružomberok: Katolícka 
univerzita v Ružomberku, 2008. 66 s. ISBN 978-80-8084-280-2.
VYBíRAL, Z. 2000. 8. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-
291-2. 

Lengyelová A., ...:    Obete trestných činov v zdravotníckych zariadeniach



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 429

DIEťA A STRES V AMBUlANCII

Jakabovičová A.1, Majerníková Ľ.2

1Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Košice
2Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove

Súhrn
Starostlivosť o dieťa smeruje k dosiahnutiu základného cieľa – zabezpečiť dieťaťu maximálny fyzický, 

psychický a emocionálny rozvoj a tak ho bezpečne previesť cez detstvo k dospelosti. Rozvoj starostlivosti 
o dieťa, hlavne v oblasti prevencie choroby, má za následok, že sa dieťa oveľa častejšie dostáva do styku 
s lekárom. Stále naliehavejšie sa zdôrazňuje požiadavka komplexného prístupu k chorému. Odporúča sa 
brať do úvahy najrozmanitejšie faktory, ovplyvňujúce vznik a priebeh choroby, psychického stavu chorého 
a sociálne zázemie. Aj keď takáto požiadavka nie je nová, potreba celostného prístupu k chorému v súčasnosti 
nadobúda nový význam. 

Vypracovali sme návrh, ako sa  orientovať v problematike pri uplatňovaní poznatkov a eliminácie 
stresu u ambulantne ošetrovaného dieťaťa. Predpokladáme, že sestry v práci s detským pacientom  využívajú 
overené poznatky pri zvládaní stresových situácií a tieto  v praxi aj pravidelne aplikujú . Hlavnú úlohu v tejto 
problematike zohráva aj priaznivé rodinné prostredie.

Kľúčové slová: Stres. Coping. Strach. Úzkosť. Psychický vývin. Rodinná výchova. Psychoterapia.  
Rozhovor.

1  KONCEPCIA STRESU 

Pochopenie podstaty stresu umožňuje pochopiť človeka ako jedinca reagujúceho vo svojej celistvosti 
na všetky zmeny, ktoré sa odohrávajú v bežnom živote. Stres je univerzálny jav, s ktorým sa stretávajú 
všetci ľudia. Stres môže mať fyzické, emocionálne, intelektuálne, sociálne a duchovné následky. Z fyzického 
hľadiska môže stres ohroziť fyziologickú homeostázu jedinca. Emocionálne následky stresu môžu mať podobu 
negatívnych alebo nekonštruktívnych pocitov o sebe. V intelektuálnej oblasti stres ovplyvňuje schopnosti 
vnímania a riešenia problémov, v sociálnej oblasti vplýva na vzťahy jedinca k iným a v duchovnej oblasti 
môže zmeniť jeho všeobecné názory na život. (Kozierová et al., 2004, s.794-795)

1.1  Stres ako reakcia

Stres je možné popísať ako reakciu na isté narušenie spôsobené škodlivým stimulom čiže stresorom. 
Jedným z priekopníkov výskumu stresu bol Hans Selye, ktorý získal za teóriu stresu v 50-tich rokoch 20. 
storočia Nobelovu cenu. Stres je kaskáda dejov, ktoré prebiehajú vo vnútri organizmu, dejov riadených 
autonómnym vegetatívnym nervovým systémom, a teda sú veľmi obtiažne ovplyvniteľné voľným úsilím. Bez 
ohľadu na príčinu, či psychologickú interpretáciu danej situácie je stresová odpoveď reťazcom či súborom 
psychických javov. Túto nešpecifickú odpoveď  tiež označujeme ako generálny adaptačný syndróm (GAS), 
resp. stresový syndróm. Časovo sa celý tento syndróm vyvíja v troch štádiách: 

Prvú fázu nazval Selye poplachová fáza nastáva pri stretnutí so stresorom. Dochádza k nabudeniu •	
sympatika, zvýšenej činnosti nadobličiek. Celý organizmus sa pripravuje na výdaj energie. Ak dôjde 
v tejto fáze k zvládnutiu stresovej situácie, stresová reakcia odoznie a nastúpi zotavovacia fáza. Ak 
pretrváva pôsobenie stresorov prichádza fáza druhá. 
Fáza rezistencie je charakteristická snahou organizmu adaptovať sa na stresovú situáciu. Fyziologické •	
procesy sa snažia vrátiť do normálneho stavu. Človek hľadá spôsoby, ako sa vyrovnať so stresom, 
alebo ako ho znížiť. Ak sa to nepodarí prežíva pocity márnosti a beznádeje. Ak stresor pôsobí veľmi 
dlho, alebo veľmi intenzívne nastáva fáza vyčerpania. 
Fáza vyčerpania znamená, že sa organizmus nevie zadaptovať, prejavujú sa rozličné dysfunkcie a •	
ochorenia.  (Selye, 1966, s.53)
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na odlíšenie príčiny stresu od reakcie na stres sa zaviedol pojem stresor. Týmto pojmom označujeme 
akýkoľvek faktor, ktorý vyvoláva stres a kladie na organizmus požiadavky, aby sa adaptoval, či prispôsobil. 
Človek povýšil psychosociálnu úroveň na miesto rovnako významné ako úroveň biologického prežitia, 
a tak spúšťa stresové reakcie nie len v prípade keď ide o život, ale aj v prípade keď sa cíti ohrozený 
v psychosociálnej rovine.(Honzák, 2005, s.23) Vnímanie psychosociálneho stresoru závisí nielen na širšom 
kultúrnom a sociálnom kontexte, ale tiež na osobnej skúsenosti jedinca a jeho hodnotovom systéme. Dieťa 
však nemusí vždy uvažovať logicky a môže aj malichernú situáciu vyhodnotiť ako nebezpečnú a orientačný 
reflex sa posunie do poplachovej fázy stresu. (Kaplan, 1996, s.106)

Rozlišujeme tiež stres z radosti a uspokojenia, tzv. eustres a stres sprevádzajúci bolesť a frustráciu, 
tzv. distres. Z hľadiska vplyvu na jedinca je dôležitejší distres, lebo na rozdiel od eustresu má negatívne 
emocionálne napätie, ktoré má oveľa väčší vplyv na aktivačné procesy. Je dlhotrvajúci , výraznejší a má 
väčšiu zotrvačnosť. Distres je teda stres, ktorý môže poškodzovať.

Jedinec reaguje na stres (distres) v troch rovinách. Subjektívne prežíva nepríjemné emocionálne 
napätie – napr. úzkosť a hnev. Druhou rovinou je rovina správania, negatívne napätie sa premietne do 
tendencie vyhnúť sa nepríjemnej situácii, alebo sa objaví tendencia k agresívnemu správaniu, ktoré môže 
interferovať žiadúce správanie. Treťou rovinou sú fyziologické zmeny, na základe ktorých môžeme posúdiť 
intenzitu aktivácie, ktorá má zabezpečiť adaptáciu na stres. Spúšťacím momentom je strach alebo zlosť ako 
odraz ohrozenia a predohra útoku alebo úteku. Tieto emócie vyvolávajú sekréciu katecholamínu (adrenalínu 
a noradrenalínu), látok,  ktoré dostanú do stavu pohotovosti kardiovaskulárny a motorický systém. (Honzák, 
2005, s.23) 

Katecholamíny sú hormóny, ktoré sú ukazovateľmi činnosti sympatiko-adrenálneho systému(SAS), 
ktorý sa aktivuje pod vplyvom stresu.(Kaplan et al., 1995, s.129)

2 ZVláDANIE STRESOVýCH UDálOSTÍ

Křivohlavý uvádza (2001, s.98), že od snáh zvládnuť ťažké životné situácie je treba odlíšiť tzv. 
zvládacie reakcie (coping reactions), ktoré sú prirodzené (vrodené). Tie prebiehajú obvykle bez účasti nášho 
vedomia (automaticky).

Existuje viacero teoretických modelov snažiacich sa popísať a vysvetliť zvládacie mechanizmy 
stresových životných situácií. Tieto teoretické modely spája spoločný poznatok, že existujú určité univerzálne 
reakcie na krízové situácie, avšak v reakciách ľudí na stresovú situáciu existuje veľké množstvo odlišností, 
ktoré znemožňuje stanoviť presnú sekvenciu jednotlivých zložiek odpovede na stres. (Mohapl, 1992, s.51)

V roku 1966 Lazarus vytvoril model procesu zvládania, ktorý má tri relatívne samostatné fázy: tzv. 
primárne a sekundárne hodnotenie situácie, s ktorými sa spája fáza znovu hodnotenia situácie.(Křivohlavý, 
2002, s.47)

Primárne hodnotenie: je  zhodnotením všetkých negatívnych javov danej situácie, t.j. toho, čo nás 
ohrozuje, čo nás bolí, čoho sa bojíme, čo nám naháňa strach, z čoho máme obavy, čo negatívneho si 
predstavujeme a pod.

Sekundárne hodnotenie: je zhodnotením všetkých pozitívnych faktorov v danej situácii napr., že proti 
danej chorobe existujú účinné lieky, efektívne lekárske výkony a postupy a pod.

Prehodnotenie situácie: je fáza procesu zvládania, ktorá nastáva potom, keď sa podarilo určitým 
súborom opatrení v rámci sekundárneho hodnotenia „zabojovať“ proti ohrozeniu (primárnemu hodnoteniu). 
V podstate ide o zistenie efektivity použitých postupov v boji s chorobou. Ak je výsledkom tohto prehodnotenia 
situácie zistenie, že je všetko v poriadku, vracia sa do bežného stavu. Stres vzniká vtedy, keď si jednotlivec 
uvedomí nerovnováhu medzi sekundárnym a primárnym hodnotením situácie.(Kaplan, 1996, s.121)     

Odolnosť voči stresu závisí od citovej stability, nízkej úrovne anxiozity, schopnosti ovládať svoje emócie 
a uchovať si chladný úsudok aj v dramatickej situácii, až po schopnosť prežívať záťaž bez citového napätia. 
(Kondáš, 2002, s.151) Psychológia osobnosti nás zoznamuje s celým radom osobnostných charakteristík. 
Niektoré z nich majú mimoriadny vzťah k riešeniu stresových situácií – tým, že pomáhajú stresovú situáciu 
zvládať alebo naopak človeka uvádzajú do ťažšej situácie. (Křivohlavý, 2001, s.84)
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2.1 Stresové faktory u dieťaťa:
Strach zo stretnutia s ošetrujúcim personálom•	
Strach z vyšetrenia•	
Strach diagnostického alebo liečebného výkonu•	
Strach z aplikácie liekov injekčnou formou•	
Strach z prostredia ambulancie•	

Ako môžu pomôcť dieťaťu rodičia:
poskytovanie pravdivých informácií,•	
vysvetlenie a uistenie dieťaťa, že návšteva lekára je nutná,•	
ovládať svoje emócie(dieťa vycíti emócie rodičov ),•	
spolu so sestrou hľadať najlepšie postupy odpútania pozornosti dieťaťa od výkonu (rodič najlepšie •	
pozná svoje dieťa ),
poradiť sestre ,čo na dieťa platí a čo mu pomáha,•	
užitočné sú z tohto hľadiska písané informácie pred náročnejším zákrokom, rodičia potom môžu •	
priamo prevádzať nácvik pri príprave dieťaťa na zákrok, učiť ho relaxovať a podporovať spoluprácu 
dieťaťa,
prediskutovať so sestrou zlé skúsenosti dieťaťa a poradiť sa, ako to urobiť lepšie.•	

Ako môže pomôcť dieťaťu sestra:
skrátiť na minimum čas prípravy pomôcok  nechystať pred dieťaťom,•	
nenechať dlho dieťa čakať a báť sa,•	
cielene dieťa na výkon pripraviť pomocou hry,•	
umožniť aj malým deťom, aby sa samé aktívne zúčastňovali na zákroku a získali nad situáciou určitú •	
mieru kontroly, napr. aj zavedením chvíľ  keď dieťa pozitívne vie , že sa nič nedeje, signál k takýmto 
chvíľam môže dávať aj dieťa samo,
s dieťaťom diskutovať, brať vážne jeho priania,•	
dieťa vždy pochváliť za statočnosť, snahu, pokiaľ je to možné odmeniť,•	
snažiť sa o kľudný, citlivý prístup ku každému dieťaťu,•	
spolupracovať s rodičmi.•	

Konkrétne techniky predchádzaniu strachu u dieťaťa.
Každé dieťa je individualita.
Postupy a možnosti sú rôzne, podľa toho, čo  ktorému dieťaťu vyhovuje.
Odpútanie pozornosti

spev obľúbenej pesničky, •	
počítanie,•	
matematické hádanky,•	
rozprávanie príbehov, rozprávok,•	
televízia, rádio,•	
relaxačné techniky,•	

2.1.1  Ako pripraviť dieťa na vyšetrenie 

• Nestrašte dieťa nemocnicou a lekárom  
Obavy z lekára sú normálne, netreba ich  posiľovať tým, že budete dieťa strašiť nemocnicou alebo 
injekciou, napríklad keď nepočúva. Nepoužívajte hrôzostrašné historky z ambulancie.

• Vystupujte pred dieťaťom s istotou  
Aj keď sami máte strach z toho, čo dieťa v ambulancií čaká a tušíte, že to nebude príjemné, nedávajte to 
najavo. Navonok sa snažte zachovať pokoj.
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• Vysvetľujte dieťaťu čo ho v ambulancií čaká  
Aj malé dieťa by malo zhruba vedieť, čo sa s ním bude v ambulancií diať. Je to pre neho lepšie než neurčité 
obavy.

• Sľúbte dieťaťu hračku či inú odmenu  
Ak dieťa čaká nejaký nepríjemný výkon či  pobyt v nemocnici, kľudne mu sľúbte odmenu - napríklad v 
vysnené autíčko - a svoj sľub splňte.

• Nenechávajte dieťa u lekára samotné  
Dohodnite sa s lekárom, že u všetkých vyšetrení, budete svojho potomka sprevádzať.

2.1.2  Príprava dieťaťa pred hospitalizáciou
Dieťa po druhom roku života pripravte najmenej tri dni najdlhšie týždeň pred prijatím - 
na pobyt v nemocnici.
Nehovorte dieťaťu nič nepravdivé, neusilujte sa ho podviesť.- 
Oboznámte dieťa s tým, kam pôjde a približne ako dlho tam zostane (u menších detí - 
koľkokrát sa vyspí).
Vysvetlite dieťaťu potrebu hospitalizácie – vyliečia ťa, nebude ťa bolieť hlava, budeš - 
môcť znova športovať a pod.,
Povedzte mu o ľuďoch, s ktorými sa tam stretne.- 
Povedzte mu čo tam sním budú robiť – nie veľa informácií, len tie najnevyhnutnejšie, - 
ak sa vypytuje, odpovedať na každú otázku.
Počítajte so strachom, ktorý produkuje fantázia dieťaťa, prekonajte jeho citový stav, - 
pomôžte mu k lepšiemu zvládnutiu situácie.
Nedajte na sebe poznať vlastné vzrušenie, neľutujte dieťa, nepreháňajte starostlivosť - 
oň, rozlúčte sa tak, ako v iných situáciách.
Dajte mu školské veci, obľúbenú hračku, knihu, nie veľa darov.- 
Povedzte mu, kedy ho budete navštevovať a dodržte dohodnutý čas. (Krák, 1991, - 
s.47).
Dieťa po druhom roku života pripravte najmenej tri dni najdlhšie týždeň pred prijatím - 
na pobyt v nemocnici.
Nehovorte dieťaťu nič nepravdivé, neusilujte sa ho podviesť.- 
Oboznámte dieťa s tým, kam pôjde a približne ako dlho tam zostane (u menších detí - 
koľkokrát sa vyspí).
Vysvetlite dieťaťu potrebu hospitalizácie – vyliečia ťa, nebude ťa bolieť hlava, budeš - 
môcť znova športovať a pod.
Povedzte mu o ľuďoch, s ktorými sa tam stretne. - 
Povedzte mu čo tam sním budú robiť – nie veľa informácií, len tie najnevyhnutnejšie, - 
ak sa vypytuje, odpovedať na každú otázku.
Počítajte so strachom, ktorý produkuje fantázia dieťaťa, prekonajte jeho citový stav, - 
pomôžte mu k lepšiemu zvládnutiu situácie.
Nedajte na sebe poznať vlastné vzrušenie, neľutujte dieťa, nepreháňajte starostlivosť - 
oň, rozlúčte sa tak, ako v iných situáciách.
Dajte mu školské veci, obľúbenú hračku, knihu, nie veľa darov.- 
Povedzte mu, kedy ho budete navštevovať a dodržte dohodnutý čas. (Krák, 1991, - 
s.47)
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KOMUNIKACE V DIAgNOSTICKO-TERApEUTICKÉ čINNOSTI ZDRAVOTNÍKů

Zacharová E.

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií

Souhrn 
Profesionální využití komunikace ve zdravotnictví má velký význam při diagnosticko-terapeutických  

činností i při realizaci všech kroků ošetřovatelského procesu. Komunikace a psychologický přístup k pacientovi 
ve značné míře ovlivňují celkovou úroveň kvality ošetřovatelské péče. Provedený průzkum je zaměřený na 
zjištění úrovně komunikace ve vztahu pacient - zdravotnický pracovník v podmínkách klinické praxe. Průzkum 
prověřil problémové oblasti, které ve vzájemné komunikaci mohou nastat. Výsledky jsou zpracovány v grafech 
a tabulkách. Zadáním průzkumu bylo nalézt předpoklady pro soulad komunikačních postupů s potřebami 
praxe. 

Klíčová slova: Sociální komunikace. Verbální komunikace. Neverbální komunikace.

Úvod
Sociální komunikace ve zdravotnictví má své významné a nezastupitelné místo. Je nezbytná 

k získávání potřebných informací, navazování nových kontaktů, předávání vzájemně prospěšných informací, 
k zjištění a udržení pocitu sounáležitosti (1).

Profesionální využití komunikace v ošetřovatelství má velký význam při ošetřovatelských zákrocích i 
při realizaci všech kroků ošetřovatelského procesu. Správně vedeným rozhovorem, vědomostmi a využíváním 
komunikačních zručností má sestra možnost získat pacienta pro vhodnou spolupráci.

Komunikace je jak tvůrčím prvkem, tak i obrazem organizační kultury nemocnice, která se promítá do 
způsobu chování a jednání všech zaměstnanců.Není to jen předávání nebo přijímání informací, ale i proces 
vytváření vztahů mezi lidmi. Organizační kulturu a způsob komunikace uvnitř zařízení vnímají nejen její 
zaměstnanci, ale i pacienti a rodinní příslušníci. 

Velmi citlivá je vztahová neboli procesní rovina komunikace. To znamená, jakým způsobem probíhá 
komunikace mezi sestrami navzájem, sestrou a lékařem,sestrou a pacientem, případně příbuznými uvádí 
Zacharová (2). Právě v této oblasti vzniká řada nedorozumění a komunikačních bariér, které brání tomu, aby 
se lidé vzájemně domluvili a pochopili. Mezi častá úskalí komunikace patří naslouchat druhým, problémy 
s argumentací, vyjádřením a prosazováním svého názoru, nedostatečná tolerance k rozdílným názorům, příliš 
velký odstup mezi sociálními skupinami nemocných, a chybějící vzájemná ohleduplnost a slušné jednání.

Pokud chceme vnímat komunikaci jako umění hovořit jeden s druhým sdělovat si, co cítíme a myslíme, 
říkat to srozumitelně, naslouchat si navzájem, pochopit jeden druhého, pak musíme vnímat komunikaci, jako 
obousměrný proces. To znamená podporovat jeden druhého, vytvářet partnerské vztahy jak ke kolegům, tak 
především k pacientům – klientům.

Metodika
Východiskem průzkumu bylo ověření současné úrovně komunikace ve vztahu pacient – zdravotník 

v probíhajícím diagnosticko-terapeutickém procesu, ve vytipovaném zdravotnickém zařízení.

Cíle průzkumu:
Zhodnocení informací týkajících se zdravotního stavu, které klient získává od zdravotníků před, během 1. 
a po ukončení hospitalizace.
Zhodnocení úrovně komunikace mezi zdravotníkem a nemocným v průběhu náročné  životní situace 2. 
– nemoci.
Odhalení nedostatků a problémů v komunikaci mezi zdravotníkem a nemocným. 3. 

Průzkum sleduje:
Poskytování adekvátních a dostatečných informací pacientům o léčebném procesu.•	
Spokojenost s přístupem zdravotníků a kvalitou komunikace mezi personálem a klienty. •	
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Zajištění pocitu bezpečí, důvěry a zmírnění negativních emocí nemocného vhodnou formou •	
komunikace a dostatečným množstvím informací.

Předpoklady:
Předpokládám, že pacienti jsou dostatečně informováni o termínu nástupu do nemocnice a léčebném 1. 
zákroku.
Předpokládám, že klienti jsou srozumitelně a dostatečně informováni o lékařských a ošetřovatelských 2. 
postupech, které se týkají jejich zdravotního stavu.
Předpokládám, že lékaři se při prvním setkání s nemocným představují vždy, sestry občas a ostatní 3. 
zdravotničtí pracovníci nikdy.
Předpokládám, že pro pacienty bude důležitější verbální forma komunikace než neverbální.4. 
Předpokládám, že pacienti, kteří byli již v minulosti hospitalizování budou mít lepší úroveň 5. 
komunikace.
Předpokládám, že lékař se stává oporou pacientům při zmírnění negativních pocitů spojených 6. 
s léčebným procesem.

Zkoumaný soubor:
 Průzkum probíhá ve FN Ostrava – Poruba v 1. čtvrtletí roku 2008 ve spolupráci se studenty ZSF 
v Ostravě. Základní soubor představoval 100 respondentů hospitalizovaných na chirurgickém, ortopedické 
a kardiochirurgickém oddělení. Respondenty byli pacienti hospitalizováni z důvodů plánovaných léčebných 
zákroků.

Metody průzkumu:

V první etapě byla realizována – pilotní studie (3, 4), jejíž cílem bylo zjistit
nejsignifikantnější oblasti komunikace v rámci komplexní ošetřovatelské péče•	
nejsignifikantnější formu komunikace pacientů•	
nejsignifikantější způsob komunikace•	

Z uvedených zjištění byl sestaven dotazník, který obsahoval 20 položek. Dotazník byl verifikován v pilotní 
studii u 30 pacientů. Po vyplnění se uskutečnil rozhovor, zaměřený na zjištění srozumitelnosti, jasnosti a 
jednoznačnosti otázek a odpovědí. Ověřením dotazníku byla ukončená první etapa, ve které byly použity 
metody pozorování, rozhovoru a dotazníková metoda. 
V druhé etapě byly získávány empirické údaje sledované problematiky – etapa získávání údajů. 
Třetí etapa – vyhodnocení analyzovaných údajů. Obsahovou analýzou odpovědí pacientů bylo zjišťováno, 
jaké problémy vznikají v komunikačním procesu mezi zdravotníkem a nemocným.
Při zpracování výsledků průzkumu byla použita metoda kvantitativní analýzy s použitím matematicko – 
statistických metod.
čtvrtá etapa – realizační výstup průzkumu a doporučení pro praxi.

Diskuse a závěry k provedenému průzkumu:
Průzkum byl zaměřen na úroveň sociální komunikace mezi klientem a zdravotnickým pracovníkem. Bylo 
zjišťováno množství informací v diagnosticko – léčebném procesu, spokojenost s přístupem zdravotníků 
k nemocným, úroveň poskytovaných informací. 

Vyhodnocení předpokladů:
V prvním předpokladu se 1. potvrdilo, že klienti jsou včas a dostatečně informování o nástupu do 
nemocnice a o léčebném zákroku – 95 % klientů odpovědělo kladně. Také o zákroku a riziku s tím 
spojeném bylo informováno 98 % respondentů. (tab. č. 1, 3, 5, 6)
Předpoklad č. 2. se také 2. potvrdil. Respondenti byli v 98 % srozumitelně a  dostatečně informováni o 
lékařských a ošetřovatelských postupech, týkajících se jejich zdravotního stavu. (tab. č. 4, 6, 7)
Předpoklad č 3 o navázání kontaktu a představení se klientům se také 3. naplnil. Lékaři se představují 
v 89%, sestry jen v 59 %. Nedostatky přetrvávají u ostatních zdravotnických pracovníků. ti se 
představují jen ve 21 % (tabulka č. 2)
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To, že verbální stránka komunikace dominuje nad neverbální se 4. potvrdilo jen částečně. Pro 
respondenty je důležitá jak obsahová stránka řeči, tak uvádějí i důležitost neverbální komunikace 
především mimiky a výrazu v očích. (tab. č. 9, 10, 11).
Z uvedeného průzkumu vyplývá, že 85 % respondentů je opakovaně hospitalizováno, tudíž by neměli 5. 
mít problémy s komunikací (tab. č. 5). Také tabulka č. 7 dokazuje, že pacienti jsou se zdravotnickými 
pracovníky v neustálém kontaktu. Předpoklad se potvrdil.
Tento předpoklad se 6. potvrdil (tab.č. 8, 9). Zdravotnický personál, zvláště pak lékař je významný 
činitel při zvládání negativních pocitů nemocného člověka. Sestra zde má své nezastupitelné místo, 
ovšem v současné době může poskytovat informace jen v rámci svým kompetencí.

Výsledky výzkumu:

Rozdělení respondentů podle pohlaví
pohlaví ženy Muži Celkem
Počet 27 73 100

Rozdělení respondentů podle věku.
Věk ženy Muži Celkem
30 – 34 4 0 4
35 – 44 0 2 2
45 – 60 5 26 31
61 – 70 8 24 32
71 – 80 8 21 29
nad 80 2 0 2
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Rozdělení respondentů podle vzdělání. 
Vzdělání ženy Muži Celkem
Základní 10 7 17
Vyučen 5 37 42
SŠ 12 22 34
VŠ 0 7 7

 

Pobyt respondent v nemocnici.
počet hospitalizací ženy Muži Celkem
Poprvé 5 10 15
Opakovaně 35 50 85

Vyhodnocení základních oblasti dotazníků vztahujících se ke stanoveným předpokladům:

 Jasnost a srozumitelnost pokynů před nástupem do nemocnice.1. 
popis a informace k hospitalizaci ženy Muži Celkem
Byl srozumitelný, pokyny jsem dodržel(a) 25 70 95
Částečně srozumitelný 1 1 2
Nesrozumitelný, pokyny nedodržel(a) 0 0 0
Akutní případ 1 2 3

Představení a přivítání respondentů personálem.2. 
lékaři ženy Muži Celkem
Vždy 26 63 89
Občas 1 8 9
Nikdy 0 0 0
Neodpověděli 0 2 2
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Sestry ženy Muži Celkem
Vždy 22 37 59
Občas 2 30 32
Nikdy 3 2 5
Neopověděli 0 4 4

Ostatní ženy Muži Celkem
Vždy 10 11 21
Občas 2 26 28
Nikdy 3 16 19
Neodpověděli 12 20 32

Informace o zákroku a rizicích, které jsou s operací spojeny.3. 
Informace o zákroku ženy Muži Celkem
ANO-mám dostatek informací 24 52 76
ANO-vím, co potřebuji vědět 3 19 22
Mám nějaké nezodpovězené 
otázky 0 2 2

Mám nedostatek informací 0 0 0
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Pomoc respondentům při pochopení onemocnění, operace a hospitalizace.4. 
Kdo? ženy Muži Celkem
Lékař 26 70 96
Zdravotní sestra 1 1 2
Spolupacienti 0 0 0
Přátelé 0 0 0
Odborná literatura 0 2 2
Rodina 0 0 0
Jinak 0 0 0

Možnost hovořit a konzultovat svůj problém.5. 
řešení problémů ženy Muži Celkem
Ano 27 73 100
Ne 0 0 0
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Spokojenost s vysvětlením a poučením o různých výkonech ze strany sestry (např. aplikace infekcí, 6. 
infúze, odběry...)

Vysvětlení výkonů ženy Muži Celkem
Ano, spokojen(a) 27 71 98
Částečně spokojen(a) 0 2 2
Nespokojen(a) 0 0 0
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Důležitost vzájemné komunikace mezi zdravotníky a pacienty  7. 
při diagnosticko – terapeutických výkonech.

Komunikace ženy Muži Celkem
při léčebném výkonu 25 72 97
při diagnostickém výkonu 12 67 79
při sesterské vizitě 8 39 47
při vzájemném rozhovoru 10 14 24
při odběru biolog. materiálů 10 6 16
při ošetřovat. výkonech 6 10 16
při hygieně 6 8 14
při podávání jídla 4 3 7

(možnost výběru ze tří odpovědí)

Pocity při pobytu v nemocnici.8. 
pocity a stavy v nemocnici ženy Muži Celkem
strach z operace 18 24 42
strach z bolesti 1 8 9
strach z následků 2 13 15
strach z nedostatků informací 0 1 1
strach ze smrti 1 1 2
nedůvěra 2 11 13
obavy o rodinu 0 0 0
beznaděje 0 1 1
nejistota 0 4 4
smutek 0 1 1

Zacharová E.:    Komunikace v diagnosticko-terapeutické činnosti zdravotníků



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 440

vztek 0 0 0
bezmocnost 0 4 4
stud při hygieně 0 0 0
obavy o práci 0 2 2
nuda 1 1 2
jiné 2 2 4

Pomoc při zmírnění negativních pocitů.9. 
Kdo? ženy Muži Celkem
Lékař 15 46 61
Zdravotní sestra 6 8 14
Rodina 3 9 12
Četba 0 2 2
Víra 3 2 5
Media 0 0 0
Přátelé 0 0 0
Spolupracovníci 0 1 1
Nikdo 0 5 5

 Způsob zmírnění negativních pocitů zdravotníky.10. 
lékař ženy Muži Celkem
Rozhovorem 13 33 46
Vysvětlením 7 29 36
Povzbuzením 4 10 14
Pochvalou 1 0 1
Úsměvem 2 0 2
Pohlazením 0 0 0
Nijak 0 1 1

Sestra ženy Muži Celkem
Rozhovorem 7 9 16
Vysvětlením 3 12 15
Povzbuzením 5 30 35
Pochvalou 2 0 2
Úsměvem 10 19 29
Pohlazením 0 2 2
Jinak 0 1 1

 Oblasti komunikace, které jsou pro respondenty důležité.11. 
formy komunikace ženy Muži Celkem
pohled a výraz očí sestry 15 68 83
mimika sestry 10 15 25
gestikulace sestry 5 10 15
tělesná vzdálenost sestry 4 5 9
postoj sestry 3 9 12
tón a zabarvení hlasu 8 22 30
rychlost řeči 16 19 35
obsah řeči sestry 20 71 91

(možnost výběru ze tří možností)
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  Celkové zhodnocení přístupu zdravotníků.12. 
přístup zdravotníků ženy Muži Celkem
Ohleduplný 13 40 53
Laskavý 8 11 19
Lhostejný 0 0 0
Přísný 0 0 0
Nepřístupný 0 0 0
Starostlivý 5 19 24
Soucitný 1 0 1
Vysoká profesionální úroveň 0 3 3

Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že úroveň komunikace ve FN Ostravě mezi 
zdravotníkem a klientem, je na velmi dobré úrovni. Respondenti hodnotí kladně přístup personálu, jejich 
ochotu informovat pacienty, snažit se jim porozumět, zmírnit dopad negativních pocitů a samotného pobytu 
v nemocnici viz. tab. č. 12. Lékař je pokládán za kompetentního odborníka, sestra využívá kromě povzbuzení 
i neverbální stránku komunikace a to úsměv. Skutečností však je, že průzkum byl proveden u pacientů 
s plánovanými operačními zákroky. V příštím období bude vhodné pozornost orientovat i na standardní 
lůžková oddělení.

Diskuse:
Při zjišťování kvality vztahu mezi zdravotníky a pacienty byla použita metoda dotazníku, ve kterém byly 

ověřovány stanovené předpoklady nosné pro toto téma. Ze získaných údajů lze konstatovat, že v současném 
období jsou klienti před nástupem do nemocnice dostatečně informováni o odborném výkonu. Nemalou roli 
zde hraje i tzv. informovaný souhlas, který se ve zdravotnickém zařízení zodpovědně uplatňuje.
V rámci komunikačních schopností a dovedností dochází ke kvalitativnímu posunu jak u lékařů, tak sester. 
Lékař zde sehrává neustále dominantní roli, což je vidět například při utváření vztahu (přivítání pacienta atd.), 
pomoc při pochopení onemocnění nebo při zmírnění negativních pocitů pacientů.
Sestra, jako nepostradatelný člen léčebného týmu, uplatňuje své schopnosti v rámci diagnosticko-terapeutické 
činnosti a ošetřovatelské péče. Komunikace je využívána při běžných výkonech, například hygienická péče, 
odběr biologického materiálu, podávání jídla, ale i při rozhovoru, kdy sestra pomáhá zmírnit negativní pocity, 
které pacient prožívá. I když pacienti hodnotí přístup zdravotníků jako ohleduplný a starostlivý, je nutné 
vnímat i určité rezervy v práci zdravotníků.

Doporučení pro praxi:
Se závěry průzkumu seznámit vedení vytipovaných oddělení.•	
Zdůraznit potřebu využívání neverbální formy komunikace v praxi.•	
Organizovat semináře k novým formám práce zdravotníků v komunikační oblasti.•	

Závěr:
 Komunikace s nemocným člověkem, která je efektivně využita, působí velmi pozitivně. Od 
zdravotnických pracovníků se očekává, že kromě odborných medicínských poznatků by měli mít i znalosti 
z psychologie, etiky a sociologie. Tyto požadavky se promítají i do schopnosti správné komunikace a vhodné 
informovanosti pacientů. V oblasti komunikace v ošetřovatelství máme stále ještě rezervy. Na druhé straně 
je pravda, že samotné komunikaci v ošetřovatelské péči se věnuje malá pozornost a poskytované informace 
bývají na teoretické úrovni.
Průzkum měl přispět k rozšíření poznatků v oblasti komunikace v ošetřovatelském a diagnosticko – 
terapeutickém procesu, ve vztahu zdravotník – pacient a poukázat na potřebu uvědomění si efektivnosti 
komunikace, která tento složitý mechanizmus mezilidských vztahů ovlivňuje. 
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pRáVA pACIENTů A SOUčASNá SpOlEčNOST

Zacharová E.

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií

Úvod
Sociální, ekonomické, kulturní, etické a politické trendy vyvolaly v Evropě hnutí za kompletnější 

vypracování a respektování práv pacientů. Dnes jsou vypracovány nové a pozitivnější představy o 
právech pacienta, odrážející význam, který vyjadřuje jak skutečnou úctu k lidem, tak jistou spravedlnost ve 
zdravotnictví.

Po dlouhá staletí neměli pacienti žádná práva a nutno spravedlivě doplnit, že je ani nepotřebovali. 
Pacient byl v minulosti plně závislý na lékaři, a to nejen v rovině odborné, ale často i lidské. Asymetrie 
vzájemné vztahu byla obrovská a vedla ke vzniku klasického paternalistického modelu. O právech pacientů 
formulovaných jako komplementární doplněk tradičních deontologických modelů se začíná hovořit v podstatě 
teprve na začátku sedmdesátých let tohoto století. V současné době jsou pacienti vzdělanější a nelze jim 
nadále vnucovat pouze submisivní roli (Haškovcová, 1994, s. 119).

Pravděpodobně první kodex Práv pacientů vznikl v roce 1971 a formuloval jej lékárník David Anderson 
z Virginie. O rok později přijala Asociace amerických nemocnic vlastní práva nemocných. Lze konstatovat, 
že k dnešnímu dni existuje značné množství kodexů týkajících se pacientů. Většina vyspělých států přijala a 
vyhlásila nejprve obecnou verzi práv pacientů a následně též etické kodexy specializované, týkající se určité 
skupiny nemocných, jejichž problémy jsou stejné nebo velmi podobné. V osmdesátých letech jsou práva 
pacientů pokládána za samozřejmost ve všech vyspělých zemích (Haškovcová, 1996, s. 16 – 17).

Historie práv pacientů v České republice je velmi krátká. Na podzim 1990 začala pracovat první 
Centrální (nyní Národní) etická komise při Ministerstvu zdravotnictví. Tehdy podala profesorka Helena 
Haškovcová návrh, aby byl i u nás vypracován, přijat a zveřejněn etický kodex práv pacientů. Návrh byl přijat. 
Definitivní verze Práv pacientů formulovala a vyhlásila Národní etická komise MZ České republiky dne 25. 2. 
1992.

Etický kodex „práva pacientů“

Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním 1. 
kvalifikovanými pracovníky.
Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo 2. 
žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy 
své rodiny či přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno 
pouze ze závažných důvodů.
Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého 3. 
dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. 
Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou 
s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pacient vyžaduje 
informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména 
osob, která se na nich zúčastní.
Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o 4. 
zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby 5. 
byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho 
případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, 
které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, 
pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
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Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za 6. 
důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem 7. 
vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to 
nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo 
poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které 
při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět 8. 
předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění 
má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, 
jaká bude jeho další péče.
Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl 9. 
k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou 
k zahájení výzkumu neterapeutického i terapeutického. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení 
důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového 
rozhodnutí.
Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho 10. 
přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. 11. 
nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek 
bez ohledu na to, kým je účet placen.

právo č. 1: péče a porozumění
Text prvního práva pacientů se zdá být logický, srozumitelný a obsahově jednoznačný. Otevřeně je 

však třeba říci, že závažný problém se skrývá tam, kde bychom jej nečekali, totiž v požadavku na odbornost 
péče. Je jisté, že právo na nejlepší možnou péči je úctyhodné a každý lékař by si přál skutečně vždy a všude 
poskytovat nemocným léčbu, která je v souladu s nejnovějšími poznatky vědy. Rovněž pacient by špičkovou 
kvalitu takové péče jen uvítal, uvádí Haškovcová (1996, s. 34). Podstatou zdravotnických programů a cílené 
zdravotnické politiky musí být zvýšení dostupnosti léčebné péče tak, aby se přiblížila možnostem ideální 
medicíny. Ideální medicína je pojem, který označuje takovou odbornou lékařskou péči, která je v souladu 
s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Lékaři a zdravotníci mnohé problémy týkající se ideální a dostupné 
medicíny vyřešit nemohou. Jejich povinností je však informovat veřejnost a vyzvat ji k účinné spolupráci.

V úrovni profesionálního vztahu zůstane mírná dominance zdravotníka nepochybná, ovšem směřuje 
spíše k roli vzdělanějšího a moudřejšího rádce, který má dokonalejší vhled do zdravotního stavu svého 
nemocného.
Zdravotnická činnost nesmí nikdy ztratit z očí „hlubokou jednotu lidské bytosti ve zřejmé interakci všech 
tělesných funkcí, ale také v jednotě jejích tělesných, citových, intelektuálních a duchovních dimenzí“. Nelze 
izolovat „technický problém léčení určité nemoci od pozornosti, kterou je třeba věnovat nemocné osobě ve 
všech jejích rozměrech“.

právo č. 2: Anonymita zdravotníků a problematika návštěv
Péče o nemocného má mít osobní charakter, což znamená, že každý pacient má právo vědět, kdo 

ho léčí. Jméno svého obvodního lékaře si většinou každý zapamatuje. Situace je též přehledná ve větších 
vesnicích, kam jednotliví lékaři dojíždějí, nebo kde mají soukromé ordinace, a v menších městech. Tam je 
zpravidla personální situace dlouhodobě stabilizována. V poslední době však dochází k značnému pohybu 
pracovních sil, a tak mohou vznikat určité nejasnosti. Je žádoucí, aby v každém zdravotnickém zařízení byla 
zřetelně vyvěšena informační tabule se jmény lékařů, zdravotních sester.

Práva pacientů mají přispět k lepšímu vzájemnému porozumění mezi nemocným, rodinou pacienta, 
profesionálními zdravotníky. Je to proto, že všichni tři se nejvíce podílejí na diagnosticko-terapeutickém 
procesu. Víme, že lékařům i sestrám je často doporučován tzv. psychologický přístup, tj. ohled na psychiku 
pacienta a jeho rodiny, a přesto to není stále samozřejmostí. Uvítání i úvodní slova lékaře znamenají pro 
trpícího a nejistého pacienta mnoho a často předznamenávají kvalitu vztahu, která se mezi ním a zdravotníky 
na straně jedné a nemocným na straně druhé, vytvoří.
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V případě hospitalizovaného pacienta znamená změna jeho sociální situace radikální, byť dočasnou 
změnu prostředí, v němž se odehrává jeho každodenní život. Hospitalizovaný nemocný je vyřazen ze 
společnosti zdravých. Ocitá se v postavení člověka psychicky a společensky podřízeného. Zatímco 
v normálním životě a sociálním prostředí smí jedinec relativně mnoho, respektive vše, co není zakázané, 
v nemoci naproti tomu nesmí nic, co by nebylo vysloveně povolené.

V České republice došlo k mnohým a významným změnám po roce 1990. Brány nemocnic se 
skutečně otevřely, denní návštěvy se staly realitou, ale zdravotníci ani veřejnost nebyli, až na výjimky, na tuto 
situaci připraveni (Haškovcová, 1995, s. 16). Kontakt pacienta (face to face) s rodinnými příslušníky formou 
návštěv by neměl být přerušen především při dlouhodobějších onemocněních s upoutáním na lůžko, neboť je 
přirozeným pokračováním osobních vztahů a pro psychický stav nemocného velmi potřebný. Pacienta kromě 
rodiny ovlivňují ještě i ostatní sociální faktory a instituce jako jsou přátelé, škola, pracoviště apod., které 
spoluutvářejí model chování pacienta, které je tak důležité v jeho reakci na chorobu (Bartlová, 1999, s. 73).

právo č. 3: Informovanost pacientů
Pacient má právo na náležitou informaci o svém zdravotním stavu. Lékař je povinen jej poučit, jakým 

diagnostickým vyšetřením a léčebným postupům se má pacient podrobit a proč. Nemocný má naopak povinnost 
dát lékaři potřebný souhlas s navrhovaným postupem. Přestože je právo nemocného na informace jasně 
formulováno a dostatečně zdůvodněno, dochází v praxi k četným nesnázím, komplikacím a nedorozuměním. 
Práva pacientů zdůrazňují, že pacient má být respektován jako partner lékaře. V oblasti sdělování informací 
je právě toto partnerství omezeno, neboť lékař má evidentní převahu odborných znalostí a tím pádem také 
značnou odpovědnost za to, jak bude s informacemi zacházet. Sdělit pravdu pacientovi o jeho závažném 
stavu je někdy nutné, často vhodné, ale problém tkví v tom, „komu ji říci“, „kdy ji říci“. Doplňující otázkou je, 
„kdo ji má sdělit“ a „kde ji má sdělit“ (Haškovcová, 1996, s. 62).

Jakýkoli lékařský či terapeutický zákrok na pacientovi může být právně hodnocen jako narušení jeho 
tělesné či zdravotní integrity. To je jedním z důvodů, proč musí – až na výjimky – každému výkonu předcházet 
souhlas pacienta. Kvalifikovaný souhlas pak předpokládá důkladné poučení pacienta o charakteru, 
závažnosti, průběhu i možných následcích zamýšleného výkonu. Pacient musí být informován natolik včas, 
aby měl dostatek prostoru k uvážlivému rozhodnutí, zda bude s výkonem souhlasit. Souhlas pacienta daný 
v časové tísni následkem opožděného poučení, právně neobstojí – stejně jako souhlas, jemuž předcházela 
informace neúplná či vůbec žádná. Výjimku představují naléhavé případy.

právo č. 4: Odmítnutí léčby
Právo nemocného odmítnout léčbu nebo její část je věcně velmi problematické. Je zdůrazněno, že 

takové odmítnutí je možné pouze v rozsahu, který „povoluje zákon“. Potíž tkví v tom, že neexistuje žádný 
seznam, který by jmenovitě uváděl zákonem povolené diagnostické a léčebné postupy. K řešení konkrétní 
zdravotní situace nemocného je někdy možný pouze jediný, jindy několik alternativních postupů. Pokud jsou 
všechny vhodné postupy lege artis, pak lékař může podle svého nejlepšího svědomí volit „jeden z možných“ 
a pacient může „vybírat“. Je dobré, když se lékař s nemocným na výsledném postupu domluví poté, co 
společně zvážili ke každé z existujících variant všechna PRO a PROTI. Lékař by měl pečlivě naslouchat 
nemocnému a brát jeho individuální zkušenost v úvahu při vlastním aktuálním rozhodování. V žádném případě 
však nesmí dojít k situaci, kdy si pacient diktuje, čím a jak má být léčen. Někdy je prostě nutné podstoupit i 
nepříjemné doprovodné projevy účinné léčby a názor lékaře je třeba respektovat. Je žádoucí, aby lékař sdělil 
nemocnému, jaké nepříjemné vedlejší účinky může lék či léčba mít (Haškovcová, 1996, s. 84 – 85).

právo č. 5: Soukromí a stud
Člověk ztrácí pocit soukromí tehdy, když jsou nějakým způsobem prolomeny bariéry bezpečí a když 

se před cizí osobou ocitá v celé, a to nejen fyzické, ale i psychické nahotě. Stud nemocných je prožitek, který 
zdravotníkům, obrněným profesionální rutinou, často uniká. Nemocný ho může pociťovat pro svůj tělesný 
vzhled (obezita, deformace, amputace), pro pocity méněcennosti při duševní poruše nebo úchylce (stále 
se ještě objevují označení „nervák“, „cvok“, „blázen“). Dále může ke studu přispět sama nemoc pro svou 
příčinu (pohlavní nemoc) nebo příznaky, jež nějak odpuzují (vyrážky, zápach aj.). Jsou jedinci zvláště ke 
studu náchylní pro svou přecitlivělost, vystupňovanou navíc prudérní výchovou. V překonávání studu lze 
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pacientovi pomoci taktním projevem pochopení a nenápadným povzbuzením. Často existují rozdílné názory 
na to, co je porušení soukromí a ohrožení jejich důstojnosti. Proto jen sám pacient může rozhodnout, jestli 
dovolí narušení svého soukromí. I když se pacient, který podepíše souhlas s vyšetřením nebo léčbou, zřekne 
určitých aspektů soukromí v průběhu vyšetření nebo léčby, jeho soukromí je možné narušit jen do nejnižší 
možné míry. Právo na soukromí je úzce spjato s důstojností člověka. Každý člověk má právo na soukromí, 
a v kontextu práv pacientů je zdůrazněno, že toto soukromí má být náležitě respektováno a chráněno i ve 
zvláštní situaci, jakou představuje nemoc.

právo č. 6: povinnost mlčenlivosti
Povinnost mlčenlivosti představuje jednu z nejstarších mravních povinností povolání lékaře. Platí jako 

nejpodstatnější předpoklad důvěry mezi lékařem a pacientem, bez této důvěry není možné žádné úspěšné 
léčení. V diskuzích o lékařském tajemství není vždy dostatečně doceňována skutečnost, která se projevuje 
zejména v nemocnicích, a to otázka spolupacientů. Vytrženi ze svého každodenního běžného prostředí, 
odloučeni od svých rodina přátel, často vážně ohroženi svou nemocí, vytvářejí novou, byť dočasnou symbiózu 
se svými sousedy ve společném, nezřídka několikalůžkovém pokoji. Vzniká tedy otázka, jak dalece může být 
spolupacient vázán povinností mlčenlivosti, a to nejen z hlediska případných právních důsledků (Hofbauerová, 
1998, s. 86). Povinnost mlčenlivosti se vyvinula z dřívějšího užšího pojmu „lékařské tajemství“, vyjádřeného 
již v Hippokratově přísaze. Povinnost mlčet se netýká jen nemoci samé, ale také údajů o životě a soukromí 
nemocného.

právo č. 7: problematika překládání pacienta
Zdravotnický systém je organizován hierarchicky. To znamená, že jsou zcela jasně vymezeny 

kompetence, kteří lékaři a v kterých zdravotnických zařízeních mohou provádět určitý typ diagnostických 
a terapeutických výkonů. Je třeba vždy zodpovědně zvážit reálné možnosti zdravotnického zařízení. Je-li 
ale dostupnost některých výkonů v daném zdravotnickém zařízení omezena nebo chybí-li docela, rozhodne 
ošetřující lékař o předání či o překladu nemocného. Pacient musí být s touto skutečností seznámen, a to 
pokud možno v dostatečném časovém předstihu. Pokud existuje více pracovišť, kde provádějí navrhovaný 
výkon či léčbu, má pacient právo vědět, která to jsou, a má mu být umožněno, aby si sám vybral, kde si přeje 
být léčen (Haškovcová, 1996, s. 116).

právo č. 8: péče po propuštění
Pacient se nesmí dostat do situace, kdy neví „jak dál“. Lékař kteréhokoliv zdravotnického zařízení je 

povinen pacienta poučit, kdo, kdy a kde bude pokračovat v jeho léčbě či péči. Je-li nemocný hospitalizován, 
má právo vědět, kam se má obrátit po návratu domů. Dnes se řada občanů nedokáže sama orientovat ve 
složité spleti strukturálních změn ve zdravotnictví. Proto je nutné, aby zdravotníci se zvýšenou pozorností 
sledovali stav v daném regionu a mohli tak poskytnout konkrétní návod, co má dělat dál. Také sestry jsou 
aktivně zapojeny do edukační činnosti a pomáhají zvládat etapu doléčení.

právo č. 9: Informovaný souhlas k experimentálnímu výzkumu
Informovaný souhlas je dobrovolný souhlas mentálně kompetentní osoby udělený prokazatelným 

způsobem (zpravidla písemnou formou) po důkladném seznámení se s průběhem, podmínkami a možnými 
riziky výzkumu. Z hlediska získání informovaného souhlasu rozeznáváme více kategorií lidských subjektů. 
S ohledem na různý stupeň zranitelnosti, resp. možnosti zneužití mají jednotlivé skupiny osob při zařazení 
do plánovaného výzkumu odlišně zvýrazněný stupeň etické i právní ochrany. Pracovníci ve zdravotnictví, 
zvláště lékaři, nemohou být ponecháni sami a zatíženi neúnosnou odpovědností při stále složitějších a 
problematičtějších klinických případech, jež vytvářejí biotechnologické možnosti, mnohé ještě v experimentální 
fázi, které má současné lékařství k dispozici, a také kvůli společensko-zdravotnické důležitosti určitých 
otázek. Aby se usnadnila rozhodnutí zdravotníků a získal se nad nimi dohled, je třeba podporovat zřízení 
etické komise v hlavních nemocničních zařízeních. V nich se lékařská kompetence a hodnocení konfrontuje 
a sjednocuje s kompetencí a hodnocením jiných přítomných u nemocného. Tím se chrání jeho důstojnost a 
sama lékařská odpovědnost (Charta pracovníků ve zdravotnictví, 1996, s. 20).
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právo č. 10: Citlivá péče v závěru života
V kontextu práv pacientů je pamatováno také na všechny ty, kteří jsou na konci životní cesty. 

Je zdůrazněná především citlivá péče o umírající a respekt k individuálním přáním, která nemají zůstat 
nevyslyšena. Když se zdravotní podmínky zhorší nezvratným a letálním způsobem, člověk vstoupí do 
terminálního stádia pozemské existence. Postoj vůči umírajícímu je často zkušebním kamenem smyslu pro 
spravedlnost a lásku, duševní ušlechtilost, odpovědnost a profesní schopnosti zdravotnických pracovníků. 
Nemocnému v konečné fázi je třeba poskytovat lékařskou péči, která mu umožňuje zmírnit trýznivost umírání. 
Do tohoto rámce vstupuje takzvaná paliativní nebo symptomatická terapie. Základem a podmínkou péče o 
umírající je dobrá ošetřovatelská péče. Jde zejména o udržování co možná nejvyšší kvality života, a to 
zajištěním fyzické pohody. 

právo č. 11: Nemocniční řád a možnost kontroly účtu
Se zavedením zdravotního a nemocenského pojištění si pacient i u nás začne stále více uvědomovat, 

že vůči lékaři vystupuje jako klient, který mu přináší peníze, a začne se podle toho i chovat. Nepůjde jen 
o vztah lékař – pacient, ale začne se objevovat i strana třetí, ve zdravotnictví zatím dosti neznámá, a to 
advokáti – jako profesionální obhájci práv pacientů. Zpětnou vazbou práce lékaře bude nejen kontrolní systém 
nemocenské pokladny, nýbrž i reakce pacienta, která v případě nespokojenosti povede až k volání lékaře 
k odpovědnosti (Bartlová, 1999, s. 61). Každé právo je vyváženo též určitou povinností. Pacient je povinen 
seznámit se s pravidly tzv. nemocničního řádu a dodržovat je.

Závěr
V zemích Evropské unie téma práv pacientů patří k velice aktuálním a politicky důležitým. Vedle 

základního práva na ochranu zdraví a zdravotní péči je nejčastěji zmiňováno právo na volbu lékaře, na 
důstojné a ohleduplné zacházení, právo na sebeurčení, včetně práva na spolurozhodování o diagnostických a 
léčebných postupech, informovaný souhlas a odmítnutí léčby, dále právo na informace včetně přímého přístupu 
k dokumentaci a právo na nezávislé posouzení případného sporu mezi pacientem a lékařem. Některé země 
již vypracovaly zvláštní zákon, upravující vztah mezi lékařem a pacientem, jiné řeší jednotlivé otázky v dílčích 
zákonných normách. V ČR se „Práva pacientů“ dostávají do podvědomí zdravotníků, odborné veřejnosti i 
pacientů velmi pomalu. Zpočátku byl tento dokument přijímán ze strany lékařů s určitými rozpaky a pacienti 
nevěděli, že vůbec existuje. Modernizace ošetřovatelského procesu vede k postupnému zkvalitňování péče 
o nemocného člověka a „Práva pacientů“ se tak stala přirozenou součástí zdravotní péče. 
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pOMOC SESTRy přI ZVláDáNÍ HOSpITAlIZACE DÍTěTE

Zacharová E.

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií

Souhrn
Nemoc je pro člověka z psychologického hlediska náročnou životní situací. Mění jeho běžný způsob 

života, ohrožuje aktivity, bezpečí, pohodu a klade zvýšené nároky na adaptaci, vůli, emoce a motivaci. Nemoc 
dítěte je velmi vážnou problémovou situací, která ovlivňuje i samotné okolí, především jeho rodinu.

Jakékoli nepříznivé působení na organismus dítěte se vždy promítá do celé jeho osobnosti a podle 
toho také nabývá u každého dítěte poněkud jiné osobité podoby (Damborská a kol, 1978, s. 236).

Úvod
Nemoc je samozřejmou součástí života, a právě proto si společnost uchovala postoj zahrnující pomoc 

a ohled na nemocného jako normu pozitivně hodnoceného chování. 
Zdraví dítěte je pro rodiče významnou hodnotou a nemoc znamená jeho  ohrožení. Nemoc dítěte je proto 
hodnocena dospělými více emočně, protože postihuje bezbranného jedince a vede k prožitku silného stresu 
(Vágnerová, 1999, s.58).

Mnohé nemoci postihují primárně nebo sekundárně mozek dítěte. Poruchy psychického a sociálního 
vývoje jsou pak jejich následkem. Kromě toho však existuje daleko větší počet nemocí, které sice nemají 
přímý vliv na CNS, nicméně určité komplikace do psychosociálního vývoje dítěte vnášejí. Každé somatické 
onemocnění znamená zatížení jeho nervové soustavy. Navenek se to projeví v nezvyklých a nepřiměřených 
reakcích dítěte, zvláště pak v nemocničním prostředí.

Důležitou významnou úlohu při onemocnění dítěte sehrávají zdravotničtí pracovníci, především pak 
sestry, které jsou v bezprostředním kontaktu s dítětem, případně i s jeho rodiči.

Každodenní péče o dětského pacienta by měla být zaměřena na co nejlepší zabezpečení jeho 
maximálního fyzického, psychického, emocionální a osobnostního rozvoje. Sestra v každém okamžiku své 
práce zastává nejen roli sestry, ale i učitelky, kamarádky nebo také „druhé matky“. Ve své práci se musí naučit 
respektovat i určitá specifika, která jsou u dítěte ovlivněna věkem a vývojovými zvláštnostmi, vývojem nemoci, 
způsobem léčby, délkou pobytu v nemocnici, temperamentovými vlastnostmi dítěte, ale i způsobem průběhu 
diagnosticko-terapeutického procesu. Vyšetření a kontakt s dítětem nebývá snadný ani z pohledu lékaře. 
Ten musí počítat s tím, že dítě k němu vzhlíží spíše s obavami a strachem (který může být dán předcházející 
negativní zkušeností či vlivem rodičů). První kontakt je proto důležitým krokem, který vede k subjektivnímu 
přiblížení a zmírnění negativních emocí. Uklidnění dítěte (například tím, že ho pohladíme), trpělivost, klid a 
pochvala jsou hlavními charakteristikami žádoucího chování lékaře.
Priority ošetřovatelské péče v oblasti dětského lékařství musí být proto orientovány na:

individuální přístup•	  k dítěti spojený s vyhledáváním a uspokojováním individuálních potřeb;
komplexnost•	  přístupu k dítěti jako bio-psycho-sociálnímu subjektu;
aktivitu•	  zdravotníka (sestry), která vychází z hlubokého zájmu o dítě;
profesionální přístup•	  k rodině dítěte.

K tomu, aby léčebný proces byl úspěšný, aby přinesl svá pozitiva, musí být navázána dobrá spolupráce 
mezi dítětem, rodiči a zdravotníkem. Nemalou měrou se na úspěchu léčby podílí správná komunikace, která 
má při práci s dětským pacientem svá specifika. Nejdůležitější roli zde hraje věk dítěte, ale také situace, tj. 
zda se jedná o dítě hospitalizované, hospitalizované s matkou nebo ambulantně léčené.
Ve všech těchto situacích je nutné vycházet z komunikačních zásad pro dětského pacienta:

komunikaci orientovat na dítě, až pak na matku (doprovod);•	
použít vhodné oslovení (jméno, úsměv);•	
volit správný tón hlasu – vlídný, vstřícný, klidný;•	
používat jednoduché, srozumitelné věty;•	
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vysvětlovat trpělivě, reagovat na otázky, problémy;•	
umět naslouchat;•	
nekritizovat, nekázat, nelitovat – umět pochválit, povzbudit;•	
umět připravit na bolest, vyšetření – nelitovat;•	
nezlehčovat otázky dítěte a nesmát se jim;•	
využít neverbální složku komunikace – názorná, demonstrační činnost (herní terapeuti);•	
vhodně načasovat informace.•	

Nemalou úlohu při práci s dětským pacientem sehrává neverbální projev zdravotníků na všech 
úrovních:

v oblasti mimiky je důležitý oční kontakt a úsměv;•	
vnímání gest dítěte;•	
citlivost při dotyku, pohlazení, držení za ruku, nošení v náručí;•	
vhodnost oblečení (barevnost);•	
úprava prostředí – zdroje podnětů (obrázky z pohádek, zvířata, známé děje);•	
využití hraček (maňásků, loutek);•	
postoj orientovaný na stejnou výšku na úrovni dítěte (posadit, sklonit, dřepnout).•	

Při každodenní práci s dítětem může dojít k zautomatizování některé ze složek chování zdravotníka, s čímž 
je spojen vznik chyb při jednání s dětským pacientem.

Jedná se zejména o:
příliš autoritativní a direktivní přístup vyvolávající napětí a stres;•	
devalvace emocionálních projevů (pláč, strach);•	
ignorace dětských otázek, nevhodné odpovědi;•	
kárání dítěte, lhaní, zlehčování situace•	
a v neposlední řadě nevhodný přístup ke specifickým věkovým skupinám.•	

Na základě malého pilotního průzkumu na dětských odděleních vytipovaných nemocnic byly zjištěny 
některé problémové oblasti, které děti od 6 do 16 let uváděly při rozhovoru na téma: „Co jim v nemocnici 
vadí a schází?“ Jednalo se o děti bez doprovodu, a o to více vnímavé na přístup zdravotníků. Nejhůře 
děti snášely nudu, postrádaly matku, návštěvy kamarádů, a tím pádem očekávaly více podnětů ze strany 
sester, učitelů MŠ, ZŠ či dobrovolníků. Vadilo jim ranní vstávání, bílé pláště, nemocniční stereotyp, který 
jim nedovoloval zapomenout na bolest a stesk. Mezi dětmi byly pro svůj způsob chování a komunikace více 
oblíbené mladší sestry, které dovedly děti více aktivizovat a motivovat k vyplnění volného času. Svoji roli 
sehrává i program dobrovolníků, jehož posláním je vnášet do nemocnic více lidského kontaktu, posilovat 
duševní pohodu nemocného a jeho aktivní spolupráci na vlastním uzdravení.

Úspěšné zvládnutí komunikace s dítětem a jeho doprovodem pomáhá i ke zkvalitnění ošetřovatelského 
procesu a celé ošetřovatelské péče. V práci všech zdravotnických pracovníků, kteří se starají o hospitalizované 
dítě, musí proto neustále převládat snažení, která směřují k plnému využití všech pozitivních faktorů 
ovlivňujících nejen samotné onemocnění, ale především osobnost dítěte. Proto se stává orientace na příznivé 
ovlivňování psychického stavu nemocného dítěte neoddělitelnou součástí léčebného a ošetřovatelského 
programu. Citlivý přístup k dětskému pacientovi, výchovné vlivy a přiměřené zaměstnání hrají v tomto směru 
mimořádně důležitou úlohu.

Závěr
Sociální komunikace je složitý proces, kterému se musí zdravotníci v průběhu své profese neustále 

učit. Tím, že do něj vstupuje na jedné straně zdravotník a na druhé nemocný jedinec, dostává svoji typickou 
dynamiku. 

Komunikace s nemocným dítětem je mimořádně obtížná. Svoji nemalou roli zde sehrávají rodiče 
dítěte či jiné doprovázející osoby. Správně volný přístup k nemocnému dítěti, vhodná   a účelná komunikace 
jsou známkou stupně profesionality zdravotnického pracovníka. 
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SESTRA V EDUKAčNÍM pROCESU

Zacharová E.

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií

Souhrn
V době převratných reforem zdravotnictví a narůstajících zdravotních problémů dnešní populace jsou 

zdravotní sestry stále častěji považovány za základní zdroj informovanosti v komplexu ošetřovatelské péče. 
Moderní koncepce ošetřovatelství jim přiřazuje novou roli, a to roli sestry – edukátorky, koordinátory v péči 
o pacienta. Edukace je v širším pojetí chápána jako proces výchovy a vzdělávání. U zdravotnických profesí 
se stává edukační činnost součástí výchovy pacientů k nácviku dovedností při zvládání ošetřovatelské péče, 
k dodržování léčebných opatření a léčebného režimu, k prevenci nemoci, ale i k osvětě mezi lidmi.

Na edukační roli se musí sestra připravovat již během studia. Významnou roli v tomto procesu sehrává 
sociální komunikace, která je základem utváření vzájemného vztahu mezi sestrou a pacientem a odráží 
kvalitu ošetřovatelské péče.

Klíčová slova: Pacient. Sestra. Edukace. Komunikace. Kvalita.

Úvod
Edukace pacienta je v současné době chápána jako aktivní proces, při kterém dochází k získávání 

vědomostí, prohlubování dovedností a formování postojů k vlastnímu zdraví. Edukace si tak upevňuje své 
nezastupitelné místo v oblasti ošetřovatelské péče. Zdravotničtí pracovníci se snaží v rámci svých schopností 
a znalostí ošetřovatelského procesu pro různé specifické skupiny nemocných využít různých edukačních 
metod k tomu, aby pomohli pacientovi zvládnout novou problémovou situaci. Do edukační činnosti bývají 
zapojeni kromě pacientů i jejich rodinní příslušníci a mnohde i agentury domácí péče. Tím se edukace stává 
kolektivní činností nejen zdravotnických pracovníků, ale i dalších pracovníků v oblasti pomáhajících profesí.

Současné poskytování ošetřovatelské péče v sobě zahrnuje jednak proces diagnostický a léčebný, 
jednak proces individuálního přístupu ke klientovi. Výzkumy poslední doby ukazují, že vztah mezi klientem 
a ošetřujícím personálem ve zdravotnických zařízeních a vhodně volená komunikace a edukace jsou 
téměř stejně důležité jako vhodně zvolené léčebné postupy. V praxi však tato složka často chybí. Příčiny je 
možné hledat jak v časovém stresu personálu, tak v malé zkušenosti nebo absenci kompetencí týkajících 
se interaktivního chování v relaci zdravotnický pracovník – klient, to znamená především komunikačních 
a sociálních kompetencí, které jsou pro profesi zdravotního, ale i sociálního pracovníka nezbytně nutné. 
Můžeme říci, že tyto kompetence jsou základním předpokladem úspěšného zvládnutí náročné činnosti, kterou 
práce sestry či sociálního pracovníka bezesporu je. V poslední době se zároveň začal klást důraz na osvojení 
edukačních kompetencí pracovníků jak v ošetřovatelských, tak v pomáhajících profesích, tedy i osvojení si 
role edukátora vycházejícího především z holistického přístupu. To znamená, že edukace ve zdravotní a 
sociální sféře se zaměřuje nejen na předávání informací a instrukcí, ale na komplexní péči o klienta. Pokud 
chceme u klienta dosáhnout pozitivní změny v přístupu k vlastnímu zdraví, musíme se zaměřit právě na jeho 
vzdělávání a výchovu v dané zdravotní a sociální problematice. Dovednosti, jak komunikační, tak ty, které se 
týkají edukace, je možné získat adekvátní přípravou podpořenou metodicky vhodně zvolenou výukou.
Komunikace a edukace jsou vzájemně provázány. Bez komunikačních dovedností nelze provádět efektivní 
edukaci. V současné době dochází k rozpoznávání šíře edukační reality, která se neomezuje pouze na 
školské prostředí a jeho instituce. Moderní pedagogika se zabývá edukačními procesy probíhajícími v různých 
edukačních prostředích. Každé edukační prostředí má svá specifika, která mají vliv na účinnost edukace. 
Specifikou zdravotní edukace se zabývá zdravotnická pedagogika. Termín edukace souhrnně označuje u nás 
tradiční pojmy výchova a vzdělávání, bývá vnímán pouze ve vztahu škola – učitel – žák. Tím se z povědomí 
ztrácí, že součástí edukačního procesu není pouze subjekt edukace – žák a objekt edukace – učitel, ale též 
trenér a jeho svěřenec, sestra a klient atd. (1) Edukaci v oblasti zdravotnictví můžeme rozdělit na edukaci, 
jejímž cílem je primární prevence přístupu ke zdraví širší populace a na edukaci zaměřenou na zlepšení 
kvality života člověka v rámci jeho onemocnění. U zdravotnických profesí je kladen důraz právě na umění 
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účelně aplikovat edukační proces v rámci ošetřovatelské péče. Edukace klientů vede k jejich aktivní účasti na 
procesu ochrany a péče o vlastní zdraví nebo zdraví svých blízkých. Proto je důležité při přípravě studentů 
neopomenout tento aspekt jejich povolání.
Komunikační kompetence jsou nedílnou součástí všech zdravotnických pracovníků. Vysoké nároky na úroveň 
profesionality v oblasti komunikačních a sociálních kompetencí jsou pak kladeny na profesi zdravotní sestry, 
což vyplývá zejména z okolností, za jakých je tato profese vykonávána. V mnoha případech se jedná o práci 
s klientem, který se náhle ocitne jako pacient ve zdravotnickém zařízení a tento stav je pro něho, popřípadě 
i další rodinné příslušníky, velmi stresující. Ve vztahu mezi pracovníkem v pomáhající profesi a pacientem 
jde o atypickou komunikační situaci, kdy ošetřující personál je v roli profesionála, tedy i profesionálního 
komunikátora. Pacient se však nachází ve značně psychicky náročné situaci, která je důsledkem jeho 
zdravotního stavu. Z tohoto důvodu může být proces komunikace na této úrovni ovlivněn mnoha faktory.

Mezi nejčastější faktory, které ovlivňují edukaci patří:
Pohlaví – ženy jsou schopny rychleji akceptovat novou situaci vzniklou změnou zdravotního stavu.-
Věk – dospělí efektivněji chápou situaci a lépe vnímají informace než děti a senioři.-
Zaměstnání – pracovní prostředí edukanta může negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, proto je -
důležitá prevence.
Vzdělání – ne všichni pacienti jsou orientováni v problematice medicíny a ošetřovatelství. Nutná -
kontrola, zda porozuměli informacím.
Motivace – nemotivovaný pacient hůř vnímá informace a má snahu se zapojit do edukačního -
procesu.
Psychosociální faktory – například postoje, potřeby, hodnoty, soběstačnost, etnická příslušnost, stavy -
naděje a beznaděje.
Poradenské a edukační schopnosti pracovníků, kteří danou činnost realizují.-

Jedna ze zásadních rolí v edukačním procesu sehrává sestra – edukátorka. Sestra je jedním 
z významných subjektů výchovy obyvatelstva ke zdraví. Edukační činnost, která tvoří neoddělitelnou součást 
její pracovní náplně, může výrazným způsobem přispět ke zvyšování zdravotního uvědomění, a tím i zlepšení 
kvality života. Edukační činnost nelze vykonávat bez odpovídající profesionální přípravy. Úspěch sestry – 
edukátorky závisí i na jejich osobnostních a vzdělanostních předpokladech. Mezi priority v této oblasti práce 
patří psychologický přístup k pacientovi a schopnost vhodné formy komunikace.

K tomu, aby edukační činnost v této oblasti přinesla svá pozitiva, je nutné dodržovat určité zásady:
Předem se připravit na konkrétní edukační činnost.-
Navázat vhodný kontakt s pacientem (vysvětlit cíl edukace).-
Orientovat se v anamnéze pacienta.-
Pomoci pacientovi identifikovat nevhodné chování.-
Vést pacienta k postupné změně nevhodných návyků.-
Vybrat a zvolit vhodné edukační metody.-
Užít individuální přístup k pacientovi (rodině).-
Uplatnit verbální i neverbální komunikační dovednosti.-
Uplatnit tvořivý a iniciativní přístup.-
Podpořit aktivní účast pacienta.-
Zapojit pacienta do diskuse o průběhu a cíli edukace.-
Pomoci pacientovi pochopit podstatu nemoci a jeho příčiny.-
Pomoci pacientovi pochopit vlastní roli v péči o svoji osobu a jeho zodpovědnost za vlastní zdraví. -
(2)

Závěr
Edukace jako výchovná a vzdělávací činnost nachází své uplatnění v ošetřovatelské péči především 

v posledních letech. Stává se součástí profesionální činnosti sestry, která je v nejužším kontaktu jak se 
zdravým, tak i nemocným člověkem.

Sestra musí být schopna aktivně působit na zdravotní uvědomění občanů, tedy na utváření a formování 
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uvědomělého a zodpovědného přístupu ke svému zdraví. Stejně tak jako edukátorka pomáhat pacientům 
zvládat jejich náročné životní situace. Při plnění tohoto významného úkolu může pomoci úspěšné zvládnutí 
sociální komunikace, která patří k základní vybavenosti sestry.
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VyUžITIE MENTálNEJ MApy pRI EDUKáCII V pôRODNEJ ASISTENCII

Moraučíková E., Malíková K.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súčasťou edukácie študentiek pôrodnej asistencie (ošetrovateľstva) by malo byť využitie nových 
metód vyučovania. Okrem pojmu „nové“ vyučovacie metódy sa môžeme stretnúť s pojmom „moderné“, 
„alternatívne“ alebo „súčasné“ vyučovacie metódy. Alternatívne vyučovacie metódy sú zamerané na edukanta. 
Cieľom týchto metód je aktivizovať edukanta, vzbudiť u neho záujem  a maximalizovať jeho potenciál. 
Pri výbere alternatívnych vyučovacích metód sa musia zohľadniť možnosti edukantov a ich predpoklady 
(vzdelanie, vyškolenie) a zvoliť si pre danú situáciu najvhodnejšiu alternatívnu vyučovaciu metódu (triedenie 
metód v didaktike na základe etapy vyučovacieho procesu- motivačná, expozičná, fixačná, diagnostická 
a klasifikačná). Výber metódy závisí od témy, stanovených cieľov a edukanta (skupiny edukantov) (Nemcová, 
2003).

Jednou z alternatívnych metód je aj metóda tvorby mentálnej mapy, ktorá je široko využiteľná, a to 
nielen v oblasti vyučovania. Ide o vizuálne zobrazenie mentálnych (myšlienkových) pochodov človeka. Jedná 
sa o grafické zachytenie a znázornenie abstraktných pojmov v ich súvislostiach (ide o iný spôsob práce 
s myšlienkami, kľúčovými slovami, a pojmami ako sme zvyknutí). Mentálna mapa podporuje učenie založené 
na probléme (Problem- based learning ), kritické myslenie a tímový (kooperatívny) prístup. Štrukturovaním sa 
učebná látka komprimuje a redukuje na rôzne zrozumiteľné pojmy, ktoré uľahčujú účastníkovi zapamätanie 
si, nakoľko si tým sám zaisťuje miesto pre ukotvenie (Belz, Siegrist, 2001).

Využitie tvorby mentálnej mapy:
v procese vzdelávania ako vyučovacia metóda,•	
pri riešení úloh, problémov v rôznych oblastiach práce, k plánovaniu činnosti a jej priebehu,•	
v procese vzdelávania ako didaktická pomôcka,•	
v procese vzdelávania ako forma kooperatívnej výučby (Sitná In Nemcová, 2003).•	

Výhody tvorby mentálnej mapy:
ústredný pojem je jasne definovaný,•	
rýchly prehľad, názornosť,•	
prekrytie mentálnych máp z rôznych disciplín – interdisciplinárne obohatenie – otvorenosť, flexibilita, •	
kreativita, ľahká orientácia a opakovanie,
konštruktívne uvažovanie, kolaboratívne učenie, brainstorming, aktivita, práca v skupine, povzbudenie •	
k diskusii,
podpora kognitívneho štýlu učenia – vizuálne, okamžitá spätná väzba,•	
aktívne zmysluplné učenie,•	
pomáha študentovi naučiť sa „ako sa učiť“, posun od mechanického memorovania k pochopeniu •	
súvislostí,
inovatívna metóda pri tvorbe študentských ošetrovateľských plánov– stimulácia k hodnoteniu, aké •	
informácie treba získať počas klinických cvičení, porady o pacientovi, konferencie– potreba reflexie 
pre ošetrovateľskú prax,
využiteľnosť predovšetkým v zdravotníckych a humanitných vedách, pri vzdelávaní dospelých •	
a detí.

Nevýhody tvorby mentálnej mapy:
problémová metóda pre študenta s lineárnym myslením, so sluchovým a kinetickým štýlom učenia.•	
spočiatku je metóda náročná, zaťažuje a zaberá množstvo času, s nácvikom sa schopnosť tvorby •	
zlepšuje a stáva sa rýchlejšou.
dostupnosť softwaru pre tvorbu elektronickej mapy (Lepiešová, Bóriková, 2006).•	
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Využívanie moderných vyučovacích metód je založené na aktivizácii edukanta. Ich cieľom je zmeniť 
jeho tradičný, pasívny postoj v edukačnom procese. Edukátor v modernom edukačnom procese nie je len 
odovzdávateľom informácií ale je organizátorom rozmanitých edukačných možností. Častokrát pri využívaní 
moderných vyučovacích metód dochádza k výmene rolí medzi edukantom a edukátorom. Edukácia sa tak 
stáva interaktívnym procesom v ktorom sa spoločne vymieňajú a zdieľajú vedomosti (skúsenosti, informácie) 
ktoré vedú k dosiahnutiu stanoveného edukačného cieľa (www. radaeuropy. sk).
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Úvod
Spojenie medzi sestrou a pacientom nesmie byť jednosmerné, musí prebiehať v oboch smeroch. 

prvým predpokladom pre vzájomné porozumenie je schopnosť empatie sestry. Empatia neznamená 
súcit, ktorý môže dokonca zraňovať, ale ide o to, vedieť sa vcítiť do situácie, v ktorej je pacient a čo by v 
takej situácii najviac potreboval.

Stretnutie pacienta so sestrou prebieha ako stretnutie dvoch konkrétnych ľudí, v konkrétnom čase 
a mieste, ale zároveň sa začleňuje do širších súvislostí. Súčasťou je aj predstava, ktorú má pacient o 
zdravotníctve ako systému, o nemocnici ako zdravotníckych zariadení, o profesii lekára a sestry. To pomáha 
u pacienta vytvárať tzv. haló efekt, teda určité očakávania, a to jak pozitívne, tak negatívne. Haló efekt sa od 
logickej analýzy situácie odlišuje tým, že celkový záver vzniká na základe jednej, alebo niekoľkými, 
nie podstatnými informáciami. V myšlienkovom svete pacienta má však tento záver rovnakú platnosť, ako 
výsledky všeobecného hodnotenia. S celkom inými pocitmi ide pacient do zriadenia o ktorom sa hovorí ako 
o dokonalom, alebo do zariadenia s nedobrou povesťou.

Od začiatku stretnutia sestry s pacientom a dokonca i pred tým, začína komunikácia, ktorá bude 
mať pre ďalší vývoj ich vzťahu ( a teda jeden zo základných predpokladov úspešného liečenia), rozhodujúci 
význam. A preto, aj keď v medicíne hrá ochorenie dominantnú úlohu, musíme stále myslieť na to, že je to 
nezávisle a samostatne existujúci jav. Môžeme nájsť iba chorého človeka, pacienta, nie však ochorenia. 
pacient má byť predmetom nášho záujmu, nie jeho problémy. Neliečime a neošetrujeme ochorenie, 
ale pacienta!!!

Pri komunikácii sestra - pacient, často vznikajú nedorozumenia. Obaja môžu rozprávať o jednej 
veci, ale úplne inak. Záleží to hlavne na sestre, ako informácie odovzdá, aby tomu ten onen konkrétny 
pacient porozumel. Nie každý má rovnaké vzdelanie a nie každý sa na jednu vec pozerá rovnako. 

Význam zaoberania sa problematikou konfliktmi v ošetrovateľstve - prečo???
problémami v komunikácii je nutné sa zaoberať predovšetkým  z dôvodu, že výrazne vplývajú na 
psychosomatickú pohodu pacientov a tým aj na výsledok celého liečebného a ošetrovateľského 
procesu. 

Význam pre sestru samotnú
Na druhej strane konflikty medzi pacientom a sestrou nepriaznivo ovplyvňujú vzťah samotnej sestry 
k vykonávaniu jej vlastnej profesie – povolania sestry . Aj keby bola profesionálne veľmi zdatná, tento stav 
následne môže viesť  k oslabeniu sebadôvery sestry a v konečnom dôsledku k strate zmyslu svojej práce. 
Takáto sestra, ktorá sama cíti, že svoje povolanie nezvláda, nie je potom spokojná s úrovňou svojej práce. 
Možno iba ťažko predpokladať, že takáto sestra bude dobrou sestrou. Podobne je dokázané, že konflikty 
medti sestrou a pacientom a sestrami navzájom negatívne vplývajú  i na vznik syndrómu vyhorenia 
u sestier.

Konflikt je forma interakcie, pri ktorej účastníci vnímajú druhú stranu ako prekážku pri dosahovaní 
cieľov, uplatňovaní hodnôt, uspokojovaní potrieb a svojich záujmov. 

Gulášová I., ...:    Manažment interpersonálnych vzťahov na klinike so zameraním  na prevenciu 
konfliktných situácii



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 457

Ktoré z osobnostných faktorov majú najváčší  vplyv na vznik konfliktu?
Temperament ovplyvňuje vo veľkej miere naše správanie, je to stála vlastnosť človeka a ide tu o silu vzruchu 
a útlmu vo vyššej nervovej sústave.
Typy ľudí podľa temperamentu

melancholik-  – je v práci zodpovedný, usilovný a presný, potrebuje stabilné prostredie, je málo odolný 
voči zmenám
flegmatik-  – je pokojný, rozvážny a vytrvalý, dokáže zvládnuť aj ťažké záťažové situácie, je málo 
aktívny a nevie na seba upozorniť
cholerik-  – je energický, iniciatívny, ale ťažko prispôsobivý, je veľmi výbušný a veľmi ťažko sa dá 
upokojiť
sangvinik-  – je schopný pracovať a riešiť situácie s prehľadom, dokáže sa rýchle prispôsobiť zmenám, 
ale dokáže byť veľmi nestály v niektorých situáciách (Carnegie, 1999)

Aké najčastejšie druhy konfliktov sa v zdravotníctve vyskytujú?
Rozlišujeme rôzne druhy konfliktov

vnútroosobnostný konflikt- – zrážka rovnako silných motívov, potrieb, záujmov,
medziosobnostný konflikt-  –pacienti a sestry z hľadiska interakcie ľudí majú odlišné ciele, uznávajú 
iné hodnoty a normy, a snažia sa dosiahnuť cieľ,
medziskupinový konflikt-  – v konkurencii vystupujú sociálne skupiny pacientov alebo sestier snažiace 
sa dosiahnuť rozdielne ciele (Gulášová, 2000).

Konflikty medzi sestrou a pacientom rozdeliť do dvoch základných skupín.
Konflikty prejavené navonok - 
Môžu sa navonok prejaviť verbálne alebo iným zjavným spôsobom. Ide v prevažne miere 
o obhajovanie vlastných práv, ktoré sa na jednej alebo na oboch stranách zdajú sa byť ohrozované 
alebo obmedzované. Vznikajú vtedy, keď sa potreby alebo požiadavky pacienta dostávajú do 
konfliktu  s požiadavkami, ktoré sú prezentované sestrou. Najhrubšou formou takéhoto konfliktu 
je fyzické napadnutie(Boroš, et al., 1999).
Konflikty navonok skryté - 
Ide o tie, ktoré nie sú navonok nijako prezentované. Rovnako ide o disharmóniu medzi požiadavkami 
sestry na jednej strane a právami pacienta na strane druhej. Táto nezhoda je však vedome 
zakrývaná. Pri žiadnom konflikte nemožno hovoriť o jednostrannej zodpovednosti. Vždy sa na ňom 
podieľajú obidve zúčastnené stránky, aj keď obyčajne nie vždy rovnakou mierou. 

Konflikty vyvolané sestrou
Verbálne nedorozumenia-  
Môžu vznikať v prípadoch, keď sestra nesprávne odhadne schopnosť vnímania. Ďalšou chybou 
je, ak pri komunikácii s pacientom používa odborné výrazy, ktorým pacient nemôže rozumieť.
Neadekvátnosť požadovaných výkonov-  
V prípade, že sestra správne nezhodnotí psychické a fyzické schopnosti a možnosti pacienta, 
môže od neho požadovať výkon, ktorý je nad jeho sily, ktorý nie je v silách pacienta vykonať. 
Nesprávne vnímanie pozície pacienta-  
Vyplýva z patologického postoja sestry k svojej profesii a k svojej pozícii na  pracovisku. Sestra 
je tu pre pacienta a nie opačne – pacient pre sestru. Iným patologickým postojom je majetnícky 
vzťah niektorých sestier k svojmu pracovisku.
Neodôvodnený zásah do súkromia - 
Keď je súkromie pacienta bez odôvodnenej príčiny narúšané z dôvodu profesionálnej deformácie 
sestry alebo jej nedostatočnej empatie
Vynútená zmena režimu dňa-  
Táto skutočnosť je zvlášť ťažko znášaná pacientmi v zariadeniach dlhodobej sociálnej, zdravotnej  
alebo ošetrovateľskej starostlivosti. 
Nedostatočná odbornosť sestry, nedbanlivosť alebo nešetrnosť pri základných a odborných - 
ošetrovateľských výkonoch  
Tieto skutočnosti sú jednou z najčastejších vyvolávajúcich príčin konfliktov. 

Gulášová I., ...:    Manažment interpersonálnych vzťahov na klinike so zameraním  na prevenciu 
konfliktných situácii



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 458

prenášanie osobných problémov-  na kliniku, na pacientov
Správanie sa sestry k pacientovi je nezriedka ovplyvnené jej psychickou pohodou. Je veľmi 
nesprávne, keď sestra prenáša do vzťahu k pacientovi svoje osobné problémy z rodiny alebo 
pracovného kolektívu alebo aj na pacienta (Zacharová et al., 2007).

Konflikty vyvolané pacientom
Neadekvátne požiadavky-   
U pacientov sa niekedy stretávame so snahou maximálne využiť sestru na uspokojovanie svojich 
požiadaviek. Pokiaľ sestra spozoruje, že pacient od nej vyžaduje služby, ktoré je schopný vykonať 
si sám, cíti sa zneužitá. Mala by ho však na túto skutočnosť upozorniť spôsobom primeraným pre 
pacienta – t.j., aby to pacient prijal, porozmýšľal nad sebou a nie, aby vznikol konflikt.
Projekcia - 
Keď sa pacient nedokázal dostatočne zmieriť so svojim zdravotným stavom, môže svoj hnev 
projektovať do osoby, ktorá mu je najbližšie, v prípade zdravotníckeho zariadenia je to sestra. 
Nedisciplinovanosť pacienta-  
Je dosť častým zdrojom nedorozumení a konfliktov. Tu si sestra musí uvedomiť dôstojnosť 
a hodnotu každej ľudskej osoby, ktorá nezávisí v prvom rade od jej správania. Ako i to, že každý 
pacient sa adaptuje na zmenený zdravotný stav  odlišným spôsobom.
Nesprávne vnímanie roly sestry - 
Sestra sa môže stretnúť s javom, že je pacientom podceňovaná, považovaná iba za pracovný nástroj 
lekára. 

Konflikty môžu byť zapríčinené aj inými faktormi. Napríklad zlou organizáciou práce na oddelení, 
nedostatočným materiálno-technickým vybavením oddelenia, diagnozou pacienta či spoločenským 
ohodnotením sestier.

Interpersonálne vzťahy medzi sestrou a pacientom sú skutočne zložité, drvivá väčšina konfliktov je 
zbytočná, nie nevyhnutná. Mnohým konfliktom sa dá predísť tým, že si sestra osvojí pravidlá efektívnej 
komunikácie s pacientmi (Zacharová, 2005). Povolanie sestry je veľmi náročné nielen po stránke fyzickej, 
ale aj psychickej, vyplývajúcej zo zodpovednosti za zdravie a život pacienta. 

S cieľom predísť konfliktom uvedieme všeobecné pravidlá komunikácie pre sestru: 
Počúvať pacienta vždy pozorne.- 
Vysvetliť pacientovi vždy všetko jasne a zrozumiteľne. Vytvoriť si spätnú väzbu a uistiť sa, či vám - 
pacient porozumel.
Hovorte sa pacientom pravidelne o prevencii.- 
Buďte poctiví a čestní.- 
Pýtajte sa pacienta na všetko, čo by mohlo vašu spoluprácu ovplyvniť (obavy, nechuť, odmietanie, - 
príp. vplyv druhej osoby)
Zachovajte vždy dôvernosť informácií získaných od pacientov.- 
Rešpektujete pacientove priania.- 
Nekritizujete verejne pacienta.- 
V priebehu rozhovoru udržujte očný kontakt.- 
Rešpektujte pacientovo súkromie.- 
Dajte pacientovi najavo svoju emočnú podporu.- 
Nenadväzujte s pacientmi sexuálne vzťahy.- 
Stanovte jasnú diagnózu a pokiaľ je to možné, zoznámte s ňou pacienta spôsobom, ktorý je preňho - 
prijateľný a zrozumiteľný.
Váš upravený odev je nevyhnutnou samozrejmosťou.- 
Vystupujte pred pacientmi vždy v najlepšom svetle.- 
Nepožadujte od pacienta finančnú podporu.- 

požiadavky na pacientov - tieto požiadavky sa pacienti len tak nedozvedia. 
Mali by sme im o nich povedať, alebo oboznámiť ich pomocou letákov v čakárniach a oddeleniach. 
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Odporúčame, aby ste si ich prepísali,vytlačili a dali do rámu, ktorý bude visieť pri dverách Vašej 
ambulencie.

Pýtajte sa lekára na všetko, čo považujete za nejasné, alebo nezrozumiteľné.- 
Poskytujte lekárovi všetky nutné informácie. Bez nich lekár nevie, čo vás, kde a ako bolí, bez vášho - 
vyjadrenia lekár nevie, ktorý postup chcete zvoliť.
Dodržujte starostlivo všetky lekárove pokyny- je to predovšetkým vo vašom vlastnom záujme.- 
Buďte k lekárovi úprimní.- 
Dôverujte svojmu lekárovi.- 
Povedzte všetky svoje problémy lekárovi naraz, nenechávajte si pre seba svoje „ tajomstvá“ - 
je to len k vašej škode.- 
Povedzte lekárovi všetky svoje pochybnosti, nech sa už týkajú čohokoľvek.- 

Komunikácia je vo všeobecnej rovine definovaná ako udeľovanie informácie prostredníctvom 
najrôznejších signálov a prostriedkov: ústne, písomne, gestami, a ďalším neverbálnym správaním.

Je to komunikácia medzi dvoma, či viacerými ľuďmi, prostriedky pre komunikáciu sa dajú chápať aj 
ako spôsoby pre spojenie, dorozumenie. Pacient a jeho sestra by mali byť spojencami na spoločnej ceste.
Komunikovať neznamená iba hovoriť. 

pri správne vedenej komunikácii s pacientom je dôležité: 
vedieť, čo chceme povedať,- 
rozhodnúť, kedy informáciu povedať, to zn. odhadnúť, či je vhodný čas na predanie informácie,- 
vybrať správne miesto,- 
rozhodnúť, ako najlepšie informáciu podať,- 
pamätať na skutočnosť, že pre nás už jasne podané informácie nemusia byť pre druhú stranu také - 
jasné,
hovoriť zreteľne a zrozumiteľne, svoje slová nekomplikovať,- 
zvoliť primerané tempo a odpovedajúci tón reči,- 
sledovať a zaznamenávať reakcie pacienta, všímať si prejavy hnevu, úzkosti, zmätku, akceptácie,- 
brať do úvahy pocity pacienta,- 
udržovať v primeranej miere očný kontakt pacientom,- 
kontrolovať svoje neverbálne prejavy,- 
umožniť pacientovi, aby sa v dostatočnej miere vyjadril,- 
neznepokojovať, ani nedráždiť pacienta svojim prejavom, - 
skontrolovať, či pacient informáciu prijal a pochopil.- 

Záver
Niekedy sa stane, že musíme prijať, alebo vysloviť kritiku, či už voči pacientovi, alebo voči iným 

zdravotníckym pracovníkom. 
preto by sme mali mať na pamäti:

kritizujeme tak, aby sme nikoho neponižovali, nechceme mať z toho prospech, alebo aby sme sa – 
chceli len zaskvieť. Pri kritizovaní sa treba vyjadrovať konkrétne, kritika by mala byť krátka a mala by 
sa týkať záležitostí, ktoré sa udiali nedávno.
kritiku treba vedieť aj správne prijať– . Každý človek má právo robiť chyby, ale musí byť za ne aj 
zodpovedný. V kritike sa vždy dá nájsť niečo, s čím môžeme súhlasiť. Ak priznáme chybu, neznamená 
to, že musíme mať pocit viny. Pri kritizovaní treba vždy pozorne počúvať a nie rozčuľovať sa. 
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Manažér v ošetrovateľstve

Manažér- profesia, ktorej nositeľom je osoba, zodpovedajúca za dosahovanie cieľov organizácie vrátane 
aktívnej účasti na ich tvorbe a zabezpečení. Správny manažér musí zvážiť svoje osobnostné schopnosti 
a predpoklady.

Rola manažéra v ošetrovateľstve je vymedzená - možnosťami pracovného zaradenia,- stratégiou 
ošetrovateľstva, -  osobnostnými predpokladmi.
Manažér v ošetrovateľstve musí zvládnuť tri základné -  riadenie seba, -  riadenie iných,- riadenie úlohy 
(Harvey, 1994).

Kvalifikačný a osobnostný profil manažéra
Kvalifikovaný manažér v ošetrovateľstve musí spĺňať tieto požiadavky: - vysoká odborná a intelektuálna 
úroveň,- zvládnutie metód riadenia,-  sociálne zručnosti.

prvý krok
Ak sa chceme stať úspešným manažérom, položíme si otázku, či skutočne dokážeme prijať a niesť všetku 
zodpovednosť, ktorá vyplýva z požiadaviek na osobnosť manažéra.
Koncepcia ja vyjadruje postoj k sebe. 
Preto by sme mali začať vždy od seba, ak chceme porozumieť iným. Koncepcia ja vyjadruje postoje:

ja som    -    sebapoznanie- 
ja viem               -    sebahodnotenie- 
ja patrím- 
chcem byť (Kiška, 1991).- 

Vlastnosti úspešných manažérov: inklinujú k rozmanitej a pružnej práci, konajú účelne a presne, sú stále 
o krok vpredu, kladú si otázku „ako sa niečo dá urobiť“ a nie „ ako sa to nedá urobiť“, sú odolní proti stresovým 
faktorom a nepodliehajú nátlaku, veria v spoločenskú prestíž ošetrovateľstva, sú schopní racionálne myslieť, 
dokážu byť veľkorysí so znakmi sebadôvery v seba aj v iných, prevláda u nich pozitívne myslenie, svoju 
energiu využívajú na dosiahnutie nadpriemerného výkonu.

Osobná kariéra
Kariéra- úspešný postup v zamestnaní. Je to predstava vlastnej budúcnosti z pracovnej, materiálnej i psychickej 
stránky (Carnegie, 1991). Vývoj kariéry v ošetrovateľstve môže prebiehať podobne ako u manažérov v iných 
oblastiach. Vhodné je uvedomiť si, že vek, vzdelanie a osobné kvality značne ovplyvňujú predstavu a realizáciu 
osobnej kariéry.

Vo vývoji kariéry v ošetrovateľstve môžeme rozlišovať šesť fáz:
prvá fáza-  sa vyznačuje hľadaním. Predstavuje prvé pracovné obdobie po ukončení školy. Je 
sprevádzaná nestabilnosťou, nadobúdaním zručností, prehlbovaním odbornosti, ale aj sklamaním. 
Obdobie po dosiahnutie prvej  funkcie trvá približne 5 rokov.
Druhá fáza-  charakterizovaná ďalším osobným rozvojom vnútri organizácie. Vyznačuje sa 
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rozširovaním skúsenotí. Toto obdobie trvá približne 10 rokov po ukončení štúdia. Z generačného 
hľadiska osobnej kariéry je to zhruba od 30 do 35 rokov.
Tretia fáza - sa vyznačuje angažovanosťou pre zariadenie, organizáciu alebo úsek, na ktorom sestra 
pracuje. Odborné vedomosti a získané skúsenosti sú sprevádzané odvahou a pozitívnym prístupom 
k zmenám. Toto obdobie trvá približne 15 rokov od začiatku budovania kariéry. V tejto fáze je čas dať 
o sebe vedieť, dávať všetkým na vedomie svoj názor, verejne vystupovať na seminároch s odbornou 
problematikou.
Štvrtá fáza - sa vyznačuje overovaním manažérskych schopností a osobnostných predpokladov. 
Nastáva významnejšie povýšenie a postup na strednú či vyššiu úroveň riadenia. Toto obdobie 
nastupuje približne po 20 rokoch od začiatku kariéry. V tejto fáze však nesmieme zabudnúť na svoje 
zdravie, nesmieme vypĺňať celý svoj čas prácou.
piata fáza-  je obdobie, ktoré zúročuje predchádzajúcu aktivitu a vynakladané pracovné úsilie. 
Kariérový postup manažéra závisí od jeho schopností. Toto obdobie je zrelé na dosiahnutie vysokých 
pozícii. Nastupuje asi po 25 rokoch od začiatku kariéry.
Šiesta fáza-  je fáza, keď už má manažér „meno“. Je uznávanou osobnosťou.Toto obdobie sa začína 
po 25 rokoch osobnej kariéry. Manažér môže dosiahnúť postavenie na úrovni regiónu aj republiky 
i mimo nej. Z generačného hľadiska môže vo veku nad 55 rokov nastať tzv. kariérové problémy. 
S vekom ubúda flexibilita aj energia. Na druhej strane starší ľudia majú väčší rozhľad 
a skúseností (Pílková, 1997).

Rozvoj kariéry sestry má dve zložky: prirodzený rozvoj jej osobnosti a realizácia vlastnej cesty životom 
a úsilie organizácie, ktorá umožňuje rast sestre v súlade s jej potenciálom (Křivohlavý, 1994). Optimálna je 
situácia, keď zdravotnícke zariadenie i sestra dosiahnu súlad potrieb, keď záujmy zdravotníckeho zariadenia 
umožňujú realizáciu osobných potrieb sestry.
Kritické myslenie v práci manažéra. Dôležitou súčasťou manažérskej odbornosti je schopnosť kriticky 
myslieť. Tvoria ju tri zložky: schopnosť riešiť problém, schopnosť rozhodovať, schopnosť tvorivo myslieť 
a pracovať (Haškovcová, 1998).

Vo chvíli, keď manažér zistí, že existuje rozdiel medzi súčasným stavom a požadovaným alebo 
potrebným stavom, začína sa proces riešenia problému. Ak je jeho riešenie v kompetencii manažéra, je 
dôležité, aby ho presne identifikoval a analyzoval. Problém môže mať jedno alebo viacero riešení. 
Množstvo a kvalita navrhnutých riešení závisí od: odborných vedomostí a zručností manažéra, praktických 
skúseností manažéra, účasti personálu na rozhodovaní a jeho ochote riešiť problém, charakteru problému, 
vnútorného a vonkajšieho prostredia úrovne riadenia(Nemec, et al., 1993).
Pre výber správneho riešenia problému v ošetrovateľstve je potrebná dôkladná analýza alternatívnych 
riešení ,najmä zhodnotenie ich výhod a nevýhod, stupeň rizika atď. Až po tejto fáze manažérka 
v ošetrovateľstve  pristupuje k rozhodnutiu. Ak sa rozhodnutie uvedie do praxe, treba sledovať, či bol 
problém vyriešený správne a či priniesol očakávaný efekt(Capponi, Novák, 1992). V prípade, že sa stav 
nezlepšil, alebo sa dokonca zhoršil, znamená to, že sa niekde stala chyba. Celý proces treba prehodnotiť 
a zopakovať. 
pravidlá pre schopnosť kriticky myslieť: definuj problém, zisti všetky potrebné informácie, analyzuj 
problém, navrhni možné riešenia problému, analyzuj ich, vyber vhodné riešenie problému: rozhodni, realizuj 
rozhodnutie v praxi, zhodnoť realizáciu rozhodnutia, v prípade potreby problém znovu definuj.
Tímová práca v ošetrovateľstve - čo je tím?
Skupina ľudí s rozdielnym profesijným alebo kvalifikačným pozadím, ktorí spoločne a koordinovane pracujú 
na splnení určitého cieľa. 

Záver
Ošetrovateľstvo je jednou z profesií, ktoré si bez tímovej práce len sotva možno predstaviť. Manažér 

v ošetrovateľstve sa sústredí na koordináciu práce a vytváranie podmienok na dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov. Ak má ošetrovateľský tím na svojich členov negatívny vplyv, manažér by mal najskôr zistiť príčiny 
takéhoto stavu. Až po ich odstránení sa môže venovať rozvoju skupiny z pracovnej stránky. Len „ zdravý“ 
ošetrovateľský tím môže vytvoriť kvalitný a úspešný pracovný tím.
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ETICKÉ ASpEKTy gENETIKy
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Úvod
Prometeus, grécky titan, učil ľudí stavať obydlia, spracovať vzácne kovy, liečiť. Tešilo ho, keď mohol 

pomôcť, keď videl, že ľudia nepoznajú choroby, trápenie. Aj ich smrť bola ľahká. Bohovia začali ľuďom závidieť 
a preto im Zeus odňal oheň. Prometeus oheň z Olympu ukradol, vrátil späť, čo Dia rozhnevalo. Bohovia 
zoslali na zem Pandoru, so skrinkou okovanou zlatom. Keď ju otvorila, do sveta sa rozleteli Starosti, Bolesti, 
Choroby a Smrť. Preľaknutá Pandora skrinku rýchlo zavrela. Na samom dne ostala len Nádej.  Zeus dal 
Prometea za trest prikuť na skalu a zoslal na neho orla, ktorý mu každé ráno vytrhol kus z pečene. Prometeus 
vedel, že trpí nevinne pre blaho ľudu... prometeovi sa podobá medicína, ktorá chce ľudu pomôcť, na 
druhej strane sa jej výsledky obracajú proti nej.

pokrok tisícročia
Najväčší objav celých čias nie je objav štiepenia atómu a využitie jeho energie, objavenie, že sa 

dá prekonať rýchlosť svetla, ale dôkaz možnosti manipulácie s kyselinou deoxyribonukleovou  (ďalej 
DNA). 
Niekoľko mesiacov sa vedci F.Crick, J.Watson, M. Wilkins zamýšľali nad štruktúrou záhadnej kyseliny. V 
roku 1953 uzrel svetlo sveta výsledok ich práce. Za objavenie štruktúry DNA dostali Nobelovu cenu 
(Piechocki, 1983). 

Základné pojmy
Lekárska genetika sleduje podiel vplyvov dedičnosti na vznik ochorení alebo vrodených vád. Aristoteles 

uvažoval o prenose vlastností z rodičov na deti. Podľa neho sa dedia vlastnosti, ktoré rodičia pri splodení 
potomstva nemali. Napríklad sivé vlasy, brada. Samica je nedokonalým samcom. Vzniká, ak nenastane 
dokonalé naplnenie tvaru. Podľa neho ak by mal otec na tele poznačenie, ktoré získal počas života, také 
isté by mal aj syn. Kňaz J.g.Mendel pri krížení hrachu zistil, že z rodičov sa na potomstvo prenášajú 
molekulové vlohy, nie celé znaky.

Zázračná molekula
Prof. Dr. MUDr. Rudolf Pullmann PhD., uvažuje nad akronymom slova DNA: Písmeno D môže 

znamenať začiatok slova diabeléria- ríša zla, N  nirvána- stav blaženosti a A anatéma-kliatba,zavrhnutie. 
Alebo diamonia- hlas, varujúci pred nesprávnym konaním, negotium- dohoda, konanie, akceptácia- prijatie, 
uznanie(Pullmann, et al., 1997). Znamená pohľad postihnutej rodiny, ktorá by ochorenie brala ako kliatbu, 
pohľad pacienta, ktorý sa s daným dedičným ochorením zmieril, pohľad prenášačov ochorenia, ktorí 
žijú zatiaľ v bezstarosti.

Odkazy pre budúcnosť
Fakt moci a pokroku nie je zároveň zárukou pravdy a dobra. Vedomostí máme čoraz viac, len ich 

nevieme správne využiť.  

Heil Hitler !
Adolf Hitler chcel založiť čistú nemeckú rasu. V rokoch 1933-36 bolo vykonaných nad 150 000 sterilizácií, 

najmä mentálne zaostalých, alkoholikov, epileptikov (Pullmann et al., 1996). Potraty boli vykonávané len 
u osôb biologicky neschopných, naopak, podporovalo sa rodenie detí „čistej rasy“. Obrazom ideálneho 
Nemca mal byť človek vyšší, so svetlými vlasmi a modrými očami, s určitými rozmermi tváre. Vymysleli 
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sa špeciálne meracie prístroje, pomocou ktorých sa vyraďovali jedinci „nečistej“ nemeckej rasy. Občania ale 
paradoxne sami opakovane opomenuli, že hnedooký, tmavovlasý Hitler nezodpovedal vtedajšiemu obrazu 
nemeckej rasy(Bryšová, et al., 1995). 

Kam povedie selekcia? A je vôbec normálna a morálna???
V Indii sa vykonávala selekcia pohlavia tak, že sa v plode zistil typ pohlavných chromozómov. Ak sa 

malo narodiť dievča, rodičia sa mali rozhodnúť pre potrat. Výchova dievčaťa stojí viac ako výchova chlapca, 
dievča treba lepšie obliekať a kupovať výbavu. Heslo: Dajte 500 rupií teraz, ušetríte 500 000 v budúcnosti, 
viedlo k zníženiu počtu žien v Indii (Graguš, 1999). podobná situácia nastala v číne. 

Nové otázky do budúcnosti
Každý nový objav, pokus o zlepšenie diagnostiky a liečby má svoje pre aj proti. C.G.Jung 

povedal: „Vážne problémy v živote nie sú nikdy v skutočnosti úplne vyriešené, ak aj sa zdá, že áno, tak 
je to istý príznak toho, že niečo nie je v poriadku.“

Etické aspekty diagnostiky a terapie ochorení.
V čom je problém? Už na úrovni diagnostikovania a následnej liečby vzniká množstvo etických 

problémov, ktoré nebudeme môcť vyriešiť v najbližšej budúcnosti.  
A tiež si treba uvedomiť, že zrejme sa ani nikdy úplne nevyriešia!

problém oznámenia diagnózy 
Čítala som článok o situácii, ktorá sa stala v USA. Ponuka zdiagnostikovania chorôb dopadla 

katastrofálne. Väčšina postihnutých spáchala samovraždu. pri screeningovom vyšetrení žien sa dá zistiť 
zmutovaný gén, ktorý u 15% žien vyvolá rakovinu prsníka. Má sa to dodržať v prípade, že 85% žien 
bude žiť v strachu pred rakovinou?(Krčméry, 1986) Pri vyšetrení sa roznáša súkromná informácia jedinca 
medzi ďalšie osoby, čo môže zaujímať poisťovne a zamestnávateľa.

problém génovej terapie
Problém nastáva vo vysokej cene, čo súvisí s diagnostikou a liečbou. Najvýhodnejšou liečbou by 

bola výmena  poškodeného  génu  za zdravý, podmienkou je však možnosť vyklonovať tento gén 
(Kučerová, 1995). Organizmus ho môže považovať za cudzí. Génová liečba je drahá. 
Etické problémy v tejto súvislosti:
Nenastala by ešte väčšia nerovnosť medzi občanmi? Bude sa zarábať na ochoreniach ľudí? Liečbu 
somatických buniek overovalo päťnásťkrát sedem rôznych komisií. O terapii pohlavných buniek by mala 
rozhodovať len vzdelaná vrstva obyvateľstva. Slovensko bolo prvou krajinou v Európe, kde pod vedením prof. 
MUDr. Jána Štencla, CSc. prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Dérerovej nemocnice v Bratislave, 
sa operovala in utero atrézia uretry. Stalo sa tak ešte v 80-tych rokoch. Zodpovednosť za život dieťaťa je 
vysoká. Podľa spomínaného slovenského odborníka je zásah možné urobiť po pôrode s nižším rizikom. 
 
Bremeno rozhodovania

prvé genetické pracovisko vzniklo v Dánsku v roku 1937. Na Slovensku genetické pracoviská 
vznikali po roku 1972. Dnes ich je 13. V Bratislave sú tri. Ďalej Nové Zámky, Trenčín, Žilina, Nitra, Martin, 
Banská Bystrica, Košice, Spišská Nová Ves, Prešov, Humenné.  
Rodičia, ktorí sa rozhodujú: „Kladú si otázku, prečo sa práve im má narodiť choré dieťa? “Rozhodnutie 
o umelom prerušení tehotenstva nedáva genetik. Rozhodnutie sa prenecháva rodičom(Zahalková, 
1982). Hoci ľudský život je hodný ochrany už pred narodením, dáva sa prednosť záujmu živej osoby pred  
nenarodenou. Výsledky vyšetrenia sa nemajú odovzdávať po telefóne. O výsledkoch majú byť informovaní 
rodičia, vzdialení príbuzní smú vedieť výsledky jedine od rodičov dieťaťa. Svoju úlohu zohráva správne 
a čisto ľudsky vedená komunikácia. Ak pri testoch vyjde nepravá paternita, žena musí byť o takom 
výsledku informovaná. Ako naloží s uvedenou informáciou, závisí od nej. Testovanie na cystickú 
fibrózu vo Veľkej Británii ukázalo, že 13% zákonných otcov nie je po vylúčení známych príčin otcami 
biologickými(Bodner, 1997). 
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práca sestry v ambulancii lekárskej genetiky
Sestra. Jej postavenie, funkcia je potrebná i na genetickej ambulancii. Sestra lekárovi asistuje pri 

odberoch na vyšetrenie X-chromatínu, periférnej krvi na vyšetrenie karyotypu. Zabezpečuje zdravotnícku 
dokumentáciu a iné informácie o rodinách s výskytom genetických ochorení. Spolupracuje s obvodnými 
úradmi a obvodnými lekármi, pediatrami, gynekológmi, aby získala potrebné informácie pre genetické 
vyšetrenie. Vypracúva genealogramy rodín s genetickými ochoreniami (nie túto činnosť vykonáva lekár). 
Genealógia je rodokmeňový výskum, je dôkladnou rodinnou anamnézou. Zostavuje sa od probanda (jedinec, 
u ktorého bola choroba zachytená)(Mäsiar, 1994). Sestra vykonáva štatistiky zaevidovaných genetických 
ochorení. Získané údaje sa hlásia koncom každého roku do genetického ústavu v Bratislave. Pri svojej práci 
sa nezaobíde bez počítačovej techniky. Pri stretnutiach a rozhovoroch s pacientami má vedieť správne využiť 
svoje poznatky zo psychológie, komunikácie a etiky. Má si zvyšovať svoje poznatky a prehlbovať odbornosť. 
genetika sa totiž vyvíja závratne rýchlym tempom. Návštevy pacientov na genetickej ambulancii prebiehajú 
rozdielne ako na iných ambulanciách. Lekára môžu navštíviť pacienti aj ich príbuzní, pokiaľ to sami chcú. 
Informácie je potrebné podávať zrozumiteľne, jednoducho. Ak pacienti niečomu nerozumejú, lekár so sestrou 
im problém vysvetľujú, kým ho nepochopia, aj na úkor čakajúcich. Existuje tu pravidlo „otvorených dverí“- 
kedykoľvek si rodina želá konzultovať, lekár ich nemá odmietnuť. K tomu, aby dvere na genetickej 
ambulancii boli naozaj „otvorené“, svojim správaním a vystupovaním nemalou mierou prispieva i erudovaná 
sestra. 
 
problematika klonovania
„Die Welt ist uns als eine Leihgabe übergeben. Wir kommen und wir gehen und nach einer Weile verlassen 
die Erde, die Luft und das Wasser  dennen, die nach uns kommen. Meine Generation oder vielleicht diejenige 
vor mir war die erste, die unter Führung der exakten Naturwissenschaften einen vernichtenden Kolonialkrieg 
gegen die Natur begonnen hat. Die Zukunft wird uns dafür richten.“   

   Erwin Chargaff 

„Svet nám je odovzdaný ako požičovňa. Prichádzame a odchádzame a po chvíli prepustíme zem, vzduch 
a vodu tým, ktorí prídu po nás. Moja generácia, alebo možno generácia predo mnou, bola prvá, ktorá pod 
vedením exaktných prírodných vied začala proti prírode zničujúcu koloniálnu vojnu. Budúcnosť nás zato 
bude súdiť“ (preložené z: Piechocki, R.,1983, s.234).

Jeden ako druhý, tretí...  
Klonovanie je vytváranie genotypovo a fenotypovo zhodných jedincov. Klon znamená klíček, vetva, ide 
o nepohlavné rozmnožovanie.

Ćierna alebo biela ?
„Môžete zastaviť štiepenie atómu, môžete zastaviť lety na Mesiac, môžete zastaviť používanie aerosólov, 
môžete sa dokonca rozhodnúť nezlikvidovať všetko obyvateľstvo pomocou niekoľkých bômb. No nemôžete 
vrátiť späť novú formu života... Nezvratný útok na biosféru- to je niečo natoľko neslýchané, natoľko nemysliteľné 
pre predchádzajúce generácie, že môžem iba dúfať v to, že sám nebudem mať na tom vinu.“

  E. Chargaff

Otázky do diskusie: Malo by klonovanie praktický význam? Zmenila by sa podstata vzťahu rodičia- 
deti ? Dokážeme klonovať orgány, ktoré by sa využili na výrobu duplikátnych orgánov človeka? Vyriešil 
by sa tým problém hľadania vhodného darcu. Uvažuje sa nad xenotransplantáciou- ide o transplantáciu 
ľudských klonovaných orgánov zo zvieraťa do človeka. Deväťnásť európskych štátov podpísalo po úspešnom 
vyklonovaní ovce Dolly v roku 1997 dohodu, ktorá zakazuje klonovanie ľudí. Nepodpísali ju všetky štáty USA 
okrem Michiganu. Tie majú tzv. „voľnú ruku“ v experimentovaní. 

Je však zhluk buniek, potrebný na klon, človekom?  
Už Platón navrhoval rozdeliť spoločnosť na kasty, stretávali by sa a obcovali by spolu len najlepší muži 
s najlepšími a najkrajšími a najmúdrejšími ženami, vytvorili tzv. „čistú, vznešenú, nádhernú a múdru 
rasu“.
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Závažné etické dilemy: Ale je toto naozaj cieľom??? A čo tí, ktorým príroda do vienka nenadelila tieto 
vznešené dary? Odvrhneme ich? Budú naši sluhovia, na pokraji spoločnosti? To si nikto neuvedomuje túto 
zodpovednosť, dopad??? A čo bude neskôr s takou spoločnosťou, ktorá apriori odmieta chorých, 
slabších, mentálne či telesne handicapovaných, akoby ich chcela „vytesniť“, nepriznať sa k nim???

 Profesor F. Nietzche chápal šľachtenie ako výchovu, uvažoval však, či by sa niektorí ľudia nemohli 
vyšľachtiť na vyššiu rasu na úkor iných. Základom eugeniky je vloženie určitého génu do bunky človeka,  
ktorým by sa získali nové vlastnosti. Aké by boli najvýhodnejšie vlastnosti pre vylepšovanie? Eugenika 
postupuje cestou obmedzenia reprodukčne nevhodných osôb (interrupciami, sterilizáciou, zrieknutím 
sa potomstva) a podporovaním reprodukcie vhodných osôb (oplodňovanie žien vybranými spermiami). Ide 
o takzvanú pozitívnu eugeniku. Nemyslíte, že M. Ebon, autor nasledujúceho citátu má v niečom pravdu? 
„Grotesktné formy vývoja sú vždy späté s obdobím sociálneho úpadku, úpadku mravov, moci peňazí a 
byrokratických vlád. Spočiatku sa takýto vedec domnieva, že svoju činnosť uskutočňuje v mene pokroku 
vedy a ľudstva, ako však táto činnosť napreduje, stráca vedec predstavu o východiskových cieľoch a úlohách 
a všetko svoje úsilie a talent zameriava nie na prospech dobrej povesti vedy, ale na vlastnú slávu“( Judin, B. 
G.- Frolov, I.T.,1989,s.224). 

Záver 
Ako Prometeus opísaný v úvode, dostáva medicína do rúk moc od samých bohov, lenže sama 

dopláca za snahu pomôcť. Nesmieme zabúdať, že každý človek je jedinečná bytosť, nielen zápisom 
genetickej informácie. !!!

Deklarácia UNESCO, článok 2: „Ľudské indivíduum nemôžeme redukovať iba na jeho genetické 
charakteristiky. O tom, akí sme, nerozhodujú iba naše gény, ale tiež prostredie, v ktorom vyrastáme, životné 
skúsenosti a výchova“(Sýkora, P.,1999,s.13).   

Aké motívy nás ženú neustále dopredu? Boj proti ochoreniam, hladu, boj o moc, slávu, kariéru, 
pokrok? Ide o najvýznamnejší objav, alebo honbu za slávou? Možno na niektoré otázky odpoveď poznať 
ani nikdy nebudeme.Nezabúdajme, že ak sa genetici chcú stať majstrami v oblasti mágie, akou genetika 
pre laika je, svoj pokus o napodobenia veľkého sa môže znenazdajky zvrhnúť na skazu. Vtedy, ak 
pokusy o dobro zlyhajú, ostane len Nádej v pandorinej skrinke...

Zoznam bibliografických odkazov

BODMER1. , Walter-Mc Kie, Robin: Kniha člověka. Praha, Columbus,1997.349 ISBN 80-8592-823-X
BRYŠOVÁ2. ,V. et al: Základy klinické genetiky. Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity,1995.91 
s.ISBN 80-210-1150-5

GREGUŠ3. , P.: Perspektívy klonovania: Slovo, 1999, č.38, s.13
JUDIN4. , B.G.-FROLOV, I.T.: Etika vedy. Bratislava: Pravda,1989.280 s.ISBN 80-218-0003-8

KRČMéRY5. , V.: Niektoré problémy génových manipulácií, genetickej diagnostiky a génovej terapie: In: 
Praktický lékař, 1986, č.1, s.2-5.
KUČEROVÁ6. , M.: Etické problémy v lékařské genetice: In: Medica revue, 1995, č.12,s.16-17.
MäSIAR7. , E. :Diagnóza pred narodením: In:Prognóza,1994,č.5-6,s.53-54.
PIECHOCKI8. , R.: Genmanipulation: Frevel oder Forschritt? Leipzig: Urania Verlag,1983.228 s.
PULLMANN9. , R. et al.: Niektoré etické problémy v molekulárnej genetike a ich odraz v kllinickej 
medicíne: In: Vnitřní lékařství, 1997,č.3,s.131-136.
PULLMANN10. , R. et al.: Projekt „Ľudský genóm“ a jeho etické aspekty:  Me & B, 1996,č.3,s.10-12.
SÝKORA11. , P.: Bioetika v  liberálno-demokratickej  spoločnosti: In: OS, 1999, č.8, s.73-76.
ŠMIDOVÁ12. , M.: Rodíme sa s genetickým venom: In: Život, 1998, č.43, s.24-25.

ZÁHALKOVÁ13. , M.: Základy klinické genetiky pro ženské a dětské sestry. Brno: Ústav pro další 
vzdělávaní,1982.195 s. ISBN 59-855-82

Gulášová I., ...:    Etické aspekty genetiky



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 467

HISTORICKý pOHĽAD NA pOZNáVANIE A VýVOJ V MEDICÍNE SMERUJÚCI  
K TRANSplANTáCIAM OBlIčIEK

Gulášová I.1, Breza J.2, Riedl I.3

1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava
2Lekárska fakulta Univerzita Jána Amosa Komenského, Bratislava

3Fakultná nemocnica Trenčín, Urologická klinika

Úvod
Transplantácie orgánov a tkanív patria nepochybne medzi najväčšie medicínske pokroky a objavy 

ľudstva v dvadsiatom storočí. Splnil sa dávny sen, nad ktorým rozmýšľali lekári celé storočia, totiž možnosť 
nahradiť poškodené alebo zlyhané orgány orgánmi z druhého človeka, alebo dokonca zo zvieraťa.

Človek bol od nepamäti fascinovaný možnosťou nahradenia poškodeného orgánu. História 
zaznamenala takéto pokusy už pred stáročiami. Príkladom je aj legenda o svätom Kozmovi a Damjánovi, 
ktorí transplantovali trpiacemu človeku amputovanú končatinu z mŕtveho.     Moderná transplantačná sága sa 
však začala menej pompézne – pokusmi na myšiach. Postupne sa získavali poznatky o histokompatibilite, 
možnostiach jej oslabenia a nakoniec aj prekonania. Až tieto poznatky ruka v ruke s chirurgickou šikovnosťou 
a skúsenosťou vytvorili široké možnosti pre rozvoj transplantácií orgánov.  

Na počiatku dnes už so samozrejmosťou prijímaného transplantačného programu stála odvaha 
jednotlivcov vykročiť do neznáma a posunúť hranice medicínskych možností. Pred priekopníkmi transplantácií 
stála začiatkom 20. storočia dlhá cesta overenia optimálnej chirurgickej techniky transplantácií, spôsob 
uchovávania orgánov, ale predovšetkým pochopenia imunologických  zákonitostí transplantácií a možností 
ich ovplyvnenia. Medicínska i laická verejnosť akceptovali smrť mozgu, nielen ireverzibilnú zástavu srdca 
ako nezvratnú smrť jedinca. Transplantácie otvorili množstvo etických, filozofických a právnych problémov, 
týkajúcich sa súhlasu na odobratie orgánov po smrti jedinca či darovania orgánu žijúcim darcom. Altruizmus 
a solidarita ako základné princípy transplantácií, označovaných aj ako „dar života“ sa musia brániť opakovaným 
snahám o komercializáciu transplantu.

História obličkových transplantácií 

Vývoj transplantácií je výsledkom úsilia mnohých ľudí z celého sveta, ktorí pracovali spoločne  
s rovnakým cieľom a ktorí sa podieľali na vzniku nových poznatkov a pozorovaní. O práci prvých z nich sa 
môžeme dozvedieť už len z písomných materiálov, ale ešte stále máme čím ďalej tým vzácnejšiu príležitosť 
stretnúť vedúce osobnosti tejto epochy osobne.  

História obličkových transplantácií v 20. storočí:  
1901 – Karl landsteiner opísal existenciu krvných skupín. Ako sa neskôr ukázalo, kompatibilita je nevyhnutnou 
požiadavkou nielen pre transfúzie, ale aj pre transplantáciu orgánov a kostnej drene. V roku 1930 sa stal 
laureátom Nobelovej ceny za medicínu.

1902 – Alexis Carrel publikoval techniku end to end anastomózy krvných ciev, ktorá umožnila rekonštrukciu 
poškodených ciev, stála sa základom orgánových transplantácií a používa sa dodnes.  V roku 1912 sa stal 
laureátom Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu(Scott, 1994)..

1902 – Emerich Ullmann uskutočnil prvú úspešnú experimentálnu transplantáciu obličky. Oblička našitá na 
cervikálne cievy psa fungovala päť dní (Brinkley, 2006).

1906 – Mathieu Jaboulay sa pokúsil o prvú transplantáciu obličky u človeka. Obličky odobraté od prasaťa 
alebo kozy a našité na cievy predlaktia pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním fungovali zhruba 
hodinu.

1913 – Schonstadt transplantoval obličku od opice mladému dievčaťu s nefritídou po otrave ortuťou. Oblička 
vyprodukovala malé množstvo moču, pacientka zomrela 60 hodín po operácii.
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1923 – prvá peritoneálna dialýza u človeka.
1933 – yu yu Voronoy, ukrajinský chirurg, ktorý pracoval v Ukrajinskom Inštitúte chirurgie v Chersone 
pri Charkove, uskutočnil 3. apríla 1933 prvú transplantáciu humánnej kadaveróznej obličky. Darcom 
bol starší muž, ktorý zomrel po úraze hlavy. Príjemcom bola 26- ročná žena po otrave ortuťou. Voronoya 
neodradila ani nezhoda v krvnej skupine v domnienke, že sa samotná ortuť robí dostatočnú supresiu proti 
odvrhnutiu cudzieho tkaniva a ani to, že darca bol mŕtvy už šesť hodín pred odberom. Mylne totiž predpokladal, 
že teplá ischémia poškodzuje obličku menej ako studená. Operáciu vykonal v lokálnej anestézie a renálne 
cievy obličkového štepu spojil s femorálnymi cievami príjemcu. Ureter vyviedol externe cez kožu. Považoval 
operáciu za úspešnú, pretože oblička sa naplnila krvou. Štep samozrejme nikdy nefungoval a pacientka 
zomrela o dva dni neskoršie. Nepoznajúc svoje chyby, Voronoy vykonal ešte ďalších 5 neúspešných 
transplantácií (Scott, 1994).. 

1943 – Po rozpoznaní schopností heparínu zabrániť zrážaniu krvi zostrojil willem Kolff v holandskom 
Kampene prvú funkčnú umelú obličku. 17. marca bola liečená prvá pacientka. 
1952 – l. Michon a Jean Hamburger v paríži ako prví použili obličku od žijúceho príbuzného darcu. 
Oblička od matky transplantovaná jej synovi fungovala 22 dní, pokiaľ nebola zničená rejekciou(Navrátil, 
2005). 

1954 – Prelomový rok v histórii obličkových transplantácií. Joseph E. Murray (chirurg) a John P. Merrill 
(nefrológ) a Hartwell J. Harrison (chirirg- urológ operujúci darcu) uskutočnili 23. decembra v Peter Brent 
Brigham Hospital v Bostone prvú skutočne úspešnú transplantáciu medzi monozygotnými dvojčatami. Pretože 
išlo o genetickú identitu, imunosupresia nebola potrebná . Táto udalosť dokázala platnosť chirurgických 
postupov transplantácií a potvrdila, že pokiaľ nenastane rejekcia, môže byť obnovený normálny zdravotný stav 
pacienta. Súčasne sa otvoril problém etiky rozhodnutia odstrániť zdravý orgán darcu v prospech inej 
osoby. Príjemca Richard Herrick žil s funkčnou obličkou svojho brata Ronalda 8 rokov. Oženil sa so svojou 
ošetrujúcou sestričkou a mal dve deti. Zomrel v roku 1962 na infarkt myokardu, s rekurenciou základného 
ochorenia (chronickej glomerulonefritídy) v štepe. Joseph  Murray sa stal v roku 1990 laureátom Nobelovej 
ceny za medicínu.

1963 – Keith Reemtsma oživil myšlienku xenotransplantácií šiestimi pokusmi transplantovať obličky 
šimpanza človeku. Väčšina pacientov zomrela v priebehu niekoľkých dní. Výnimku tvoril jeden pacient 
prežívajúci 63 dní a rok neskôr mladá žena prežívajúca 9 mesiacov. Išlo o   transplantácie u kriticky chorých 
pacientov v období pred univerzálnou dostupnosťou dialyzačnej liečby.

1966 – založenie Medzinárodnej transplantačnej spoločnosti ako medzinárodného vedeckého fóra  
pre výmenu klinických skúseností a experimentálnych výsledkov, vytvárajúceho súčasne postoj 
k najdôležitejším právnym  a etickým problémom spojeným s tvoriacim sa transplantačným programom 
a podporujúceho výchovu a výskum v oblasti transplantológie (Scott, 1994).

1969 – g. M. Collins, M.Bravo-Shugarman a p.I.Terasaki popisujú 30 hodinové uchovanie obličky v ľadovej 
drti prepláchnutej „collinsovým roztokom“ s koncentrácoiu elektrolytov prispôsobenou intracelulárnemu 
prostrediu – spôsob používaný dodnes.

1978 - Roy Calne po prvýkrát používa cyklosporín v klinickej imunosupresii. Nastáva zlomový bod 
v histórii humánnych transplantácií.

1982 – v Zurichu založená  Európska spoločnosť pre orgánové transplantácie (ESOT)
1983 – založenie Európskej organizácie transplantačných koordinátorov (ETCO)

1992 – T.E. Starzl opisuje u transplantovaných pacientov chimérizmus, vysvetľujúci toleranciu aloštepu (Scott, 
1994)..

Moderná éra oličkových transplantácií sa začala v 50-tych rokoch minulého storočia. Napriek 
neúspechom a pesimizmu v experimentálnych transplantáciach sa viacerí entuziastickí chirurgovia v severnej 
Amerike a vo Francúzku pokúšali transplantovať obličky od kadaverov a od žijúcich darcov. Pokusy CH. 
Dubosta, M. Servelleho, R. Kussa v roku 1951 boli opäť neúspešné a príjemcovia zomreli niekoľko dní 
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po transplantácií na urémiu. Napriek počiatoným neúspechom mala séria transplantácií vo Francúzku 
a v Amerike zásadný význam pre ďalšie smerovanie transplantológie, pretože došlo k zavedeniu 
štandardného operačného prístupu, používaného dodnes (umiestnenie štepu do ilickej fossy, krvné 
napojenie na ilické cievy a všitie ureteru do močového mechúra ) a získali sa poznatky s perioperačnou 
dialyzačnou liečbou. 

len takto mohla byť v Brigham Hospital v Bostone v roku 1954 vykonaná prvá úspešná 
transplantácia obličky medzi identickými dvojčatami.
 
Záver

Pokroky v konzervácií štepov, imunológii, imunosupresii a v mimotelových eliminačných metódach 
viedli k rýchlemu rozvoju najmä kadaveróznych transplantačných programov, a to nielen obličiek, ale aj srdca, 
pečene, pľúc, pankreasu a tenkého čreva. Program transplantácií obličiek od žijúcich darcov sa dostal do 
tieňa týchto bombastických programov. 

Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia došlo celosvetovo k oživeniu tohto programu, 
jednak z dôvodu absolútneho nedostatku kadaveróznych obličiek a tiež pre zistenie, že polčas 
prežívania štepov od žijúcich darcov je takmer dvojnásobný ako od kadaverov.
 Pokroky v transplantačnej medicíne za uplynulých 50 rokov predĺžili život desiatkam tisícov pacientov 
s nezvratným zlyhaním vitálnych orgánov. Počty darcov v poslednej dekáde ostávajú stabilné, ale počty 
pacientov čakajúcich na život zachraňujúci orgán neúprosne narastajú. Motivácia spoločnosti k darcovstvu je 
najzávažnejšou úlohou transplantačnej medicíny súčasnosti. 
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Úvod
Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže 

posúdiť, či je vhodný ako darca krvi. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu 
krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a 
doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom. Darca sa musí pri registrácii preukázať 
občianskym preukazom, či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca 
preukazom darcu krvi.

Kto môže byť darcom krvi ? každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom 
darovaní do 65 rokov).Kto nemôže darovať krv ? Kto prekonal infekčnú žltačku typu B a C a bol v styku s 
chorými na toto ochorenie za posledný rok (V prípade infekčnej žltačky typu A, napríklad v detskom veku, 
môže byť darcom krvi človek až po určitom časovom odstupe), - kto prekonal iné vážne infekčné choroby, 
- kto bol posledný mesiac chorý, - kto dlhodobo užíva lieky (s výnimkou hormonálnej antikoncepcie), - kto 
bol posledný rok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, - kto si dal urobiť „piercing“ - t.j. prepichnúť 
uši, nos, peru, obočie alebo kožu na iných častiach tela, - kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy, - kto je 
nosičom víru HIV spôsobujúceho AIDS, - kto mal v poslednom roku HIV-pozitívneho sexuálneho partnera 
a patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV (ako napríklad vnútrožiloví narkomani, prostitúti a prostitútky, 
homosexuálne sa správajúci muži, jednotlivci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky, sexuálni partneri 
pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy, - kto podstúpil operáciu mozgových obalov, transplantáciu 
rohovky, - kto sa liečil pomocou hormónov hypofýzy a u koho sa v rodine vyskytla familiárna forma tohto 
ochorenia (Munzarová, 2005). 

V súvislosti s Creutzfeldt- Jacobovou chorobou (CJCH) sa Nariadením Ministerstva zdravotníctva 
SR z júla 2005 z darcovstva krvi vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 - 1996 viac ako 6 mesiacov 
vo Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol 
dokázaný. Z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti (žena môže darovať 
krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí).

Ako často možno darovať krv ? Muži môžu darovať krv každé 2 mesiace, ženy každé 3 mesiace. 
čo treba urobiť na zvýšenie bezpečnosti svojej krvi ? Hoci sa pri odbere krvi vyšetrí na prítomnosť 
povrchového antigénu infekčnej žltačky typu B, protilátok proti HIV a proti infekčnej žltačke typu C, napriek 
tomu, že sa urobia aj testy na syfilis, ako aj pečeňové testy, na transfúziu sa môže použiť až po vyhovujúcom 
výsledku (Munzarová, 2005). 
Ak sa darca správal rizikovo a ešte je v inkubačnom období môže ohroziť príjemcu.

 Existuje aj táto súvislosť? Darovanie krvi a jeho výhody? 
pri darovaní krvi sa darcovi urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, kompletný krvný obraz. Vyšetrenie - 
je pritom rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na 
zachytenie krvou prenosných infekcií. častokrát sa pri takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o 
ktorých potenciálny darca ani nevie, • darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne 
situácie spojené s veľkou stratou krvi. Je dokázané, že väčšie straty krvi napríklad pri úrazoch 
znášajú pravidelní darcovia krvi oveľa lepšie, 
darovanie krvi - prispieva aj k regenerácii organizmu. Náhly úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ 
organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Darovanie krvi má teda stimulujúci 
účinok na organizmus. pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako nedarci a hovoria 
tiež o celkovom „omladnutí“.
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 Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie. Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie 
bol prijatý Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú transfúziu (ISBT) 12. júla 2000 (Glasa, 1999). Cieľom 
tohto kódexu je definovať etické princípy a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať v transfúznom lekárstve. 

 Základné pravidlá darcovstva krvi: 

I. Darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu, musí byť za každých okolností 
dobrovoľné a bezplatné, na darcu sa nesmie vyvíjať žiaden nátlak. Darca má potvrdiť 
podpisom, že krv alebo krvnú zložku daruje dobrovoľne po získaní základných informácií o 
darovaní krvi a spôsobe jej využívania transfúznou službou. 

ii. pacient musí byť v dostatočnej miere informovaný o známych rizikách a liečebnom účinku 
transfúzie, ako aj o možnostiach alternatívnej liečby a má právo s transfúziou súhlasiť alebo 
ju odmietnuť. 

III. V prípade, že pacient nie je schopný pred transfúziou potvrdiť na základe získaných informácií 
súhlas s transfúziou, musí sa postupovať vždy len v záujme pacienta. 

IV. Zriadenie a činnosť transfúznej služby nesmú byť motivované ziskom. 

V. Darca musí byť informovaný o rizikách súvisiacich s odberom krvi, vždy musí byť zaistená 
bezpečnosť a ochrana zdravia darcu. V prípade, že darca dostáva medikáciu, ktorá má prispieť 
k zvýšeniu zisku určitých zložiek krvi, jej použitie musí byť v súlade s medzinárodne prijatými 
zásadami. 

VI. Až na výnimočné situácie sa musí dodržať anonymita medzi darcom a príjemcom. Musí sa 
zabezpečiť ochrana informácií o darcovi. 

VII. Darca musí porozumieť informácii o riziku prenosu ochorení infikovanou krvou a o jeho 
etickej zodpovednosti voči pacientom !!! 

VIII. Darcovstvo krvi musí byť založené na pravidelne revidovaných kritériách výberu darcov 
a nesmie sa dopustiť žiadna diskriminácia darcov z hľadiska pohlavia, rasy, národnosti alebo 
náboženstva. Darca ani príjemca transfúzie nemajú právo vyžadovať, aby sa akceptoval 
akýkoľvek druh diskriminácie. 

IX. Odbery krvi môžu uskutočňovať len riadne kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú pre túto 
činnosť oprávnenie. 

X. Všetky požiadavky súvisiace s darovaním celej krvi a hemaferézou majú byť v súlade s presne 
definovanými a medzinárodne akceptovanými kritériami. 

XI. Darca aj príjemca musia byť včas informovaní, ak došlo k ich poškodeniu !!! 

XII. Transfúznu liečbu môže vykonávať len lekár. 

XIII. Dôvodom na transfúziu môže byť jedine klinický stav vyžadujúci túto liečbu. 

XIV. Pri ordinovaní transfúzie je neprípustná finančná zainteresovanosť, respektíve motivácia 
finančným ziskom. XV. Krv je verejný zdroj a musí sa zabezpečiť jej dostupnosť. 

XV. Pokiaľ je to možné, pacient má dostávať len tú zložku krvi (bunky, plazma alebo plazmatické 
deriváty), ktorá je najvhodnejšia pre dosiahnutie optimálneho liečebného efektu a maximálnej 
bezpečnosti. 

XVI. Musí sa zabrániť znehodnocovaniu krvi, aby sa tak hájili záujmy všetkých potenciálnych 
príjemcov a darcov. Všetky predpisy súvisiace s odbermi krvi a transfúziami prijímané na 
národnej a medzinárodnej úrovni majú byť v súlade s týmto etickým kódexom.

Etické otázky v súvislosti s podávaním transfúzie
Transfúzia krvi je dôležitý liečebný postup pri závažných stavoch a jej odmietnutie je v našich 

podmienkach pomerne novým javom, a to tak z etického ako aj z právneho. 
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V čom je princíp etickej dilemy? V etickej rovine ide o konflikt základných princípov lekárskej 
etiky – na jednej strane je to princíp rešpektovania autonómie pacienta a informovaného súhlasu 
a na druhej strane princíp beneficiencie a nonmaleficiencie. Pacient môže omietnuť transfúziu krvi, ktorá 
má zlepšiť jeho zdravotný stav, alebo dokonca mu zachrániť život z osobných alebo náboženských dôvodov 
(Payne, 1992). 

Ide o typickú etickú dilemu.
Ak svojprávna osoba vo veku 18 rokov a viac odmieta transfúziu krvi, ktorou by sa mohol zlepšiť 

jej zdravotný stav alebo ktorá je potrebná na úspešné uskutočnenie iného liečebného úkonu, pričom nie je 
nevyhnutná na záchranu života, lekár ju nepodá, ale vyžiada si od danej osoby písomné prehlásenie – 
negatívny reverz. podanie transfúzie proti vôle pacienta by sa mohlo za určitých okolností považovať 
za obmedzenie osobnej slobody. 

Iná situácia vzniká vtedy, keď treba podať transfúziu na záchranu života. V týchto prípadoch nie 
je isté, či predtým vydané vyhlásenie, či už písomné alebo ústne, je v súlade s aktuálnou vôľou pacienta 
v okamihu nebezpečenstva smrti. Skúsenosti z praxe i poznatky z psychológie svedčia o tom, že pacienti 
veľa ráz zmenia predchádzajúce postoje a prevládne u nich pud sebazáchovy, takže transfúzia sa môže 
podať s ich súhlasom.

Ak pacient pri vedomí v kritickom okamihu naďalej odmieta transfúziu krvi, pričom si uvedomuje, 
že je pre záchranu živote nevyhnutná situácia sa stáva mimoriadne zložitou. podľa Trestného zákona je 
každý povinný poskytnúť pomoc osobe, ktorá ju nevyhnutne potrebuje a táto pomoc nie je viazaná na 
súhlas ohrozeného. Ak lekár túto pomoc neposkytne, dopúšťa sa dokonca trestného činu (Stolínová, 
Mach, 1998).

Etické problémy súvisiace s darcovstvom krvi a transfúziou.
Krv je najdôležitejšou zložkou ľudského života, ale takisto aj prenášačom mnohých ochorení, a s 

tým súvisiacich komplikácií a častých otázok pri darovaní či pri príjme tejto vzácnej tekutiny, a tak dochádza 
k stretu s etickými a morálnymi problémami. Nastáva tu konflikt dvoch základných princípov medicíny, 
lekár musí liečiť ale pacient ju môže odmietnuť (Ondok, 1999). 

1. V ohrození života musí lekár poskytnúť kroky na záchranu života. 
2. Právo občana na súkromie a sebaurčenie, môže odmietnuť transfúziu z etických a náboženských 

dôvodov. Mnoho ľudí si nie je istých darcovstvom, či príjmom krvi i v ohrození života najmä kvôli strachu 
z možnej nákazy nejakou infekčnou chorobou. S problémom darcovstva, či prijímania krvi sa stretávajú 
a stále budú stratávať i mnohí lekári ošetrujúci pacientov rôznych kultúr (Munzarová, 2005). Etické 
dilemy súvisiace s darcovstvom krvi sú spojené s mnohými otázkami:

- je darovanie krvi bezpečné ?, -  nenakazím sa tou ihlou, ktorou mi odoberajú krv? Čo z toho mám 
JA? Čo ak z tej krvi dostanem nejakú chorobu? Čo keď bol darca narkoman? Nikto ma o krv neprosil, tak 
načo? Čo ak moja krv nikomu nepomôže? Čo keď ju raz budem potrebovať ja a nik mi nepomôže? Chcem 
darovať krv, ale čo ak sa pri vyšetrení krvi dozviem o nejakej svojej chorobe, o ktorej som nevedel, alebo čo 
keď mi povedia, že svoju krv nemôžem darovať vo chvíli, keď je tá moja krv potrebná? Chcel by som darovať 
krv, ale moje náboženstvo mi to zakazuje. Ako ďalej postupovať???

Určité etické či morálne zábrany sa strácajú pri tzv. rodinnom darcovstve krvi: Je to darovanie krvi 
najbližšími príbuznými. V širšom meradle sa sem počíta i darovanie priateľov, známych a spolupracovníkov 
pacienta. Cieľom tohto snaženia je v okolí pacienta, ktorý sám potrebuje krv alebo prípravky z nej, osloviť ľudí 
a aktivizovať ich k darovaniu krvi. V prípade tohto typu darovania ide o tzv. priamu motiváciu k odberu krvi. 
Darujúci vidí dobrý vplyv krvi na zdravie príbuzného alebo známeho. Takýto človek sa potom stáva darcom 
krvi na celý ďalší život. Pritom nie je dôležité, že získaný darca krvi nemá tú istú krvnú skupinu ako pacient. 
Pacient môže dostať krv od iného rovnoskupinového darcu a príbuzný „vráti“ krv do krvnej banky a tá ju 
použije pre iného chorého. Môže ísť buď o darovanie nezávislé od krvnej skupiny pacienta alebo o darovanie 
v zhode s krvnou skupinou pacienta. V každom prípade je to vysoko humánny čin, prejav úcty k inému 
človeku a to si zaslúži obdiv i nasledovanie.
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Úvod

Slovo komunita pochádza z latinského slova communitas, v slovenskom jazykovom prostredí 
znamená spoločenstvo, pospolitosť, obec, ale tiež spoločné nažívanie ľudí. Je to druh územnej, resp. lokálnej 
- miestnej, sociálnej skupiny, ktorá je založená na fyzickej blízkosti svojich členov. Ľudia, žijúci v geograficky 
definovanej oblasti, medzi ktorými existujú vzájomné sociálne väzby a ktorí sú viazaní k sebe navzájom i k 
miestu, kde žijú. Komunita je miesto, kde človek môže získavať emocionálnu podporu, ocenenie a praktickú 
pomoc v každodennom živote (Hanzlíková, 2002). Zo sociologického hľadiska ako označenie spoločenstva 
(skupiny ľudí) žijúcich a spolupracujúcich na ohraničenom území, ktoré tvorí základ, kde môžu uskutočňovať 
svoje každodenné životné činnosti a kde sa odohráva najväčšia časť ich života.

Komunita je tiež  charakteristická svojimi špecifickými vonkajšími a vnútornými znakmi ako sociálny 
útvar na dvoch úrovniach:

na úrovni komunity,- 
na úrovni sociálnych väzieb a špecifického postavenia komunity v rámci širšieho sociálneho - 
prostredia. 

 K o m u n i t a 
Komunita je biologický, sociálny ako aj psychologický fenomén. Jej multidimenzionálna 

(mnohorozmerná) a nejasná podstata ju robí ťažko definovateľnou a preto existuje množstvo často nie veľmi 
vzájomne súladiacich definícii (Hanzlíková, 2002). Na komunitu sa možno pozerať ako na proces, miesto 
alebo štruktúru a z tohto príslušného pohľadu ju i definovať. V roku 1955 sa sociológ George Hillery pokúsil 
o vypracovanie zovšeobecňujúcej definície komunity na základe skúmania deväťdesiatich piatich definícii 
komunity. Zistil, že koncepty týchto definícii sú natoľko rozdielne, že jedinými spoločnými prvkami sú: komunita 
je tvorená ľuďmi v sociálnej interakcii, v rámci nejakého geografického územia, s jedným alebo viacerými 
jednotiacimi putami. Termín “komunita” však v tomto súbore článkov používame v špeciálnom význame 
tak, ako ho zaviedol Scott Peck. Podľa neho je komunita skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sú bez 
ohľadu na ich pôvod, minulosť, ideológiu, vek, rasu, pohlavie, sexualitu alebo politickú príslušnosť schopní 
akceptovať, transcendovať a oslavovať ich rozdielnosti, odlišnosti čo ich uschopňuje komunikovať efektívne 
a otvorene, spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré boli vytýčené pre spoločné dobro. “Ako dôsledok mnohí 
členovia skupiny budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a hlbokej spoločnej jednoty, ktorý 
veľmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných skupinách.” “Komunita je spôsob ako byť spolu, zachovajúc si 
individuálnu autenticitu aj interpersonálnu harmóniu tak, aby ľudia boli schopní využívať kolektívnu energiu 
mnohonásobne väčšiu ako je jednoduchý súčet ich individuálnych energií”. Alebo do tretice definícia profesora 
kognitívnych vied v Paríži Francisa Varela: “Je to stav bytia, hlbokej jednoty s druhými, stav otvorenosti, 
v ktorom osoby rezonujú navzájom napriek ich rozdielnostiam.” A ďalej dodáva, že táto jednota a vzájomná 
prepojenosť tu existuje ako trvalý fakt, problémom však je, že si jej nie sme vedomí.

Richard Benzie (1998) opisuje skupinu ľudí, ktorí sú komunitou,  takto:

nemajú formálnu a rigidnú hierarchiu - 
oceňujú paradoxy - 
vážia si ticho - 
správajú sa k sebe s rešpektom a s láskou - 
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preukazujú úctu individualitám (Bateman, Zaithalm, 1999)- 
využívajú kolektívnu múdrosť - 
ako indivíduá vyjadrujú sami seba pravdivo, osobne a vedome robia rozhodnutia konsenzuálne, s čo - 
najväčším možným prihliadaním na minoritné názory 
snažia sa prijať každého bez ohľadu na názory, ktoré vyznáva  alebo vyjadruje - 
pri rozhodovaní berú do úvahy časové obmedzenia - 
vysoko hodnotia a rešpektujú prírodu s jej živými i neživými formami - 
sú si vedomí hlbokej a úžasnej jedinečnosti danej každému človeku. - 

Pre mňa osobne je komunita, tak ako som ju mala možnosť zažiť, skupinou ľudí, v ktorej môžem 
uplatniť svoj jedinečný potenciál a vedieť, že som iná, odlišná a práve preto vzácna i potrebná. Zároveň mi 
komunita poskytuje priestor pre spontánnosť, môžem v nej plakať alebo sa radovať, som schopná sa podeliť 
o svoje neúspechy, nedostatky a predsa cítiť, že som nestratila nič zo svojej ceny. Viem, že som časťou tejto 
skupiny ľudí, že sem patrím. Vzájomná láska, rešpekt a prijatie medzi členmi komunity je veľmi intenzívne. 
Ale nielen toto, zároveň ako keby skupina ako celok bola schopná sa dostať ku zdroju fenomenálnej múdrosti 
a kreativity, ktorá je neporovnateľná s bežnými skúsenosťami.

pohľad na rozdelenie K O M U N Í T
Rozdelenie komunít z hľadiska sociálnych väzieb medzi ich členmi.- 
Rozdelenie komunít podľa cieľa ich poslania.- 
Rozdelenie komunít z hľadiska genézy ich vývoja (La Monica, 1994).- 

ROZDElENIE  KOMUNÍT  Z  HĽADISKA SOCIálNyCH  VäZIEB
SíDELNÁ / REGIONÁLNA KOMUNITA
Obyvatelia tejto komunity:

majú charakteristické citové, intelektuálne a kultúrne vzťahy s ostatnými členmi komunity,- 
majú konkrétne vzťahy k miestu bydliska,- 
môže ich viazať spoločný osud, pozitívne aj negatívne životné situácie,- 
sú v podobnej ekonomickej situácii a na konkrétnej spoločenskej úrovni (Piechocki, 1983)- 
majú podobné a často zhodné etické normy a hodnoty- 

VNÚTORNá  ŠTRUKTÚRA  SÍDElNEJ  KOMUNITy
Pozitívne aktívni jednotlivci  - prijímajú hodnotenie, navrhujú a realizujú opatrenia na eliminovanie - 
alebo aspoň zmiernenie patologických sociálnych javov v komunite.
Negatívne aktivní jednotlivci - tvoria skupinu antagonistov sociálnych opatrení v rámci komunity. - 
Determinácia ich antagonizmu môže byť rôznorodá, napríklad patria do skupiny, ktorá je vtiahnutá 
do sociálne patologického javu a ako patologický ho subjektívne nevnímajú a zmenu svojej situácie 
neočakávajú ani nevyžadujú. Táto skupina je hlavnou cieľovou oblasťou sociálnej práce.
Neutrálni jednotlivci - tvoria aktivitou najmenšiu časť komunity. Napriek tomu, zmena ich postoja je pre - 
sociálnu prácu v komunite veľmi významná.
Jednotlivci s prirodzenou autoritou - sú to občania, ktorí majú dôveru a rešpekt väčšiny obyvateľov - 
pre ich niektoré osobnostné vlastnosti a postoje. S týmito autoritami, napriek tomu, že nemajú štatút 
oficiálnych zástupcov, sa veľmi dobre spolupracuje. 
Jednotlivci a formálnou autoritou - sú volení zástupcovia samosprávnych orgánov konkrétneho - 
regiónu, ktorí reprezentujú výkonnú a správnu moc štátu. 
Ovplyvňovatelia mienky v komunite  - sú jednotlivci v rôznych oblastiach života komunity. - 
Prostredníctvom interpersonálnych vzťahov v rámci primárnych a sekundárnych sociálnych skupín 
ovplyvňujú, resp. usmerňujú mienku komunity na konkrétny sociálny jav, opatrenie, preferovanú 
hodnotu a podobne (Capponi, Novák, 1992).

DUCHOVNÁ KOMUNITA
Duchovná komunita je nová forma komunity; charakteristická je tým, že členovia komunity sú ľudia 
duchovne spriaznení, udržujú vzájomný kontakt, ktorý nie je podmienený osobným kontaktom. Môžu, ale 
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nemusia byť viazaní na jednu lokalitu, priestorovo vzdialení, intelektovo, kultúrne a spoločensky na jednej 
úrovni.

DElENIE Z HĽADISKA DOSIAHNUTIA SpOlOčNÉHO CIEĽA
Občianska komunita- 
Duchovná komunita- 
Terapeutická komunita- 
Výcviková komunita- 

DElENIE  KOMUNÍT Z HĽADISKA HISTORICKÉHO VýVOJA
Tradičná komunita
Jej znaky:

mala jednoznačne vymedzený priestor,- 
medzi príslušníkmi boli mnohoraké príbuzenské vzťahy,- 
bola schopná uspokojiť všetky potreby svojich členov a to prevažne zo svojich zdrojov,- 
vystupovala ako mocensky suverénny celok do vnútra i navonok,- 
príbuznosť hodnotovej orientácie jej členov.- 

Historicky „prechodná“ komunita  
Je hospodársky a sociálne sebestačná, ale mocensky je závislá. Zaraďujeme sem komunity, osídlenia 

v období po vzniku modernej štátnej moci, ale ešte pred urbanizáciou, ktorá mnohostranne prepája mestá 
s ich zázemím(Horváthová, Gallo, 1996).

Súčasná komunita  
nie je sebestačná po  žiadnej stránke, ale v rámci nej je ešte stále možné uspokojiť potreby jednotlivcov - 
aj celých domácností. Patria tu mestské, predmestské a dedinské lokality (Pilková, 1997).

postmoderné  komunity 
Vytvárajú ich ľudia podobne zmýšľajúci, duchovne spriaznení. Nie je nutná mocenská autonómia, 

sociálna alebo hospodárska sebestačnosť, ba dokonca ani lokálna báza. Tiež ju možno chápať ako duchovnú 
komunitu (Cole, 1997).

potreba sociálnej práce s  komunitou vzniká:
v prípadoch - patologickej poruchy v spoločnosti, ako napr. sociálna diskriminácia a znevýhodnenie 
konkrétnej komunity, vznik a návrat sociálno-patologických javov v konkrétnej komunite(Kolektív 
autorov - Asociácia nemocníc Slovenska, 2001).
2. v prípadoch tendenčného, spoločensky - žiaduceho ovplyvňovania kultúrnej, zdravotnej, 
hygienickej, vzdelanostnej a inej úrovne v konkrétnej komunite.

História komunitnej sociálnej práce
-Komunitná práca u nás nemá ešte dlhú tradíciu ! (Tento aspekt je veľmi dôležité si uvedomiť z viacerých - 
hľadísk: plánovanie, riadenie, financovanie, vzdelávanie a podobne...)
V rokoch 1948-1990 bola väčšina spoločenských akcií organizovaná nariadením príslušných štátnych - 
orgánov (Kačík, 1999) 
Organické spoločenstvá existujú viac na vidieku. - 

V posledných rokoch sa táto iniciatíva začala postupne rozvíjať, na začiatku vplyvom charitatívneho 
cítenia niektorých občanov, postupne zapojením cirkevných a záujmových organizácií, nadácií, ale tiež 
zamestnávateľských subjektov a podnikateľskej sféry.

Výrazne sa začala rozvíjať dobrovoľnícka činnosť cirkevná, školská, občianska.- 
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VýSKUMNÉ METóDy A ICH VyUžITIE pRI REAlIZáCII VEDECKO-VýSKUMNEJ čINNOSTI NA 
KATEDRE OŠETROVATEĽSTVA FZ KU RUžOMBEROK

Malíková K.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Výskum je neoddeliteľnou súčasťou každej vednej disciplíny medzi, ktoré patrí aj ošetrovateľstvo. 

Ošetrovateľstvo ako mladá vedná disciplína zatiaľ nemá vlastné výskumné metódy a využíva poznatky z iných 
odborov ako pedagogika, psychológia, štatistika, sociológia a iné. Príspevok je zameraný na prezentáciu 
výskumných metód, ktoré majú uplatnenie v ošetrovateľstve. V ošetrovateľstve využívame teoretické aj 
empirické metódy ako aj metódy kvalitatívne a kvantitatívne. Konkrétne uplatnenie metód v jednotlivých 
oblastiach uvádzame v jadre príspevku. Stručne sme spracovali výsledky prieskumu analýzy záverečných 
a ŠVOČ prác v študijnom programe ošetrovateľstvo, ako aj vedecko-výskumnej činnosti pedagógov katedry 
ošetrovateľstva.

Kľúčové slová: Výskumná metóda. Ošetrovateľstvo. Vedecko-výskumná činnosť. Záverečné práce.

Úvod
Výskumom sa utvára a rozširuje teoretická základňa každého odboru. V každej vednej disciplíne je 

veľa neobjasneného. V ošetrovateľstve to platí dvojnásobne, lebo ako vedná disciplína je mladým odborom. 
ťažisko ošetrovateľského výskumu je v rozvoji ošetrovateľskej teórie a ošetrovateľskej praxe, ako aj 
vzdelávania a riadenia ošetrovateľstva. 
Základom a  kľúčovým pojmom pre pochopenie ošetrovateľstva ako vedy je výskumná metóda. 

„Pojem metódy vo všeobecnosti charakterizuje štruktúry krokov akejkoľvek teoretickej a praktickej 
činnosti“ (Žiaková, 2003, s. 28). Je to cesta, postup alebo spôsob, ako z istého východiska prostredníctva 
konečného počtu krokov dosiahnuť zamýšľaný cieľ. 
„Ošetrovateľstvo nemá zatiaľ doriešený systém ani klasifikáciu metód vlastného vedeckého výskumu, ale 
používa všeobecne platné metódy poznania z príbuzných odborov“ (Farkašová, 2006, 15).
Vedecké metódy môžeme členiť a klasifikovať podľa rôznych kritérií. 

Najčastejšie členíme metódy na:
metódy teoretického výskumu: 1. 

analýza a syntéza•	
indukcia a dedukcia•	
historická metóda•	
porovnávacia metóda•	

metódy empirického výskumu:2. 
pozorovanie•	
dotazník•	
rozhovor•	
kazuistika•	
analýza dokumentu•	
experiment•	

metódy podľa etáp výskumu:3. 
metódy prípravy vedecko-výskumnej činnosti•	
metódy získavania nových údajov•	
metódy spracovania získaných údajov na kvantitatívne a kvalitatívne porovnávanie•	

(Farkašová, 2006, s. 41)
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Podľa Bártlovej (2005, s.32) rozdeľujeme metódy používané ošetrovateľskom výskume na:
Všeobecné- logické a historické metódy1. 
procedúry- štatistické, monografické, experimentálne, typologické, historické2. 
techniky- pre zber empirických dát- pozorovanie, rozhovor, dotazník, anketa...3. 

Výskumné metódy a ich uplatnenie v študijnom programe ošetrovateľstvo
V bakalárskom štúdiu v odbore Ošetrovateľstvo na našej univerzite sú teoretické informácie 

o kvalitatívnych a kvantitatívnych metódach výskumnej práce v ošetrovateľstve súčasťou sylabu vyučovacieho 
predmetu Výskum v ošetrovateľstve. Štúdium predmetu sa začína v 3. semestri, pokračuje v 4. semestri 
a končí 5. semestrom štúdia, a to v rozsahu 1 hodina týždenne v dennej forme štúdia a 6 hodín za semester 
v externej forme štúdia. V dennom štúdiu sú súčasťou predmetu Výskum v ošetrovateľstve aj cvičenia 
v rozsahu 1 hodina týždenne. 

V 3. semestri si študenti osvojujú charakteristiku výskumu v ošetrovateľstve, zásady etiky výskumu, 
postup  pri práci s literatúrou, rozdiely medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom, základné postupy pri 
príprave a realizácii výskumu,  rozdelenie výskumných metód a končia metódou pozorovania. Študenti na 
získanie praktických zručností a k splneniu kritérií pre udelenie kreditov z predmetu Výskum v ošetrovateľstve 
vypracujú seminárnu prácu so zameraním na pozorovanie. Výber cieľa a predmetu pozorovania je individuálny, 
každý študent si zameranie pozorovania stanovuje podľa pracoviska, v rámci ktorého absolvoval Klinické 
cvičenia, alebo sa sústredil na oblasť ošetrovateľstva, ktorá ho zaujala.

V 4. semestri sú obsahom výučby predmetu Výskum v ošetrovateľstve ďalšie výskumné metódy, 
a to dotazník, rozhovor, kazuistika, experiment a obsahová analýza dokumentov. Na záver štúdia predmetu 
v tomto semestri si každý študent realizuje ošetrovateľský prieskum prostredníctvom jednej z vybraných 
výskumných metód, ktorým bola venovaná výučba v 4. semestri.

V 5. semestri je štúdium predmetu Výskum v ošetrovateľstve zamerané na kvalitatívne výskumné 
metódy a  prezentáciu výsledkov výskumnej práce študenta a rozbor chýb v realizovanom výskume, ktoré 
môžu byť súčasťou záverečnej práce.

Prakticky uplatňujú študenti výskumné metódy  v rámci Klinických cvičení a cvičení Výskum v 
ošetrovateľstve. Študenti počas cvičení v prirodzených podmienkach využívajú predovšetkým pozorovanie, 
rozhovor, ale zároveň vypracovávajú aj kazuistiku k ošetrovateľskému procesu u konkrétneho pacienta. 
U študentov bakalárskeho študijného programu v odbore Ošetrovateľstvo sa kladie dôraz najmä na to, aby 
boli pripravení na spoluprácu pri výskume v ošetrovateľstve a dokázali vypracovať klinické štúdie.
Študenti magisterského študijného programu si dopĺňajú teoretické a praktické vedomosti o metódach 
v predmete Propedeutika vedeckej práce, ktorý majú v prvom semestri 1 hodinu týždenne a vo voliteľnom 
predmete Štatistika, ktorý je v druhom semestri opäť 1 hodinu týždenne.
 
praktická časť
Cieľ práce

Zistiť, aké výskumné metódy (teoretické, empirické ) využívajú študenti bakalárskeho, magisterského 1. 
študijného programu v odbore Ošetrovateľstvo najčastejšie.
Porovnať, ktoré výskumné metódy používajú vo svojich prácach interní a externí študenti. 2. 
Prezentovať, ktoré výskumné metódy využívajú interní pedagógovia katedry ošetrovateľstva.3. 

Súbor
Osnovy k bakalárskym prácam študentov denného a externého študijného programu odboru •	
Ošetrovateľstvo.
Vedecké práce pedagógov katedry ošetrovateľstva,  práce ŠVOČ.•	

Metodika
Obsahová analýza dokumentov•	
Kvantitatívna analýza •	
Komparácia •	
Slovné hodnotenie•	
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Výsledky
 Prostredníctvom hlavnej metódy- obsahovej analýzy dokumentov sme zistili, že študenti bakalárskeho 
študijného programu ošetrovateľstvo využívali v záverečných prácach opis prípadu, dotazník, štruktúrovaný 
rozhovor. Malé číselné zastúpenie má komplexná kazuistika, historická analýza a obsahová analýza 
dokumentov. V tabuľkách uvádzame  výsledky kvantitatívnej analýzy.

Tabuľka 1 Použitie metód v bakalárskych prácach za ak. rok 05-06
Názov metódy Externí študenti Denní študenti
Opis prípadu 150 8
Štruktúrovaný rozhovor 34 8
Dotazník 62 29
Historická analýza 1 0

Tabuľka 2 Použitie metód v bakalárskych prácach za ak. rok 06-07
Názov metódy Externí študenti Denní študenti
Opis prípadu 37 21
Štruktúrovaný rozhovor 38 33
Dotazník 60 27
Kazuistika s metodologickým úvodom 1 0

Tabuľka 3 Použitie metód v bakalárskych prácach za ak. rok 07-08
Názov metódy Externí študenti Denní študenti
Opis prípadu 49 30
Štruktúrovaný rozhovor 22 23
Dotazník 38 13
Obsahová analýza dokumentov 1 0

Študenti magisterského študijného programu v odbore ošetrovateľstvo najčastejšie používali kvantitatívne 
metódy dotazník a štruktúrovaný rozhovor, malý počet respondentov využil obsahovú analýzu dokumentov 
a historickú analýzu. V tabuľkách opäť uvádzame číselné vyjadrenie zistených údajov za jednotlivé 
akademické roky u denných a externých študentov.

Tabuľka 4 Použitie metód v diplomových prácach za ak. rok 06-07
Názov metódy Externí študenti Denní študenti
Kazuistika 1 0
Kombinácia metód dotazník, rozhovor 6 3
Dotazník 94 28
Obsahová analýza dokumentov 1 0

Tabuľka 5 Použitie metód v diplomových prácach za ak. rok 07-08
Názov metódy Externí študenti Denní študenti
Dotazník 92 24
Kombinácia metód dotazník, rozhovor 32 9
Obsahová analýza dokumentov 4 0
Historická analýza 1 0

Analýzou ŠVOČ sme zistili v dvoch obhájených prácach použitie týchto metód:
dotazník- 2x, štruktúrovaný rozhovor, pozorovanie, analýza dokumentov.- 

Pedagógovia katedry ošetrovateľstva využívajú pri realizácii svojej vedeckej činnosti metódy teoretického 
výskumu, empirické metódy a elementárne myšlienkové postupy.
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Tabuľka 6 Výskumné metódy vo vedeckých prácach
Názov metódy Počet
Metódy teoretického výskumu 8
Komparácia 6
Dotazník 6
Analýza dokumentov 2
Pozorovanie 1
Kazuistika 1
Pološtandardizovaný rozhovor 1

Diskusia
„Neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania je rozvoj vedy a integrácia základných 

vedeckých poznatkov do obsahu štúdia“ (Benčo, 2001, s. 13).
Vzdelávací proces má byť preniknutý vedeckým bádaním a vyžaduje si, aby študenti zvládli 

metodológiu vied. Teoretické poznatky získavajú študenti prostredníctvom predmetov: Základy metodológie 
vied a Výskum.

V bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku 
sú teoretické poznatky sprostredkované študentom prostredníctvom predmetov Výskum v ošetrovateľstve 
I, II, III. Počas troch semestrov získavajú interní a externí študenti teoretické poznatky o kvantitatívnych 
a kvalitatívnych metódach, ktoré potom využívajú pri spracovávaní seminárnych prác a záverečných prác.

Obsahovou analýzou osnov bakalárskych prác sme zistili, že najpoužívanejšou metódou je kazuistika 
– opis prípadu, ktorá je súčasťou ošetrovateľského procesu- u 59  interných študentov, 236 externých 
študentov. Druhou najčastejšou metódou bol dotazník, ktorý  použilo 69 denných a 160 externých študentov, 
ako súčasť praktickej časti bakalárskej práce pri realizácií prieskumu v ošetrovateľstve.

Analýza osnov diplomových prác nám odhalila, že študenti v prácach využívajú teoretické, empirické, 
štatistické metódy, ale aj kombináciu metód. Najčastejšie používanou metódou bol dotazník- 52 denných 
študentov a 186 externých študentov

Na základe výsledkov môžeme skonštatovať, že študenti si prakticky osvojili používanie  empirických 
metód a metód analýzy spracovania a vyhodnocovania empirických informácií. Menšie nedostatky majú vo 
využívaní teoretických a kvalitatívnych metód. Najčastejšie používanými teoretickými metódami boli: analýza 
a syntéza a porovnávanie. Historickú metódu využili 2 študenti. 

Pedagógovia katedry ošetrovateľstva využívajú vo vedeckých prácach prevažne kvantitatívne  metódy 
ako dotazník, metódy spracovania údajov.

Záver
„Sesterský, ošetrovateľský výskum je viac ako vedecké bádanie, tento výskum je zameraný na 

vytvorenie vedomostí o ľudských odpovediach na skutočné, alebo potencionálne problémy a na  účinky 
ošetrovateľskej činnosti na tieto reakcie“ (Hnilicová, 2005,s.30).

Výskum je a bude zameraný na zdravotnú starostlivosť, jej ustavičné zlepšenie a skvalitnenie a chápe 
osobu ako celok, so všetkými zložkami- fyziologickými, psychickými, sociálnymi, ekonomickými, kultúrnymi, 
duchovnými. 

Hlavnou úlohou ošetrovateľstva (Koncepcia odboru ošetrovateľstva, 2006) je: pracovať vo výskume 
v oblasti ošetrovateľstva a v oblasti výchovy k zdraviu, uplatňovať v ošetrovateľskej praxi poznatky získané 
výskumom, ktoré sú v zhode s etickými princípmi a s právami pacienta.

Systematická vedecká činnosť v ošetrovateľstve sa odrazí v skvalitnení starostlivosti o zdravie, na 
jednotlivých úsekoch nemocničná, ambulantná, domáca starostlivosť, ale aj komunitná starostlivosť.

Rozvoju kvalitnej výskumnej činnosti napomáhajú vedomosti a zručnosti pri praktickom uplatnení 
metód.
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MAlNUTRÍCIA V gERIATRICKOM OŠETROVATEĽSTVE

Hudáková A., Majerníková Ľ.

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity, Prešov

 Malnutrícia je dôsledkom nedostatočnej alebo neprimeranej výživy, ktorá vedie k poklesu celkovej 
telesnej hmotnosti, straty tukovej hmoty a komplexným metabolickým a somatickým zmenám. Charakterizujeme 
ju ako neúmyselný úbytok hmotnosti, nedostatočný príjem potravy, nízku hodnotu indexu telesnej hmotnosti 
(BMI) aj laboratórnych i antropometrických parametrov (hypalbuminémia + hypocholesterolémia, objem 
ramena a lýtka).

V starobe býva malnutrícia často nerozpoznaná a neliečená. Predstavuje nezávislý nepriaznivý 
prognostický faktor, ktorý u chorých vedie k zhoršeniu fyzickej výkonnosti, zvyšuje mortalitu a ekonomické 
náklady na zdravotnú strarostlivosť. Štatistiské ukazovatele sú neúprosné, u 20% seniorov je výživa 
nedostatočná, nie u všetkých sa rozvinie malnutrícia. Výskyt malnutrície vo veku nad 65 rokov je 5-8 %, 
v nemocniciach 20-40 %, z toho až polovica je ťažká. Etiológia uvedeného stavu je zvyčajne multikauzálna. 
V starobe prevažujú funkčné a sociálne vplyvy nad somatickými chorobami (Topinková, 2005).

Podľa charakteru poruchy rozlišujeme malnutríciu:
proteino-energetickú malnutríciu s nedostatočným celkovým kalorickým příjmím- 
proteínovú malnutríciu, kedy je energetický príjem dostatočný, vo výžive chýbajú predovšetkým - 
bielkoviny (tzv. malnutrícia typu kwashiorkor);
chýbanie alebo nedostatočný príjem iba niektorých látok (vitamínov, stopových prvkov);- 
kachexiu ako zvláštnu formu malnutrície, zvyčajne pri súčasnom inom závažnom ochorení. Je - 
charakterizovaná zvýšeným bazálnym metabolizmom a katabolizmom (tzv. malnutrícia pri stresovom 
hladovaní).

Najčastejšie príčiny malnutrície vo vyššom veku veľmi obrazne vystihujú jej názov:

M malabsorpcia, maldigescia  
A  anorexia, zníženie hmotnosti
L lieky – polypragmazia, anorektický účinok liekov ( levodopa, isonikotinhydrazid )
N nákup (schopnosť nakúpiť a uvariť), dostupnosť vhodnej stravy stravovacie návyky
U ústa ( orálne zdravie, zubná náhrada ), problémy s hryzením a prehĺtaním ulcerácie (vredy predkolenia, 

dekubity)
T tyreopatie (hypertyreóza)
R rezidentná starostlivosť (seniori dlhodobo hospitalizovaní a v ústavoch)
I  i-ADL závislosť
C cholesterol – nízky obsah cholesterolu v diéte
I inadekvátne emócie – depresie, rôzne psychologické príčiny
A absencia nákupu vhodnej stravy (Murphy et all, 1999).

Medzi komplikácie malnutrície patria: 

Zníženie obranyschopnosti (poruchy bunkovej aj hormonálnej imunity), zvýšená náchylnosť •	
k infekciám.
Úbytok svalovej hmoty, tzv. sarkopénia (postihuje kostrový aj srdcový sval), vedie k zníženiu celkovej •	
fyzickej výkonnosti, zhoršeniu mobility a sebestačnosti, zvyšuje sa riziko pľúcnej infekcie.
Zhoršené hojenie rán, tvorba dekubitov, zhoršenie prebiehajúcich chronických ochorení.•	

Pri dlhodobej malnutrícií edémy, anémie, lymfopénie, poruchy vnútorného prostredia (hypokaliémia, 
hypofosfatémia, hypomagnezémia), atrofia črevnej sliznice (Kalvach et all, 2004)..

Diagnózu malnutrície poôže specifikovat pomocou anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a laboratórnych 
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výsledkov.
Nutričnú anamnézu zameriame na odhalenie najčatejších rizík / etiologických faktorov:

Dostupnosť stravy, ekonomické zaistenie a sebestačnosť v každodenných činnostiach (i-ADL) – •	
nákup, príprava a uvarenie jedla, dovoz obeda.
Stravovacie návyky – celkový obsah potravy, príjem bielkovín (pozor u vegetariánov),•	
vlákniny, kalcia, vitamínov. Dietne obmedzenia (obmedzenia soli, tukov, cukrov) môžu viesť 
k celkovému nedostatočnému kalorickému príjmu. Stravovanie vo vlastnej domácnosti alebo v ústavnej 
starostlivosti.
Chuť do jedla, zubná protéza, orofaryngeálna patológia (poruchy žuvania, prehĺtania).•	
Pátrame po ochoreniach, ktoré:•	
zhoršujú trávenie alebo vstrebávanie (chronická pankreatitída, Crohnova choroba, hnačky);- 
zvyšujú energetické nároky organizmu (sepsa, hypertyreóza, malignita, trauma, chronické srdcové - 
zlyhanie);
vedú k stráte bielkovín (veľké kožné lézie, nefrotický syndróm);- 
vedú k psychickej alterácií (demencie, depresie, psychóza). - 

Medzi fyzikálne vyšetrenie patrí:

Výška a hmotnosť, BMI. Rýchlosť váhového úbytku ( neúmyselný pokles o viac ako 10% hmotnosti •	
za 6 mesiacov).
Funkčná zdatnosť:•	
svalová sila (spirometria, dynamometria);- 
celková sebestačnosť (zhodnotenie ADL a IADL).- 
Antropometrické meranie:•	
stredný obvod ramena (patologické hodnoty < 20.2 cm);- 
kožná riasa nad tricepsom (patologické hodnoty < 10.5 mm), príp. ďalšie parametre.- 
Screeningové hodnotenie stavu výživy pomocou štandardizovaných škál:•	
Mini-Nutritional Assessment- , je vhodný pre screening rizika malnutrície u seniorov v komunite;
Nottinghamský screeningový dotazník- , je vhodný u akútne hospitalizovaných chorých (Topinková, 
2005).. 

Laboratórne vyšetrenie sú pri zisťovaní malnutrície nevyhnutné:

Je evidentný pokles hladín telesných proteínov:•	
hypoproteinémia, je však nespecifická,- 
hypalbuminémia pod 35-38 g/l,- 
nízke hodnoty transferínu < 1.5 g/l;- 
nízke hodnoty prealbuminu < 0.1 g/l.- 

Zníženie celkového cholesterolu. Má prognostickú hodnotu, ale jeho hladina je ovplyvnená viacerými •	
faktormy.
Lymfopenia < 1500x106/l.•	
U stresového hladovania je vysoko negatívna dusíková bilancia, môže byť aj hyperglykémia (Mikula, •	
Sluchová, 2005)..

Liečba malnutrície zahŕňa režimové opatrenia a nutričnú podporu.

Medzi všeobecné podporné a režimové opatrenia je nevyhnutné zaradiť 
Priebežne sledovať a zaznamenávať hmotnosť a denný príjem potravy.•	
Zvýšiť celkový kalorický príjem, doplniť vitamíny a stopové prvky.•	
Energetická potreba u osôb nad 70 rokov je o 10-30% nižšia ako pre stredný vek (teda približne 7500-•	
9500 kJ). Prihliada sa k celkovej hmotnosti a aktivite, respesktíve k svalovej hmote..
Dostatočný príjem tekutín – najmenej 30 ml na 1kg hmotnosti za deň.•	

Farmakologická stimulácia chuti k jedlu zahŕňa podávanie preparátu megestrol acetát (megace, Megaplex, 
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tbl - 40 a 160 mg, ), u onkologických chorých zvyšujeme dávku na 200-800 mg 1x denne (Persson et all, 
2007).

Formy podávania nutričnej podpory a jej indikácia

Perorálne podávanie•	  je cestou prvej voľby v prípade intaktného GIT. Doporučuje sa sipping 
(popíjanie).
Nazogastrická sonda•	  umožňuje bolusové podávanie mixovanej kuchynskej stravy alebo definovaných 
firemných prípravkov.
Enterálna sonda vyžaduje kontinuálne podávanie špeciálnych prípravkov pre enterálnu výživu.
U dlhodobej liečby doporučujeme previesť perkutánnu endoskopickú gastrostómiu (PEG) alebo 
jejunostómiu.
Parenterálne podávanie •	 do periférnej žily je určené len pre krátkodobé použitie. Pre riziko flebitídy 
aplikujeme len nízkoosmolárne roztoky, teda s osmolalitou nižšou ako 800 až 900 mOsm/l (5% a 10% 
glukóza), a pravidelne meníme miesto podávania každých 72 hodín.
Totálna parenterálna výživa je podávaná centrálnym žilovým katétrom (u dlhodobého podávania 
a u kriticky chorých). K dispozícií sú vaky all-in-one alebo roztoky cukrov, aminokyselín a tukovej 
emulzie (Jarčuška et all, 2004).

Prípravky pre perorálnu a enterálnu nutričnú podporu:

Polymérna enterálna výživa•	  je nutrične definovaná s vyváženým obsahom bielkovín (albumín, kazeín), 
cukru (dextriny) a tuku (mastné kyseliny so stredne dlhými reťazcami). Je k dispozícií v práškovej forme 
alebo suspenzii. Jeden mililiter suspenzie energeticky odpovedá cca 4-6 kJ u rôznych prípravkov 
(Ensure, Fantomalt, Fresubin, Meritene, Nutridrink, Nutrison, Nutrodrip).
Peptidová enterálna výživa•	  je nutrične definovaná, s obsahom hydrolyzátu bielkovín, cukrov a tukov. 
Je vhodná pre hyperkatabolické stavy (Pepti, Peptison, Survimed).
Elementárna enterálna výživa•	  je syntetická, chemicky definovaná. Pre nižšiu osmolalitu a lepšie 
vstrebávanie sa označuje ako výživa II. generácie. Prípravky v SR doposiaľ niesu registrované.

U geriatrických pacientov s rizikom podvýživy alebo s už prítomnou podvýživou má nutričná podpora formou 
sippingu  veľmi dobré výsledky. Tento fakt potvrdzuje nie iba zlepšenie alebo udržanie nutričného stavu, 
ale i dôkaz následného prežívania. V prípade, ak nie je možné podívať sipping /napr. u pacientov s ťažkou 
neurologickou poruchou prehltania/, doporučujeme čo  najskôr zahájiť podávanie enterálnej výživy sondou. 
Pri dlhodobej nutričnej podpore je veľmi odporúčaná Perkutánna Endoskopická  Gastrostómia /PEG/.

Ošetrovateľská starostlivosť o gastrostómiu/jejunostómiu

Gastrostómia umožňuje kontinuálne aj intermitentné (bolusové) podávanie, jejunostómia iba •	
kontinuálnu výživu. U kontinuálneho podávania je menej častá hnačka, ale častejšie dochádza 
k upchatiu stómie. 
Hnačka je najčastejšia komplikácia enterálnej výživy (riziko hnačky znižuje pomalé podávanie, menšie •	
objemy a nižšia osmolalita). 
K prevencii upchatiu stómie sa doporučuje preplachovať 4-6x denne 30-60 ml vody, prípadne sa dá •	
použiť sýtený nesladký nápoj.  
K prevencii aspirácie polohovať pacienta v polosede (zdvihnutá horná časť postele o 15 až 30° ), •	
u bolusovej výživy aspoň 2 hodiny po podaní, u kontinuálneho podávania trvale.
Periodicky sledovať vyprázdňovanie žalúdka pred podaním bolusu. Objem viac ako polovica •	
predchádzajúceho podaného množstva vyžaduje podanie prokinetik, napr. Cerucal, Degan.
Zvážiť nutnosť fyzického obmedzenia pacienta, ktoré by bránilo manipulácií s gastrostómickou sondou •	
a jej využitím.
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NOVÉ TRENDY PRI OšETROVANÍ RÁN V ADOS

Repiská L.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Nitra 

Súhrn: Skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti v domácich podmienkach, poskytovanej agentúrou 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Kvalita ošetrovania je závislá od vedomosti , zručností sestry 
a zavádzaním nových  ošetrovateľských trendov.

Kľúčové slová: Dermacyn, ošetrovabie rán. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). 
Ošetrovateľské intervencie (NIC). Ošetrovateľské výsledky (NOC).

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je samostatná funkčná jednotka, poskytuje komplexnú 
ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám alebo skupinám v prirodzenom sociálnom prostredí.  
Komplexná domáca starostlivosť je najoptimálnejšia, najefektívnejšia. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej 
liečby (doliečovanie), o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, chronických chorých a o pacientov 
v terminálnom štádiu.

Cieľom starostlivosti o pacienta v ADOS je zlepšiť jeho  kvalitu života, naplniť jeho fyzické, psychické 
a sociálne aktivity a potreby. Dôležité je naučiť chorého adaptovať sa na zmenenú životnú situáciu v dôsledku 
zmeny zdravotného stavu a pomôcť rodine zabezpečiť čo najkvalitnejší život ich blízkeho. Ošetrovateľská 
starostlivosť v domácom prostredí si vyžaduje neustále  zefektívňovať ošetrovateľské aktivity a vzdelávania 
sestier, vzhľadom k veľkému počtu chronických rán. 
 „Hojenie rán je prirodzený jav. Tkanivo človeka aj zvieraťa má schopnosť vyrovnať sa s lokálnym 
zranením pomocou opravných a regeneračných procesov vlastného tela. Táto schopnosť však podlieha 
veľkým výkyvom“ ( Bureš,2006). Na rany pôsobí mnoho vplyvov, či už všeobecnej alebo lokálnej povahy, 
ktoré môžu mať zásadný vplyv na priebeh jej hojenia. Hojenie rán je fyziologický proces, pri ktorom dochádza 
k obnove porušenej štruktúry a funkcie kože. Je to zložitý biologický proces, ktorý ovplyvňujú systémové 
a miestne faktory. Systémové faktory vychádzajú z celkového stavu organizmu: základná príčina, pridružené 
ochorenie, vek, lieky imunita, návyky, spôsob života, psychický a nutričný stav. Stav výživy a hydratácie 
ovplyvňuje proces hojenia. 
Miestne  faktory sú: hĺbka, veľkosť, spodina , lokalizácia, okraje, hypoxia a teplota rany. Rany sa najlepšie 
hoja pri normálnej telesnej teplote. 
Pri ošetrovaní rán sa riadime  typom rany, jej veľkosťou, množstvom secernovaného exsudátu, stavom rany 
a jej lokalizáciou. Sestra musí poznať a dokonale ovládať účinnosť prostriedku ktorý aplikuje pri ošetrovaní. 
Podporiť hojenie rán je cieľom tak lekára ako aj sestry, a preto je dôležitá spolupráca a dobrá informovanosť

Sestra v podmienkach ADOSu má sťažené ošetrovateľské možnosti. Kvalita ošetrovania je závislá 
od vedomosti o hojení rán a musím poznať fázy hojenia. Predpokladom kvalitného ošetrovania je dôležitá 
identifikácia príčiny ochorenia a dodržiavanie ošetrovateľského štandardu. Zodpovednosť sestier neustále 
vzrastá a kladie sa dôraz na ich aktívnu úlohu pri zefektívnení ošetrovateľskej starostlivosti. Jedným 
z možných nástrojov je aj používanie klasifikačných systémov NNN. Novšie spracovanie je v dvoch systémoch: 
klasifikácia ošetrovateľských intervencií NIC (Nursing Intervencions Classification), na ktoré nadväzuje 
klasifikácia ošetrovateľských výsledkov NOC (Nursing Outcomes Classification) vypracovaná výskumným 
tímom Iowskej univerzity v USA. Ide o dynamický proces, ktorý smeruje k zjednocovaniu NANDA (North 
American Nursing Diagnosis Association), NIC a NOC (3). 

Dermacyn je superoxidovaný roztok pre ošetrenie akútnych a chronických rán (napr. syndróm diabetickej 
nohy, dekubity, bercové vredy, odreniny, popáleniny a pod.), ďalej na dehiscencie a ulcerácie iných etiológii. 
Zaisťuje znižovanie mikrobiálnej záťaže kolonizovanej a infikovanej rany a jej okolia, pomáha vytvárať vlhké 
prostredie, a tým umožňuje organizmu rozvinúť vlastný proces hojenia. 

Dermacyn je :  
superoxidovaný roztok – významne podporuje proces hojenia•	
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 rýchly – po kontakte s kontaminovaným prostredím rany, rádovo v minútach kvantitatívne eliminuje •	
mikróby
širokospektrálny – likviduje baktérie a spóry•	
bezpečný – nepoškodzuje zdravé tkanivo, nie je toxický•	
ihneď k použitiu – neriedi sa•	
nákladovo šetrný – znižuje celkovú doby liečby•	
nerizikový – je kompatibilný zo všetkými gázovými materiálmi, materiálmi modernej vlhkej terapie•	

Kazuistika 1:
Edita K., nar. 1925  Dg. dekubitus

Sesterská diagnóza: Narušená celistvosť tkáne, spôsobená imobilitou, prejavujúca sa otvorenou 
ranou.
Jednalo sa o 82 ročnú pacientku, ktorá bola imobilná  2 roky, v anamnéze prekonaná NCMP. Prijatá do 
ošetrovateľskej starostlivosti v novembri 2006 s diagnózou dekubitus. Pri príjme  v sacrálnej oblasti boli dva 
drobné dekubity o priemere 4x5 a 3x3 cm (obr.1), aj napriek zapožičanému antidekubitárnemu matracu sa 
dekubity zhoršovali (obr.2). Dcéra, ktorá sa o matku starala si neuvedomovala aké je dôležité polohovanie aj 
napriek dôkladnej edukácie zo strany sestry. V januári dekubit bol o priemere 10x6 cm (obr.3). Od novembra 
2006 do januára 2007 sme dekubit ošetrovali 1‰ Chloramínom a Betadine. Rana sa nehojila, bola nekrotická 
a zväčšovala sa, okolie červené veľmi bolestivé. Po konzultácii s ošetrujúcim lekárom sme začali aplikovať do 
rany Dermacym. Už po prvej lokálnej aplikácii sa okolie kože ukľudnilo a ustúpil zápach. Rana bola ošetrovaná 
3x denne po dobu troch mesiacov (obr. 4,5,6). Dôležitú úlohu v ošetrovaní zohrala aj edukácia dcéry, ktorá 
sa o matku starala. V prvej  fáze ošetrenia bolo odstánenie nekrotických častí (Mikuličom, PurilonGrlom, 
Sorbango) a následne podľa ordinácie lekára sme aplikovali Dermacyn roztok. 
V nasledujúcej tabuľke je zaznamenaný priebeh ošetrovania rán. Rany sme hodnotili 1x mesačne, zaznamenávali 
do tabuliek a robila sa fotodokumentácia každého hodnotenia. Na hodnotenie sme používali likertovú 
stupnicu. Graf 1 Pri prvom hodnotení  rany 16.11. 2007 kožný erytém dosahoval hodnotu NOC 5. Táto 
hodnota sa upravila až po 3 mesiacoch, keď sa zmenila liečba na hodnotu NOC 2. Výrazným ukazovateľom 
v tejto kazuistike sú hodnoty granulácie a epitelizácie. Rozlíšenie zápachu dosahovalo hodnoty NOC 5  - 
18.12.2007, po aplikácii Dermacynu v januári hodnota rozlíšenia zápachu dosahovala NOC 3 a 14.2. 2007 
sme zápach  nezaznamenávali.
Kazuistika  2
Ján G. nar. 1950  

58 ročný paciet po ťažkom úraze prijatý do ADOSu 1.5. 2008, ukončený exitom 23.6. 2008. 
S diagnostickým záverom: Coma vigile, Hypoxické poškodenie mozgu, Dekubitus, Hanačky – neustále 
vytekanie stolice. Alikovaná liečba Dermazin. Rana na Ľ.trochantey o priemere 12x8 cm nekroticky, okolie 
červené a zapálené s  teplotami,  (obr 1). Aplikovaním Dermacinu jeden mesiac sa mám nekróza z dekubitu 
odstánila (obr 2), zápach a teploty ustúpili.

Záver
 Aplikovaním Dermacynu u pacientov sme urýchlili liečbu. V kazuistike 1 sa  pacientka už po prvom 
ošetrení nesťažovala na pálenie a bolesti, ustúpil zápach a začervenanie. V kazuistike 2 sa mám podarilo 
nekrózu odstraniť bez chirurgického zásahu, nakoľko bol sťažený transport pacienta na chirurgickú ambulanciu. 
Aplikovaním Dermacinu nekróza odstranená, ústup teploty a zápachu. Vzhľadom k ťažkému stavu pacient 
exitoval. Používaním tabuliek NOC ošetrujúcej sestre, ale aj manažérke ADOS poskytla dokumentácia 
výborný prehľad o zmenách v stave rany. Porovnávali a hodnotili sme dvoch pacientov, ale s výsledkami 
sme boli nadmieru spokojný. Na základe tejto skúsenosti sme nastavili svojich pacientov na Dermacyn 
(konzultované s ošetrujúcimi lekármi). Do súboru sme zaradili chronických pacientov s diagnózami: syndróm 
diabetickej nohy, dekubitus, bercové vredy a popáleniny. Hodnoty mesačne zaznamenávame a robíme 
fotodokumentáciu. Zo širšieho súboru svojich pacientov urobíme kazuistiky.

Zoznam bibliografických odkazov
BUREŠ, I. 2006. 1. Léčba rány. Praha: Galen 2006. vydania 1. ISBN 80-7262-X. 
BEťKOVÁ, M. 1999 2. Rigorźna práca. Menežnent ošetrovania rán. Trnava : Trnavská univerzita, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2001

Repiská L.:    Nové trendy pri ošetrovaní rán v ADOS



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 489

POSPíŠILOVÁ, A. 2004.3.  Bércový vřed I. Praha : TRITON, s.r.o. 2004. s.142. SBN 80-7254- 469-1.
JOHNSON, M., MAAS, M., MOORHOUD.S. 2000. 4. Nursing Outcomes Classification (NOC). Missouri 
U.S.A.: Mosby, Inc. 2000. 610 s. ISBN 0-323-00893-3.
Kompendium ran a jejich ošetrovaní. Hartman madical edition, Paul Hartman, 1999, 122.5. 

Prílohy:
Tabuľka č. 1    Ošetrovanie rán s defektom podľa NOC (1103)
 
Meno, priezvisko pacienta: Edita K    Dátum narodenia: 1925
Lekárska dg: L89       KP: 01 06
Začiatok liečby: 16.11.2006     Ukončenie liečby: 14.5. 2007
Lokalizácia rany:sacrálna oblasť     Liečba: 1‰ Chloramín, Betadine, 
                                                                                              Dermacyn roztok
Ošetrovateľská diagnóza: Narušena celistvosť tkáne, spôsobená imobilitou, prejavujúca sa otvorenou 
ranou.
Hodnotenie: 
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Indikátor Dátum a mesiac:

16
.1

1.
20

06

18
.1

1.
20

06

19
.1

.2
00

7

14
.2

.2
00

7

19
.3

.2
00

7

13
.4

.2
00

7

14
.5

.2
00

ý

110301 Granulácia 5 2 2 3 4 4 5
110302 Epitelizácia 5 2 1 3 4 4 5
110303 Rozlíšenie hnisavej drenáže 1 3 4 2 1 1 1
110306 Rozlíšenie serózno-krvavej 

drenáže 1 3 4 3 2 1 1

110307 Rozlíšenie okolitého kožného 
erytému 5 5 5 2 1 1 1

110308 Rozlíšenie edému v okolí rany
110310 Rozlíšenie pľuzgierovej kože
110311 Rozlíšenie mokvajúcej kože
110312 Rozlíšenie nekrózy 3 4
110316 Rozlíšenie tvorenia sa dutín
110317 Rozlíšenie zapáchania rany 
110318 Rozlíšenie veľkosti  rany
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Obr. č. 1  -  16.11. 2007

Obr. č. 2 -     18.11. 2007

Obr.č.3 -       19.1. 2007
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Obr. č. 4 -     14.2. 2007

Obr. č. 5 -     19.3. 2007 

Obr.č. 6 -       13.4. 2007
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Obr. 7 -       14.5. 2007

Kazuistika 2

Obr 1

obr 2
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ZDRAVOTNÉ pOMERy NA SEVEROVýCHODNOM SlOVENSKU V pOVOJNOVýCH  
ROKOCH 1945 – 1946

Gajdoš M. 

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

Kľúčové slová: Severovýchodné Slovensko. Zložitá ekonomická a sociálna   situácia. Nákazlivé choroby. 
Epidémie.

Severovýchodné Slovensko patrilo po skončení vojny  k najmenej rozvinutým oblastiam štátu. Vojnové 
operácie a ich dôsledky znamenali nielen výrazné oslabenie ekonomického potenciálu regiónu, ale obzvlášť 
ťažko doľahli na obyvateľov, ktorým sa často podarilo zachrániť len holé životy. 
  Katastrofálna, bola situácia v stave bytového fondu. Ešte v lete 1945 viac ako 50 000 osôb nemalo 
kde bývať. 141

Veľmi vážnym problémom po prechode frontu bola situácia v zásobovaní potravinami. Ľudia hladovali. 
Znemožnenie poľnohospodárskych prác v jeseni 1944 i na jar 1945 spôsobilo v roku 1945 o 30 – 90% 
nižšie výnosy poľnohospodárskych plodín oproti predchádzajúcemu roku.142 Navyše pôda bola z veľkej časti 
zamínovaná. Míny a nevybuchnutá munícia denne usmrcovali 10 – 15 ľudí. Nielenže sa nedalo ísť do polí, 
ale aj v samotných dedinách bolo nebezpečné pohybovať sa mimo vyšliapaných ciest.143 Najviac sa dôsledky 
vojny prejavili v okresoch Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Snina a Sobrance. Pozri tabuľka č. 1 
 Prvú, najnutnejšiu pomoc obyvateľstvu oslobodených obcí poskytlo velenie sovietskych vojsk, keď 
na žiadosť generála Ludvíka Svobodu už 20. októbra 1944,  dalo zo svojich zásob 1. československému 
armádnemu zboru k dispozícii 500 ton múky. Z tejto sa piekol chlieb, ktorý sa rozvážal do podhorských dedín.144  
Pred hladom pomohla obyvateľov okresov Svidník, Medzilaborce a Stropkov zachrániť aj Slovenská národná 
rada, ktorá tomuto regiónu, okrem pomerne značných dodavok potravinových produktov, obilia a krmovín, 
poskytla aj finančnú pomoc.145

 Významnú podporu znamenala v tom čase aj činnosť Správy Spojených národov pre okamžitú pomoc 
a prvú obnovu (UNNRA), ktorá v máji dopravila do Košíc prvý transport s potravinami určenými pre okresy 
východného, severného a časti stredného Slovenska, ktoré boli najviac postihnuté vojnou.146  I keď tieto 
opatrenia pomohli prekonať najkritickejšiu situáciu, boli vzhľadom na tragické pomery severovýchodných 
okresov nedostačujúce. Podvýživa v tom čase sa pokladala za normálny jav.147 
 Absolútne nedostačujúca bola zdravotná starostlivosť. Kým podľa celoslovenského priemeru na 
141  VANAT, I.: Narysy novitňoji istoriji Ukrajinciv schidnoji Slovaččyny II (1938 r. –1948 r.), Prjašiv: Slovacke pedaho-

hyčne vydavnyctvo (SPV), 1985, s. 238.
142  Zborník dokumentov k 50. výročiu vzniku KSČ. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1971, s. 230 - 238.
143  Těsnopisecké správy o schůzích Prozatimního Národního shromažděni (ďalej PNS) ČSR, 22. schůze, 16. 1.1946, 

s. 11. 
144  JAŠŠO, E.: Internacionálne vzťahy a bratská spolupráca Sovietskej armády s obyvateľstvom východného Sloven-
ska v období oslobodzovania. In: Historica Carpatica 12. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1981, s. s. 69.
145  BAJCURA, I.: Ukrajinská otázka v ČSSR, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 83. Pozri tiež Prjaše-
vščina, I., č. 18, 24. máj 1945. Bardejovskému  okresu bola poskytnutá finančná pomoc vo výške  9 miliónov, Svidnic-
kému okresu 14 mil., Stropkovskému okresu 16 mil., Medzilaboreckému 13 mil. a Sninskému 12 miliónov korún.
146  Prjaševščina, I., č. 18, 24. máj 1945.
147  VANAT, I.: Narysy novitňoji istoriji Ukrajinciv schidnoji Slovaččyny II (1938 r. –1948 r.),  c.d., s. 253 – 254.
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lekára pripadalo 3,12 obcí, v tomto kraji to bolo až 11,13 obcí. (tabuľka č. 2.)
Tabuľka  1 Zničené a poškodené domy v okresoch severovýchodného Slovenska 148

Okres
(územie)

Počet
Obcí Poškodených domov

Spolu

Z toho zo
zničenými

alebo
poškodenými

domami

Úplne
zničených

Úplne
nespôsobilých

na bývanie

Čiastočne
spôsobilých
na bývanie

Bardejov 71 26 128 61 179
Humenné 46 43 307 101 55
Stará Ľubovňa 30 13 184 24 95
Medzilaborce 47 47 1104 483 2066
Sabinov 69 19 100 38 96
Snina 48 46 686 - 2114
Stropkov 49 46 1575 - -
Svidník 50 49 360 58 1322
Spolu 410 289 4944 765 5927
Východné 
Slovensko 1229 754 11641 3213 14127

SLOVENSKO 3359 1948 21003 9168 63193

Tabuľka 2 Stav zdravotnej starostlivosti na severovýchodnom  
Slovensku k 1. 1. 1947.149

Región

P
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Civilní lekári
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S
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ni
ce

A
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á

Bardejov 71 7 1 1 3 3 47 25 2 - - - 1 - -
Giraltovce 60 2 - - 2 2 36 11 - - - - - - -
Humenné 46 4 - - 2 2 7 7 1 - - 1 - - -
Medzilaborce 47 2 - - 1 1 ?? ?? - - - - - - -
Michalovce 57 7 1 1 2 2 28 23 1 - - 1 - 1 1
Prešov 86 20 7 2 8 14 81 48 2 - - - 3 1 1
Sabinov 69 5 - - 2 3 66 26 - - - - - - -
Snina 48 2 - - 1 1 14 7 - - - - - - -
Sobrance 52 3 - - 1 2 25 24 - 1 - - - - -
Sp. St. Ves 20 1 - - 1 1 6 6 - - - - - 1 1
St. Ľubovňa 30 3 - - 1 2 20 10 - - - - - - -
Stropkov 49 2 - - 1 1 3 3 - - 3 - - 1 -
Svidník 50 1 - - 1 1 3 2 1 11 11 11 1 1 1
V. Kapušany 24 4 - - 1 2 22 19 - - 1 - - - -
Vranov n/T 48 5 - - 2 3 27 7 - - - - - - -
SV Slovensko 757 68 9 4 30 41 385 218 7 1 4 2 4 5 4
Slovensko 3359 1076 359 111 300 444 2456 1968 61 28 18 26 63 48 51

148  Vypočítané podľa Štatistická príručka Slovenska 1947. Štátny plánovací a štatistický úrad. Bratislava 1947, s. 384 
– 385.

149  Spracované podľa Štatistická príručka Slovenska 1947, c.d., s. 356 – 357.
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Ešte výraznejšie tento rozdiel vynikne ak prepočítame koľko ľudí pripadalo na 1 lekára. V Prešovskom 
kraji na jedného lekára v roku 1946 totiž pripadalo 6 352 ľudí, kým celoslovenský priemer bol 3 092 ľudí. 
Ešte horšia situácia bola v ôsmich rusínskych okresoch, v ktorých jeden lekár mal  priemerne na starosti 
8 092 osôb.150 Veľmi vysoká bola detská úmrtnosť. Len v okrese Snina úmrtnosť do jedného roka na 1 000 
živonarodených 
nedosahovala celoslovenský priemer. V ostatných siedmich okresoch ho značne prevyšovala, ako to vidieť 
aj z tabuľky č. 3.

Tabuľka 3 Úmrtnosť detí do 1 roka na 1000 živonarodených k 1. 1. 1947. 151

okres Počet úmrtí detí do 1 roka na 1000 narodených
Bardejov 189,96
Humenné 219,31
St. Ľubovňa 178,29
Michalovce 155,56
Sabinov 168,01
Snina 123,22
Stropkov 158,54
Svidník 168,39
SLOVENSKO 147,90

 Nadmerná migrácia,  katastrofálna bytová situácia, nevyhovujúce hygienické pomery mali veľký vplyv 
na rozšírenie prudko nákazlivých chorôb (najrozšírenejšie škvrnitý týfus), na následky ktorých denne zomierali 
ľudia. Osobitne veľa ľudí zomrelo v okrese Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Snina.152

 Po oslobodení východného Slovenska Povereníctvo zdravotníctva Slovenskej národnej rady začalo 
okamžite akciu na zdolanie epidémie. 5. februára 1945 SNR – delegácia pre oslobodené územie v Košiciach 
poverila Dr. J. Skladala organizáciou zdravotníctva na východnom Slovensku. V Košiciach bola vytvorená 
Ústredná protiepidemická komisia, ktorá v jednotlivých okresoch organizovala brigády zdravotníckych 
pracovníkov na boj proti epidémiám. 20. februára do Košíc pricestovala 1. československá lekárska expedícia 
ministerstva sociálnych vecí československej vlády v emigrácii vedená Dr. Ungarom a O. Šlingom, ktorá so 
sebou priviezla niekoľko ton zdravotníckeho materiálu.153 V boji s epidémiami výrazne pomohli zdravotníci 
4. ukrajinského frontu, ktorí poskytli lôžka a ošetrenie vo vojenskej nemocnici. Neskôr pomohli vytvoriť 
dočasné nemocnice pre civilné obyvateľstvo (Medzilaborce, Giraltovce).154 Pacienti boli hospitalizovaní aj 
v nemocniciach v Užhorode a Veľkom Bereznom.155 Organizovali inštruktáže a dezinfekčné kurzy pre domácu 
zdravotnícku službu, sledovali rozsah a priebeh epidémie a vypomáhali liekmi.156

 Od 1. januára do 1. júla 1945 v tejto oblasti republiky bolo zistených 2.476 prípadov škvrnitého týfu. 
Asi 50% prípadov však ostalo nezachytených. Bola zaznamenaná vysoká 10 – 20% úmrtnosť.157 

150 Tamtiež; I. Vanat uvádza, že kým na jedného lekára v priemere pripadalo 2150 ľudí, tak v Bardejovskom okrese 
5000, Giraltovskom 7500, Staroľubovnianskom 8000, Sobraneckom 9000, Medzilaboreckom 11000, Sninskom 
a Sabinovskom 15000, Svidníckom a Stropkovskom 17000 a v Spišskostaroveskom 18000 ľudí. VANAT, I.: Narysy 
novitňoji istoriji Ukrajinciv schidnoji Slovaččyny II (1938 r. –1948 r.), c.d., s. 253.

151  Štatistická príručka Slovenska 1947, c.d., s. 44 – 47.
152  Prjaševščina, I., č. 17, 17. máj 1945.
153  VANAT, I.: Narysy novitňoji istoriji Ukrajinciv schidnoji Slovaččyny II (1938 r. –1948 r.), c.d., s. 199.
154  Tamtiež, s. 200.
155  A ZRUSR, f. UNRP, a.j. 51.
156  JAŠŠO, E.: Internacionálne vzťahy a bratská spolupráca …, c.d., s. 65.
157  A ZRUSR, f. UNRP, a.j. 179.
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 Protiepidemickým brigádam chýbalo nielen základné vybavenie, ale i zdravotnícky personál, ktorého 
bol všade citeľný nedostatok. Navyše členovia protiepidemických brigád narážali často na nepochopenie 
obyvateľstva i miestnych úradov, čo komplikovalo situáciu pri zisťovaní nových prípadov  týfusu. Členovia 
protiepidemických brigád pracovali v  náročných podmienkach, vystavení denno-denne rôznym stresom. 
Často nemohli zohnať ubytovanie, stravu a z hľadiska hygieny museli žiť aj z vtedajšieho pohľadu v značne 
obmedzených až neprístojných pomeroch. Ako vyplýva z hlásení situáciu komplikovala strašná bieda.  Navyše 
nedostatok zdravotníckych zariadení, zničené komunikácie, absencia dopravných prostriedkov neumožňovali 
izolovať chorých. 
 Napriek tomu bolo nutné zabrániť šíreniu infekčných ochorení, čo bolo zvlášť aktuálne s príchodom 
teplejších jarných dní. Okresné protiepidemické zbory, v jednotlivých obciach pomáhali vytvárať miestne 
oddiely zložené z dobrovoľníkov. Ich úlohou, okrem vyhľadávania chorých a vykonávania dezinfekčných 
prác, bolo aj pochovávanie ľudí, ktorí padli počas frontových bojov a likvidovanie mrcín zvierat. 
Napr. len v okrese Svidník do konca mája 1945 bolo pochovaných 4 200 ľudských mŕtvol a odstránených 
2 500 zdochlín koní. Tieto práce boli značne sťažené nedostatočným vybavením „pohrebných kománd“, a to 
tak technickými ako aj dezinfekčnými prostriedkami158.
 Začiatkom januára 1946 delegácia zdravotníckeho výboru Dočasného národného zhromaždenia 
uskutočnila pracovnú cestu na východné Slovensko, Okrem Vysokých Tatier, kde sa oboznámili so stavom 
protituberkulóznych zariadení, a Košíc, navštívili okresy Michalovce, Sobrance, Humenné, Giraltovce, Stropkov, 
Medzilaborce, Svidník, Bardejov a Prešov.159 Členovia delegácie konštatovali, že pomery na východnom 
Slovensku sú veľmi zlé tak po stránke zdravotnej ako aj sociálnej a to i napriek doposiaľ vynaloženému úsiliu 
všetkých kompetentných inštitúcii. V správe predloženej Dočasnému národnému zhromaždeniu, v rámci 
okamžitej pomoci obyvateľom daného regiónu, považovali za nevyhnutné:

prednostne zabezpečiť výživu obyvateľstva pravidelnými prídelmi a obyvateľom, ktorí nemajú •	
finančné prostriedky poskytovať tieto prídely zadarmo,
okamžite uvoľniť pohotovostné zásoby šatstva a obuvi (zo skladov UNRRA, skonfiškovaného •	
nepriateľského majetku, dobrovoľných zbierok atď.) a tieto v dostatočnom množstve rozdeliť pre 
obyvateľov postihnutých oblastí,
zabezpečiť najnutnejšie ubytovanie obyvateľstva,•	
venovať osobitú pozornosť nastávajúcim a dojčiacim matkám a urýchlene, len za najnutnejších •	
karanténnych opatrení uskutočniť odsun detí do zotavovní, a ostatných zdravotníckych zariadení.160 
V tom čase bolo na prevoz pripravených asi 6 000 detí, ktoré boli podvyživené, rachitické a do 
značnej miery zasvrabené. Ich odsun však viazol pre nedostatok šatstva, obuvi a protisvrabovej 
masti.161

Zdravotnícky výbor DNZ zároveň inicioval organizovanie dobročinných akcií, a to nielen medzi obyvateľmi 
Československa, ale aj medzi krajanmi v zahraničí.
 V priebehu januára a februára 1946 na východné Slovensko bolo vypravených niekoľko vagónov 
najnutnejších liečiv a zdravotníckeho materiálu. Pre chorých bola zabezpečená bezplatná doprava do 
nemocníc. V lete toho istého roku do okresov Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina bolo vyslaných 90 
ošetrovateliek, ku ktorých sa pripojili aj študenti Vysokej školy politických a sociálnych vied v Brne a pražskej 
158  Prjaševščina, I., č. 18, 24. máj 1945.
159  Těsnopisecké správy o schůzích PNS ČSR, 22. schůze. 16. január 1946, s. 9 – 14.
160  Těsnopisecké správy o schůzích PNS ČSR, 22. schůze. 16. január 1946, s. 9 – 14.
161  SNA, f. ÚP SNR, i.č. 234, kart. 266. List Dr. V. Haviara SNR.
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zdravotníckej školy so svojimi pedagógmi. Táto zdravotná expedícia vyšetrila sociálno – zdravotné podmienky 
v približne 17 000 rodinách a zozbierala bohatý štatistický materiál o sociálno – ekonomických podmienkach 
obyvateľov skúmaného regiónu..162

 V rámci akcie zdravotníckej pomoci, zameranej najmä na prevenciu pred nákazlivými chorobami a ich 
prípadnými recidívami, okresom zahrnutým do akcie štátnej pomoci, boli poskytnuté sanitné autá, najnutnejšie 
lieky a ostatný zdravotnícky materiál vrátane niektorých prístrojov. Vo vybraných obciach okresov Svidník, 
Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné, Sobrance a Giraltovce do 15. augusta 1947 bolo na štátne náklady 
vybudovaných 69 vzorových zdravotne nezávadných studní. Počas zdravotnej akcie bolo vyšetrených okolo 
90 000 ľudí a uskutočnená dezinfekcia 37 577 osôb, 6 309 bytov a vyše 100 000 kusov odevov.163

 S pomocou zdravotnej komisie pri UNRP uskutočnil sa nábor miestnych žien a dievčat do kurzov 
pôrodných asistentiek a ošetrovateliek, ktoré organizoval bratislavský zdravotno – sociálny ústav.164

 Materiálna pomoc prichádzala aj od krajanov z USA a Kanady. Okrem individuálnych zásielok svojim 
príbuzným uskutočnili finančnú zbierku pre najviac postihnuté okresy. Napr. Karpatoruské tovaryšstvo 
v Kanade začiatkom roku 1947 poslalo Ukrajinskej národnej rade Prjaševščiny veľkú zásielku bielizne, 
odevov a obuvi pre svojich krajanov postihnutých vojnou.165 Pri normalizácii života na oslobodenom, ale 
spustošenom území, veľkú iniciatívu prejavili miestne správne orgány, pričom vykonali veľký kus práce, pri 
odstraňovaní dôsledkov vojny. 
 
 V roku 2008 a 2009 si pripomíname okrúhle výročia konca prvej a začiatku druhej svetovej vojny. 
Mnohí občania tejto krajiny majú skreslené, predstavy o vojne a utrpení a hrdinstvo chápu ako istú formu 
násilia. Neprávom sa pritom zabúda na hrdinstvo lekárov a zdravotníkov, ktorí sa hrdinami stali nie v zabíjaní, 
ale pri záchrane ľudských životov. Snáď by to mohol byť námet pre študentov a pedagógov na rôzne odborné 
aktivity až po diplomové práce. Okrem toho, že by priniesli nové poznatky, bol by to aj prejav úcty k bývalým 
kolegom lekárom a zdravotníkom, ktorí nasadzovali vlastné zdravie a neraz aj život, ešte aj vtedy, keď ostatní 
sa už na útrapy snažili čo najskôr zabudnúť.

162 VANAT, I.: Narysy novitňoji istoriji Ukrajinciv schidnoji Slovaččyny II (1938 r. –1948 r.), c.d., s. 253 – 254.
163 Tamtiež, s. 254.
164 Tamtiež.
165 VANAT, I.: Narysy novitňoji istoriji Ukrajinciv schidnoji Slovaččyny II (1938 r. –1948 r.), c.d., s. 254.
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K pROBlEMATIKE pOTUlUJÚCEJ SA MláDEžE A DETÍ V ROKOCH 1918 – 1938

Zupková E.

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

V období prvej ČSR sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti začalo s množstvom pozitívnych aktivít, 
ktoré si tieto dve nesmierne dôležité sféry spoločenského života akútne vyžadovali. V oblasti zdravotnej 
starostlivosti to znamenalo zmeny v celkovej organizácii zdravotníctva, systém prípravy personálu a ich 
pôsobnosť, cez prevenciu až po konečné poskytnutie zdravotnej pomoci. Sociálna pomoc bola s tou zdravotnou 
veľmi úzko spojená, rovnako, ako boli choroby spojené s biedou, chudobou a existenčnými problémami. 
V 20. a 30. rokoch 20. storočia sa do pozornosti dostali aj problémy s výchovou a starostlivosťou o deti 
a mladistvých, ktoré sa nekontrolovane pohybovali ulicami miest. Cieľom tohto príspevku je poukázať na 
najzávažnejšie problémy a nedostatky súvisiace so systémom starostlivosti o deti a mládež v medzivojnovom 
období. Zameriame sa na legislatívu a teoretickú líniu riešenia tejto problematiky a na ich praktické 
uskutočnenie.

Systém sociálnej starostlivosti v čSR v rokoch 1918 – 1938
Po skončení I. svetovej vojny, sa celá Európa spamätávala z jej hrôz. V dôsledku vojny a následnej 

hospodárskej krízy sa množstvo ľudí ocitlo bez domova, práce, nevyhnutných životných potrieb a istôt. 
Väčšina obyvateľov novovytvorenej ČSR potrebovala sociálnu ochranu a aspoň čiastočnú pomoc pri riešení 
hospodárskych alebo zdravotných ťažkostí. Krátko po svojom vzniku prevzala ČSR legislatívu bývalej 
monarchie166, ktorú postupne novelizovala, prípadne prijímala nové zákonné opatrenia vzťahujúce sa na 
najrozmanitejšie sféry života jej obyvateľov. Novelizáciou a rôznymi úpravami bývalých rakúskych a uhorských 
zákonov sa riešili aj sociálne problémy obyvateľov republiky, týkali sa predovšetkým nezamestnanosti, 
dôchodkového systému, vyplácania náhrad za zranenia, alebo zaopatrenia vdov a sirôt. 

Celú oblasť sociálnej opatery a pomoci malo pod patronátom Ministerstvo sociálni péče, ktoré bolo 
zriadené v novembri 1918. Štruktúra ministerstva sa počas jeho existencie niekoľkokrát zmenila, no od roku 
1919 boli jeho stabilnou súčasťou 3 odbory, ktoré sa zaoberali starostlivosťou o mládež, starostlivosťou 
o invalidov, bytovou  otázkou, družstevníctvom a odbor zaoberajúci sa ochranou robotníkov, sprostredkovaním 
práce, živnostenskou inšpekciou a sociálnym poistením.167

 Bezprostredne po skončení vojny, tvorili najväčšie skupiny sociálne ohrozeného obyvateľstva v prvom 
rade vojnoví poškodenci, tj. vojaci, ktorí sa vrátili z frontu s trvalým zdravotným poškodením, najčastejšie 
amputáciou končatín, ktoré im bránilo vykonávať svoje pôvodné, alebo akékoľvek iné povolanie.168 Druhú veľkú 
skupinu rizikového obyvateľstva tvorili vojaci, ktorí po skončení vojny nenašli prácu, a na pomoc a podporu 
tak boli odkázané celé ich rodiny. V decembri 1918 bol prijatý zákon č. 63/1918 Zb. z. a n. o podporách, 
ktorým sa zaviedli priame, štátom dotované podpory v nezamestnanosti, na ktoré mali nárok všetci 
československí štátni občania, ktorí boli výživou odkázaní na mzdu, alebo slúžnovské pôžitky a podliehali 
zákonu o bratských pokladniciach. Museli sa však preukázať potvrdením o nemajetnosti a dvakrát do týždňa 
sa hlásiť v sprostredkovateľni práce. Dávky sa potom vyplácali raz za týždeň, no boli nedostatočné, nestačili 
ani na základné potraviny. Nárok na podporu v nezamestnanosti sa pritom nevzťahoval na tak obrovské 
skupiny obyvateľstva akými boli lesní, poľnohospodárski a sezónni robotníci, tiež pracujúci v domácnostiach 
a služobníctvo.
 Nezamestnanosť stále stúpala, enormne sa zvýšila v roku 1921, v čase hospodárskej krízy, navyše 
stále rástli ceny a nedostupnosť potravín, šatstva, liekov. ČSR bola preto nútená pokračovať vo vyplácaní 
166  Zákon č. 11/1919 Zb. z. a n., známy ako recepčná norma, ktorou sa prevzala dovtedajšia platná rakúsko-uhorská 
legislatíva, platná v jednotlivých častiach monarchie.
167  N a území Slovenska sa činnosť ministerstva sociálni péče uskutočňovala prostredníctvom referátu sociálnej sta- N a území Slovenska sa činnosť ministerstva sociálni péče uskutočňovala prostredníctvom referátu sociálnej sta-
rostlivosti pri Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska, od roku 1921 prostredníctvom slovenského oddelenie 
ministerstva sociálni péče.
168  Po roku 1919 bolo v celej ČSR 28 666 vojnových invalidov, ktorí potrebovali ortopedické pomôcky. Starostlivosť 
o nich od apríla 1919 zabezpečovali na tento účel vytvorené zemské úrady, ktoré viedli ich podrobnú evidenciu, rozho-
dovali o pridelení dôchodku, alebo zabezpečovali liečebnú starostlivosť. FALISOVÁ, ANNA : Zdravotníctvo na Sloven-
sku v medzivojnovom období. Bratislava : VEDA, 1999. 
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podpôr, od roku 1922 začala v spolupráci s československým Červeným krížom organizovať aj rôzne 
pomocné akcie, napríklad  ošacovacia, stravovacia akcia, ktoré prebehli v zimných mesiacoch rokov 1922 a 
1923. Cieľom týchto jednorazových akcií bolo zmierniť dopad hospodárskej krízy na takú rizikovú skupinu, 
akou boli deti a mladiství. Práve táto skupina podliehala v dôsledku chudoby, nedostatočnej výživy a opatery 
veľmi ľahko chorobám, alebo sa stávali obeťami zneužívania, prípadne páchali trestnú činnosť.
 Zmenou v systéme poskytovania dávok a podpory v nezamestnanosti bolo uplatňovanie zásad tzv. 
gentského systému169, s ktorým sa v našom prostredí začalo v roku 1925. Jeho podstatou bolo dobrovoľné 
poistenie v nezamestnanosti, nárok na podporu však mali len členovia odborových organizácií, ktorým štát 
v prípade straty zamestnania uhrádzal polovicu podpory, od roku 1930 dve tretiny podpornej dávky. V praxi 
bolo uplatňovanie zásad gentského systému rôzne obmedzované, na Slovensku predovšetkým celkovou 
slabou odborovou organizovanosťou, ako dôsledku nedostatočnej priemyselnej základne a pomalého rozvoja 
priemyselných odvetví v slovenskom prostredí.
 K zásadnej zmene došlo legislatívnou úpravou č. 221/1924 Zb. z. a n., ktorá bola prijatá v roku 1926, 
týkala sa sociálneho poistenia zamestnancov pre prípad staroby, invalidity a choroby. Zosúladilo sa sociálne, 
nemocenské, invalidné a starobné poistenie, poistenec mal nárok na podporu pre seba a svojich rodinných 
príslušníkov, ak povinne zaplatil polovicu výšky poistného, pričom druhú polovicu odvádzal zamestnávateľ.
 Stúpajúci počet obyvateľov ČSR zasiahnutých hospodárskou krízou nútil vládne orgány prijímať aj iné 
opatrenia na pomoc zasiahnutým, hoci aj opatrenia jednorazové, alebo krátkodobé. V roku 1930 tak ministerstvo 
sociálnej starostlivosti začalo organizovať štátne stravovacie akcie pre nezamestnaných prostredníctvom tzv. 
žobračeniek ( forma poukážky) v hodnota 20 Kč týždenne na jednu rodinu. V tejto hodnote si potom mohli 
podporovaní vyzdvihnúť u obchodníkov potraviny, bola to však zanedbateľná suma170, navyše aj táto forma 
podpory bola výrazne obmedzovaná, nevzťahovala sa na sezónnych robotníkov, ľudí, ktorí vlastnili dom, 
pozemok, alebo sa zúčastnili štrajku.

 Vyššie spomínané zákony a nariadenia sa vôbec nevťahovali na mestskú chudobu, teda osoby 
odkázané na verejnú alebo dobrovoľnú pomoc. Vo vzťahu k úplne nemajetným, žobrákom a tulákom sa 
postupovalo podľa chudinských zákonov171, ktoré ČSR tiež prevzala z legislatívy bývalej monarchie, ich povaha 
sa navzájom odlišovala.172 V bývalej uhorskej časti monarchie sa za chudobného pokladala osoba, ktorá 
nebola schopná udržať sa bez verejnej podpory, teda osoba, ktorá nebola schopná pre seba a svoju rodinu 
zabezpečiť tie najpotrebnejšie prostriedky ani z vlastných prostriedkov (majetok, dom, zárobok, dôchodok 
), ani uplatnením právnych nárokov.173 Vo všeobecnosti platilo, že každá obec sa má postarať o svojich 
chudobných, nemajetných, chorých a osoby v núdzi, podmienkou tejto bezplatnej podpory a starostlivosti 
bola domovská príslušnosť, získaná na základe domovského práva.

 Domovská príslušnosť a domovské právo mali v období konštituovania sa novej republiky ďalekosiahly 
význam, pretože boli  podmienkou získania štátneho občianstva, práv a povinností riadneho obyvateľa 
Československej republiky, vrátane práva voliť a byť volený, práva vykonávať zárobkovú činnosť, nároku 
na sociálne zabezpečenie, pomoc v nezamestnanosti atď.174 Podmienky nadobúdania domovského práva 
sa na území bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie odlišovali, legislatíva prvej ČSR sa s týmto nesúladom 
musela čo najskôr vysporiadať, pričom bolo potrebné brať do úvahy medzinárodné zmluvy a napätú situáciu 
v národnostne zmiešanom pohraničí.175 V bývalej rakúskej časti monarchie sa domovské právo priznávalo 
na základe rakúskeho zákona č.222 z 5. decembra 1896, okrem nepretržitého 10-ročného pobytu na území 
obce, bolo podmienkou získania domovského práva výslovné prijatie žiadateľa do zväzku obcou. V uhorskej 
časti monarchie bolo získanie domovského práva oveľa jednoduchšie, väčšina jeho obyvateľov ho získala 
automaticky, bez toho, aby sa oň museli uchádzať, stačil viacgeneračný pobyt rodiny a predkov na jednom 
169  Podľa mesta Gent, kde sa tento systém v roku 1901 prvýkrát použil.
170  Suma 20 Kč v tomto období nestačila ani na jeden chlieb.
171  Okrem toho sa uplatňovali aj trestné nariadenia.
172  TAKÁČ, A. : K otázkam starostlivosti o chudobných v Košiciach v rokoch 1918 – 1929. I n : Historica Carpatica, IX, 
1978, s. 145 – 160.
173  § 146 uhorského zákonného článku č XXII./1886  B.M.
174  Ústavný zákon č. 236 Zb. z. a n., z 9. apríla 1920 o nadobúdaní a strate štátneho občianstva a domovského práva 
v ČSR. 
175  Zjednodušiť túto citlivú a nesmierne komplikovanú situáciu mali pomôcť bilaterálne zmluvy o štátnom občianstve 
a ochrane menšín, ktoré uzavrela ČSR s Rakúskou republikou 7. júna 1920 a Nemeckom 29. júna 1920. Dostupné na:  
http:// www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenoprot/011schuz/s011002.htm
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mieste. Podmienkou bol aspoň 4-ročný nepretržitý pobyt na území obce, bez zaťažovania obecného rozpočtu 
a splnenia si daňových povinností.176

 Ústavný zákon č. 236 z roku 1920 o nadobúdaní a strate štátneho občianstva a domovského práva 
v republike Československej určoval v troch základných bodoch, kto mohol získať československé štátne 
občianstvo.177 Každý, kto nadobudol pred 1. januárom 1910 domovské právo v niektorej z obcí na území 
ČSR, Nemci s riadnym bydliskom na územiach odstúpených Nemeckom Československu, tí, ktorí sa po 
prevrate stali riadnymi československými úradníkmi alebo zriadencami. Druhý a tretí bod sa týkal cudzincov 
a práva opcie, pričom bolo zákonom stanovené dokedy je možné toto právo uplatniť, prípadne ako majú 
postupovať  žiadatelia  o udelenie  československého občianstva.178

Zákon č.236/1920 výslovne stanovil ako podmienku nadobudnutia domovského práva, povinnosť prijatia 
žiadateľa do svojho zväzku, pre mnohých obyvateľov bývalej monarchie sa tak dokladovanie ich domovskej 
príslušnosti, teda aj nároku na československé štátne občianstvo stalo problémom.179 Napätú situáciu 
zhoršilo rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu vo veci záväzného výkladu §10 uhorského zákonného čl. 
XXII./1886, podľa výroku súdu sa nepretržitým 4-ročným pobytom v obci a prispievaním k obecným ťarchám 
domovská príslušnosť automaticky nezískava. O prijatie do obecného zväzku musel žiadateľ výslovne 
požiadať, v zákonnej lehote, a až po kladnom rozhodnutí obce sa konečne získala domovská príslušnosť. Toto 
rozhodnutie súdu bolo naozaj zdrvujúce, bez štátneho občianstva a dávno po uplynutí zákonných lehôt pre 
opciu v prospech iného štátneho občianstva, sa ocitlo toľko obyvateľov ČSR, že vládnym orgánom nezostalo 
nič iné než túto neúnosnú a nespravodlivú situáciu opätovne riešiť. 1. júla 1926 bol prijatý ústavný zákon č. 
152, ktorý priznával československé štátne občianstvo aj tým obyvateľom bývalej monarchie, ktorí pred 1. 
januárom 1910 mali aspoň 4 roky nepretržitý pobyt v niektorej obci na území Slovenska, alebo Podkarpatskej 
Rusi. Súčasne bola určená nová lehota, v ktorej bolo o udelenie občianstva potrebné požiadať.180 Dokazovanie 
domovskej príslušnosti a s ňou späté nadobúdanie práv a povinností, bolo pre väčšinu nemajetných a častokrát 
negramotných obyvateľov ČSR nemožné.
 Počet chudobných, žobrákov a tulákov v mestách bol v 20 a 30 rokoch minulého storočia príliš vysoký, 
títo ľudia, domáci alebo cudzí, znamenali pre mestá predovšetkým enormnú finančnú záťaž. Nejestvovali 
žiadne presné evidencie mestskej chudoby, pre konkrétne mestá, a počet tejto skupiny obyvateľstva sa 
dá len odhadovať. Kvôli odľahčeniu finančného bremena väčšina miest a obcí spolupracovala s rôznymi 
dobročinnými a pomocnými spolkami, ústavmi, ľudovými kuchyňami a útulkami, prípadne sa podieľali na 
organizovaní dobročinných akcií a zbierok. Žobráci a žobranie patrili k obrazu veľkých miest, vnímali sa ako 
nevyhnutné zlo, proti ktorému je nemožné bojovať. Navyše žobranie ako činnosť nebola zákonom zakázaná, 
bola len obmedzená domovskou príslušnosťou a súhlasom kompetentného mestského úradu. 181

 Chudinská starostlivosť sa obmedzovala na minimum, poskytovala sa len tá najnevyhnutnejšie výživa 
a zdravotná opatera pre najbiednejších jedincov, predovšetkým deti a mladistvých. Patrili sem už spomínané 
ošacovacie a stravovacie akcie, od roku 1930 organizovalo ministerstvo sociálnej starostlivosti špeciálne 
pre deti mliečne akcie. Deti  nezamestnaných do 14 rokov dostávali pol litra mlieka denne, v priebehu  rokov 
1932 až 1933 sa týchto mliečnych akcií zúčastnilo 380 000 tisíc detí. Napriek týmto zmierňovacím akciám 
bola dojčenecká úmrtnosť a detská chorobnosť veľmi vysoká, tento stav sa nedarilo zlepšiť už od obdobia 
monarchie.

176  Zákon č.XXII. z roku 1886 . In : Magyar Törvénytár 1884 – 1886. évi Törvényczikkek. Budapest 1897, s. 405 – 445.  
ŠUCHOVÁ, Xénia : Česko-slovenské štátne občianstvo a „lex Dérer“ z roku 1926. In: V premenách stáročí. Zost. NIŽ-
ŇANSKÝ, E. – PETRUF, P., Zvolen : Vyd. Klemo, 2001, s. 159 – 182.
177 Ústavný zákon z 9.4.1920 č.236/1920 Zb. z. a n. 
178 Tamtiež. Posudzovanie žiadostí o udelenie československého občianstva bolo samozrejme ovplyvnené nedôverou 
českých politikov a úradníkov voči tzv. nespoľahlivým a nelojálnym  osobám. Predovšetkým Nemcom a Maďarom.
179  Týkalo sa to predovšetkým Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 
180 PEŠKA, Zdeněk : Československá ústava a zákony s ní souvislé. I. In : Komentované zákony Československé 
republiky, sv. XXXIX., Praha : Československý kompas, 1935, s. 807 – 915. ;  Zpráva výboru ústavne-právneho 
a rozpočtového a iniciatívnom návrhu posl. Dr. Dérera, inž. Nečasa a súdruhov na vydanie zákona o udelení štát-
neho občianstva československého niektorým osobám (tisk225) a o iniciatívnom návrhu posl. Szent-Iványho a súdr. 
(tisk147) o doplnení §u zak.čl.XXII./1886 (tisk 514) Dostupné na : http//www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenoprot/041-
schuz/s041007.htm
181 Uhorský zákonný čl. XI./1879 B.M., pozmenený nariadením z roku 1885. Súčasť legislatívy prevzatej recepčnou 
normou.
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Potulujúce sa deti a mládež
Závažným problémom spätým so systémom sociálnej starostlivosti  a výchovy sa v 20. a 30. rokoch 

minulého storočia stalo potulovanie a žobranie detí  a mladistvých, ktorí húfne zaplavovali predovšetkým 
veľké mestá. Na mestských úradoch a policajných útvaroch sa množili sťažnosti na počet a správanie sa 
týchto detí, problém nezostal nepovšimnutý ani dobovou tlačou.182 Vo veľkomestách, ale aj menších mestách 
sa dennodenne opakovala podobná situácia, desiatky žobrajúcich detí križovali ulice a námestia, buď 
jednoducho prosili o almužnu, alebo predávali kvety, stužky a podobne. Bezpečnostné zložky museli zakročiť, 
četníci žobrajúce deti zadržali, predviedli a zaevidovali, no potom veľmi rýchlo aj prepustili. 183 Četníkom 
a štátnym zamestnancom chýbali konkrétne inštrukcie a reálne možnosti, ako riešiť situáciu tejto zanedbanej 
a opustenej masy detí a mládeže. Pod tlakom zhoršujúcej sa hospodárskej situácie a narastajúceho počtu 
sťažnosti začali štátne orgány postupne prijímať nevyhnutné opatrenia.  

V Bratislave bol zriadený Inštruktorát ministerstva sociální péče o mládež s pôsobnosťou pre Slovensko, 
jeho činnosť bola skôr kontrolná a poradná. Ministerstvo koordinovalo svoj postup voči zanedbaným 
a opusteným deťom aj v spolupráci s dvoma  zemskými spolkami zameranými na starostlivosť o mládež. 
Z hľadiska legislatívneho bola aj vo sféra starostlivosti o deti a mládež  badateľná dvojkoľajnosť, v bývalej 
rakúskej a uhorskej časti monarchie sa uplatňovali iné zákony a nariadenia, ktoré sa však po roku 1918 stali 
súčasťou československej legislatívy.184 

Starostlivosť o siroty prevzal na seba štát, prostredníctvom poručenských súdov a krajinských spolkov 
starostlivosti o mládež sa rozhodovalo o ich ponechaní v opatere štátu, alebo umiestnení v pestúnskej rodine. 
Keďže v celej ČSR bolo len niekoľko štátnych detských domovov, z toho najväčší v Košiciach, v ústavnej 
opatere zostávali spravidla len choré deti. Deti spôsobilé na výchovu v rodinách boli zverované pestúnom 
v súlade so zákonom č. 256/1921 Zb z. a n.

Postup bezpečnostných zložiek voči žobrajúcim a potulujúcim deťom sa koncom 20. rokov ustálil 
v niekoľkých základných bodoch. Deti a mladiství boli četníkmi zaistení a podrobení lekárskej prehliadke, 
následne boli vypočuté s cieľom zistenia rodinných pomerov. Bezpečnostné zložky potom kontaktovali rodičov 
alebo pestúnov a snažili sa o zjednanie nápravy, v prípade, že šlo o ojedinelý prípad žobrania a potulky detí 
a rodinné pomery boli vyhovujúce, deti sa vrátili späť k svojím rodičom, alebo pestúnom. Ak boli zistené 
nevyhovujúce rodinné pomery, alebo ak rodičia a pestúni sami nútili deti žobrať, takéto deti boli zverené do 
opatery štátu, v ústavnej forme s cieľom vhodnej prevýchovy.185

Výber vhodnej pestúnskej rodiny bol v slovenskom prostredí problematický, pred vznikom ČSR sa 
totiž pestúnske rodiny, aj pre slovenské deti vyberali výhradne z oblasti centrálneho Uhorska. Pre slovenské 
rodiny to bolo čosi nové, neznáme. V prípade zverenia detí do pestúnskej starostlivosti sa veľmi často stávalo, 
že zverenci boli zneužívaní ako lacná pracovná sila, boli nútení žobrať, alebo dokonca vykonávať závažnú 
trestnú činnosť. Podľa platnej legislatívy deti a mladiství neboli trestnoprávne zodpovední, a aj za vykonanie 
vážneho zločinu boli potrestaní len sprísnenou ústavnou výchovou.186 

Najväčší československý štátny detský domov fungoval v medzivojnovom období v Košiciach, v jeho 
opatere boli zväčša choré deti, z územia celej republiky. Chovanci domova trpeli mnohými ochoreniami, 
najčastejšie to boli tuberkulóza, pľúcne a kožné ochorenia, infekcie a samozrejme nedostatočná výživa. 
Práve slabá výživa detského organizmu sa podpisovala po vysokú úmrtnosť detí, hlavne v kojeneckom veku. 
V rokoch 1923 – 1927 bolo v ústavnej opatere Československého štátneho detského domova 2925 detí, 
z toho viac ako 1/3 sa nedožila druhého roku života.187

182 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1945/1950, kar. Č. 522.
183 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1945/1950, kar. Č. 522.
184 Boli to predovšetkým  uhorský zákonný čl.20/1877, ktorý robil rozdiely medzi manželskými a nemanželskými deťmi, 
stanovoval povinnosť rodičov starať sa  o dieťa až do veku dospelosti, teda 21 roku.  Tiež uhorské zákonné čl. č. 8. 
a 21 z roku 1921, ktoré určovali osobu, inštitúciu povinnú hradiť náklady spojené s liečbou a starostlivosťou o opuste-
né dieťa.  Podmienky, za ktorých sa dieťa považovalo za opustené určoval uhorský výnos ministerstva vnútra z roku 
1903.
185 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1945/1950, kar. Č. 522. Inštrukcie z mesta Bratislava, rok 
1929. 
186 Zákonný čl. 48/1931 Zb. z. a n. Išlo predovšetkým o posudzovanie takých trestných činov, za ktoré by bola plnoletá 
osoba odsúdená až na doživotie. ; FALISOVÁ, ANNA : Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období. Bratisla-
va: VEDA, 1999.
187 Štátny archív Košice, f. Československý štátny detský domov 1903 – 1949.
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Košice boli aj sídlom najväčšieho prevýchovného ústavu pre mládež v ČSR. Komenského ústav pre 
výchovu opustenej mládeže predstavoval obrovský komplex pozostávajúci zo škôl, remeselných dielní, záhrad, 
ubytovacích miestností a zdravotných zariadení, v ktorých boli zverení chovanci188 pripravovaní na zaradenie 
do spoločnosti. Jeho súčasťou bolo aj oddelenie so sprísnenou výchovou a dozorom, sem patrili chlapci so 
súdom nariadenou prevýchovou.189 Komenského ústav fungoval v podstate ako štátna polepšovňa, vyskytli 
sa však aj ojedinelé prípady, keď  chovanci tohto ústavu navštevovali najlepšie stredné školy v meste.190

Starostlivosť o deti a mladistvých predstavovala v medzivojnovom období závažný spoločenský 
problém, ktorý sa pod tlakom hospodárskych problémov a celospoločenskej povojnovej krízy neustále 
stupňoval. Deti sa stali rizikovou skupinou, najcitlivejšie reagovali na nedostatočnú výživu, zdravotnú opateru 
a samozrejme aj výchovu. Tento stav prinútil kompetentne orgány riešiť problém starostlivosti o deti centrálne, 
teda garantom výchovy a opatery sa v prípade zlyhania rodičov a pestúnov stal štát. Napriek všetkým snahám 
sa nepodarilo odstrániť smutný dobový obraz miest s množstvom žobrajúci a túlajúcich sa detí.

188 Len chlapci.
189 Mali prísny režim, špeciálnych vychovávateľov a na rozdiel od ostatných chovancov ústav nesmeli opustiť.
190 Jubilejný almanach mesta Košíc a východného Slovenska. Košice 1928.
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AKTUálNE pROBlÉMy S VýSKyTOM KlIEŠťOV NA SlOVENSKU
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4Žilinská univerzita, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina

Úvod
Slovensko vzhľadom na jeho centrálne geografické postavenie v Európe na rozhraní Panónskej a Karpatskej 
oblasti má veľmi pestré zastúpenie klimatických oblastí, vegetačných pásiem, ekosystémov, krajinných prvkov 
či biotopov. Preto je ideálnym modelom pre výskum dôsledkov globálnych zmien na prírodnú ohniskovosť 
nákaz, odhad vývoja rizika vzniku či šírenia infekčných ochorení s cieľom definovať možné prognózy a navrhnúť 
účinné preventívne opatrenia použiteľné v širšom geografickom rámci, minimálne v strednej Európe.

Kliešte (vektory, prenášače)
Kliešte sú bezpochyby najvýznamnejšou a najobávanejšou skupinou krv cicajúcich parazitov prenášajúcich 
celý rad závažných patogénov. Na Slovensku sa fauna kliešťov podrobnejšie skúmala od začiatku 50. rokoch 
minulého storočia. Podrobne boli preskúmané celé oblasti východného, stredného a západného Slovenska, 
najmä v súvislosti s epidémiami kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy, hemogagickej horúčky s renálnym 
syndrómom a ďaľších zoonóz. V priebehu polstoročia však dochádzalo k rôznym zmenám v životnom 
prostredí parazitov, čo postupne viedlo k vzniku nových ohnísk epidémií, resp. aj vzniku nových prenosných 
chorôb, na prenose ktorých sa kliešte podieľajú. Na území Slovenska je známych 20 druhov ixodových 
kliešťov, z ktorých je najmenej 7 epidemiologicky významných priamo pre človeka alebo domáce zvieratá. 
Je to kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), kliešť lužný (Haemaphysalis concinna), kliešť stepný (Haemaphysalis 
punctata), kliešť lesostepný (Haemaphysalis inermis), pijak lužný (Dermacentor reticulatus ) a pijak stepný 
(Dermacentor marginatus). Uvedené kliešte sa vyznačujú externým typom parazitizmu, t.j. svojho hostiteľa 
aktívne vyhľadávajú na vegetácii. Okrem nich sú zastúpené aj hniezdne alebo hniezdno-norové druhy z rodu 
Ixodes. Z nich sa človek alebo domové zvieratá stretávajú s kliešťom ježím Ixodes hexagonus. Príležitostne 
je k nám importovaný kliešť Ripicephalus sanguineus z oblastí stredomoria, no zatiaľ je neschopný prežívania 
v našich klimatických podmienkach. Ďalšie hruhy sú možné ako importované. Neočakávajú sa zásadné 
zmeny v druhovom zložení kliešťov na Slovensku, ale v ich geografickom  rozšírení, sezónnosti, zmene ich 
hostiteľov a parazitohostiteľských vzťahov a najmä v epidemiologickom význame. Otvorená je otázka najmä 
v súvislosti s „vysychaním“ južných oblastí a zvyšovaním vlhkosti v horských oblastiach Slovenska.

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Je to náš najrozšírenejší a najvýznamnejší kliešť o ktorom bolo nazhromaždených najviac poznatkov o ekológii 
i epidemiológii na Slovensku. Limitujúcim faktorom pre výskyt tohoto euroázijského druhu sú okrem prítomnosti 
vhodných hostiteľov klimatické podmienky, hlavne vzdušná vlhkosť a teplotné rozmedzie (od 5 –7oc do 32oC). 
Je rozšírený po celom Slovensku, predovšetkým v listnatých a zmiešaných lesoch, na lúkach a pasienkoch 
do nadmorskej výšky 600-800 m n.m., ale podľa novších údajov z Českej republiky aj nad 1000 m n.m. Aj na 
Slovensku sa jeho rozšírenie výrazne mení. Zistili sme ho aj v mestských parkoch Košíc (Peťko a kol., 1996). 
Zaznamenali sme nárast jeho početnosti aj v Podtatranskej kotline, čo je sprevádzané zvýšeným výskytom 
ochorení ľudí a zvierat na lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu a ďalšie choroby so zatiaľ neznámim 
pôvodcom (Majláthová a kol. 2004, 2005). Známy je ako prenášač vírusu kliešťovej encefalitídy, spirochét 
Borrelia burgdorferi sensu lato, baktérií Francisella tularensis, Listeria sp., Erysipelothrix, Coxiella burnetti, 
pravdepodobne aj Anaplasma phagocytophyluma a Ehrlichia sp. Kliešť obyčajný je trojhostiteľský druh so 
širokým spektrom hostiteľov. Človeka napádajú všetky tri vývinové štádiá. Významnými sú predovšetkým 
drobné zemné cicavce (Labuda a kol. 1989, Stanko 1991, Stanko a Miklisová 2000, 2003, Stanko a kol. 
2004), plazy, najmä jašterice v stepných a suchších oblastiach, vtáky, ale aj túlavé psy a mačky najmä 
v mestách. Predpokladá sa ich význam pri udržiavní ohnísk zoonóz v mestských aglomeráciách (Peťko 
a kol., 1996, Stanko a kol., 2002). 
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Pijak lužný (Dermacentor reticulatus )
Je spolu s druhom Dermacentor marginatus naším najväčším kliešťom. Tento palearktický druh sa vyskytuje 
v teplých nížinných oblastiach na miestach s vyššou vlhkosťou, často spoločne s kliešťom lužným. Sú to 
predovšetkým lužné lesy, vlhké lúky a lesné pasienky pozdĺž Dunaja a Moravy a na východnom Slovensku pri 
riekach Latorica, Tisa a Bodrog, v poslednom období rozširuje svoj areál smerom na sever a častý je pozdĺž 
Laborca až pod Vihorlat (Peťko a kol.). V Poľsku je po pravom brehu Visly je rozšírený až po Baltické more. 
Dospelé kliešte sú aktívne už skoro na jar, pravidelne však od začiatku marca. Vrchol aktivity dospelých kliešťov 
pripadá na obdobie od začiatku apríla do začiatku mája. Druhú vlnu dospelcov možno v teréne zastihnúť na 
jeseň v septembri a októbri. Vývojový cyklus prebehne zvyčajne behom jednej vegetačnej sezóny. Jeho 
rozšírenie sa spája s epidemickým výskytom babeziózy psov na južnom a východnom Slovensku (Majláthová 
a kol. 2004). Pijak lužný je prenášačom vírusu kliešťovej encefalitídy, vírusu japonskej B encefalitídy, konžskej 
encefalomyelitídy, Rickettsia slovaca, Francisella tularensis, Brucella sp., Listeria sp., Erysipelothrix, Babesia 
spp., Nuttallia spp.,.

Pijak stepný (Dermacentor marginatus)
Vyskytuje sa na biotopoch lesného a lesostepného charakteru so suchomilnými rastlinnými spoločenstvami. 
Jeho domovinou je Stredomorie, na Slovensku sa vyskytuje v Slovenskom Krase alebo Krupinskej planine, 
kde v 50-tych rokoch bol kalamitne premnožený. Vývinový cyklus je najčastejšie jednoročný, dospelce 
v prírode nachádzame skoro na jar  a na jeseň, larvy a nymfy v lete. Hostitelia dospelcov sú väčšie cicavcoch 
(kone, dobytok, ovce, kozy, prasatá, srnce, jelene, psy, líšky). Nymfy cicajú na menších cicavcoch (králiky, 
zajace, psy) ale aj na jeleňoch, srnách a kozách. Larvy vyhľadávajú hostiteľa predovšetkým medzi drobnými 
hlodavcami a hmyzožravcami, boli však nájdené aj na psoch, tchoroch a mačkách. Prenášané patogény: 
vírus kliešťovej encefalitídy, vírus japonskej B encefalitídy, konžskej encefalomyelitídy, Rickettsia slovaca, 
Babesia spp..

Kliešť lužný (Haemaphysalis concinna)
Kliešte rodu Haemaphysalis fylogeneticky patria medzi najstaršie druhy kliešťov. Vývojový cyklus je 
najčastejšie troj-ročný, do okruhu hostiteľov patria dobné zemné cicavce, jašterice a vtáky pre subadultné 
štádia, väčšie domáce a divožijúce kopytníky a mäsožravce sú hostiteľmi adultných štádii. Človeka 
napádajú všetky vývojové štádia.  Kliešť lužný je euroázijský druh. Vyskytuje sa v oblastiach s miernou a 
vlhkou klímou, najmä v záplavových oblastiach nížinných lesov, väčšinou listnatých, menej ho nachádzame 
v zmiešaných lesoch. Na Slovensku sa vyskytuje v sprievode pijaka lužného a kliešťa obyčajného, avšak o 
jeho výskyte na Slovensku je málo údajov. Dospelce sú aktívne od polovice apríla s maximom v júni a júli. 
Prenášané patogény: vírus kliešťovej encefalitídy, Rickettsia siberica.

Kliešť stepný (Haemaphysalis punctata)
Vyskytuje sa prevažne v teplých oblastiach s miernou zimou, často v miestach výskytu pijaka stepného. Je to 
palearktický druh, v Európe známy aj ako kliešť ovčí.  Despelce sa objavujú na vegetácii od konca marca do 
júna a v októbri. Jeho výskyt na Slovensku je málo prebádaný.
Prenášané patogény: Babesia spp., vírus kliešťovej encefalitídy, Brucella spp.

Kliešť lesostepný (Haemaphysalis inermis)
V teplých oblastiach obýva listnaté a zmiešané lesy, zriedka vyslovene stepné biotopy. Známy je jeho výskyt 
v Slovenskom Krase. Dospelce sú aktívne od začiatku apríla do konca júna. Celý vývinový cyklus býva 
zvyčajne ukončený za 2-3 roky. Hostiteľmi sú väčšie aj menšie cicavce. 
Prenášané patogény: vírus kliešťovej encefalitídy.

patogény
Relatívne dobre poznáme rozšírenie vírusu kliešťovej encefalitídy na Slovensku a miesta s najväčším rizikom 
nákazy, tzv. prírodné ohniská. Napriek tomu, že je dostupná účinná vakcína, v období posledných niekoľkých 
rokov prípadov ochorení pribudlo a tento trend má, zdá sa, trvalejší charakter. Lymská borelióza (l.b.) predstavuje 
veľmi aktuálny diagnostický a terapeutický problém súčasnej humánnej a veterinárnej medicíny so závažným 
verejno-zdravotným aj ekonomickým dosahom. Významné pokroky sa dosiahli pri štúdiu ekológie B.b.s.l. 
zavedením molekulovogenetických metód na detekcie borélií a štúdium cirkulácie jednotlivých genospecies 
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v ohniskách. Tak sa zistilo, že tri sérotypy B. garinii sú druhovo špecifické pre vtáky a jeden sérotyp (04) 
koluje prostredníctvom drobných hlodavcov. B. afzelii  je špecifická pre drobné cicavce. Ďalším významným 
zistením bolo rozlíšenie kompetentných a nekompetentných hostiteľov B.b.s.l., čo posunulo výskum ekológie 
i epidemiológie výrazne dopredu. Do radu Rickettsiales patria aj ďalšie, gram – negatívne pleomorfné, zväčša 
kokovité baktérie, napádajúce bunky krvného systému teplokrvných stavovcov, pôvodne nazývané ehrlichie. 
Po dôkladnej analýze ich genómu (Dumler a kol., 2001) sa rozdelili na  rod Ehrlichia (E. chaffeensis, E. muris 
a E. canis), napádajúce monocyty a na rod Anaplasma (A. phagocytophillum), parazitujúce v neutrofiloch 
(granulocyty). Vysoký predpoklad výskytu ehrlichiózy je daný aj skutočnosťou, že ochorenie sa veľmi často 
dáva do súvisu s výskytom lymeskej boreliózy. Literárne údaje uvádzajú, že až 11% pacientov infikovaných 
B. burgdorferi je pozitívnych na anaplazmózu (Derdáková a kol, 2003). 

Zoznam bibliografických odkazov

DUMLER, J.S., BARBET, A.F., BEKKER, C.P.J., DASCH, G.A., PALMER, G.H., RAY,S.C., RIKIHISA, Y., 1. 
RURANGIRWA, F.R.: Reorganization of genera in the families Rickettsiaceae and Anaplasmataceae 
in the order Rickettsiales: unification of some species of Ehrlichia with Anaplasma, Cowdria with 
Ehrlichia and Ehrlichia with Neorickettsia, descriptions of six new species combinations and designation 
of Ehrlichia equi and “HGE agent“ as subjective synonyms of Ehrlichia phagocytophila. In Int. J. Syst. 
Evol. Microbiol. Vol. 51, No. 6 (2001), p. 2145-2165 
DERDAKOVA M, BEATI L, PET‘KO B, STANKO M, FISH D. Genetic variability within 2. Borrelia 
burgdorferi sensu lato genospecies established by PCR-single-strand conformation polymorphism 
analysis of the rrfA-rrlB intergenic spacer in ixodes ricinus ticks from the Czech Republic. Appl 
Environ Microbiol. 2003,69, 509-16.
LABUDA M., LYSÝ J. & KRIPPEL E. 19893. . Kliešte Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna  a 
Dermacentor reticulatus (Acarina, Ixodidae) na drobných zemných cicavcoch vybraných lokalít 
západného Slovenska. Biológia, Bratislava 44: 897–909.
MAJLÁTHOVÁ V., PEťKO B., ŽOFČÁKOVÁ G.: Babezióza na východnom Slovensku.  Zborník 4. 
referátov a posterov z Medzinárodnej vedeckej konferencie Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 
konanej 9-10.9.2004 v Košiciach. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra infekčných 
a parazitárnych chorôb, 2004, 365-368
PEťKO, B., PETERKOVÁ, J., TRESOVÁ, G., PROKOPČÁKOVÁ, H., ČISLÁKOVÁ, L.,  STANKO, M.: 5. 
Seasonal prevalence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks in Košice park forest. In: Hygienic 
and Ecological Problems in Relation to Veterinary Medicine. Košice: Štátna veterinárna správa  SR, 
1996, p.213-220 (ISBN 80-967536-4-9).
PEťKO, B., ŠTEFANČíKOVÁ, A., TRESOVÁ, G., PETERKOVÁ, J., ŠKARDOVÁ, I.,  PROKOPČÁKOVÁ, 6. 
H., ČISLÁKOVÁ, L.: Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) ako zdroj infekcie ľudí a psov pôvodcom lymeskej 
boreliózy. In: Slovenský veterinársky časopis, 1996, roč. 21,  s.313-319.
STANKO,  M., FRIČOVÁ, J., MOŠANSKÝ, L., NADZAMOVÁ., D., PEťKO., B. 2002. Drobné cicavce 7. 
a ektoparazity v prírodnom ohnisku boreliózy modelového územia Košíc; 100-103. In: Peťko, B., Juriš, 
P. (eds.): Kliešťami prenášané infekčné choroby a iné zoonózy: Zborník z konferencie, 19.-20. októbra 
2001, Košice.
STANKO M., FRIČOVÁ J., SCHNIEREROVÁ E., MOŠANSKÝ L. & MARDZINOVÁ S.8.  2004. Fauna 
drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia, Carnivora) okolia Rozhanoviec (Košická kotlina). Natura 
Carpatica 45: 107–116.
STANKO, M.,  MIKLISOVÁ, D. 2000a. Host - parasite relatioships between two ectoparasite groups 9. 
(Ixodida, Mesostigmata) and two rodent species in lowland ecosystem of Slovakia, p. 23-36.  In: 
Buczek  A., Blaszak Cz. (eds.): Stawonogi pasozytnicze i alergogenne. Lublin, 2000, 235 p. 
STANKO, M., MIKLISOVÁ, D.10.  2003. Host – parasite relationships among ectoparasites (Siphonaptera, 
Mesostigmata, Ixodida) and herb-field mouse (Apodemus microps; Rodentia) in lowland ecosystems 
of Slovakia; p. 53-62. In: Buczek A. & Blaszak, Cz. (eds.) : Stawonogi i żiwiciele. medycynie, Poland, 
Lublin, 476 pp.

Práca bola finančne podporená grantom APVV LPP-0341-06, APVV-0108-06 a VEGA 2/6163/26.

Peťko B., ...:    Aktuálne problémy s výskytom kliešťov na Slovensku



 RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI  - 14. - 15. 11. 2008 506

HUMáNNA gRANUlOCyTáRNA ANAplAZMóZA NA SlOVENSKU
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Stankovič I. 5, Hrkľová G. 6, Pochybová J.4, Peťko B. 1 
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4Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Infekčné oddelenie, ÚVN SNP, Ružomberok

5Klinika infektológie a geografickej medicíny, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
6Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Úvod
Humánna granulocytárna anaplazmóza je infekčné ochorenie ľudí a zvierat spôsobené baktériou 

Anaplasma phagocytophilum z čeľade Anaplasmataceae. Ochorenie u ľudí bolo prvý krát detegované v roku 
1990 v USA u šiestich pacientov, z ktorých dvaja na následky infekcie zomreli. Prvý európsky prípad bol 
opísaný v roku 1997 v Slovinsku (Petrovec et al., 1997). Odvtedy bolo v rámci Európy hlásených 22 pacientov 
s potvrdenou diagnózou granulocytárnej anaplazmózy (GA). Konkrétne, v roku 1999 bol potvrdený prvý 
prípad v Holandsku (van Dobbenburgh et al., 1999), v roku 2000 v Španielsku (Oteo et al., 2000), v roku 2001 
vo Švédsku (Karlsson et al., 2001) a Poľsku (Tylewska-Wierzbanowska et al., 2001), v roku 2002 v Českej 
republike (Hulinská et al., 2002), v roku 2003 vo Francúzsku (Remy et al., 2003) a Taliansku (Ruscio and 
Cinco, 2003) a v roku 2006 v Rakúsku (Walder et al., 2006). Zvýšené titre protilátok proti A. phagocytophilum 
boli detegované séroepidemiologickými štúdiami aj z ďalších krajín, vrátane Slovenska (Kociánová et al., 
2008). Séroprevalencia sa pohybuje na úrovni 1,5-28% u ľudí, ktorí udávajú pricicanie kliešťa alebo výskyt 
v endemickej lokalite a 0-2,9% u darcov krvi (Blanco and Oteo, 2004).   

A. phagocytophilum je obligátna intracelulárna, gramnegatívna, kokobacilárna baktéria, ktorá napáda 
bunky hematopoetického systému, najmä neutrofily, a spôsobuje ich deštrukciu. Po infikovaní granulocytu 
sa baktéria množí pozdĺžnym delením vo fagozóme a vytvára mikrokolónie, ktoré nazývame moruly. Zároveň 
inhibuje splynutie fagozómu s lyzozómom zatiaľ neznámymi mechanizmami. Po 10 až 14 dňoch od infikovania 
A. phagocytophilum opúšťa bunku exocytózou alebo lýzou (Blanco and Oteo, 2004). Pre cirkuláciu patogénu 
v prírodnom ohnisku je nevyhnutná prítomnosť jeho vektora, ktorým je v podmienkach Európy kliešť obyčajný, 
Ixodes ricinus. Kompetentným rezervoárom, teda zdrojom infekcie v prírodnom ohnisku, sú jelenia a srnčia 
zver (Cervus elaphus, Capreolus capreolus) a hlodavce (Brouqui, 1999). Okrem týchto zvierat bola A. 
phagocytophilum na území Slovenska detegovaná aj v tkanivách kamzíka vrchovského (Rupicapra rupicapra 
ssp. rupicapra) a diviakov (Sus scrofa) (Víchová et al., 2008). Človek predstavuje v cirkulácii patogénu tzv. 
„death end“ hostiteľa, teda slepý článok v ďalšom šírení infekcie (Bakken and Dumler, 2006).

Granulocytárna anaplazmóza sa u človeka prejavuje ako nešpecifické ochorenie s periodickými 
návalmi horúčky (>38°C), bolesťami hlavy, arthralgiami a myalgiami. Tiež sú časté abnormality v krvnom 
obraze ako trombocytopénia a leukocytopénia. Inkubačná doba ochorenia je 5-21 dní po pricicaní kliešťa 
alebo po výskyte v endemickej lokalite. Akútna infekcia sa prejaví u chronicky chorých, starých alebo 
asplenických pacientov, u zdravých jedincov väčšinou prebehne latentná forma ochorenia (Blanco and Oteo, 
2004). V diagnostike je nevyhnutný odber plnej krvi pred nasadením antibiotickej liečby, odber séra pre 
diagnostiku protilátok sa uskutočňuje pri prvej návšteve lekára a po 14-21 dňoch pre stanovenie možnej 
sérokonverzie. Pri  pozitívnych výsledkoch imunofluorescencie sa odporúča potvrdiť diagnostiku Western 
blotom, čím sa vylúči možnosť falošnej pozitivity (Aquero-Rosenfeld et al., 2002).

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť prítomnosť DNA A.p. metódami PCR a detegovať antianaplazmové 
protilátky metódou nepriamej imunofluorescencie u suspektných pacientov z endemických lokalít 
Slovenska. 

Materiál a metodika
V našom výskume sme vyšetrili 50 pacientov zo štyroch lokalít Slovenska - Košíc, Ružomberka, 

Trenčína a Bratislavy, u ktorých sa v anamnéze objavili spomínané príznaky a zároveň pacient uvádzal 
pricicaného kliešťa alebo pobyt v prírode. Izolácia DNA z krvi pacientov bola uskutočnená komerčným 
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izolačným kitom Dneasy Blood and Tissue Kit (Qiagen) a úspešnosť izolácie bola následne overená PCR 
amplifikáciou ~145 bp dlhého úseku mitochondrálneho génu 12S rDNA. Pozitívne vzorky boli ďalej vyšetrené 
nested PCR, v ktorej sme amplifikovali ~546 bp dlhý fragment génu pre 16S rRNA. Sérum pacientov sme 
vyšetrili imunofluorescenčnou metódou na prítomnosť protilátok IgM a IgG komerčným setom (Focus 
Diagnostics, USA).

Výsledky
 Z výsledkov, ktoré sme získali sa nám u pacientov nepodarilo PCR metódou detegovať prítomnosť A. 
phagocytophilum. U tých istých pacientov sme vyšetrovali prítomnosť protilátok IgG a IgM proti tejto baktérii.  
Zistili sme pozitívny end-point titer 1:20 IgM protilátok u pacienta z Ružomberka, ktorý vo svojej anamnéze 
neuviedol pricicaného kliešťa. Pre kontrolu sme požiadali o kontrolný odber plnej krvi a séra u tohto pacienta 
päť mesiacov po prvom odbere. Vyšetrenie krvi PCR metódou i sérologické stanovenie protilátok IgM a IgG 
bolo negatívne. 

Obrázok1 Pozitívny výsledok IFA  u pacienta z Ružomberka

Diskusia a záver
V našom výskume sme zistili 2 % prevalenciu anti-anaplazmových protilátok u pacientov s kliešťovou 

a horúčkovitou anamnézou zo štyroch oblastí Slovenska, porovnateľnú s prevalenciou v skupine darcov 
krvi (Blanco and Oteo, 2004). Pacient s pozitívnym titrom IgM protilátok neuvádzal vo svojej anamnéze 
pricicaného kliešťa, no keďže okrem antianaplazmových IgM protilátok boli u neho detegované aj antiboréliové 
IgM protilátky, dá sa predpokladať, že pricicaného kliešťa nepostrehol. Naše výsledky nie sú porovnateľné 
s výsledkom Kociánovej a kol. (2008), ktorá v roku 2008 zistila u pacientov s potvrdenou alebo predpokladanou 
lymskou boréliozou 25% prevalenciu IgG protilátok proti A. phagocytophilum. 32 % séroprevalencia IgG 
protilátok v skupine ľudí s rizikovým povolaním (lesníci, farmári, veterinári) bola zaznamenaná na Cypre 
(Chochlakis et al., 2008), 17,7 % pozitivita v Poľsku (Cisak et al., 2005). V Taliansku bola zistená prevalencia 
0,6 %, pričom pozitívne výsledky imunofluorescencie (8,8 %) boli potvrdené Western blotom, ktorý vylúčil 
falošne pozitívne výsledky (Cinco et al., 2004). Je preto potrebné v budúcnosti trvať na dvojstupňovom 
vyšetrení sér pacientov, aby boli získané relevantné údaje.
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EDUKáCIA V pRAXI

Višňovská D.,  Urbanová B. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Levoča

Edukácia  je súčasťou  ošetrovateľstva a má mnohostranný význam. Edukáciu chápeme v najširšom 
ponímaní ako proces výchovy a vzdelávania. Výchova k zdraviu je jednou z oblastí edukácie a zároveň 
obsahom edukačnej činnosti sestier. Edukácia 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.

Edukácia = lat. educo, educere – vyviesť
                         educo, educare – vychovávať, vypestovať, vyživiť
Označuje teda spoločne proces výchovy a vzdelávania.

Edukácia – znamená:
vzdelávanie, ako sústava inštitucionálne organizovaných aktivít,- 
slovné spojenie „ výchova a vzdelávanie“,- 
výučba /učiteľstvo/ a mimo výučbová výchova,- 
výchova v širšom slova zmysle.- 

Determinanty edukácie:
edukant - ktorýkoľvek subjekt učenia bez ohľadu na vek či typ prostredia- 
edukátor – označuje nielen učiteľa, ale aj lektorov, inštruktorov, vychovávateľov...- 
edukačné konštrukty – teórie, modely, scenáre, plány, ktoré nejakým spôsobom  - 

                                           určujú, alebo ovplyvňujú edukačné procesy
edukačné prostredie – miesto, kde sa edukácia realizuje (Magerčiaková, 2008, s. 8)- 

Edukáciu v ošetrovateľstve rozdeľujeme na:
základnú – ak jednotlivec alebo skupina neboli ešte o informatike informovaní-
komplexnú – realizovanú v edukačných kurzoch-
reedukačnú – pokračujúcu, rozvíjajúcu a naprávajúcu, ktorá nadväzuje na predchádzajúce -
vedomosti

EDUKAČNÝ PROCES
Zámerný, cieľavedomý, plánovaný proces. Pozostáva ako OSP (ošetrovateľský proces) z 5 fáz: posudzovania, 
diagnostiky, plánovania, realizácie a vyhodnotenia.

Edukačný proces /Ep/ v ošetrovateľstve:
predstavuje určitú formu odovzdávania konkrétnych informácií, ktoré sa uskutočňuje v špecificky -
pripravenom prostredí v rámci vzájomnej interakcie sestry a  p/k (pacient/klient) – učiaceho sa,
je vytvorený zámerne na to, aby sa niekto niečo naučil,-
je to dynamický vzájomný vzťah medzi sestrou a p/k – učiacim sa,-
je to výchovný a vzdelávací proces a takto ho treba chápať. -

Je súčasťou OSP

Typy výchovno- vzdelávacích cieľov:

Existujú tri druhy cieľov – podľa toho, čo chce sestra prostredníctvom edukácie dosiahnuť.
kognitívne ciele – „vedieť“1. 

sústreďujú sa na poskytovanie informácií, vysvetľovanie, na to aby p/k informácie pochopil a tým •	
zlepšil svoje vedomosti,
zahŕňa myslenie, poznanie, porozumenie.•	
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afektívne ciele – „cítiť“2. 
zameriavajú sa na postoje, presvedčenie, záujmy, zážitky, hodnoty a názory,•	
predovšetkým sa sústreďujú na emócie, na silné pocity,•	
ciele v emocionálnej oblasti sa zaoberajú objasňovaním, utváraním, zmenou p/k postojov, •	
presvedčenia a hodnôt.

behaviorálne (psychomotorické) ciele – „konať“3. 
cieľom je aby p/k získal spôsobilosť a maximálne využil zručnosti niečo vykonať,•	
zahŕňa motorickú zručnosť. (Magerčiaková, 2008, s. 11)•	

Ciele edukácie sa zriedkavo sústreďujú na jediný z uvedených kategórií cieľov, zvyčajne ide o ich 
kombináciu.

Ciele ošetrovateľského personálu pri výučbe p/k:
podporiť p/k a pomôcť mu pri zvládnutí jeho strachu a pocitu úzkosti,- 
odovzdať potrebné informácie,- 
pomôcť p/k pochopiť podstatu ochorenia a jej príčiny,- 
opraviť jeho chybné koncepcie,- 

-  pomôcť pochopiť jeho rolu v starostlivosti o svoju osou a jeho zodpovednosť za 
   zdravie.

SESTRA V ÚLOHE EDUKÁTORKY

V posledných rokoch: 
vyššie požiadavky na zdravotno- výchovné pôsobenie vykonávané sestrami,- 
dôraz sa kladie na zveľaďovanie a uchovávanie zdravia, než na liečbu samu,- 
ľudia sa domáhajú rozšírenia príslušných vedomostí.- 

Sestry:
môžu vykonávať prax v nemocniciach, ambulanciách, komunitách,- 
realizované ose činnosti môžu využívať aj ako prostriedok na individuálne pôsobenie, na informovanie - 
a vzdelávanie p/k,
povzbudzujú aktívne zapojenie jednotlivcov, spoločenských skupín a komunít, posilňujú ich - 
samostatnosť a zodpovednosť pri zachovávaní svojho zdravia a zdravého spôsobu života.

Schopnosti sestry edukátorky:
získať si dôveru p/k,- 
vyhodnotiť schopnosť a pripravenosť p/k k výučbe,- 
vyhodnotiť bariéry, ktoré by mohli brzdiť proces výučby,- 
organizovať výučbu tak, aby čo najviac zodpovedala potrebám p/k,- 
komunikovať jasne a efektívne,- 
identifikovať a použiť vhodné výučbové metódy a zdroje,- 
presvedčiť sa o tom, že p/k látku pochopil a je schopný v praxi realizovať potrebné inštrukcie.- 

Hlavné ciele edukácie:
pomôcť p/k nájsť nové spôsoby, ako žiť, aby sa predišlo ďalšiemu ochoreniu alebo zhoršeniu existujúcej - 
choroby,
pomôcť p/k pochopiť realitu a prijať potrebu zmeny.- 

Sestra:
musí svojich p/k rešpektovať,- 
dovoliť im , aby žili tak, ako si prajú,- 
pravdivo a bez odsudzovania povedať p/k, prečo je potrebné, aby svoje správanie zmenil.- 
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Pokiaľ ľudom odovzdávame potrebné informácie, a oni sa napriek tomu rozhodnú žiť inak, ako by sme si 
priali, musíme ich rozhodnutie rešpektovať. 

EDUKAČNé   LISTY  PRE   EDUKANTOV :
 vypracované študentmi 3. roč. Bc. štúdia FZ KU – ošetrovateľstvo ako súčasť bakalárskej práce na 
Konzultačnom a školiacom pracovisku v Levoči  (ukážka)

        CHIRURGICKé OŠETROVATEĽSTVO                              INTERNé OŠETROVATEĽSTVO
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         NEUROLOGICKé OŠETROVATEĽSTVO                 PEDIATRICKé OŠETROVATEĽSTVO
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ARTERIAl HypERTENSION CEREBRAl INFARCTION (CI) & COgNITIVE DISORDERS.
TO DECREASE OR NOT TO DECREASE ARTERIAl HypERTENSION ?

Bartko D., Čombor I., Dukat A., Bošelova M.

Central Military University Hospital, Ružomberok,
Institute of  Medical Sciences, Neurosciences & Military Health,

Faculty of Health Sciences – CU, Ružomberok, Slovakia

INTRODUCTION
Strategy of therapy of AH – the most important and modifiable RF in many clinical conditions is often 
controversial not only in relation to CI but also to cognitive disorders.

AIM OF STUDY
to analyse & to propose the optimal management of AH BEFORE, DURING, and AFTER the onset of CI  in 
correlation to the CI and cognitive impairments.

MATERIAL AND METHODS
the data from Medline (1998 - 2006), Cochrane Library, EMBASE (1994 – 2006) SCI- 
2800 patients with diagnosis of CI (clin., CT, MRI)- 
sBP, dBP, MABP and pulse BP were monitored permanently (bed-side monitors)averages of three - 
measurements
controls of 150 hypertonics without clinical/CT signs of focal ischemic lesion- 

RESULTS
Both sBP and dBP are important predictors for CI, but in Framingham Study and Staessen et al. Study (2000) 
sBP was more significant than dBP.
By standardized multivariate analysis dBp don´t reach statistical significance in the older group of patients.

Standardized Multivariate Regression Coefficient for Bp
(Framingham, Elias 2004 )

Men women
age 35-64 65-94 35-64 65-94
Hypertension 0.914*** 0.429*** 0.419*** 0.256*
Systolic BP 0.646*** 0.470*** 0.416*** 0.267**
Diastolic BP 0.634*** 0.226 0.395*** 0.077

It is IMPORTANT TO KNOW, that  the high level of sBP is the significant RF for the onset not only of CI, but 
also for the onset  of COGNITIVE IMPAIRMENTS and dementia. 

This was documented by several studies:
hightened BP was associated with lower score on tests of cogn. performance 1. (André-Petersson et 
al.2001)  
hypertensive subjects have shown a reduced vasodilatative response to cognitive demands in 2. 
primary processing areas (Strens et al. 2003 Ficzere, Csiba 2002,Jennings et al. 2005)
the responses of CBF in hypertensive subjects were less than in normotensives in the posterior  3. 
parietal cortex to cognitive demands (Jennings et al. 005) 

From this point of view, we can take in the account the hypothesis that appropriate decreasing or 
normalizing of AH in middle age and older population is the basis for prevention not only CI, but also cognitive 
disorders.
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BOTH subjects as„hypertonics“and„normotonics“ MAY BENEFIT from BP lowering (Iadecola & Gorelick, 
2004).

It can be sumarised, that although the higher BP predicts the higher RR of CI, there is an ADDITIONAL factor 
except AH, which can contribute to the direction of risk of CI and cognitive disorders.
Recent evidence points to the Ang.II ( Iadecola & Gorelick, 2004) 

Ang II is a  major causative factor of AH effect on risk of first stroke and consequently for the onset of CI.

Summarising
Antihypertensive therapy is conditio sine qua non for  PREVENTION OF THE FIRST  STROKE and 1. 
COGNITIVE DISORDERS.
All these data demonstrated & evedence – based documented that  It should BE PRESCRIBE for ALL 
HYPERTONICS.
For NORMOTENSIVES ACE-I may be BENEFICIAL. 
ANY of the commonly used antihypertensive agents (ACE-I, AT1-RB, Ca channel blockers, beta-2. 
blockers, diuretics) REDUCE the risk of STROKE (Turnbull 2003). 
In our studies REDUCE also the onset of cognitive disorders.
From this point of view 3. the goal of this therapy is  - first of all to NORMALIZE  rather THAN simply TO 
REDUCE BP

SOME  COMMENTS CONCERNINg TERMINOlOgy
what is dementia?
It is not specific diesease.It is a descriptive term for  a collection of symptoms that can be caused by 
number of disorders affecting the brain:significantly impaired intellectual functioning interfering with normal 
activities,loss the ability to solve problems & maintain emotional control,personality & behavioral changes 
(agitation, delusions, hallucinations),desorientation to time and place (NINDS, 2006).  
Memory loss doesn´t mean that  a person suffer from dementia. Diagnosis “dementia” can be used ONLY if 
two or more brain functions are significantly impaired (memory, language skills, perception etc).  

       
Picture 1 Alzheimer’s disease

Amyloid plaques – localised between the nerve cells, anusual clumps of a protein called beta amyloid.
Neurofibrillary tangles  - localised in nerve cells the tangles are made up of protein called tau.

The tau protein helps the functioning in microtubulus In ADE tau is changed.
When this happens, the microtubulus cannot function correctly and desintegrated
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wHAT CONDITIONS ARE NOT DEMENTIA?
1. Age-related Cognitive Decline (NINDS, 2006)

slower information processing - 
mild memory impairment- 
decrease in brain volume- 

THESE CHANGES (called age-related impairment) are normal and are NOT CONSIDERED SIGNS OF 
DEMENTIA.

2. Mild Cognitive Impairment (MCI)
Cognitive and memory impairment are not severe enough to be diagnose as dementia, BUT they are - 
more pronounced than similar changes associated with normal aging, although some patients with 
MCI later DEVELOP DEMENTIA, some do not.  (Petersen 2006)

Until 2001 no population based studies have evaluated  BP and cholesterol on subsequent development of 
AD, 
Only in 2001 Kivipelto et al. have shown that RAISED sBP and  Hypercholesterolemia may play a role in 
pathogenesis of AD. It was in controversy with previous  studies  showing dBP as a RF for development of 
AD  (Skoog et al. 1996, Launer et al 2000).

This discrepancy could be explain by the fact  that the patients have received antihypertensive therapy, and 
despite this treatment, still had higher sBP.

The similar results were shown also in other studies (SCOPE 1999, Lithell et all. 2003).
It can be summarized that higher BP is in a close correlation  not only with the onset, time-course and 
prognosis of CI, BUT also in in the development of various kinds of Vascular Cognitive Impairment and 
AD.

The incidence of cognitive decline, impairment and dementia in patients after stroke is approx. 20-30 %. our 
experiences showed  approx 50 %. The risk of cognitive disorders and dementia in CI pts is 5 – 9 fold higher 
than in normal population.

Thus DEMENTIA seems to be a new indicator
 * of recurrent stroke
 * of an increasing mortality 
 * of an increasing disability
 * of an increasing handicap

Relative risk of MORTAlITy after CI in relation to dementia (Barba et al. 2002)

Dementia RR of mortality  within 2 yrs conf.interval 95%
before CI dementia 2.1 1.2 – 3.6
after CI dementia 6.3 2.3 – 17.3
3 months and more after CI 8.5 3.4 – 20.9

Summarising
previous and incident dementia is an independent RF for mortality in CI pts 1. (Barba et al. 
2002).
ONly 20 % o2. f patients with pre-stroke  dementia have survived 16+/-10 months as compared to  
73 % without  pre-stroke dementia.
ONly 58 %3.  of patients with stroke-related dementia have  survived 22+/-7 months after CI as compared 
to 95 % without dementia dementia (before the onset of CI, after CI and 3 months and more after CI)  
is independent RF for increasing mortality after stroke with high impact.
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MANAgEMENT OF AH AND COgNITIVE DISORDERS
The question
Is it possible to prevent the incidence and/or the progression and delay of dementia and cognitive decline and 
disorders in patients with stroke?
There are six strategies for secondary prevention of CI and thus for prevention of cognitive impairment and 
dementia:

CEA 1. & CAS
managment of AH2. 
antiaggregation therapy3. 
antocoagulation therapy (AF)4. 
Statin therapy5. 
neuroprotective therapy6. 

The priority is in the managment of AH

It is necessary to stress that until now, it doesn´t exist the effective therapy or prevention  for cognitive 
disorders and dementia. Until now, it exists ONLY possibility.

* to slow
* to delay 

the onset, - 
the severity and- 
the progression of dementia and cognitive impairment - 

PROGRESS trial unambigously indicated that regardless of what BP of patients was at the time of CI or how 
it was treated, perindopril/indapamide combination was beneficial.

Implication for practice
Combination therapy Perindopril & Indapamide  should be prescribe for all patients approx. 4-6 weeks or later 
after the onset of stroke.

THE QUESTION
SHOUlD wE KEEp Bp gENTly ElEVATED OR BRINg IT DOwN?

First, it is necessary to consider the role off all vascular RFs in VCI:
not only AH, but also- 
DM- 
Cigarette smoking- 
Changes in lipids- 
AF- 
Hyperhomocysteinemia- 
and others- 

All of them may play a role as RFs in both VCI and AD. The answer is then fvollowing:

wHEN THERE IS NO VCI
lowering Bp OR – better to say –NORMALIZING BP protects the brain from cognitive decline, or 
dementia (Gorelick, 2006, Peila et al. 2006)
HOWEVER,    
IF THERE EXISTS  VCI
it is not clear if the BP should be lowered or gently elevated. 
In our opinion lowering BP in these circumstances could be hazardous and it could bring 
complications         (Gorelick, 2006)

THE QUESTION
wIll TREATMENT OF ADDITIONAl RFS, Eg. 

HYPERCHOLESTEROLEMIA, DM OR ELEVATED HCY IMpROVE COgNITIVE OUTCOME?
- 

Treatment of vascular RFs brings promise for REDUCING the risk of cognitive decline and dementia, however 
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this class of RFs remains under study and still LACK well designed, large clinical trials for analysing the 
efficacy and safety in strategyTO TREAT OR NOT TO TREAT the additional RFs in these patients.
In our opinion, we recomend and prescribe statins for these patients. Why? If we recomend them for patients 
WITHOUT cognitive impairment, there is  reasonable to continue with this treatment also in patients WITH  
cognitive decline.

THE QUESTION
IS CHOlINESTERASE INHIBITORS OR MEMANTINE INDICATED? 

These agents have been labeled for using by FDA for the treatment of MILD to MODERATE AD (Donepesil, 
Galantamine, Rivastigmine), however, non of these drugs have been approved for using of Vascular Cognitive 
Impairment (Erkinjuntt et al. 2004, AHRQ Report 2004).

pREVENTION STRATEgy of VCI means also to manage appropriately the acute phase of CI.
It is well known that BP LOWERING may worsen  already compromised blood perfusion in brain tissue that 
is still viable. Therefore:

some authors have recommended NOT LOWERING BP in the first few days after the onset of CI - 
(Brott & Bogusslavsky 2000, Castillo et al.2004, Boysen 2004),
others are sceptic - (Messerli et al. 2002),
some recommended pharmacologically INCREASE BP in the ACUTE SETTING.- 

OUR DATA ARE RECEIVER FROM
experiments- 
clinical setting- 

IN EXpERIMENTS

AFTER REDUCTION of CBF
the average values of MABP was significantly INCREASED- 
BP inreases within 0.5-1.5 min after the onset of brain ischemia- 
during the time-course of CI, BP decreased spontaneously below the initial values- 

Changes in BF, MABP and peripheral resistance during selective brain ischemia
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MABp after reduction of CBF
This was interpreted as a COMPENSATORY MECHANISM, which assures the protective REDISTRIBUTION  
of the minute blood volume into the VITALLY IMPORTANT ORGANS (in the given case into the brain) (Bartko 
et al.1984).

IN THE ClINICAl SETINgS
it was found transient  BP ELEVATION in CI patients (similarly to experiments)1. 

in sBP, dBP and MABP after the onset of CI, - BUT ONLY in some subgroups:
with „normal“ BP- 
in „hypotonics“- 
with „normal ECG“- 

In the time-course of CI BP 2. spontaneosly and gradually decreased  in many cases BELOW the 
initial values 

These results were interpreted as a favorable hemodynamic response at the periphery ENSURING a protective 
redistribution of the blood into the vitally important areas of the organism.  
The similar results showed Walace:

BP was elevated•  at the  time of hospital admission  in 85 % of CI pts

The changes in sBp, dBI2 (A), mcan arterial blood pressure (MABp) and pulse pressure (B) after the 
onset of CI in hypertensive, hypotensive and normotensive CI patients.
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Spontaneous lowering of BP brings controversies in the managements of high BP in acute CI patients 
wHy ?   
Under normal conditions, the changes in BP do not substantially alter CBF, because of existing autoregulation, 
BUT in ischemic area and its borderline zone autoregulation is MISSING and thus consequently, CBF varies 
directly according to changes in Bp.

Therefore, the view that administration of antihypertensive agents in CI patients is very often counterindicated 
appears plausible, and this even when BP attains temporarily „hypertensive“ levels.

SUMMARIZINg:
 
lOwERINg of Bp in acute CI may be hazardous and is generally NOT RECOMMENDED (Adams et al. 
2002).

CONCLUSIONS
1. AH is very important RF of stroke with the highest impact .AH is RF for: AH is RF for:

- the onset of the first – even stroke,  
- for the onset of recurrent stroke, 
- the cognitive disorders.

2. Antihypertensive therapy is conditio sine qua non 
- for prevention of the first stroke, 
- for favourable time-  course of CI, 
- for prevention of cognitive disorders and should be prescribe for all hypertensives.

3. New perspectives offer Ang II and AT1 and AT2 receptors.
4. lowering Bp is generally  not recommended not only in an early phase of stroke but also in poststroke 

phase with vascular cognitive impairment.

Supported by the grants APVV 0586-06, LPP 0186-06, intern. grant  INTERREG IIIA 141 42 02-32. 
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PRIMÁRNA PREVENCIA A OBEZITA

Kulanová L.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, KaŠP Košice

Súhrn
Práca je zameraná primárnu prevenciu vzniku obezity. V teoretickej časti sú rozobraté riziká obezity, 

diagnostika, zdravotné komplikácie ako i jej následky a liečba. Spomína sa tiež nový fenomén, ktorým je 
metabolický syndróm. Ďalej je poukázané na spôsoby prevencie obezity s dôrazom na primárnu prevenciu. 
V praktickej časti sme pomocou dotazníka zisťovali mieru informovanosti laickej verejnosti zameranej na obezitu. 
Dotazníkové položky boli zamerané na všeobecné vedomosti o rizikových faktoroch obezity, o možnostiach 
prevencie a iných skutočnostiach súvisiacich s obezitou. Výsledky boli spracované a vyhodnotené pomocou 
grafov a tabuliek. V diskusii je poukázané na potrebu propagácie zdravého životného štýlu a  informovanosti 
širokej verejnosti o možnostiach primárnej prevencie.

Kľúčové slová: Obezita. Body Mass Index. Metabolický syndróm. Primárna prevencia.
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DOBROVOĽNÍCTVO V pAlIATÍVNEJ STAROSTlIVOSTI

Tóthová D., Gareková M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, KaŠP Košice

Súhrn
 Každý nevyliečiteľne chorý prechádza rôznymi štádiami: šok, popieranie choroby,  vyjednávanie 
s Bohom, depresia. Napokon príde zmierenie, v horšom prípade rezignácia. Sprevádzať človeka v jeho 
posledných chvíľach znamená darovať sa mu, nenechať ho v najdôležitejšej hodine života samého a 
pomôcť mu dôjsť do cieľa, ktorý dá konečný zmysel celému životu. Jednou z možností takejto osobnej 
angažovanosti je dobrovoľníctvo v paliatívnej starostlivosti, ktoré je tak potrebné. Prináša so sebou radosť, 
pocit spolupatričnosti, ale často aj nepochopenie druhých, najmä v dnešnej dobe, ktorá je poznačená 
konzumným spôsobom života. Cieľom práce je poukázať na zmysel dobrovoľníctva, na potrebu ostať ľudským 
tam, kde je to potrebné. Preukázať lásku v pravom slova zmysle, pretože láska robí človeka dokonalým. 
Lebo ona sama je darom od Dokonalého. V práci sa venujeme charakteristike, stručnému prehľadu histórie 
paliatívnej starostlivosti, vzniku hospicov a oddelení paliatívnej starostlivosti a pôsobeniu dobrovoľníkov 
v týchto zariadeniach. V prieskumnej časti sme kládli otázky náhodne vybraným  respondentom, študentom  
na tému dobrovoľníckej činnosti, paliatívnej a hospicovej starostlivosti.  Zisťovali sme, čo pre nich znamená 
pojem dobrovoľníctvo, čo si predstavujú pod pojmom hospic a či by boli ochotní pracovať ako dobrovoľníci.

Kľúčové slová: Dobrovoľník. Dobrovoľnícka činnosť. Paliatívna starostlivosť. 
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pRÍSTUp RODIčOV K DEťOM S AUTIZMOM

Hanusková L., Fialová A.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, KaŠP Poprad

Úvod
 Autizmus je vývojová chyba, ktorá je charakterizovaná súborom klinických prejavov a býva definovaný 
aj ako uzavretie sa do seba samého a neexistencie spojenia so skutočnosťou. Pedagogicko-psychologickou 
terminológiou sa autizmus označuje ako porucha socializácie, neschopnosť naviazania a prežívania 
medziľudských vzťahov, ktorá je spravidla spojená so závažnou poruchou komunikačných schopností 
a sociálnej interakcie.

Cieľ
Cieľom študentskej vedeckej odbornej činnosti je zistiť ako rodičia autistických detí zvládajú problémové 

správanie svojich detí.

Metodika a vzorka
Vzorku tvorili rodičia autistických detí. Na základe stanovených cieľov sme si zvolili empirickú metódu 

získavania informácií- dotazník. Dotazník pozostával z 18 položiek, ktorými sme zisťovali, ktoré faktory 
vyvolávajú problémové správanie autistickýh detí a akým spôsobom rodičia toto správanie zvládajú. Získané 
informácie sme analyzovali deskriptívnou štatistikou. Na spracovanie a sumarizáciu dát bol použitý tabuľkový  
editor Microsoft Excel 2003.

Výsledky
V prieskume sme zistili, že aj napriek tomu, že informovanosť rodičov autistických detí je na veľmi 

dobrej úrovni, stále ostáva priestor na ďalšie zlepšovanie informovanosti v prístupe k ich vzdelávaniu a hlavne 
riešeniu problémového správania. 

Diskusia a záver
Život autistických detí je ovplyvnený nielen genetickými faktormi, ale aj prostredím a okolím, ktoré na 

ne pôsobí. Vytváraním vhodných podmienok je možné ovplyvniť  nielen ich mentálny rast, ale aj zvýšiť celkovú 
kvalitu medziľudských vzťahov v rodine a v sociálnom prostredí, v ktorom sa autistické deti nachádzajú.

Hanusková L., ...:    Prístup rodičov k deťom s autizmom
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žIVOTNý ŠTýl pACIENTOV SO SKlERóZOU MUlTIplEX

Grichová M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Skleróza multiplex (SM) je chronické degeneratívne zápalové ochorenie centrálneho nervového 

systému, pri ktorom dochádza k poruche prenosu signálov nervovými dráhami. Následkom toho vzniká celý 
rad patologických zmien v organizme pacienta, od porúch zraku až po imobilitu. 

Pacienti so SM prechádzajú mnohými zmenami v oblasti psychickej, sociálnej ale predovšetkým 
v oblasti zdravotnej. Z hľadiska  uvedených zmien je nutné zmeniť doterajší spôsob života a zároveň dodržiavať 
isté opatrenia, ktoré môžu viesť k potláčaniu symptómov a k skvalitneniu života pacienta so SM. Životný štýl 
pacientov so SM zahŕňa dodržiavanie zásad liečebného režimu, životosprávy, pravidelné vykonávanie fyzickej 
aktivity, sledovanie a zaznamenávanie fyzickej kondície, rešpektovanie určitých preventívnych opatrení.

Cieľom tejto práce bolo rozobrať problematiku sklerózy multiplex a zároveň poukázať na potrebu 
zmeny životného štýlu, ktorá je nevyhnutná pri tomto ochorení. 

V praktickej časti práce sme zisťovali, aké informácie majú pacienti so SM o význame zmeny životného 
štýlu a do akej miery zmenili pacienti svoj životný štýl po diagnostikovaní sklerózy multiplex.

Grichová M.:    Životný štýl pacientov so sklerózou multiplex
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INFORMOVANOSť žIEN O pREVENCII KARCINóMU pRSNÍKA

Galliková D.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Rakovina prsníka je najčastejším zhubným ochorením v ženskej populácii. Najúčinnejším opatrením 

v boji proti tomuto ochoreniu je prevencia. Prevencia ochorení patrí medzi hlavné ciele zdravotnej starostlivosti 
a jej základnou úlohou je ochrana zdravia jedinca i celej spoločnosti. 

Prevencia nádorového ochorenia prsníka v sebe zahŕňa nutnosť informovať ženy o tejto problematiku 
a zároveň potrebu viesť ich k starostlivosti o vlastné zdravie. Preventívne opatrenia obsahujú nielen úpravu 
životného a pracovného prostredia, ale predovšetkým skríning, čiže vyhľadávanie bezpríznakových včasných 
zhubných nádorov prsníka, prostredníctvom pravidelných prehliadok u lekára a pravidelným samovyšetrovaním 
prsníkov. 

Cieľom tejto práce bolo spracovať uvedenú problematiku, poukázať na najčastejšie príčiny vzniku 
rakoviny prsníka a rozobrať možnosti prevencie tohto ochorenia.

V praktickej časti práce sme zisťovali informovanosť žien o prevencii karcinómu prsníka a zároveň aj 
postoj žien k realizácii preventívnych opatrení. 

Galliková D.:    Informovanosť žien o prevencii karcinómu prsníka
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KVAlITA žIVOTA žIEN S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU – REUMA A MATERSTVO

Halcinová Z.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Poprad

Súhrn
Hlavnou témou ŠVOČ je priblíženie života žien reumatičiek s klinicky aktívnym ochorením širšej 

verejnosti. Teoretická časť podrobnejšie opisuje reumatické ochorenia, so zameraním na reumatoidnú 
artritídu, jej históriu, definíciu, rozdelenie, diagnostiku, liečbu. Ponúka metódy ošetrovateľskej starostlivosti 
a liečebnej rehabilitácie pri reumatoidnej artritíde. Druhá empirická časť  ponúka výsledky prieskumu žien 
reumatičiek zamerané na kvalitu života žien a matiek s reumatoidnou artritídou. Koniec práce je venovaný 
rozhovoru so ženou, ktorá už od detstva žije s RA a musí prekonávať každým dňom nespočetné množstvo 
prekážok. 

Kľúčové slová: Reuma. Bolesť. Žena. Materstvo. Cvičenie. Dojčenie
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žIVOTNý ŠTýl ĽUDÍ S MIgRÉNOU

Rothová M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, KaŠP Poprad

Súhrn
Hlavnou témou práce je zistiť životný štýl ľudí s migrénou. V teoretickej časti sa snažíme čo najviac 

priblížiť k problematike migrény. Pre človeka trpiaceho migrenóznymi záchvatmi je veľmi dôležité poznať 
spúšťacie faktory, varovné príznaky, prevenciu, priebeh  migrény a liečbu. 

V praktickej časti sa snažíme zmapovať životný štýl ľudí ktorí majú migrénu. Zisťujeme, aké negatíva 
prináša bolesť hlavy v ich rodinnom, pracovnom a spoločenskom živote. 

Kľúčové slová: Bolesť hlavy. Migréna. Záchvat. Aura. Prodromy. Spúšťacie faktory. Liečba. Profylaxia. 
Životný štýl.

Rothová M.:    Životný štýl ľudí s migrénou
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DEMOgRAFICKÉ UKAZOVATElE U SlEDOVANEJ SKUpINy RóMSKyCH žIEN

Kurišová K., Gašpieriková J., Hodasová V.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Práca prezentuje demografické ukazovatele sledovanej skupiny rómskych žien v meste Ružomberok 

a v obci Rudňany. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, rozdelenej na 7 kapitol. Teoretickú časť tvoria 
kapitoly 1 až 5, ktoré obsahujú priblíženie histórie pôvodu Rómov, charakteristiku ich správania, postavenie 
rómskej ženy, obraz Rómov v spoločnosti. Jadrom teoretickej časti  je piata kapitola, ktorá prezentuje aktuálne 
informácie z odbornej literatúry o demografických a epidemiologických ukazovateľoch zdravotného stavu 
Rómov. Šiestu kapitolu tvorí praktická časť, v ktorom prezentujeme výsledky terénneho výskumu, obsahuje 
36 tabuliek a grafov. Cieľom práce bolo zistiť aktuálne demografické ukazovatele u cieľovej skupiny populácie 
(rómske ženy v meste Ružomberok a obci Rudňany), zistiť najčastejšie vyskytujúce sa zdravotné problémy 
a na základe zistených údajov navrhnúť opatrenia pre prax.  V práci sme použili literárne metódy - analýzu, 
syntézu a empirické metódy – dotazník a rozhovor, ktoré boli rozdelené do kategórii zdravotný stav, výskyt 
rizikových faktorov, úrazy, trávenie voľného času, psychická rovnováha. Na základe spracovaných výsledkov, 
môžeme konštatovať nasledovné: zdravotný stav Rómskej populácie je nepriaznivejší ako u ostatnej 
populácie. Stredná dĺžka života (očakávaná doba dožitia) je podľa demografických odhadov výrazne kratšia 
ako u ostatného obyvateľstva (u nás je rozdiel 7,5 roka u mužov a 6,6 roka u žien v neprospech Rómov). 

Pri porovnaní získaných informácií z dvoch odlišných komunít, Rómovia žijúci v meste  a Rómovia žijúci 
v segregovanej osade, sme zistili odlišné informácie o zdravotnom stave, rizikových faktoroch a vzdelanostnej 
úrovni.

Kľúčové slová: Pôvod Rómov. Rómska populácia. Demografické ukazovatele. Zdravotný stav Rómov.

Kurišová K., ....:    Demografické ukazovatele u sledovanej skupiny rómskych žien
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RIZIKOVÉ FAKTORy KARDIOVASKUláRNyCH OCHORENÍ U MlADEJ pOpUláCIE

Kubicová S., Hrušková V., Chríbiková E., Klieštiková M.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Súhrn
Kardiovaskulárne ochorenia v súčasnosti predstavujú veľký zdravotný problém. Na Slovensku 

podľa aktuálnych štatistických údajov sú príčinou 56 % úmrtí. Alarmujúci je i klesajúci priemerný vek vzniku 
ochorenia. Preto je dôležité sprísniť preventívne opatrenia a orientovať aktivity na dospievajúcich a mladých 
ľudí. Preventívne opatrenia musia byť zamerané hlavne na redukciu ovplyvniteľných rizikových faktorov. 
Ovplyvniteľným rizikovým faktorom a ich redukciou u mladých ľudí je venovaný i nasledujúci príspevok. 
Príspevok je rozdelený na teoretickú a výskumnú časť. V teoretickej časti v krátkosti opisujeme kardiovaskulárne 
ochorenia. Výskumná časť prezentuje výsledky dotazníkového výskumu, ktorý bol administrovaný  mladej 
populácii. Respondentmi výskumu boli študenti FF KU a FZ KU v Ružomberku. V príspevku sme prezentovali 
najdôležitejšie zistenia výskumu.  Na záver uvádzame návrhy pre prax, ktoré sme skoncipovali na základe 
vlastných praktických skúseností a výsledkov komparácie odpovedí študentov FF a FZ KU.

Kľúčové slová: Kardiovaskulárne ochorenia. Rizikové faktory. Mladá populácia. Študenti FF a FZ KU.
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