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Projekt “PRIDEĽOVANÁ – CHÝBAJÚCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ – 

Medzinárodný a multidimenzionálny problém” financovaný programom COST 

(Európska spolupráca vo vedeckom a technickom výskume) bol zahájený 20. 

septembra 2016 v Bruseli. 

Vo svete narastá počet dôkazov o výraznom výskyte prideľovanej, chýbajúcej 

starostlivosti v prostredí akútnej nemocničnej starostlivosti, čo je vždy spájané 

s nepriaznivými dopadmi na pacientov, sestry a organizáciu. Projekt RANCARE, 

venovaný problematike prideľovanej/chýbajúcej starostlivosti, má za cieľ na základe 

medzinárodného porovnávajúceho prístupu umožniť diskusiu o prideľovanej 

starostlivosti s dôsledkami pre prax a klinický rozvoj.  To je možné dosiahnuť 

prostredníctvom rozvíjajúcej sa spolupráce, vytváraním kontaktov a výmenou 

skúseností a vedomostí na európskej a širšej medzinárodnej úrovni, ako aj integráciou 

rôznych odborov a prístupov, vrátane ošetrovateľstva, etiky, zdravotníckych vied 

všeobecne, ekonómie a sociálnej politiky.  

RANCARE Action je jedným z 26 navrhnutých projektov zo všetkým krajín, ktoré uspeli 

(z celkového množstva 360 žiadostí). Vedúcim projektu je Prof. Evridiki Papastavrou, 

PhD. z Cyperskej technologickej univerzity (Ústav ošetrovateľstva). Cyperská 

technologická univerzita je zároveň príjemcom grantu. 

Do projektu sa zapoja rôzni odborníci, ako sú akademici, odborníci z praxe, tvorcovia 

politiky, školitelia a pacientske skupiny z 28 krajín (EU a ďalších) a mnoho odborov – 

ošetrovateľstvo, psychológia, filozofia, etika, či ekonómia a zdravotnícky manažment.  

Projekt bude prebiehať prostredníctvom štyroch pracovných skupín a dvoch 

horizontálnych výborov, ktoré budú kontrolovať rôzne aktivity naplánované na 



štvorročné obdobie trvania projektu. Každá z pracovných skupín sa zameriava na inú 

oblasť. Prvá pracovná skupina sa zameriava na otázky konceptualizácie, organizácie 

a metodológie. Intervencie založené na dôkazoch a ich návrhy sú predmetom záujmu 

druhej pracovnej skupiny. Etický rozmer chýbajúcej starostlivosti rieši tretia a otázky 

vzdelávania štvrtá pracovná skupina. Očakávané výstupy zahŕňajú rozšírenie 

vedomostí o prideľovanej, chýbajúcej starostlivosti, jej prospievajúcich faktoroch 

a vytváranie opatrení, ktorých cieľom je poskytnúť pacientom  bezpečnú zdravotnú 

starostlivosť.   

Viac informácii o projekte (v angličtine): 

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15208 

Slovenská republika je do projektu zapojená prostredníctvom Katedry ošetrovateľstva, 

Fakulty zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove. Doc. Mgr. Elena 

Gurková, PhD. je členkou riadiaceho výboru a prvej pracovnej skupiny, ktorá sa 

zameriava na konceptualizáciu, organizáciu a metodológiu diskutovanej oblasti. Do 

projektu je zapojený aj Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, 

Univerzity Komenského v Bratislave. Mgr. Dominika Kalánková je rovnako členkou 

riadiaceho výboru a prvej pracovnej skupiny.  

 

 


