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SBAR                                                      ČO? 

Situation  Background  Assessment  Recommendation   

• štruktúrovaná metóda → štandardizuje komunikáciu (kritických) udalostí (aplikačne v 

zdravotníctve: dôležitých informácií o stave a problémoch pacienta) 

• jednoduchý, rýchly a pohotový nástroj, vyžadujúci prípravu na komunikáciu (dostatok 

posledných aktuálnych dát: dokumentácia, posúdenie pacienta, rozhovor), 

podporujúci zameranie pozornosti všetkých zúčastnených komunikácii (proaktívny) 

• cieľ: opísať / pomenovať (kritickú) situáciu a získať spätnú väzbu (zameranú na 

riešenie situácie) 

 

• vznik: námorníctvo USA 

• použitie v rôznom prostredí: armáda, letectvo, zdravotnícke zariadenia  

   + aplikačne pri komunikácii a riešení akéhokoľvek problému 

 

 

SBAR 
 

štruktúrovaná 

komunikácia 
 

mentálny model 
 

spoločná 

jazyková 

platforma 

? 



SBAR                                                      PREČO? 
umožňuje     LEPŠIE POČÚVAŤ   A    POROZUMIEŤ 

• zlepšiť komunikáciu v zmysle eskalácie (zdôraznenia, zaostrenia) informácií 

vyžadujúcich okamžitú pozornosť a reagovanie; → informácie závažné = zásadné = 

naliehavé = kritické;  

• uľahčiť kódovanie a dekódovanie správ v rámci komunikačného procesu („všetci 

naladení na jednej vlnovej dĺžke – na riešenie problému“) 

• redukovať bariéry a prekážky efektívnej komunikácie v tíme (medzi jednotlivými 

disciplínami / jednotlivými pozíciami v jednej disciplíne ...)  

• predísť zlyhaniu verbálnej (ústnej a písomnej) komunikácie,  

   resp. nekomunikovaniu 

• zefektívniť reakciu (riešenie kritickej udalosti) → rýchlosť, presnosť  

• predísť náhodnému riešeniu problémov  

 

 

KVALITA POSKYTOVANEJ STAROSTLIVOSTI + BEZPEČNOSŤ PACIENTA 

BARIÉRY 

hierarchia, 

autorita / moc, 

pohlavie, 

rozdiely v 

komunikačnom 

štýle / 

terminológii... 



SBAR                                            KDE + KEDY? 

• všetky (kritické) situácie vyžadujúce zdôraznenie niektorých informácií a 

okamžité riešenie problému 

• aplikačne akýkoľvek problém 
 

• nemocničná aj mimonemocničná starostlivosť 

• každý preklad, prepustenie, prevzatie pacienta (medzi pracoviskami – napr. ZZS → 

nemocnica, OJ ↔ JIS; medzi jednotlivcami – napr. odovzdávanie služby sestrami – 

na izbe, pri lôžku, v ambulancii / na recepcii, telefonicky...) 

• informovanie / konzultovanie / diskutovanie stavu pacienta s lekárom (osobný 

kontakt / telefonicky), najmä   S →  L     +     L  →  L 

• konzultovanie / diskutovanie stavu pacienta medzi sestrami, s ďalšími ZP + v 

interprofesionálnom tíme, medzi praxou a školou... 
 

sestra – lekár – soc. pracovník – fyzioterapeut – asistent výživy – sestra ADOS – zdrav. asistent... 

smenová sestra – staničná sestra – vedúca sestra – hlavná sestra...  

sestra – sestra (odovzdávanie služby /  preklad pacienta)... 

študent ošetrovateľstva – sestra-mentor – pedagóg... 



SBAR 
jednoducho zapamätateľný mechanizmus → šetrí čas, redukuje frustráciu, objasňuje: 

• KTORÉ  informácie komunikovať 

• AKO  ich komunikovať 

• má PROAKTÍVNY charakter 

• zameriava sa na ČINNOSŤ (akcia, reagovanie, riešenie problému) 

  

 Situation = situácia / udalosť          Čo sa deje? Aký je problém...? 

 Background = pozadie / kontext    Čo k tomu viedlo, okolnosti, súvislosti, kontext... 

 Assessment  = posúdenie            V čom spočíva problém...? Moje posúdenie... 

 Recommendation = odporúčanie  Čo by som mal/a robiť pre riešenie problému...?  

príklady         

v tabuľkách 



Situation (situácia)                      SBAR   /    ISBAR 

Opísať situáciu – čo sa deje... 
(práve teraz) 

 

 

• identifikovať sa (meno, pozícia, 
pracovisko) 

• identifikovať pacienta (meno, izba) 
 

 

 

→ dôvod referácie: 

• stručný opis aktuálneho problému = 
stavu pacienta (obj. + subj.) 

   + kedy problém začal, aký je vážny... 

• namerané hodnoty (VF), pozorovania 

• zhustený opis problému (1 veta / 8 – 
12 sek.) 
 

• pri odovzdávaní služby pred 
pacientom: uviesť jeho meno + prečo 
je na oddelení, a predstaviť mu druhú 
sestru 

Dobrý deň, tu je Nováková, sestra 

na 7/2 odd. Volám kvôli pani 

Kováčovej z izby č. 11. Pred 15 

min. sa jej náhle zhoršil stav – 

udáva, že sa jej zle dýcha...  
 

Saturácia kyslíka nameraná 

pulzným oxymetrom je 88 %, bez 

oxygenoterapie, frekvencia dychu 

je 24 / min., pulz 110 / min, 

nitkovitý a tlak krvi 85 / 50.  

Je schvátená, má bledé akrá, 

jemne cynotické pery, sama 

zaujíma ortopnoickú polohu. 

I 



Background (pozadie) 

Priblížiť pacienta... 

 

• súvisiace detaily 

• dôvody hospitalizácie pacienta  

• relevantné klinické detaily o 

pacientovi: diagnóza pri príjme, 

dátum príjmu, okolnosti príjmu, 

pridružené ochorenia, absolvované 

vyšetrenia, procedúry a konzíliá, 

užívané lieky, alergie, laboratórne 

výsledky  

• signifikantné údaje (napr. DNR) 

• informácie z chorobopisu, karty, 

hlásenia sestier, dekurzu... (byť 

pripravený!) 

 

Pani Kováčová má 69 rokov, pred 

3 dňami bola prijatá na 

odporúčanie obvodného lekára 

pre pretrvávajúcu akútnu 

respiračnú infekciu aj napriek 

perorálnej liečbe ATB.  

U nás je 3. deň na i.v. liečbe 

Unasynom 3 x 1,2 g, pričom až 

doteraz sa zdalo, že liečba 

zaberá. Doma žije sama, je 

sebestačná, bez  závažných 

chronických  ochorení. 



Assessment (posúdenie) 

Poskytnúť môj odhad 

situácie – posúdenie 

pacienta... 

 

• kritické posúdenie situácie 

zvažovanie súvislostí, možností 

(príčina pacientových problémov...) → 

mať nejakú predstavu 

• dotvorenie celkového obrazu 

pacienta (súčasný celkový stav)  

• vitálne funkcie 

• klinický obraz 

 

• uviesť, čo si o tom myslím 

• ak nemám predstavu, priznať to... 

Vitálne funkcie boli od príjmu 

stabilné a v norme, až doteraz. 

Teraz sa tiež sťažuje na prudkú 

bolesť na hrudníku a vykašliava 

krvou sfarbené spútum. Doteraz 

nebolo potrebné podávať  kyslík, 

profylaxiu nízkomolekulárnymi 

heparínmi nemala ordinovanú. 

Myslím si, že sa jedná o 

pľúcnu embóliu... 

Nie som si istá, kde je problém, ale 

mám o ňu obavy... 



Recommendation (odporúčanie) 

Čo si myslím, že treba 

urobiť...? 

 

• upresniť očakávania 

• dať návrhy 

• vysvetliť, čo žiadam, odporúčam 

(konkrétne, špecifikácia času...) → mať 

nejakú predstavu 
 

 

• spätná väzba (na základe odpovedí si 

nechať v závere odsúhlasiť, že sa 

rozumieme, čo treba spraviť) 

• ďalší kontakt (dohodnúť sa p.p. 

ohľadom ďalšieho kontaktovania sa...) 

Chcete, aby som napojila kyslík? Aký 

prietok, akým aplikátorom? Mám vziať 

kapilárnu krv na ABR, alebo budete 

brať arteriálnu? Mám začať vybavovať 

RTG hrudníka? Potrebujem, aby ste 

sem hneď prišli... 
... 

Na záver to zhrniem: dohodli sme sa, 

že napojím kyslík 8 l / min maskou so 

spätným dýchaním a zavolám na 

RTG... 

 Prídete do 10 min. a potom 

odoberieme arteriálnu krv na ABR... 

... Znova Vás budem informovať  o jej 

stave za ... min. 

... Budem Vás informovať, ak ... 

... Mám Vás opäť informovať... Kedy....? 

... Ozvete sa mi do....? 



Príklady  pre  R 
prosba o / návrhy: 

 

• kontrola stavu / vyšetrenie pacienta 

• podrobnejšie (zaostrené) posúdenie 

• rozhovor s pacientom 

• rozhovor s príbuznými 

• zváženie / ordinovanie určitej intervencie / zabezpečenia vyšetrenia 

• zmena ordinácií 

• lekárske konzílium 

• koordinácia starostlivosti poskytovanej inými ZP (napr. fyzioterapeut, asistent 

výživy, sociálny pracovník, sestra z ADOS; podľa kompetencií) – objednanie 

konzília / zabezpečenie starostlivosti / delegovanie úloh 

• príjem / preklad pacienta na iné pracovisko / JIS 

• rozhodnutie o ... 

 

 

 



Sestra                    Lekár     

S B A R 
Dobrý deň, tu je 

Nováková, sestra na 7/2 

odd. Volám kvôli pani 

Kováčovej z izby č. 11. 

Pred 15 min. sa jej náhle 

zhoršil stav – udáva, že sa 

jej zle dýcha...  

 

Saturácia kyslíka 

nameraná pulzným 

oxymetrom je 88 %, bez 

oxygenoterapie, frekvencia 

dychu je 24 / min., pulz 

110 / min, nitkovitý a tlak 

krvi 85 / 50.  

 

Je schvátená, má bledé 

akrá, jemne cynotické 

pery, sama zaujíma 

ortopnoickú polohu. 

Pani Kováčová má 69 

rokov, pred 3 dňami bola 

prijatá na odporúčanie 

obvodného lekára pre 

pretrvávajúcu akútnu 

respiračnú infekciu aj 

napriek perorálnej liečbe 

ATB.  

 

U nás je 3. deň na i.v. 

liečbe Unasynom 3 x 1,2 

g, pričom až doteraz sa 

zdalo, že liečba zaberá.  

Doma žije sama, je 

sebestačná, bez  

závažných chronických  

ochorení. 

 

Vitálne funkcie boli od príjmu 

stabilné a v norme, až doteraz.  

 

Teraz sa tiež sťažuje na prudkú 

bolesť na hrudníku a 

vykašliava krvou sfarbené 

spútum.  

Doteraz nebolo potrebné 

podávať  kyslík, profylaxiu 

nízkomolekulárnymi heparínmi 

nemala ordinovanú. 

 

Myslím si, že sa jedná o... 

pľúcnu embóliu... 

 

Nie som si istá, kde je problém, 

ale mám o ňu obavy... 

 

Chcete, aby som napojila kyslík? 

Aký prietok, akým aplikátorom? 

Mám vziať kapilárnu krv na ABR, 

alebo budete brať arteriálnu? Mám 

začať vybavovať RTG hrudníka? 

Potrebujem, aby ste sem hneď 

prišli... 

... 

Na záver to zhrniem: dohodli sme 

sa, že napojím kyslík 8 l / min 

maskou so spätným dýchaním a 

zavolám na RTG... 

 Prídete do 10 min. a potom 

odoberieme arteriálnu krv na 

ABR... 

 

... Znova Vás budem informovať  o 

jej stave za ... min. 

 

...Budem Vás informovať, ak ... 

 

...Ozvete sa mi do....? 

akútne zhoršenie 

stavu pacienta 



Sestra                    Sestra     

S B A R 
Pán Vanko, toto je 

sestra M., ktorá sa 

bude odteraz o Vás 

starať na oddelení... 

 

U pána Vanku je 

dnes prioritné 

sledovať, či sa už 

obnovila pasáž 

GITu po operácii 

žalúdka.  

Bol operovaný pred 5 dňami, v 2. 

pooperačný deň večer došlo ku 

gastroplégii – mal také výrazné 

problémy v zmysle bolestí a 

pocitu plnosti  v epigastriu, 

nauzeu, slinenie, vracať nemal 

čo... 

V tom čase mal síce zavedenú 

NGS, ale už sa klemovala, preto 

bolo potrebné ju znovu napojiť na 

zberné vrecko.  

 

Pridružili sa mu príznaky 

pooperačného ilea – mal 

distendované brucho, výrazne 

nad úrovňou hrudníka, palpačne 

citlivé, na škále  0 až 10 udával 

bolesti na úrovni 7 až 10, 

peristaltika sa ani v ten druhý 

pooperačný deň neobnovovala . 

 

Po liečbe sa stav postupne 

zlepšil, preto je dnes prekladaný z 

JIS... 

Dnes je 5. pooperačný deň, 

sondu od 8,00 hod. klemujeme 

– už je to takmer 1,5 hodiny... 

Zatiaľ sa pán Vanko nesťažuje 

na problémy, neudáva bolesti, 

udáva odchod vetrov, brucho je 

v úrovni hrudníka, voľné, 

priehmatné, peristaltika 

prítomná... 

 

Posledné fyzikálne vyšetrenie 

brucha a vyhľadávanie 

príznakov gastroplégie či ilea 

som robila o 9,00 hod., je to 

zaznamenané...  

 

 

Má ordinované fyzikálne vyšetrenie 

brucha à 2 hodiny, klemovanie 

sondy po dobu 2 hodín teraz ráno a 

znova po 11,00 hodine... 

... v ostatných oblastiach 

štandardná pooperačná 

starostlivosť – to tu nebudem 

spomínať, všetko je v 

dokumentácii.... 

 

O 13,00 hod. je potrebné o jeho 

stave informovať izbového lekára – 

ak bude bez problémov, sonda by 

sa mohla vybrať... V tom prípade 

po vybratí sondy začať diétu 0S po 

lyžičkách, dnes maximálne do 

objemu 200 ml, bude mu potrebné 

sledovať perorálny príjem – pán 

Vanko o tom vie... 

 

Ak by lekár rozhodol inak, 

upozorňujem na to, že NGS je 

zavedená už 5. deň, prípadne to 

presondujte....  

 

preklad pacienta  
(aj pred pacientom – 

aktívna účasť) 



Sestra                    Sestra     

S B A R 
Pani Sliacka, toto 

je sestra A., ktorá 

po mne preberá 

službu na 

oddelení... 

 

Pani Sliacka je 

po operácii  

pravého kolena 

(TEP kolenného 

kĺbu)...  

Bola operovaná 3. 

júna, z hľadiska 

chronických 

ochorení je potrebné 

spomenúť: je 

diabetička na 

inzulíne, 

hypertonička, má 

tiež výraznú 

artritídu... 

 

Žije v rodinnom 

dome s manželom, 

obaja sú na 

dôchodku, deti žijú 

mimo mesto, po 

prepustení sa o ňu 

bude starať sám 

manžel... 

Dnes sa u nej sleduje glykémia, hodnoty sú do 

8 mmol/l, ráno nalačno to bolo 5,8... 

 

Dvakrát denne meriame tlak, počas doobedia 

bola mierne hypotenzná, tlak ráno o 9,00 hod. 

po užití liekov bol 110 /70 , potom o 11,00  hod. 

znova 100/70 – ako sama uviedla, doobeda 

vypila len 300 ml tekutín... Bola poučená o 

nutnosti zvýšiť príjem tekutín, značí si príjem. 

Infúzie už nemá, i.v. kanyla je odvčera von, 

miesto bez príznakov flebitídy.... 

Teraz o 17,30 hod. mala tlak  krvi 125/80 a 

príjem doteraz je 1300 ml... 

 

Dnes bol realizovaný preväz, rana je čistá, 

nesecernuje, na incízii sa vytvára krusta, hojí 

sa per primam intentionem. 

 

Pani Sliacka už chodí o barlách, dnes stále s 

doprovodom, kvôli tej hypotenzii...  

Bolesť na škále 0 až 10 udávala na úrovni 7, 

po perorálnych analgetikách o 9,00 hod. došlo 

do hodiny k poklesu na 3, rehabilitovala s 

fyzioterapeutom cca o 14,30 hod., už aj chôdzu 

po schodoch... 

Pokračujte v zázname tekutín per 

os, o 19,00 hod. ešte premeraj TK.  

 

Ošetrujúci lekár bol počas dňa 

informovaný o jej stave z hľadiska 

hodnôt TK a pitnom režime, 

netreba mu už volať, pozrie si naše 

záznamy... 

 

Pani Sliacku plánuje prepustiť 

zajtra v priebehu dňa, ráno 

môžeme kontaktovať manžela, 

posúdiť riziká v domácnosti, 

edukovať pred prepustením a 

dokončiť prepúšťaciu 

ošetrovateľskú správu... všetko 

som už zaznamenala do 

dokumentácie... 

 

Ak by si v službe zistila ešte nejaké 

riziká vzhľadom na prepustenie, 

zvýrazni to... prípadne sa o tom 

pobavíme ráno pri odovzdávaní 

služieb – znovu mám dennú... 

odovzdávanie služby 
(aj pred pacientom – 

aktívna účasť) 



Študent OSE         Pedagóg / Mentor    

S B A R 
Mám na izbe 

pani Novotnú, 

má zavedenú 

NGS, sestra mi 

teraz o 10,00 

hod. kázala 

nakŕmiť  ju 

sondou... 

 

Pri tom som 

zistila nejaké 

problémy, ktoré 

potrebujem 

prekonzultovať..

. 

Pani Novotná je 

pacientka v 

terminálnom štádiu 

nádorového 

ochorenia GITu, 

somnolentná, 

pohybový režim má 

A, má zavedenú 

NGS (4. deň), PMK 

(7. deň), podávajú 

sa infúzie 

kontinuálne cez 

CVK (10. deň) – 

dohromady o 

objeme 1000 ml, má 

ordinovanú D – 1S 

do sondy podľa 

tolerancie; ráno jej 

podľa záznamu bolo 

podaných 450 ml; 

sleduje sa PVT, 3x 

denne všetky vitálne 

funkcie... 

Pacientka zaujíma pasívnu polohu, od 8,30 hod. 

bola v P laterálnej polohe... S pomocou 3 

ďalších spolužiačok sme ju po vysvetlení, čo 

ideme robiť, napolohovali do semi-Fowlerovej 

polohy (cca 45°) s fixovanou polohou hlavy 

ďalším vankúšom, použili sme tiež podložné 

koleso pod  krížovú oblasť a debničku k 

dolnému čelu postele pre zmiernenie trhacích 

síl...pacientka je ubolená, zoslabnutá, pri zmene 

polohy bola pasívna, nebola schopná nám 

pomôcť.... 

 

...Má aj vzduchový matrac so striedavou 

kompresiou vzduchu – ale... nefunguje... – 

napriek zapojeniu nepočuť, že by pracoval a zdá 

sa byť sfúknutý... 

 

... Podľa hlásenia sestier má kožu celistvú, pri 

rannom celkovom kúpeli v sprche som nebola 

prítomná... 

 

Na začiatku kŕmenia som zistila rezíduum v 

žalúdku 150 ml, vrátila som tento objem do 

sondy, prepláchla cca 30 ml čaju a uzavrela ju.... 

 

Myslím, že ju nemôžem kŕmiť... 

Potrebujem Váš názor – mám 

znova po pol hodine posúdiť 

rezíduum a potom sa rozhodneme, 

či kŕmiť? 

 

Enterálnu diétu dám zatiaľ do 

kuchynky, po rozhodnutí, že 

môžeme kŕmiť, ju tam potom 

ohrejem vo vodnom kúpeli...? 

 

Rezíduum som zapísala do 

záznamu PVT, aj to, že som 

nekŕmila... izbovú sestru som 

informovala, prečo som nekŕmila... 

 

O matraci budem informovať 

staničnú sestru – alebo to spravíte 

vy...? 

 

Mohli by ste ísť so mnou ku 

pacientke, pozreli by ste sa na ňu, 

či ju môžem nechať do ďalšieho 

posúdenia rezídua v tejto polohe...? 

 

Chcem si u nej vytvoriť polohovacie 

hodiny, čo si o tom myslíte...? 

referácia o pacientovi 



Príklady  pre  S 
z praxe / referácie študentov na praxi: 

 

• „môžem kúpať to dieťa, keď má i.v. kanylu?“ 

• „môj pacient sa teraz sťažuje na výrazné bolesti...“ 

• „pacientka sa ma pýta, či môže jesť...“ 

• „vošla som do izby pacienta, sedí na posteli a plače...“ 

• „pacient sa na vizite rozplakal, že mu nikto nepomáha s jeho bolesťou... lekár mu 
ordinuje psychiatrické konzílium – neviem, ako sa mám s pacientom baviť... 

• „matka môjho 2-ročného pacienta chce vedieť, kedy už konečne pôjdu domov – 
koho jej mám odporučiť...?“ 

• „moja pacientka, novozistená diabetička dnes začala so sestrou edukáciu...pýta 
sa ma, kedy už pôjde domov, vraj už všetko vie...“ 

• „išla som pacientovi pichnúť premedikáciu, poslal ma preč, vraj sa s ním o 
operácii nikto nebavil a on sa operovať nedá...“ 

• „pacientka pred operáciou plače – udáva, že sa bojí, že sa po narkóze 
neprebudí...“ 

• „mám pacientku po TEP bedrového kĺbu, teraz ráno absolvovala prvé postavenie 
s fyzioterapeutom – zdá sa, že má operovanú končatinu o 3 cm kratšiu...odvtedy 
na izbe stále plače...“  

• môj pacient má dnes angiografiu...“ 

 

 

 



SBAR 

• SBAR akronym jednoduchý, ľahko zapamätateľný, rýchlo použiteľný 
 

 

• jasná formulácia kritických informácií (obáv, otázok) a požiadaviek  

• efektívna, štandardizovaná komunikácia v tíme (zameraná na problém, nie ľudí): 

• prevencia rizík (↓ vzniku nežiadúcich udalostí) 

• ↑ tímová práca a tímový prístup k pacientovi (aj interprofesionálne) 

• ↑ kvalita poskytovanej starostlivosti 

• ↑ bezpečnosť pacienta 
 

 

• dokumentovať nielen stav pacienta, aj komunikáciu o probléme (t.j. s kým..., ako - 

SBAR) 

 

• implementácia SBAR do praxe: 

• informovanie personálu 

• nácvik / tréning 

• zmena postoja / eliminácia bariér 

• „pomôcky / pripomienky“ (nálepky na telefón, vreckové kartičky) 

komunikačný proces má 

vždy minimálne 2 

účastníkov → DIALÓG 

príp. uviesť pri komunikácii, 

že používam  SBAR  



Ďakujem za pozornosť..... 


