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Paliatívna starostlivosť
„Prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín, ktorí čelia problémom spojeným so život ohrozujúcim

ochorením. Súčasne sa zameriava na prevenciu a úľavu od utrpenia prostredníctvom včasného rozpoznania a

liečby bolesti a riešenie ostatných fyzických, psychosociálnych a duchovných problémov.“ (WHO, 2021)

Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú 

starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno – pedagogickú starostlivosť – u detí, duchovnú 

starostlivosť a sociálne poradenstvo.

Úlohou paliatívnej starostlivosti je:

■ zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti

■ poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia

■ zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav

■ neurýchľovať ani neodďaľovať smrť

■ zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou

■ integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta

■ poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrť

■ poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho 
smrti v čase smútenia.



Paliatívna starostlivosť v systéme zdravotnej 
starostlivosti

• Paliatívna starostlivosť v trajektórii ochorenia je nedostatočne využívaná,

nedostupná alebo aplikovaná príliš neskoro.

• Potreba kvalitnej paliatívnej starostlivosti narastá v súvislosti so zvyšovaním

veku dožitia s chorobami so zložitými potrebami (onkologické, neonkologické

ochorenia napr. CHOCHP, neurodegeneratívne ochorenia- Alzheimerova

choroba, Parkinsonova choroba, ALS ai.)

• Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane

hospicovej starostlivosti (2006).

• Akreditácia odboru Paliatívna medicína (od roku 2017).



Ľudia prežívajúci utrpenie v súvislosti s vážnymi 

zdravotnými problémami 

Optimálne používanie liekov na zmiernenie 

bolesti a iných druhov utrpenia

Štátna politika zdravotnej starostlivosti 

zahŕňajúca paliatívnu starostlivosť 

Dostupnosť paliatívnej  starostlivosti v 

komunitách

Vzdelávanie všetkých poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti zapojených do paliatívnej 

starostlivosti 

Výskum prispievajúci ku kvalite poskytovania 

paliatívnej starostlivosti

Koncepčný model paliatívnej 
starostlivosti



Potreby pacientov v  primárnej a špecializovanej paliatívnej starostlivosti 
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Malý počet pacientov s komplexnými 

potrebami vyžadujúce transfer 

starostlivosti   k špecializovanej 

paliatívnej starostlivosti

Niektorí pacienti môžu príležitostne

vyžadovať asistenciu špecializovaného

paliatívneho tímu (konzultácie alebo

zdieľanú podpornú starostlivosť

Väčšina pacientov 

vyžaduje len primárnu 

úroveň paliatívnej 

starostlivosti

KOMUNITA

- Onkologický tím

- Klinika internej medicíny

- Kardiologická klinika

- Klinika CHOCHP



Interdisciplinárny prístup

• Interdisciplinárny tím paliatívnej starostlivosti - pacient/ rodina, lekár (diagnostika a liečba),

sestra (ošetrovateľská starostlivosť, fyzioterapeut, psychológ, liečebno – pedagogická

starostlivosť – u detí, duchovná starostlivosť a sociálne poradenstvo - predpoklad pre

komplexné, a nie izolované, riešenie problémov pacienta.

• Členovia tímu musia pristupovať k pacientom/rodine s rešpektom a usilujú o zachovanie ich

dôstojnosti, čo im umožní podieľať sa na rozhodovaní o sebe ako autonómna bytosť.



Komunikácia v paliatívnej 
starostlivosti

Martina Lepiešová



Profesionálna komunikácia zdravotníckych pracovníkov

• komunikácia ako nástroj
• osobnej interakcie (sociálna komunikácia)
• pôsobenia na ľudí a ich ovplyvňovania (marketingová / manažérska / podnikateľská komunikácia)
• poskytnutia pomoci, asistencie a podpory (terapeutická komunikácia)

• profesionálna komunikácia ako základná (kľúčová) profesionálna zručnosť každého ZP

nástroj / intervencia / výkon / spôsobilosť / zručnosť  → potreba učiť sa, rozvíjať a trénovať

• tradičné vzdelávanie / starostlivosť  vs. vzdelávanie / starostlivosť zamerané na pacienta (PCC –
patient centered care)

• → „počúvať“ a pochopiť skúsenosť pacienta, jeho vnímanie a prežívanie danej situácie, čo môže 
následne pomôcť diagnostike, liečbe a (self)manažmentu ochorenia, prežívaniu pacienta v rámci 
EOL



Komunikácia v zdravotníctve / ošetrovateľstve 
(paliatívnej starostlivosti)

• emocionálne nabitá

• rozhodnutia → hodnota zdravia, kvality života, hodnota života

• témy (mutilujúce operácie, následky ochorení, prognóza...)

• riskantná → nepochopenia, nedorozumenia (interpretácia) → neadekvátne rozhodnutia,    
nárast diskomfortu pacienta / rodiny / ZP

↓

• spolupráca pacienta (kompliancia / adherencia)

• uzdravenie / zotavenie / rekonvalescencia 

• spokojnosť pacienta + rodiny (± iné významné osoby) / ZP

• kvalita života

• zvládanie / redukcia / eliminácia obťažujúcich symptómov (distress) → komfortná starostlivosť 
(EOL)

• doprevádzanie / sprevádzanie pacienta → zabezpečenie pokojnej smrti

existenciálna 
komunikácia



Roviny a modely komunikácie v zdravotníctve

→ roviny komunikácie

• intrapersonálna (sebareflexia)

• interpersonálna (S – P / S – S / S – L )

• interdisciplinárna

→ modely / spôsoby / stratégie komunikácie

• verbálna komunikácia 
(7%)

• neverbálna komunikácia 
(55%)

• paralingvistická komunikácia 
(38%)



Komunikácia v paliatívnej starostlivosti

• oznamovanie „zlých“ správ

• komunikácia v jednotlivých fázach 

prežívania závažnej životnej 

situácie

• „pedagogika smrti“ (advance care 

planning / advance care directives)

• komunikácia vo fáze aktívneho 

zomierania pacienta

• komunikácia s pozostalými

Témy



Oznamovanie zlých správ → 6 základných krokov

1. príprava rozhovoru

2. zistenie, čo už pacient vie

3. zistenie, čo pacient chce vedieť

4. poskytnutie informácií 

(zdieľanie)

5. reakcia na pocity pacienta

6. plánovanie / nasledujúci 

rozhovor

prípravná fáza 

+ posudzovanie 

(zber údajov)

poskytnutie informácií

spätná 
väzba



Rozhovor o prognóze

• motivácia zo strany pacienta → plánovanie posledných vecí človeka, potreba nádeje

• požiadavky o detailné informácie:

• Koľko času mi zostáva?

• Ako zomriem?

• Každému bude lepšie, keď zomriem...

• zistiť dôvody, prečo sa pacient pýta:

• Čo si myslíte, že sa stane...?

• V čo dúfate...?

• Čoho sa obávate...?

• Mali ste nejaké skúsenosti vo Vašom okolí s podobným ochorením...?

• vyhýbať sa presným predpovediam, odpovedať všeobecnejšie



• časovo sa orientovať na interval zodpovedajúci priemernému prežívaniu (dni až týždne, týždne 

až mesiace, mesiace až roky...)

• Polovica pacientov s týmto ochorením prežíva viac ako 6 mesiacov, presne Vám neviem 

povedať, ako to bude vo Vašom prípade...

• Nedá sa povedať, ako to bude u Vás. Musíme dúfať v najlepšie, ale budeme pripravení aj na 

najhoršie...

• Je to veľmi agresívne ochorenie, nemôžeme zaručiť zázraky... 

• Čas ukáže, ako sa bude dariť Vám...

• viesť pacienta k vyjadreniu, čoho sa najviac obáva / čo si želá

• uistiť pacienta, že nebude sám, bude mať dostupnú pomoc v takej miere, v akej bude 

potrebovať

• ujasniť, čo môže reálne očakávať

• viesť k usporiadaniu záležitostí (vzťahy, úlohy, majetok, závet, posledné veci...), aby bol 

pripravený a o to menej zraniteľný

• vyjadriť vždy nádej



Fázy prežívania závažnej životnej situácie 
→ komunikácia

(Elisabeth Kübler-Ross / Horowitz / Křivohlavý / Haškovcová)

ŠOK

„Prečo práve ja? Prečo teraz? “ 

• umožniť ventilovať pocity, emócie 

• POPRETIE, NEGÁCIA

„Nie, ja nie, to neplatí pre mňa. To nie je možné, aby som teraz zomrel/a. To bude určite nejaký     

omyl... Nechajte ma, mne nič nie je...“ 

• nadviazať kontakt, získať dôveru, otvoriť vzťah, ponúknuť priestor (prelomenie bariéry)

• rešpektovať popieranie, akceptovať a chápať správanie

• byť úprimný/á, na nič sa nehrať, akceptovať pacienta, aj keď sa nezhodujeme v názoroch

• ! nemá význam informovať, edukovať, radiť, poučovať o ďalšom postupe



HNEV, AGRESIA

„Prečo ja a nie niekto druhý? Čia je to vina? Veď mi nič nebolo...“

• poskytnúť priestor „vybiť si zlosť“, predchádzať konfliktom

• prejaviť pochopenie, trpezlivosť, akceptáciu správania

• prejaviť záujem o pacientove city, poskytnúť priestor na vyjadrenie

• nepohoršovať sa, nemoralizovať, nekritizovať, nebrať obvinenia osobne

• foggingová stratégia (prijať obvinenia, no nevracať ich späť)

• nedať najavo možné prekvapenie / strach z reakcie pacienta

• neodpovedať impulzívne

• nevyhrážať sa, neprovokovať, nesľubovať, čo sa splniť nedá

• nerozčuľovať sa, ale ani neodsudzovať

• neklásť ultimáta (provokujúci charakter)



VYJEDNÁVANIE, KOMPROMISY

„... Áno, ale až...“

• rešpektovať, prejavovať maximálnu 

trpezlivosť

• nesúhlasiť so špekuláciami (vyjednávanie 

ako „pokus o odklad)

• upozorniť na zdraviu neprospešné 

postupy / podvodníkov

• vytvárať priestor pre rozhovor – napr. 

spomínanie na minulosť (pozitívne 

bilancovanie), riešenie súčasných situácií

DEPRESIA, SMÚTOK

„Áno, koniec prichádza, je to nevyhnutné...“

• trpezlivosť, emocionálna podpora, empatia

• dôležité „byť tu“ a aktívne, zúčastnene načúvať

• čas rozprávať o tom, čo bolo (spoznávanie 

minulosti pacienta – prejav úcty a dôstojnosti 

sprevádzanému)

• pomoc pri hľadaní riešení (napr. zabezpečenie 

rodiny do budúcna, usporiadanie vzťahov, 

majetku...)

• chybou je pacienta povzbudzovať / vyzývať, aby sa 

zmobilizoval a bojoval

• komunikácia je veľmi náročná



ZMIERENIE (akceptácia, prijatie, odovzdanosť) / REZIGNÁCIA (zúfalstvo)

„Je dokonané... Do Tvojich rúk... Buď vôľa Tvoja...“

• nutnosť rozlišovať!

• ľudská prítomnosť, využitie ticha v komunikácii, pozitívne motivovať k bilancii života

• pacient musí predovšetkým cítiť, že nie je sám 

• fázy individuálne prežívané - nie vždy prítomné všetky, rôzna doba trvania, prelínanie 

/ striedanie fáz (aj počas jedného dňa), opakovaný návrat k určitým fázam

• rodina / iné významné osoby → prechod fázami s časovým posunom

• prechod opätovne po úmrtí pacienta / pohrebe → sprevádzanie rodiny

• aplikovateľné na akékoľvek závažné životné situácie



• „pedagogika smrti“ = plánovanie starostlivosť pri 
progresii ochorenia / plánovanie „posledných vecí 
človeka“ 

• advance care directives / advance care planning: 

→ POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment)

→ DNR (Do-Not-Resuscitate Order)

• rozhodnutie pacienta + zodpovednosť lekára:

ukončenie aktívnej / agresívnej liečby (kuratíva)→
prechod na čisto paliatívnu starostlivosť / terminálnu / na 
komfort zameranú / EOL → paliácia symptómov, 
distressu

• syndróm blížiacej sa smrti

• zaznamenanie do dokumentácie: „pacient vo fáze 
aktívneho umierania / pacient umiera“

→ Liverpool Care Pathway for the Dying Patient

Anticipovaná smrť pacienta





Témy rozhovoru s pacientom vo fáze aktívneho umierania / rodinou

• prejavy blížiacej sa smrti (pacient, rodina), príznaky fyziológie umierania (rodina)

• starostlivosť o telo, rituály (pacient – očakávania, preferencie; rodina – postup)

• starostlivosť o pozostalých – pomoc v trúchlení, zármutku, zdroje pomoci a síl (pacient, 

rodina)



Komunikácia s pacientom / rodinou vo fáze aktívneho 
zomierania pacienta

• NIE diskusia / intelektuálny rozhovor / argumentácia

• nenechávať pacienta samého, opusteného / byť k dispozícii 

• nesnažiť sa za každú cenu niečo povedať 

• aktívne počúvať, participovať, postoj spolupodieľania, doprevádzania, „počúvať srdcom“

• učiť sa od umierajúceho 

• nevnucovať potrebu akceptovať fakt konca

• kongruencia, autenticita, úprimnosť v komunikácii:

• vcítiť sa do svojho prežívania, uvedomovať si ho a vyjadrovať ho

• byť sám/sama sebou, nemať profesionálnu masku 

• neskrývať sa za svoj profesionálny postoj

• vystupovať so všetkými silnými i slabými stránkami, ako aj osobitosťami

• vnímať svoje pocity, city (súcit, strach, bezradnosť, hnev...) – učiť sa s nimi narábať, neodovzdávať ich 

pacientovi bez kontroly

• verbálna komunikácia

• neverbálna 

komunikácia

• paralingvistika

• komunikácia činom

empatia vs. emocionálne vyčerpanie vs. sy. vyhorenia



Komunikácia s pozostalými po úmrtí pacienta

• vhodné, nerušené prostredie (súkromie, komfort)

• kontakt s rodinou (predstaviť sa, opýtať sa každého prítomného jeho meno a vzťah k 

pacientovi) – zistiť, s kým môžem komunikovať 

• prejaviť empatiu, vyjadriť sústrasť: „Je mi ľúto vašej straty...“, „Musí to byť pre vás teraz ťažké...“, 

„Prijmite odo mňa úprimnú sústrasť...“ 

• používať neverbálnu komunikáciu (zrkadlenie pohybov, postavenia tela, očný kontakt, dotyk –

podanie ruky)

• hovoriť o smrti otvorene – nepoužívať eufemizmy, používať pojmy smrť, zomrel, zosnulý 

v úvode konverzácie (neskôr termíny, ktoré používajú členovia rodiny)

• o zosnulom hovoriť s použitím jeho mena

• uistiť, že bolo realizované všetko, aby pacient zomieral pokojne, bez bolesti...

• očakávať rozličné emocionálne reakcie



• objasniť, čo sa bude robiť (starostlivosť o telo, úprava zosnulého)

• ponúknuť rodine priestor tráviť čas so zosnulým (pripraviť ich), umožniť dotknúť sa ho, hovoriť 

s ním, nechať ich samých so zosnulým

• „Ak pre vás môžem niečo urobiť, dajte mi, prosím, vedieť...“ - spýtať sa, či majú otázky / želania 

(napr. hovoriť s duchovným a pod.), ponúknuť pomoc, sprostredkovať kontakt (pohrebné 

služby, spomienkový program, bohoslužba za zosnulého, poradenstvo pozostalým), 

poskytnúť kontakt na zariadenie

• komunikácia zariadenia / interpersonálneho tímu s pozostalými (prevažne mesiac až dva po 

smrti a do pol roka po úmrtí) → telefonický kontakt, pozvanie na kávu, vysvetlenie možností 

(program pre pozostalých, pomoc v zariadení ako dobrovoľníci...)



Záverom...

„Ako som poskytol/poskytla starostlivosť?“

„Dosiahol/dosiahla som to, čo som si stanovil/a urobiť?“

„Nesnažil/a som sa robiť príliš veľa vecí naraz?“ 

„Prečo to nedopadlo tak, ako som si myslel/a?!“

„Reagoval/a som na pacienta vhodne?“

„Čo som mu mal/a povedať?“

„Čo sa mi dnes podarilo / nepodarilo?“

„Kde som urobil/a chybu?“

„Toto som nezvládol/nezvládla...“

„Ako by som to urobil/a nabudúce?“

„Som ochotný/á zveriť sa so svojimi myšlienkami 
ostatným?“

Ako som ja sám/sama pripravený/á na 

smrť?

Ako sa vyrovnávam s tým, že aj pre mňa 

nastane „koniec“?

Mám aj ja strach, bojím sa?



Zdravotnícki pracovníci 
a dôstojnosť 
u pacientov so sclerosis
multiplex

Michaela Miertová
Projekt VEGA 1/0090/17: Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v kontexte 
zdravotnej starostlivosti: interpretatívno fenomenologický prístup



Dôstojnosť pacienta chronickými ochoreniami (Uddin et al., 2018; Jacobson, 2012; Chochinov, 2012) 

SM je chronické progresívne zápalové ochorenie CNS s interindividuálnou variabilitou

symptómov, rôznorodým a nepredvídateľným priebehom, progresia prináša obmedzenia

a problémy v osobnom, rodinnom, sociálnom, pracovnom a spoločenskom živote napr.

závislosť pri realizácii aktivít denného života, funkčné obmedzenia, depresie, problémy s

rečou, nezamestnanosť, sociálnu izoláciu (Svendsen et al., 2018; Dehghani et al., 2018; Gilmour et al., 2018)

Zdravotnícki pracovníci pozitívne aj negatívne ovplyvňujú dôstojnosť u pacientov so SM        
(Žiaková a kol., 2019; Sharifi et al., 2016; Lohne et al., 2010; Isaksson et al., 2006; Ollson et al., 2005)

Cieľ: Identifikovať osobnú skúsenosť pacientov so SM s rešpektovaním ich dôstojnosti. 
Participanti: 8 žien, 6 mužov 
priemerný vek: 44,0 ± 9,8 rokov (min. 25, max. 61 rokov) 
priemerná dĺžka ochorenia SM: 9,93 ± 5,9 rokov (min. 4 roky, max. 22 rokov) 
vzdelanie: 5 stredoškolské, 9 vysokoškolské
zamestnanosť: 7 zamestnaní, 7 na ID



„Oni tak vedia človeka naštartovať, pochopiť, je to pekné ľudské gesto. Asi to je ten náš 
spúšťač, potrebujeme podržať, podržať dosť, keď je ľudský prístup a dobrý.“  
„No ústretovosť, ústretovosť..., furt mi boli ochotní pomôcť, pomáhať, keď bol nejaký 
problém, tak maximálne vyriešiť.“ 
„Tu, s čímkoľvek potrebujem, s tým mi pomôžu, sestričky sú stále usmiate, dobrá 
nálada, človek nepríde a nezazerajú naňho, spýtajú sa, ako sa človek má, je to príjemné.“
„Ku mne sa správajú, či je to sestrička, či doktorka, veľmi slušne...čo potrebujem, sa mi 
dostane.“ 
„Vedia sa rozprávať, vedia pochopiť, poradiť a vedia vypočuť...je to dobré.“  
„S čímkoľvek potrebujem, s tým mi pomôžu. Človek príde, nezazerajú naňho, že sa má 

nejak zle cítiť, že je tu na oštaru. Tu je dobrá nálada. Spýtajú sa, ako sa človek má, je to 
veľmi príjemné.“

Na zachovanie dôstojnosti pacientom pomáha zo strany zdravotníckych pracovníkov: 
v komunikácii: neľutujú, vypočujú, počúvajú, slovne podporia, vedia sa zasmiať 
v správaní: ústretovosť, vedieť podržať a usmerniť, obetavosť, ohľaduplnosť, 
rešpektovať zdravotný stav pacienta, ochota pomôcť 



„Odišla som, lebo tam to bola katastrofa. Povedala som, že mám problém, neriešilo sa. 
Je to ako práca s papiermi, ctrl c, ctrl v, to dokážem aj sama...nemusela som chodiť na 
kontrolu.“ 

„Veď on stojí, tak sa ma to dotklo, že keď stojím, že som prakticky zdravý...“ 

„Musím ísť na posudkovú komisiu každé tri roky a dokazovať im tam, že som vlastne 
chorá..., čo ma naozaj deptá, s tým mám veľký problém po psychickej stránke.“ 

„Jednoducho som si ľahol na lehátko a lekár hovorí: Vy pijete? Tak mi to tak....(plač), no  
zle..., neviem, čo som mal povedať niečo vôbec, nevstať, neodísť preč...Snáď, sa 
opýtam, kvôli čomu ste na vyšetrení....nie hneď alkoholika zo mňa robiť, kvôli čomu?“   

Ku zníženiu dôstojnosti pacienta zo strany zdravotníkov:
v komunikácii: „nálepkovanie“, spochybňovanie problémov a necitlivé vyjadrenia 
k zdravotnému stavu
v správaní: ignorovanie potreby pomoci, odosobnený prístup, ponižovanie



Podpora dôstojnosti vo 
vzťahoch

Rešpekt
Úcta

Citlivosť
Záujem

Zdvorilosť, slušné správanie
Ochota pomôcť 

Ochota počúvať a vypočuť 
Podpora (verbálna, emocionálna)

(Manookian, Cheraghi, Nasrabadi, 2013; Lohne et al., 2010; Jacobson, 2012; Nordenfelt, 
2009; Jacobson, 2009 )

Oslabenie dôstojnosti  / 
nedôstojnosť vo vzťahoch

Ponižovanie
Ľahostajnosť     

Hrubosť           
Ignorácia (pocitov, zľahčovanie) 

Spochybňovanie

(Jacobson, 2012; Nordenfelt, 2009)

VS

„Ja hovorím, že niektorí ľudia, ktorí na takéto povolanie idú, pokiaľ nemajú ten cit, takí by tam ani 
nemali čo robiť, lebo predsa tí ľudia sú oveľa citlivejší s tou chorobou, nielen touto, veď ich je veľa tých 
chorôb, takže ako ja viem, že to je pre nich aj veľa, že sú unavení, to im verím, ale bohužiaľ ako 
každý ten človek potrebuje ako nejakú tú pomoc“



Zdravotnícki pracovníci 
a dôstojnosť 
u pacientov s Parkinsonovou
chorobou

Martina Tomagová
Projekt VEGA 1/0090/17: Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v kontexte 
zdravotnej starostlivosti: interpretatívno fenomenologický prístup



Dôstojnosť pacientov s Parkinsonovou chorobou

• Parkinsonova choroba (PCH) je neurodegeneratívne, chronické, progredujúce
ochorenie; súčasné farmakologické a chirurgické intervencie v rámci terapie pacientov 
sú zamerané na riadenie symptómov a spomalenie progresie ochorenia (Liddle et al., 
2018) → intenzívny kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi (nutnosť sledovania ich 
zdravotného stavu, kontroly symptómov ochorenia a efektu liečby). 

• Pacienti s PCH sú vo svojom živote ovplyvnení progresiou ochorenia, dizability
a závislosti na pomoci iných → dopad na osobnú dôstojnosť pacientov (Nordenfelt, 
2004).

• Pacienti majú svoje očakávania (o poskytnutej starostlivosti, správaní zdravotníckych 
pracovníkov, prostredí zariadenia a i.), ktoré nie sú vždy naplnené → dopad na osobnú 
dôstojnosť pacientov (redukcia dôstojnosti).

• Zdravotnícky pracovník je zodpovedný za starostlivosť, do interakcií s pacientmi má
pristupovať s rešpektom ich dôstojnosti, autonómie (Lin et al., 2012).



Výskumná štúdia

• Cieľ: Identifikovať a interpretovať ako pacienti s PCH vytvárajú zmysel 
dôstojnosti v kontexte zdravotnej starostlivosti

• Participanti: do výskumnej štúdie bolo zaradených 11 pacientov (7 žien a 4 muži, 
vo veku od 47 do 76 rokov, s priemerným vekom 67 rokov) s PCH v trvaní 3 až 20 
rokov; na základe vopred stanovených zaraďujúcich kritérií: diagnostikovaná 
PCH, zachovaná schopnosť reči a mobility, neporušené kognitívne funkcie, 
absencia depresie, ochota zúčastniť sa na výskumnej štúdii, podpísaný 
informovaný súhlas s účasťou na štúdii.

• Metóda zberu dát: semištruktúrovaný rozhovor zameraný na fenomén 
dôstojnosti, ktorý prebiehal v ambulancii pre liečbu pacientov s PCH



Skúsenosti pacientov so správaním zdravotníckych 
pracovníkov redukujúcich ich dôstojnosť
• Nadradené správanie

„Zdravotník sa správal ako policajt.“ 

„Zdravotníci so mnou jednali akoby som nepoznala ani malú násobilku.“ 

• Nerešpektovanie autonómie pacienta

„Nie, v šľapkách nepôjdem! Vonku je zima, potrebujem čižmy a kabát. A ako reagovala sestra? 
Viete čo by bolo, keby sme museli počúvať pacientov, že čo im máme obliekať? My vieme, čo 
Vám máme obliecť!“

• Nerešpektovanie práva pacienta na súkromie

„Chýba mi súkromie pri vizitách, pretože všetci počujú, čo sa o mne hovorí.“ 

„Keď je tá vizita, všetci prídu a je tam päť tých ľudí...  je to diskutabilné, či by to mali povedať 
pred celým fórom.“



Skúsenosti pacientov so správaním zdravotníckych 
pracovníkov redukujúcich ich dôstojnosť

• Degradácia pacienta na neživý predmet

„Sedávame v nevetranej čakárni nedôstojne, čakáme tam ako kusy dlhé hodiny.“ 

„Zdravotníci kladú dôraz na písomnosti, nie na pacientov.“ 

„ Pacienti nie sú čísla ani kódy.... netreba zabúdať v prvom rade na pacienta“. 

• Nerešpektovanie individuality pacienta

„No, bolo mi nepríjemné, keď mi ortopéd povedal: Ako rehabilitovať? Denne musíte prejsť 
osem kilometrov peši. No a ja si myslím... Však ja ledva prejdem kúsok, musím si sadnúť, 
oddýchnuť, postáť a on mi povie, že denne osem kilometrov prejsť.„

„Môj status nie je zo strany sestier rešpektovaný, cítim to ako krivdu, nechcem žiadať 
žiadne privilégiá, že som zdravotníčka, ale len slušné správanie.“

• Podráždené (až urážlivé) správanie

„Sestra za dve hodiny nevyšla do čakárne ...keď zaklopete, tak vybehne ako buldog na vás, 
začne ziapať, vyslovene štekať po vás.“



Skúsenosti pacientov so správaním zdravotníckych 
pracovníkov redukujúcich ich dôstojnosť

• Považovanie pacienta za neschopného

„Keď som chcela vedieť po diagnostikovaní ochorenia čo môžem ja ako pacient urobiť, dostala 
sa jej od lekára odpoveď: „Nič!“

• Odmietanie pomoci pacientovi a on je nútený prosiť o pomoc (starostlivosť) 

„Sestra mi povedala, kde máte koho, kto by Vás otočil? Ja nie som povinná Vás otáčať." 

„Je nedôstojné, keď sa nemám na koho obrátiť so svojimi problémami, napr. pretrvávajúce 
kŕče, keď obvodný lekár deleguje problém na neurológa, s ktorým budem až o mesiac...koho 
mám ešte prosiť?“ 

„Čo ešte chceš odo mňa? Máš Parkinsonovu chorobu! ... viem podľa výrazu tváre, čo si sestra 
myslí." 



Skúsenosti pacientov so správaním zdravotníckych 
pracovníkov redukujúcich ich dôstojnosť

• Ponechanie pacienta čakať v čakárni na vyšetrenie dlhý čas 

„Chorý človek je citlivejší, háklivejší na všeličo a tie neskutočné hodiny čakania sú často krát 
ťažké... Štyri, päť, šesť hodín, dokonca aj deväť a pol hodiny som tam čakala...“ 

• Neposkytnutie (zamlčanie) pre pacienta dôležitých informácií

„Ani tušenia sme nemali, že tu existujú kluby Parkinsonikov. Nikto nás o tom neinformoval!“

„Chýba mi, niekedy poradiť, ako cvičiť... proste spätnú väzbu...“ 



Záver
• Porozumenie skúsenostiam pacientov  a ich vnímaniu zdravotníckych služieb →

zlepšenie interakcie medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. 

• Absencia porozumenia skúsenostiam pacientov vedie k stereotypom v starostlivosti a 
menej individualizovaným reakciám na ich potreby 

s negatívnym dopadom na osobnú dôstojnosť pacientov. 

• Akceptácia rozdielnosti prežívania pacientov dáva zdravotníckym pracovníkom možnosť 
proaktívne orientovať starostlivosť na konkrétneho pacienta.

• Komunikácia sa pri poskytovaní starostlivosti ukazuje ako centrálny aspekt pre udržanie 
dôstojnosti a rešpektu. V rámci komunikácie by malo ísť: 

• o porozumenie 
• venovanie času 
• empatiu 
• vysokú odbornosť 
• relevantné kompetencie.
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