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PREDHOVOR 

 

Problematika praxe založenej na dôkazoch je v posledných rokoch v popredí záujmu 

zdravotníckeho vzdelávania a praxe na Slovensku. Naliehavým sa ukazuje rešpektovanie 

problematiky odlišností v predmetoch výskumu, ich metodológie a tiež hodnotení výsledkov. 

Popri rozvoji medicíny je čoraz viditeľnejší rýchly rozvoj v nelekárskych zdravotníckych 

odboroch, ktoré dopĺňajú biomedicínske aspekty a vytvárajú platformu pre multidisciplinárny 

prístup nielen v problematike choroby, ale hlavne v chápaní a podpory zdravia významného 

pre celú spoločnosť. 

 

Recenzovaná publikácia VÝSKUM AKO VÝCHODISKO PRAXE ZALOŽENEJ NA 

DÔKAZOCH je svojím spôsobom jedinečná, nakoľko spája príspevky z rôznych odborov a 

má za cieľ poskytnúť odbornej verejnosti informácie o výsledkoch vedeckej činnosti, ktoré 

prispievajú k rozvoju poznatkov v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie 

a ďalších odborov. Príspevky sú tematicky zamerané na výsledky výskumu a ich aplikáciu v 

praxi (prax založená na dôkazoch), problematiku prevencie a podpory zdravia, efektívnosť 

zdravotnej starostlivosti a kvalitu života.  

 

V publikácii sú uverejnené príspevky od autorov zo Slovenska, z Českej republiky a z Poľska, 

ktoré sa svojim obsahom zaoberajú špecifickými ošetrovateľskými problémami, a to v  

priebehu celého života jedinca a  rodiny v prirodzenom sociálnom prostredí. Väčšina 

príspevkov vychádza z analýz dostupných vedeckých prác na medzinárodnej úrovni. 

Vedecké príspevky obsahujú najnovšie relevantné empiricky získané poznatky, ktoré sú 

konfrontované s výsledkami domácich i zahraničných štúdií a sú kvalitným východiskom pre 

vhodné doporučeniai pre prax. A práve to je hlavným cieľom tejto vedeckej publikácie – 

pozitívne ovplyvniť konktrétnu ošetrovateľskú prax, prostredníctvom vedy urobiť vhodnú 

reflexiu doposiaľ dosiahnutých poznatkov a tie čo najlepšie ďalej využiť vo výučbe, výskume 

ale i v praxi. 

 

Martin, 2013 

Martina Bašková 
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VÝSKYT ÚZKOSTI A DEPRESIE U ŽIEN S DIAGNOSTIKOVANÝM ONKO-

GYNEKOLOGICKÝM OCHORENÍM 

 

Ľubica Bánovčinová¹, Mária Hrabošová² 

¹Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav 

nelekárskych študijných programov, SR. 

²Univerzitná nemocnica Martin, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, SR. 

 

Súhrn 

Cieľom našej štúdie bolo zistiť výskyt úzkosti a depresie v skupine pacientok 

s diagnostikovaným onko-gynekologickým ochorením. Na zisťovanie výskytu skúmaných 

premenných sme využili Beckovu škálu úzkosti a Zungovu škálu depresie. Náš výskumný 

súbor tvorilo 107 žien s diagnostikovaným zhubným ochorením prsníka (33=30,8), vaječníka 

(32=29,9), krčka maternice alebo tela maternice (42=39,3%). Priemerný vek respondentiek 

bol 51,78 rokov (SD=12,74; rozpätie 26-86). Mierne závažné príznaky úzkosti malo takmer 

31% respondentiek, stredne závažnú úzkosť prejavovalo 29% respondentiek a závažne 

symptómy anxiety malo v čase výskumu až 30% pacientok, bez prejavov úzkosti bolo len 

11% respondentiek. Príznaky ľahkej depresie malo v čase výskumu 25% respondentiek, 

symptómy stredne silnej depresie malo 22% pacientok a 12% respondentiek malo dokonca 

prejavy ťažkej depresie. Vzhľadom na častý výskyt úzkosti a depresie považujeme za dôležité 

venovať týmto stavom náležitú pozornosť a ich sledovanie zaradiť ako súčasť hodnotenia 

zdravotného stavu pacientky pôrodnou asistentkou/sestrou. 

 

Kľúčové slová 

Onko-gynekologické ochorenie, úzkosť, depresia 

 

Úvod 

Onkologické ochorenia ženských reprodukčných orgánov majú u nás aj vo svete stúpajúcu 

tendenciu. Patria k najaktuálnejším problémom súčasnej medicíny v obore gynekológie 

a pôrodnej asistencie. Pozornosť sa zameriava na prevenciu, včasný záchyt a účinnú liečbu 

týchto ochorení. Onkologické ochorenie hlboko zasahuje život ženy vo všetkých dimenziách. 

Zistenie a potvrdenie onkologickej diagnózy je pre pacientku vždy veľmi zasahujúcim 
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faktom, s ktorým sa musí vyrovnať. Nestačí len akceptovať túto diagnózu, ale pacientka musí 

zvládnuť a podstúpiť rad ďalších vyšetrení a náročnú terapiu, ktorá prináša mnoho problémov. 

Chorobou sú ovplyvnené všetky oblasti života pacientky, ako aj jej rodiny (Angenendt, 2010). 

Pri onkologických ochoreniach nastáva výrazná zmena v sociálnej oblasti. Zmena životného 

štýlu, vynútená zmena v pracovnej oblasti, ekonomického postavenia, obmedzenia 

spoločenského života, sociálna izolácia, poruchy plnenia manželskej, rodičovskej a 

profesijnej roly, invalidný dôchodok. Časté sú aj zmeny v spirituálnej oblasti a hodnotovom 

systéme. Všetky tieto zásadné zmeny vyvolávajú u pacientok rôzne reakcie. Pacientky často 

trpia narušenou sebakoncepciou, zníženým sebavedomím, psychickými problémami ako 

strachom, úzkosťou, depresiou a zmenami osobnosti (Repková, 2006). 

U žien, u ktorých sa potvrdí onkologická diagnóza teda často dochádza k narušeniu duševnej 

rovnováhy. Táto situácia je charakterizovaná ako silno stresová a kladie vysoké nároky na 

duševnú kapacitu osobnosti. Negatívne ovplyvňuje schopnosť dobrej adaptácie na novú 

životnú situáciu. Je to obdobie počiatočného šoku, kedy sa ako odpoveď na zlyhanie 

adaptačných mechanizmov rozvinie psycho-fyziologická reakcia. Táto reakcia nie je 

u všetkých pacientok rovnaká, záleží od individuálnej adaptačnej kapacity, od dĺžky 

a intenzity reakcie a spôsobu jej spracovania (Vodvářka, 2003). 

Na psychický stav pacientky má vplyv závažnosť ochorenia, prognóza a individuálne faktory. 

Vyskytuje sa žiaľ za stratou fyzickej pohody a zo zmeny životnej situácie. Nastáva nutnosť 

prijať novú rolu a prispôsobiť sa jej vo všetkých oblastiach. Psychologická adaptácia prebieha 

u každej pacientky rôzne. Strach popisujú pacientky vo všetkých fázach ochorenia. 

V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť dokonca aj suicidálne sklony. Mnohým 

pacientkam významne pomáha a uľahčuje zmierenie s ochorením spirituálna pomoc, 

náboženstvo a viera (Raudenská, Javůrková, 2011). 

Hlavnou psychickou reakciou na onkologické ochorenie je teda úzkosť a strach. Úzkosť 

(anxieta) prepája duševné a telesné prežívanie, zaujíma centrálne postavenie v psychike 

pacientky. Zásadným spôsobom sa podieľa na etiopatogenéze a psychodynamike neuróz, 

iných psychických porúch a tiež psychosomatických ochorení (Kissane, 2011). 

Pacientka, ktorá prežíva úzkostnú reakciu má pocit tiesne, nepokoja, vnútorného napätia, 

bezradnosti a vlastného ohrozenia. Tieto pocity sú sprevádzané nešpecifickými 

fyziologickými reakciami, ktoré môžu zasahovať do činnosti jednotlivých funkčných 

systémov organizmu a orgánov (Křivohlavý, 2002). 

Symptómy úzkosti sa delia na psychické, medzi ktoré patrí vnútorný nepokoj a napätie, pocit 

zovretia, úzkostného očakávania, bezmocnosti, strach zo straty kontroly nad situáciou a strach 
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zo smrti. Psychomotorické symptómy sú úzkostný výraz v tvári, psychomotorický útlm, 

agitovanosť až stupor. K psychosomatickým príznakom patrí búšenie srdca, bolesti hlavy, 

chvenie, tras, sucho v ústach, nauzea až zvracanie, brušná nevoľnosť, pocit stiahnutého hrdla, 

neschopnosť prehĺtať, bolesti a kŕče v žalúdočnej a brušnej oblasti, zrýchlená črevná 

peristaltika (Vodvářka, 2003). 

Forma a intenzita úzkosti sa mení vplyvom okolností, záleží aj na osobnosti jednotlivca. 

Intenzita úzkosti môže narastať od mierneho nepokoja až po stav paniky, trvať môže niekoľko 

minút, hodín, dní až mesiacov. Forma úzkosti záleží tiež od okolností, za ktorých vzniká - 

fóbická, situačná alebo anticipačná úzkosť (O'Connor, Aranda, 2005). 

Podstatou úzkosti je strach z fyzického alebo duševného ohrozenia, u onkologických 

pacientok je to strach z ohrozenia a straty života, strach zo straty intimity a schopnosti 

ovládať svoj život, z izolácie. Strach (pomenovaná úzkosť) prechádza do úzkosti a vzájomne 

sa ovplyvňujú (Zacharová, 2011). 

Z hľadiska psychopatológie sa úzkostné stavy delia na difúzne - málo štrukturované, po 

spracovaní podnetu vedú k primeranej adaptácií jedinca. Difúzne neurotické vzorce 

reagovania vznikajú nespracovaním strachu a  nevedú k adaptácií, ale k vzniku paniky 

a fóbie. Pri patologickom spracovaní úzkosti sa namiesto adaptácie na novú životnú situáciu 

u onkologickej pacientky môže rozvinúť široké spektrum duševných porúch neurotického 

rázu (Vodvářka, 2003). 

Smútok je prirodzená, obranná, nepatologická reakcia na negatívnu zmenu životnej situácie. 

U jedinca je možné emocionálne sa preladiť a rozptýliť, je schopný naďalej fungovať. 

Niekedy však nedochádza k adekvátnemu riešeniu situácie a akútny smútok po dlhšom trvaní 

môže prejsť až depresie. Depresia sa zásadne odlišuje od normálnej reakcie smútenia, je to 

chorobný duševný stav (Zacharová, 2007). 

Kissane a kol. (2011) hovorí o depresii v kontexte onkologického ochorenia. Depresia podľa 

neho znamená kolaps intrapsychickej a intrapersonálnej rovnováhy. Dochádza k zníženiu 

sebaúcty, sebavedomia a sebahodnotenia, k poruche duševnej rovnováhy až biologickému 

vyčerpaniu organizmu. Depresiu charakterizujú nasledujúce príznaky: skľučujúce emócie, 

hlboký žiaľ, smutná nálada, anhedónia (neschopnosť prežívať radosť), pocit prázdnosti, 

menejcennosti, poruchy spánku, nechutenstvo, váhový úbytok, poruchy koncentrácie, útlm 

myslenia, pokles aktivity a výkonu, sebaobviňovanie, suicidálne myšlienky až sklony. 

Dochádza k patologickej zmene osobnosti. Onkologické pacientky často trpia depresiou 

rôzneho stupňa a môže trvať rôzne dlho, niekoľko týždňov, mesiacov až roky. 

Onkologické pacientky mávajú dlhodobé telesné ťažkosti (strata fyzických funkcií), náročná 
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liečba spolu s prítomnosťou bolesti a stratou sociálnej pozície spôsobujú vážne psychické 

problémy. Pesimistické myslenie, ľahostajnosť až apatia, psychomotorická inhibícia alebo 

agitovanosť, psychosomatické ťažkosti - poruchy vitálnych funkcií, závraty, poruchy 

srdcového rytmu, dychové ťažkosti, poruchy spánku a potencie, strata chuti do jedla a iné, sú 

príznakmi depresie a treba ich čo najskôr riešiť (Vodvářka, 2003). 

Tavoli a kol. (2008) vo svojej štúdií skúmali ako ovplyvňuje bolesť úroveň depresie a aký má 

vplyv depresia na kvalitu života onkologických pacientov. Zistili, že pacienti, ktorí pociťovali 

bolesť, mali vyššiu úroveň depresie a výrazne horšiu celkovú kvalitu života. Dá sa teda 

konštatovať, že nádorová bolesť je významný faktor v emocionálnom stave a prediktor pre 

vznik depresie; depresia zhoršuje celkové fungovanie onkologických pacientov a kvalitu ich 

života. 

Depresia nie je len prechodná zlá nálada, ale ide o afektívnu poruchu, duševné ochorenie, 

ktoré si vyžaduje odbornú pomoc a vhodnú psychiatrickú liečbu, nedá sa zvládnuť len vôľou 

pacientky. Nežiaduce psychické stavy a sprevádzajúce psychosomatické-vegetatívne 

symptómy sa u onkologických pacientok vyskytujú často a sťažujú priebeh ochorenia 

a liečby, zhoršujú adaptáciu na novú závažnú životnú situáciu (Angenendt, 2010). 

 

Cieľ práce 

Cieľom našej štúdie bolo zistiť výskyt úzkosti a depresie v skupine pacientok 

s diagnostikovaným onko-gynekologickým ochorením. 

 

Súbor 

Náš výskumný súbor tvorilo 107 žien s diagnostikovaným zhubným ochorením prsníka (33 = 

30,8), vaječníka (32 = 29,9), krčka maternice alebo tela maternice (42 = 39,3 %). 

V našom výskume boli skúmané pacientky v rôznom štádiu malígneho gynekologického 

ochorenia, po chirurgickom zákroku. Priemerný vek respondentiek bol 51,78 rokov 

(SD=12,74; rozpätie 26-86). Pre získanie relevantných výsledkov, bolo potrebné stanoviť si 

kritéria, podľa ktorých sme vyberali respondentky do výskumu. 

Zaraďovacie kritéria respondentiek do výskumu: 

- diagnostikovaný karcinóm prsníka, ovária, cervixu alebo endometria 

- súhlas pacientky a jej spolupráca pri vypĺňaní dotazníkov 

- kognitívne schopnosti pacientky 

- psychosomatický stav pacientky dovoľujúci vyplniť dotazník 
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Vyraďovacie kritéria: 

- nepotvrdená onko-gynekologická diagnóza 

- neochota pacientky vyplniť dotazník 

- kognitívne poruchy pacientky 

- fyzický stav pacientky obmedzujúci schopnosť vyplniť dotazník 

- závažná somatická alebo psychická komorbidita pacientky 

 

Metodika 

Na zisťovanie výskytu skúmaných premenných sme využili nasledujúce dve škály: 

Beckova škála úzkosti (Beck anxiety inventory) - vytvoril ju americký psychiater Aaron T. 

Beck na posúdenie miery úzkosti. Prvýkrát bola publikovaná v 60. rokoch (Beck, 1988). 

Obsahuje 21 najčastejších príznakov úzkosti. Pacientky môžu vyberať z možností od A - D (A 

= vôbec nezaznamenali výskyt symptómu, B = mierne, C = stredne, D = symptóm sa 

vyskytoval veľmi sline). Získaním celkového skóre je možné zadefinovať mieru prežívanej 

úzkosti. Hodnota internej konzistencie získaná Cronbachovou alfou v našom výskume bola 

0,940. 

Zungova škála depresie (Zung Self - Raiting Depressions Scale) bola vytvorená W. K. 

Zungom (1965) na diagnostiku depresie formou sebaposudzovania. Dotazník obsahuje 20 

položiek, pričom každá z nich predstavuje symptóm depresie. Využíva 4 - bodovú hodnotiacu 

škálu na vyjadrenie výskytu symptómov (1 = nikdy alebo zriedka, 2 = niekedy, 3 = často, 4 = 

veľmi často alebo stále). Výsledné skóre prevedením na SDS index určí stupeň depresie. 

Hodnota nameranej vnútornej konzistencie pre náš výskum bola vypočítaná Cronbach α = 

0,916. 

 

Výsledky 

Dáta boli spracované metódou deskriptívnej štatistiky. Pri hodnotení miery úzkosti 

u respondentiek vo výskumnom súbore sme dospeli k nasledovným výsledkom, ktoré 

uvádzame v tabuľke 1. Respondentky získali v Beckovej škále úzkosti priemerné skóre 

𝒙𝒙� =19,88 (SD = 11,77), čo znamená, že sa u nich v čase výskumu vyskytovali stredne 

závažné prejavy úzkosti. Celkový počet respondentiek, ktoré kompletne vyplnili dotazník 

úzkosti bol 105. 
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Tabuľka 1 Hodnotenie úzkosti a depresie 
 N 𝒙𝒙� SD min max 

ÚZKOSŤ 105 19,88 11,77 1 51 

DEPRESIA 103 53,63 12,78 26 88 

 

Po vyhodnotení škály úzkosti sme získali výsledky, ktoré vykazujú pomerne vyrovnané 

zastúpenie pacientok s rôznym stupňom úzkosti. 

Menej ako 5 bodov dosiahnutých v škále znamená, že pacientka nevykazovala žiadne prejavy 

úzkosti – 12 = 11,4 % respondentiek. Dosiahnutých 6 – 15 bodov poukazuje na mierne 

prejavy úzkosti – 32 = 30,5 % pacientok. Získaných 16 - 25 bodov potvrdzuje príznaky 

stredne závažnej úzkosti – 30 = 28,6 % pacientok. Skóre 26 bodov a viac signalizuje 

symptómy závažnej úzkosti – 31 = 29,5 % žien. Percentuálne zastúpenie rôznych stupňov 

úzkosti zistených v našom súbore sú v grafe 1. 

 

 

Graf 1 Hodnotenie miery úzkosti 

 
Pomocou Zungovej škály sme hodnotili výskyt depresie u respondentiek v našom 

výskumnom súbore. Získali sme výsledky, ktoré poukazujú na to, že väčšina pacientok mala 

v priebehu výskumu prejavy depresie rôzneho stupňa. Ako možno vidieť v tabuľke 1 

priemerné skóre získané v dotazníku depresie  (𝒙𝒙� = 53,63, SD = 12,78) poukazuje na príznaky 

minimálnej alebo ľahkej depresie. Minimálna hodnota skóre, ktorú získali respondentky bola 

26 bodov, maximálne získané skóre bolo 88 bodov. Počet respondentiek, ktoré odpovedali na 

všetky otázky v Zungovej škále bol 103. 

Skóre menej ako 50 bodov znamená, že pacientka je bez známok depresie – 42 = 40,8 % 

respondentiek. Dosiahnutých 50 - 59 bodov znamená prejavy minimálnej, ľahkej depresie – 

11,42%

30,47%

28,57%

29,52%

Úzkosť
bez úzkosti
mierna úzkosť
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26 = 25,2 % pacientok. Získaných 60 - 69 bodov poukazuje na symptómy stredne silnej 

depresie - 23=22,3% pacientok. Dosiahnutých viac ako 70 bodov predstavuje ťažkú až 

extrémne závažnú depresiu - 12=11,7% respondentiek. 

V grafe 2 je zobrazené percentuálne zastúpenie pacientok v štyroch skupinách, z ktorých 

každá predstavujú iný stupeň depresie. 

 

 

Graf 2 Hodnotenie miery depresie 
 

Diskusia 

Na základe vyhodnotených údajov z Beckovej škály úzkosti, sme zistili, že respondentky v 

našom výskumnom súbore vykazovali známky rôzneho stupňa anxiety. Mierne závažné 

príznaky úzkosti malo takmer 31 % respondentiek, stredne závažnú úzkosť prejavovalo 29 % 

respondentiek a závažne symptómy anxiety malo v čase výskumu až 30% pacientok, bez 

prejavov úzkosti bolo len 11 % respondentiek. Tieto výsledky potvrdzujú, že anxieta je častý 

a významný determinant v živote onkologických pacientok, ktorý vo významnej miere 

ovplyvňuje ich psychický stav a kvalitu života. V starostlivosti o pacientky s onkologickým 

ochorením by sa mala snaha orientovať na zníženie prežívania úzkosti. Masafi, Rezaei, Ahadi 

(2011) vo svojej štúdií, skúmali výskyt úzkosti u pacientok s karcinómom prsníka počas 

chemoterapie. Ženy rozdelili do dvoch skupín na základe individuálnych charakteristík - 

veku, vzdelania a rodinného stavu. Zistili rozdiely u skupiny pacientok, ktoré praktizovali 

špeciále relaxačné metódy (pozitívne vizuálne podnety, príjemná hudba) a skupiny pacientok, 

ktoré tieto metódy nevyužívali. Dokázali značný vplyv relaxačných vnemov na zníženie 

miery úzkosti v priebehu chemoterapie. Podľa uvedeného výskumu, by sa mohli v praxi 

40,77%

25,24%

22,33%
11,65%

Depresia
bez depresie ľahká depresia
stredne silná depresia závažná depresia
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aplikovať u pacientok metódy relaxácie, preto je potrebné školiť personál na ich efektívne 

využívanie. 

U pacientok v našom výskumnom súbore sa tiež vyskytovala v rôznych stupňoch depresia. 

Príznaky ľahkej depresie malo v čase výskumu 25 % respondentiek, symptómy stredne silnej 

depresie malo 22 % pacientok a 12 % respondentiek malo dokonca prejavy ťažkej depresie. 

To znamená, že jej výskyt v súbore bol značný. 

Rodgers et al. (2005) vo svojom výskume skúmali výskyt úzkosti a depresie u žien s 

malígnym ochorením prsníka. Analýzou pomocou psychometrického nástoja HADS (Hospital 

Anxiety and Depression Scale) zistili, že až 45% onkologických pacientok trpelo významnou 

hladinou úzkosti a depresie. Poznamenávajú, že najčastejšími psychologickými symptómami 

u onkologických pacientok sú práve úzkosť a depresia, a preto odporúčajú, aby sa tieto 

faktory klinicky posudzovali a vyhodnocovali v celkovom kontexte liečby. Dodávajú, že pre 

získanie relevantných výsledkov, sú potrebné efektívne hodnotiace a meracie nástroje. 

Tavoli et al. (2008) vo svojej štúdií skúmali vzťah bolesti na výskyt depresie u onkologických 

pacientov a zistili signfikantne vyšší podiel depresívnych symptómov u pacientov trpiacich 

bolesťou a tiež nižšiu mieru globálnej kvality života. Takže bolesť považujú za jeden z 

významných faktorov ovplyvňujúci vznik depresie. Ako je známe depresia zas negatívne 

ovplyvňuje kvalitu života a znižuje jej celkovú úroveň. 

 

Záver 

Nežiaduce psychické stavy a sprevádzajúce psychosomatické - vegetatívne symptómy sa 

u onkologických pacientok vyskytujú často a sťažujú priebeh ochorenia a liečby, zhoršujú 

adaptáciu na novú závažnú životnú situáciu (Angenendt, 2010). Preto považujeme za dôležité 

venovať týmto stavom náležitú pozornosť a ich sledovanie zaradiť ako súčasť hodnotenia 

zdravotného stavu pacientky pôrodnou asistentkou/sestrou. 
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VÝŽIVA V RODINE S DEŤMI AKO VÝZNAMNÝ SOCIÁLNY DETERMINANT 

ZDRAVIA 

Mária Boledovičová, Alena Machová, Dita Nováková, Andrea Schönbauerová 

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR. 

 

Súhrn 

Dobré stravovacie návyky a vhodné zloženie stravy v rodinách s deťmi je prvým 

predpokladom podpory zdravia. Veľmi dôležitou zásadou je tiež kultúra stolovania a príjemná 

atmosféra pri rodinnom stole, čo prispieva nielen k dobrej rodinnej pohode, ale aj k 

zamedzeniu vzniku nechutenstva a žalúdočných ťažkostí detí. Významný je aj pitný režim, na 

ktorý sa často zabúda a treba aktívne pripomínať jeho dodržiavanie. Cieľom štúdie bolo 

analyzovať výživu a stravovacie zvyklosti v rodinách s deťmi ako významnú sociálnu 

determinantu zdravia. Na zber údajov bol použitý štruktúrovaný rozhovor, zameraný na 

zistenie vplyvu sociálnych determinánt na zdravie rodín s deťmi žijúcich v Jihočeskom kraji. 

Vecné položky boli zamerané na stravovacie návyky rodiny, nákup potravín, kritéria na ich 

nákup, prípravu jedla, spoločné stravovanie, pitný režim a hodnoty BMI. Výskumnú vzorku 

tvorilo 11 rodín a zaraďujúcim kritériom bola spoločná domácnosť rodiny s deťmi vo veku 6 

– 15 rokov, ochota spolupracovať a hovorcom za rodinu bola najčastejšie matka. Zistili sme, 

že v stravovacom režime skúmaných rodín sa vyskytovalo mnoho nedostatkov, pretože 

problémom bolo najmä raňajkovanie nielen rodičov, ale aj detí a tiež obedy, najmä starších 

školákov. Pozitívom bolo dodržiavanie pitného režimu vo väčšine rodín. 

 

Kľúčové slová  

Sociálne determinanty zdravia, výživa, rodiny s deťmi, školské stravovanie, pitný režim 

 

Úvod 

Výživa je jednou z dôležitých determinánt zdravia, ktorá ovplyvňuje zdravotný stav človeka 

a následne aj dĺžku života. Jej úroveň závisí na prírodných a hospodárskych podmienkach a 

na politickej orientácie vo svete. Dobré stravovacie návyky a adekvátne zásobovanie 

potravinami má zásadný význam pre podporu zdravia a životnú pohodu. Hospodársky rast 

a zlepšovanie bývania a hygieny priniesli so sebou epidemiologický prechod od infekčných 

k chronickým ochoreniam, ako ochorenia srdca a nádorové choroby. Spolu s tým prebehla aj 

nutričná zmena a zmenili sa aj stravovacie návyky, najmä v západnej Európe, smerom 
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k nadmernej spotrebe energeticky bohatých tukov a cukrov, čo viedlo k zvýšenému výskytu 

obezity (Wilkinson, Marmot, 2005). Stravovanie každého dieťaťa je dôležitou súčasťou jeho 

života. Pre jeho zdravý vývoj je nevyhnutné, aby dostalo stravu zmiešanú a pestrú, nielen 

kvôli aktuálnej potrebe, ale aj preto, že si vytvára chuťové návyky na celý život. Každá 

jednostrannosť môže viesť k chronickému nedostatku niektorej z nevyhnutných živín. Na 

životosprávu detí má vplyv nielen skladba stravy, ale tiež stravovacie návyky celej rodiny. 

Veľmi dôležitou zásadou, na ktorú treba pamätať je tiež kultúra stolovania a príjemná 

atmosféra pri rodinnom stole. To všetko prispieva nielen k dobrej rodinnej pohode, ale aj k 

zamedzeniu vzniku nechutenstva a žalúdočných ťažkostí detí. Významný je aj pitný režim 

detí, na ktorý sa často zabúda a treba im aktívne pripomínať jeho dodržiavanie. Je potrebné, 

aby denne vypili aspoň dva litre tekutín (u malých detí úmerne menej a v lete a pri väčšej 

fyzickej námah viac. Z nápojov sú vhodné  pitná voda, čaje, minerálky, ovocné šťavy, nie 

však nápoje príliš sladené a s oxidom uhličitým (Berková, 2002). 

Školské stravovanie je významnou zložkou celodenného stravovania žiakov a študentov. 

V školských jedálňach v ČR sa denne stravuje asi 1 354 000 žiakov a kryje 35–60 % ich 

dennej stravy. Tento spôsob kompletného servisu zaistenia stravovania žiakov mimo domova 

je v rámci EU i sveta unikátny (Slavíková, Vlčková, Skorovský, 2010). 

V období choroby a rekonvalescencie u detí sa často okrem zmeny životného režimu mení aj 

spôsob stravovania, ktorý býva mnohokrát jeden z najdôležitejších liečebných opatrení. 

Mnohé štúdie dokumentujú vplyv nesprávnej výživy v patogenéze závažných zdravotných 

problémov, akými sú kardiovaskulárne a nádorové choroby, obezita, diabetes mellitus, či 

osteoporóza (Fussenegger et al., 2008; Hlavatá, 2007). Ide o ochorenia, ktoré sa zväčša 

prejavia v dospelom veku, vyvíjajú sa však roky až desaťročia a často sú dôsledkom 

nesprávnej výživy v detstve a mladosti (Babinská, a kol., 2007). 

 

Cieľ práce 

Cieľom štúdie bolo analyzovať výživu ako sociálnu determinantu zdravia v rodinách s deťmi. 

Čiastkovými cieľmi bolo porovnať výživu a stravovacie zvyklosti, možnosti zabezpečiť 

optimálnu výživu so sociálnym gradientom rodín s deťmi. 

 

Súbor a metodika 

Výskumným nástrojom bol štruktúrovaný rozhovor, ktorý bol zameraný na zisťovanie údajov 

o vplyve sociálnych determinánt na zdravie rodín s deťmi žijúcich v Jihočeskom kraji. 

Z desať skúmaných determinánt (sociálny gradient, stres, detstvo, sociálne vylúčenie, práca, 
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nezamestnanosť, sociálna podpora, závislosti, doprava) analyzujeme výsledky jedného 

z najdôležitejších vplyvov a to je výživa. V determinante výživa bolo položených 12 

otvorených otázok, ktoré boli zamerané na stravovacie návyky rodiny, nákup potravín, 

kritéria na ich nákup, prípravu jedla, spoločné stravovanie, pitný režim a hodnoty BMI. 

V determinante sociálny gradient bolo položených 11 otvorených otázok, ktoré boli zamerané 

na vzdelanie a povolanie rodičov, spôsob bývania, celkový mesačný príjem rodiny a jeho 

súčasti, spokojnosť so životnou úrovňou rodiny. V demografických údajoch bolo zameranie 

na vek rodičov a detí, počet nezaopatrených detí a spôsob súžitia rodiny. Základným súborom 

boli rodiny žijúce v Jihočeskom kraji, z ktorých bola zámerným výberom vytvorená 

výskumná vzorka. Tvorilo ju 11 rodín a zaraďujúcim kritériom bola spoločná domácnosť 

rodiny s deťmi vo veku 6 – 15 rokov, ochota spolupracovať a určenie hovorcu za rodinu (bola 

najčastejšie matka). Zber údajov a vedenie rozhovorov prebiehalo v mesiacoch február 

a marec 2013. Údaje sme podrobili kvalitatívnej analýze na základe kategorizácie a kódovania 

rozhovorov. 

 

Výsledky a interpretácia 

Sociálne postavenie rodiny 

Skúmané rodiny tvorilo 10 manželských párov a jeden partnerský vzťah. Priemerný vek 

rodičov bol u matiek 39,09 roka a otcov 40,8 roka. Počet detí spolu bol 21, z toho 3 deti mala 

jedna rodina, osem rodín malo po dve deti a po jednom dieťati bolo vo dvoch rodinách. Ich 

priemerný vek bol 13,37 roka, pričom najstaršie malo 23 rokov a najmladšie 3 roky. Dievčat 

bolo 13 a chlapcov 8. 

Na stravovanie má veľký vplyv aj finančná stránka a preto prvou z otázok bolo zisťovanie, 

kde na škála 0-10 by zaradili sociálne postavenie rodiny. Priemernou hodnotou bolo 6,18, čo 

pokladáme je zaradenie v priaznivejšej polovici. Najnižšou označenou hodnotou na škále bola 

v jednej rodine 4 a vo dvoch 5. Podľa vzdelania boli vo výskumnej vzorke s vysokoškolským 

vzdelaním 3 matky, ktoré pracujú v zdravotníctve a školstve a 3 otcovia  inžinieri, pracujúci 

v poľnohospodárstve, v armáde a jeden podnikateľ. Stredoškolské vzdelanie malo 6 matiek 

pracujúcich v zdravotníctve, školstve, v armáde a administratíve a 4 otcovia pracujúci ako 

finančný manažér, informačný a servisný. Stredoškolské vzdelanie bez maturity mala 1 matka 

servírka a 2 otcovia, jeden pracuje ako pokrývač a jeden je momentálne nezamestnaný. 

Ukončené iba základné vzdelanie mala jedna matka, ktorá bola na invalidnom dôchodku. 

Finančný príjem na jednu rodinu na mesiac bol v priemere 35 272.- Kč, najnižší 15 000.- Kč a 

najvyšší 55 000.- Kč. Jedna rodina nebola ochotná uviesť svoj mesačný príjem. Sedem rodín 
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bolo s výškou spokojných a štyri sú viac-menej spokojné a prijali by aj viac. Jedna rodina 

žijúca v partnerskom vzťahu ako druh družka hospodárila osobitne a partner prispieval na 

domácnosť iba 3 500.- Kč a platil za byt. Žiadna z rodín nepoberala sociálny príspevok. 

V jednom prípade sa oň pokúšali, ale neúspešne a dokonca prišli aj o prídavky na dieťa. 

Vzhľadom na stratu zamestnania u manžela bude jedna rodina o sociálny príspevok žiadať. 

Vzdelanie rodičov vo vývoji stravovacích návykov detí hrá dôležitú úlohu. Je obvyklé, že 

rodičia s nižším vzdelaním alebo rodiny s nižšou socio-kultúrnou úrovňou zaraďujú do 

jedálničku menej zdravé varianty pokrmov. Detí matiek s vysokoškolským a stredoškolským 

vzdelaním s maturitou konzumovali raňajky pravidelnejšie, zatiaľ čo v skupine detí, ktorých 

matky mali nižšie vzdelanie, raňajkovali nepravidelne. Podobný vzťah sme významnosti sme 

pozorovali aj v závislosti od vzdelania otca. 

 

Spôsob výživy v rodine 

K pravidlám racionálnej výživy patria pravidelnosť príjmu jedla počas dňa a rozdelenie 

celkovej dennej dávky jedla na 5 dávok/porcií, z toho 3 hlavných denných jedál a 2 medzi 

jedlá, ako desiaty a olovrantu (Koletzko, Toschke, 2010, s. 100-105; Jedlička, Janko, 2007, s. 

14). V našej vzorke pravidelné stravovanie 5-krát denne uviedli iba 3 rodiny, ostatné mali 

nepravidelný stravovací režim. Bonmot-Matheron (2002) uvádza, že spoločné jedlo pre 

rodinu znamená okamžik spolupatričnosti a spája aspekty orálnej, chuťovej a verbálnej slasti. 

Konverzácia počas jedla posilňuje potešení z neho a predchádza hltavému jedeniu, čo je z 

kultúrneho hľadiska veľmi cenné. Deti sa od rodičov učia základným pravidlám stolovania už 

od detstva. Rodina by mala aspoň počas víkendu a vo sviatočné dni venovať stolovaniu 

zvýšenú pozornosť, čo sa aj v našom výskume potvrdilo, kedy 90% rodín spoločne 

obedovalo, prípadne raňajkovalo. Tak ako z iných výskumov aj v našom boli stravovacie 

návyky detí viac ovplyvňované matkou. 

Raňajky by mali tvoriť asi 20-25 % celkového denného príjmu energie (Denně 5x..., 2013). 

Raňajkovalo pravidelne 5 rodín, z toho 3 spoločne a 2 individuálne, kedy matka pripravovala 

pre všetkých raňajky. V ostatných rodinách okrem samostatného raňajkovania si väčšinou 

každý pripravoval raňajky sám. Neraňajkovalo viac matiek, než otcov a tomu sa 

prispôsobovali aj deti, najmä dievčatá. Niektoré namiesto kvalitných raňajok, vypili iba čaj 

alebo bielu kávu, ktorú si jedno dievča zo sebou bralo do školy ako desiatu. Dokonca v troch 

prípadoch uviedli, že si „len tak niečo zoberú do ruky.“ Je dokázané, že nepravidelné 

raňajkovanie má vplyv na kognitívne funkcie dieťaťa má nepriaznivý vplyv na schopnosť 

jeho učenia sa a dáva sa do súvislosti s rizikom vzniku obezity (Hoyland, Dye, Lawton, 2009; 
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Wesnes et al., 2003). Súvisí s tým aj únava, nepozornosť a bolesti hlavy, čo sa môže 

negatívne prejaviť v školských výsledkoch. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že nepravidelný 

príjem raňajok patrí medzi najčastejšie nedostatky v stravovacom režime rodičov a detí. 

Rampersaud et al. (2005) zhrnuli výsledky 47 štúdií, podľa ktorých v Európe a Spojených 

štátoch amerických 10 – 30 % detí neraňajkuje, s čím korešpondujú i výsledky nášho 

výskumu. V tejto súvislosti sa často polemizuje, či je vôbec potrebné, aby deti raňajkovali. 

Výskumné práce z posledného obdobia poukazujú na riziká súvisiace s vynechávaním raňajok 

a prinášajú argumenty v prospech ich pravidelnej konzumácie. U detí, ktoré raňajkujú, sa 

pozorovalo celkovo lepšie nutričné zloženie stravy a vyváženejší príjem živín v porovnaní s 

deťmi, ktoré raňajky vynechávajú (Williams, 2007). Okrem nepravidelného príjmu raňajok 

bolo u obéznych detí pozorované i častejšie vynechávanie desiat a olovrantov (Lazzeri et al., 

2006), čo sa preukázalo aj v našom príade. 

Desiatu pravidelne konzumovalo iba 6 detí, najčastejšie chleba so šunkou alebo jogurty. Dve 

rodiny uviedli, že v škole deti dostávajú na desiatu a na obed aj ovocie, čo je priaznivé 

zistenie. Ostatné deti si zvykli kupovať niečo v školskom bufete, pravdepodobne sladkosti, čo 

nepokladáme za vhodné pre ich zdravie. U ich rodičov nedesiatoval žiaden a to sa premietalo 

aj u detí na ich prístupe k tejto zložke denného stravovania. Výsledky výskumu Potočiarovej 

a Mertovej (2013) uvádzajú, že až 91 % respondentov desiatovalo počas posledných 7 dní, čo 

hodnotili ako priaznivý výsledok. Väčšina z nich si desiatu doniesla z domu, viac ako 

polovica si ju kúpila v bufete. Babinská et al. (2007) uvádza, že so zvyšujúcim sa vekom 

dieťaťa prispieva k znižovaniu počtu tých, ktorí si nosia desiatu z domu a pribúda tých, ktorí 

si ju kupujú v obchode alebo bufete priamo v škole. Rovnako to bolo aj v našej vzorke. 

Obed by mal byť zavŕšením prvej polovice dňa a tvoriť by mal 30-35 % z celého dňa. 

Bohužiaľ väčšina rodičov nemala vôbec prehľad o tom, čo ich deti počas dňa konzumujú 

v škole a iba niektorí sa zaujímali, čo deti jedli, resp. prečo obed v škole nezjedli. Dobre 

realizované školské stravovanie vedie žiakov k osvojovaniu správnych stravovacích 

návykov, k dodržiavaniu hygienických a spoločenských noriem. V školskej jedálni ako 

uvádza Fraňková (2000) sa dieťa obyčajne stretáva s viacerými druhmi jedál, než bolo doteraz 

zvyknuté a v posledných rokoch sa zlepšuje skladba jedál a možnosť výberu z viacerých 

chodov. V našej vzorke z 21 detí bolo 11 žiakov and 10 rokov, ktorí odmietali školskú stravu 

a pokladali ju za nechutnú a málo pestrú. Zistili sme, že iba deti navštevujúce 1. stupeň ZŠ 

boli s obedom spokojné. Deti navštevujúce 2. stupeň ZŠ udávali, že „čo im nechutí, tak to 

v škole nezjedia; do školskej jedálne chodí len niekedy a to už musí byť; chodí do školskej 

jedálne, ale so stravovaním nie sme vôbec spokojní a chodí domov hladná, nenajedená a sme 
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z toho všetci otrávení; dcéra nie je veľmi spokojná; niekedy si jedlo chváli, niekedy nie; zo 

školy chodí hladný, mnohokrát som s tým nespokojná a dokonca raz vracal a oni mi ho 

poslali na obed.“ Našla sa však aj výpoveď matky „Podľa toho, ako čítam jedálničky, sa mi 

zdá, že to tam majú celkom pestré, veľa ovocia a zeleniny.“ Dieťa po príchode domov, ktoré 

počas dopoludnia nejedlo, nedesiatovalo a neobedovalo, má tendenciu jesť všetko, čo je 

„dostupné“, hlavne sladkosti a výdatné jedlá, čím sa u neho zvyšuje riziko vzniku obezity 

(Jakušová, 2009, s. 62). To bol aj prípad našich starších detí. Pri hodnotení jedálnych lístkov 

vybraných školských zariadení ČR bolo zistené, že v ich zostavovaní existujú rezervy a bez 

ohľadu na legislatívu a dodržanie odporučených dávok treba urobiť ich úpravu tak, aby mali 

lepšiu kombináciu živín a „ozdravili“ jedálny lístok aj v rámci súčasného spotrebného koše. 

Zmeny by mali byť citlivé, aby neprišlo k úbytku stravníkov. Ako vhodné opatrenie by mohlo 

byť frekvenčné odporučenie v rámci mesiaca, tzv. odporučené pestrosti, čo by zaistilo úpravu 

jedálnych lístkov na základe frekvencie zaradených jednotlivých potravinových komodít, 

napr. druhy mäsa, príloh, polievok atd. (Slavíková et al., 2010). 

Žiaľ, pravidelný obed v našom súbore mali iba 4 matky a 2 otcovia. Ostatní sa stravovali 

nepravidelne, prípadne zjedli niečo „malé“ prinesené z domu alebo z bufetu. 

Olovrant by mal tvoriť len 10 % energetického príjmu. Vhodné je zamerať sa na potravu s 

nižším glykemickým indexom a energetickou hodnotou. V našich 11 rodinách bola táto 

zložka stravovania zanedbávaná. Rodičia neolovrantovali vôbec a z detí iba v troch prípadoch 

uviedli, že si niečo „zoberú do ruky.“ 

Večera ako posledné jedlo dňa by mala predstavovať 15-20 % energetického príjmu a má byť 

energeticky menej výdatná. Vhodný je zeleninový šalát so syrom a pečivom, cestovinový 

šalát s jogurtovým dressingom a nie sladké kaše, sladké pečivo, knedlíky s omáčkou (5x 

dennĕ aneb..., 2009). V našom výskumnom súbore pravidelne spolu večerali iba 4 rodiny 

a väčšinou konzumovali studené jedlá a niekedy aj teplé večere. V ostatných rodinách bol 

režim večerania rôzny. Ako uviedli „jeme podľa toho, ako prídeme domov; manžel má 

stravovacie zvyklosti veľmi špatné, cez deň takmer neje a potom sa naje až keď príde z práce 

a teraz sa naučili miesto jedla uvariť si teplý čaj; na večeru si každý zalezie do svojej 

miestnosti alebo pojedá niečo pri televízii.“ Ako uvádzajú Fiala et al. (2008), ani v ich 

výskume nie je žiadna z troch foriem večere (teplé večere, ohrievané alebo studené) 

uplatňovaná denne či s výraznou prevahou nad ostatnými. Relatívne najčastejšie je studené 

jedlo a podobnú frekvenciu má čerstvo pripravené teplé jedlo. 
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Ovocie, zelenina a mliečne výrobky 

Obvyklý postoj detí k zelenine a ovociu, ak sa im ponúka, je v mnohých prípadoch 

odmietavý. Z výsledkov výskumu Fialu et al. (2008) vyplynulo, že relatívne najväčšie 

problémy sú so zeleninou, ktorú takmer polovica detí aspoň niekedy odmietlo 

a bezproblémovo a pravidelne ju  konzumuje iba 42 %. V našom výskume pravidelne 

konzumovali zeleninu v 4 rodinách vo forme zeleninových šalátov alebo ako prílohu k jedlu, 

občas vo dvoch a ostatné uviedli, že deťom nechutí. Vo dvoch rodinách uviedli, že ovocie 

a zeleninu radšej nechajú deťom a „seba radšej oklamú o vitamíny“. 

Pitný režim v našom súbore však možno hodnotiť ako uspokojujúci, takmer všetky rodiny 

preferovali stolové vody, pitnú vodu alebo ovocné a bylinkové čaje, zriedkavo konzumovali 

sladené a kolové nápoje. Pravidelný pitný režim však nebol samozrejmosťou u takmer tretiny 

rodín, o čom vypovedajú aj nasledovné výroky „pitný režim je teda problém, pretože sme takí, 

že moc nemáme pocit smädu a pijeme mál, ako ja tak i deti. Musím ich nútiť a sebe tiež; s 

pitným režimom je to veľmi ťažké.“ Priaznivé zistenie je u dvoch tretín, kde nielen rodičia, ale 

aj deti problém s pitným režimom nemali a dokonca si aj do školy nosili fľaštičky s vodou 

a v škole mali aj možnosť dostať bylinkové čaje, či šťavu s vodou. V jednom prípade bol 

u dieťaťa problém s pomočovaním, kde matka uviedla „do syna je ťažké dostať nejaké 

tekutiny počas dňa, najväčší smäd má na večer. Musím ho cez deň sledovať a nútiť piť a môže 

to vyť aj dôvodu, že sa hrá a zabudne sa napiť. On asi nemá pocit smädu.“ Potočiarová 

a Miertová (2013) radia k najvhodnejším nápojom pitnú voda, stolové vody, minerálne vody s 

nízkym obsahom solí, zeleninové a ovocné šťavy, čaj (ovocný, zelený). Liba (2007) 

zdôrazňuje význam pravidelného príjmu tekutín počas dňa v primeranom množstve a nielen 

pri pocite smädu, ale začať ich príjem už v skorých ranných hodinách ešte nalačno. 

 

Nákup potravín a prípravu jedla 

Nákupy pre rodiny zaisťuje 55 % matiek a 45 % spoločne s manželom, najmä ak ide o väčší 

nákup. Prípravu jedla zaisťujú prevažne matky a v dvoch prípadoch sa ojedinele zapájajú aj 

manželia. Väčšina rodín varí denne a v jednej rodine uviedla matka „uvarím na dva na tri dni, 

nevarím len jedno jedlo, ale hneď dve tri.“ Pri nákupe potravín sa hľadá kvalita a nie úspora 

peňazí. Jedna matka uviedla, že zvykne nakupovať aj za akciové ceny, ale menšie množstvo, 

pokiaľ jej manžel nakúpi „toho neprimerane veľa.“ 
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Priemerné hodnoty BMI u členov rodín 

Vypočítali sme hodnoty BMI a zistili sme, že nadváhou trpeli matky (26,93) aj otcovia 

(29,68). Deti sme hodnotili podľa percentilového grafu. Ševčíková et al. (2004) pokladajú 

u detí práve hodnotenie BMI pomocou percentilových grafov ako presnejšie. Deti by mali 

mať hodnoty BMI medzi 25. – 75. percentilom, čo sa hodnotí ako norma, hodnoty pod 20 

percentilov je podváha, nad 80 percentilov nadváha, nad 85 percentilom obezita. Dcéry 

s priemerným vekom 10,8 roka mali priemerné hodnoty BMI 21,9, čo sa nachádza medzi 75 – 

90 percentilom v pásme robustnosti. Synovia s priemerným vekom 10,1 mali priemerné 

hodnoty BMI 18,6, čo sa nachádza medzi 75 – 90 percentilom v pásme robustnosti. Riziko 

civilizačných chorôb teda platí pre všetkých členov rodín. 

 

Záver 

Keďže stravovacie návyky detí sa formujú najmä v rodine, možno očakávať, že vplyv 

sociálno-ekonomickej situácie rodiny sa premieta aj do výživy dieťaťa, čo nakoniec 

potvrdzuje i naša práca. Výsledky štúdie poukazujú na najčastejšie nedostatky v stravovacom 

režime rodín a detí a sú východiskom pre cielené odporúčania na zlepšenie ich stravovacích 

návykov. Zistili sme, že rodičia preferovali kvalitu potravín pred cenou, vo väčšine rodín 

rodičia neraňajkovali a rovnaký spôsob preberali aj ich deti. Spoločné stolovanie bolo 

zriedkavým javom počas týždňa a väčšina rodín sa ho snažila uplatňovať aspoň počas 

víkendu. Školské obedy boli problémom najmä pre žiakov na 2. stupni ZŠ, pokiaľ u mladších 

detí sa tento problém neobjavoval. Pitný režim u rodičov aj detí vykazoval pozitívne hodnoty, 

podobne ako konzumácia ovocia, avšak obľúbenosť zeleniny bola menšia. Priemerné hodnoty 

BMI u všetkých rodín vykazovali riziko obezity. Získané údaje z pilotnej štúdie poslúžia na 

vytvorenie dotazníka pre ďalšiu kvantitatívnu časť výskumu na reprezentatívnej vzorke rodín 

žijúcej v Jihočeskom kraji. Vzhľadom na významnú úlohu nesprávnej výživy v 

etiopatogenéze chorôb, nutričnému poradenstvu a výchove k zdravej výžive by sa mala 

venovať náležitá pozornosť aj na úrovni lekára pre deti a dorast. U detí je v súčasnosti vysoko 

aktuálnou otázkou predchádzanie obezite. Nesprávne stravovacie návyky v detskom veku 

vedú k zvyšovaniu hmotnosti a následne vzniku obezity v neskoršom veku. 

 

Tento výskum je podporený účelovo viazanými prostriedkami Zdravotně sociální fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pre rozvoj vedy a výskumu, číslo: SDZ2012_002. 
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AKTIVNÍ TĚHOTENSTVÍ A POROD 
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Souhrn 

Tématem sdělení je aktivní těhotenství a porod. Důraz je kladen na aktivní způsob prožívání 

těhotenství a porodu. Práce má dokumentovat přístup nastávajících matek k těhotenství a 

porodu, dále zjistit, jaké aspekty ovlivní jejich spokojenost s ošetřovatelskou péčí při porodu, 

a analyzovat faktory, které ovlivní aktivitu a pasivitu žen během těhotenství a porodu. 

Ačkoliv těhotenství a porod patří mezi diskutovaná témata a padly v této oblasti mnohá tabu, 

je třeba přiblížit se více laické veřejnosti. Motivovat nastávající matky k zájmu o přípravu na 

těhotenství a porod. Zasvětit je do možností prožívání období těhotenství. Na místě je i širší 

spolupráce ošetřujícího gynekologa s porodní asistentkou. Velkým přínosem by bez pochyby 

bylo, rozšíření komunitní péče. 

 

Klíčová slova 

Předporodní příprava, těhotenství, porod, aktivní přístup, porodní asistentka 

 

Úvod 

Rozmnožování je základním projevem života. Příprava na těhotenství, jeho samotné prožití a 

porodní děj je důležitým mezníkem v životě každé ženy, jakožto i jejího partnera coby 

nastávajícího otce. Těhotenství a porod jistě patří mezi procesy přirozené a normální, a to 

nejen v lidské populaci. Bohužel v některých méně rozvinutých oblastech naší planety mohou 

znamenat, a také ještě mnohdy znamenají, tyto přirozené procesy hranici mezi životem a 

smrtí. Mnoho z nás, kteří žijeme v rozvinutém světě, si neuvědomujeme, jakou revoluční 

změnou prošel náhled na tyto základní projevy lidské existence. Pro těhotné byl sestaven 

velmi dobře propracovaný systém předporodní péče. Porod z domácího prostředí byl přenesen 

do specializovaných zdravotnických zařízení. 

Hlavním znakem dnešního porodnictví je individuální přístup ke každé těhotné ženě či 

rodičce a dialog mezi budoucími rodiči a ošetřujícím personálem, hlavně porodní asistentkou. 

Možnost volby je to, co každá těhotná žena a rodička jistě ocení, avšak pro její rozhodnutí je 

velmi důležité mít dostatek kvalitních informací. 
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Těhotenství lze zcela jistě považovat za mimořádný fyzický i psychický výkon v životě ženy. 

Těhotná věnuje velkou část svých sil k dispozici rostoucímu dítěti. Dobře zvolená, těhotenství 

přizpůsobená, sportovní i jiná pohybová aktivita může velmi výrazně zlepšit celkovou 

duševní i tělesnou pohodu nastávající matky a zmírnit obtíže spojené s těhotenstvím. Existuje 

mnoho druhů pohybových aktivit, které lze pod správným vedením provozovat během celého 

těhotenství až do samotného porodu. 

To, že se žena v těhotenství věnuje svému tělu, učí se jej poznávat a pracovat v rámci svých 

pohybových možností, jí může velmi výrazně pomoci i při porodu. Určitá fyzická zdatnost 

těhotné je dobrým základem pro hladší a lépe prožitý porodní děj. 

I po porodu, kdy se organizmus ženy vrací do stavu, ve kterém byl před otěhotněním a 

v určité míře přetrvává i zvýšená námaha spojená s kojením, může sport přispět k tomu, aby 

se žena cítila zdravá a čilá. 

Každé ženě lze doporučit, aby si našla chuť a čas pomoci svému tělu se s tak výraznou 

změnou, jakou bezesporu těhotenství a porod je, vyrovnalo co nejjednodušeji. 

 

Cíl 

Cílem práce je tedy seznámit odborníky zdravotnických i nezdravotnických profesí a také 

studenty se základními daty, která mají vztah k aktuální úrovni prožívání těhotenství a porodu 

v Městské nemocnici v Ostravě. Pozornost soustředíme především na samotné nastávající 

matky, na jejich zkušenosti a poznatky v oblasti aktivního těhotenství a porodu. 

 

Soubor a metodika 

Práce vychází z korelační analýzy nestandardizovaného dotazníkového šetření a 

vyšetřovacího protokolu porodní asistentky. 

V období květen – srpen 2010 bylo provedeno pilotní šetření, pomocí anonymního 

nestandardizovaného dotazníku. Bylo zjištěno, že pro zvýšení objektivity je nutné dotazník 

upravit a doplnit výzkum o vyšetřovací protokol pro porodní asistentku. Celé šetření bylo 

provedeno autorkou projektu. Vzhledem k časovému omezení šetření a podmínce vedení 

porodu osobně autorkou projektu tvořilo výzkumný soubor 74 rodiček z Městské nemocnice 

v Ostravě. Dotazníkové šetření (srpen - listopad 2010) bylo realizováno nestandardizovaným 

hodnotícím nástrojem – dotazníkem s názvem „Aktivní těhotenství a porod“ a vyšetřovacím 

protokolem pro porodní asistentku. 
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Výsledky a interpretace 

V Městské nemocnici v Ostravě v období srpen – listopad 2010 porodilo 47% žen v kategorii 

25 – 31 let (graf 1). 

 
Graf 1 Věkové zastoupení 

 

Celých 54 % žen rodila své první dítě. Zvláštností byly jedna klientka, která porodila již své 

desáté dítě. Pro lepší orientaci v grafu byly kategorie sloučeny (graf 2). 

 
Graf 2 Parita 

 

Do prenatálního kurzu předporodní přípravy docházelo 38% klientek. Klientky, jež uvedly 

pouze částečnou návštěvnost, nestihly prenatální kurz ukončit z důvodu předčasného porodu 

(graf 3). 
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Graf 3 Účast na prenatálním kurzu 

 

Téměř polovina klientek nepracovala v těhotenství vůbec, některé s nezaměstnaných uvedly, 

že jsou na rodičovské dovolené, jedna klientka uvedla, že je student a jedna v domácnosti 

pečovala o osobu blízkou. Zařazena byla i jedna zdravotní sestra pracující jako ergoterapeutka 

do 34. týdne těhotenství (tabulka 1). 

 
Tabulka 1 Pracovní aktivita 

I. skupina – pracovala do 15. týdne těhotenství včetně 27 % 

II. skupina – pracovala do 25. týdne těhotenství včetně 8 % 

III. skupina – pracovala do 32. týdne těhotenství včetně 11 % 

IV. skupina – pracovala do 34. týdne těhotenství včetně 8 % 

V. skupina – pracovala do 40. týdne těhotenství včetně 4 % 

VI. skupina – pracovala do porodu 1 % 

VII. skupina – nezaměstnaná 41 % 

 

Při sportovních aktivitách byly klientky velmi málo angažované. Ve výčtu možností se 

vyskytla těhotenská jóga, plavání, lyžování, procházky, použití gymnastického míče při 

cvičení, dokonce i spinning nebo kolečkové brusle (tabulka 2). 

V této otázce mohly klientky označit i více než jednu možnost. 
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Tabulka 2 Sportovní aktivita v těhotenství 

Plavání se věnovalo 22 %  

Jízdě na kole se věnovalo 22 %  

Turistice se věnovalo 11 % 

Posilování se věnovalo 1 % 

Aerobiku se věnovalo 3 % 

Jiné sportovní aktivitě se věnovalo 12 % 

Z důvodu rizikového těhotenství se sportovní aktivitě nevěnovalo 16 % 

Sportovní aktivitě se nevěnovalo 40 % 

 

Příprava na porod byla v zásadě podceněna, výjimečně klientky uváděly užívání lněného 

semínka, pití bylinných čajů, pití odvaru z malinového listí, užívání homeopatik. V jednom 

případě se vyskytlo užití čínské medicíny, ale daná klientka tuto alternativu blíže 

nespecifikovala (tabulka 3). 

V této otázce mohly klientky označit i více než jednu možnost. 
 

Tabulka 3 Příprava na těhotenství, porod a péči o dítě 

Masáž hráze provádělo 8 % 

Nácviku úlevových poloh se věnovalo 8 % 

Odvar z malinového listí pilo 18 % 

Formovače prsních bradavek k přípravě na kojení používalo 1% 

Jiné přípravě na těhotenství, porod a péči o dítě se věnovalo 11% 

Na těhotenství, porod a péči o dítě se nepřipravovalo 68 % 

 

V oblasti sexuálního života nebyly shledány nedostatky, pokud klientky uvedly, že nežily 

sexuálním životem, jednalo se o rizikové těhotenství (graf 4). 
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Graf 4 Sexuální aktivita těhotných 

 

Z nabízených služeb u porodu bylo využito většiny možností, jen využití aromaterapie 

neuvedla žádná klientka (tabulka 4). 

V této otázce mohly klientky označit i více než jednu možnost. 

Všem rodičkám byly výše uvedené možnosti nabídnuty. 
 

Tabulka 4 Průběh porodu 

Epidurální analgezii využilo u porodu 28 % 

Spinální analgezii využilo u porodu 1% 

Hydroterapii využilo u porodu 58 % 

Aromaterapie nebyla u porodu využita.  

Masáž u porodu využilo 3 % 

Úlevové polohy u porodu využilo 35 % 

Injekci od bolesti aplikovanou do svalu využilo 30 % 

Infúze k úpravě děložní činnosti využilo 48 % 

Možnost přítomnosti blízké osoby u porodu využilo 65 % 

Alternativní polohu u porodu využilo 4 % 

Přirozené vedení porodu, bez vnějšího zásahu, využilo 7 % 

Ani jednu z uvedených možností nevyužilo 3 % 
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Bylo prokázáno, že pokud rodička při přípravě na těhotenství využívá odborných zdrojů 

informací, je její spolupráce s ošetřovatelským personálem u porodu hodnocena lépe než u 

klientky, která při přípravě na těhotenství a porod využívala pouze neodborných zdrojů 

informací. 

Hodnocena byla i vzájemná těsnost jednotlivých zdrojů informací. Týkala se zjištění, zda 

existují rozdíly mezi informovaností klientky a její spoluprácí u porodu. K tomuto sloužila 

dotazníková položka č. 6, kde ženy hodnotily pomocí škály 1 – 5 spokojenost s daným 

informačním zdrojem. 

Otázka č. 6 - Zdroje informací o těhotenství a porodu 

a) prenatální kurz 

b) literatura – kniha, časopis 

c) internet 

d) gynekolog 

e) kamarádka 

f) bez informací 

 

Každá položka byla vyhodnocena zvlášť a srovnána pomocí korelační analýzy s otázkou číslo 

6 ve vyšetřovacím protokolu porodní asistentky. Ve vyšetřovacím protokolu bylo maximum 

stanoveno na 4 body ze čtyř. Jednalo se o srovnání kvality a rozsahu informací o těhotenství a 

porodu s postojem klientky. Tudíž bylo předpokládáno, že čím lepšího hodnocení jednotlivé 

zdroje dosáhly ze strany klientky, tím vyšší měl být počet získaných bodů ve vyšetřovacím 

protokolu porodní asistentky. 

Prenatální kurz s koeficientem těsnosti 0,33 patřil k nejlépe hodnoceným zdrojům. Literatura 

ve srovnání s připraveností klientky byla se svou těsností 0,27 srovnatelná s internetovými 

zdroji informací s koeficientem 0,28. Vedení prenatální poradny gynekologem (0,19) jakožto 

zdroj informací se pohyboval na srovnatelné korelační hladině s neodborným zdrojem 

informací prostřednictvím kamarádky (0,18). 
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Tabulka 5 Korelační analýza 

Dotazníková položka Korelační koeficient 

Odborné zdroje informací 0,35 

Neodborné zdroje informací 0,25 

Nevyužití zdrojů informací -0,27 

Prenatální kurz  0,33 

Literatura 0,27 

Internet 0,28 

Gynekolog 0,19 

Kamarádka 0,18 

 

Z výsledků šetření vyplývá, že většina klientek je během těhotenství málo aktivní. Na základě 

korelační těsnosti srovnávaných jevů se neprokázala souvislost mezi aktivním přístupem 

k těhotenství a spoluprací klientky u porodu. 

V otázce nabízených služeb žádná klientka neuvedla nespokojenost, i vyšetřovací protokol 

spokojenost klientek potvrdil. Škála nabízených služeb byla hodnocena jako dostačující, a 

tudíž spokojenost klientek byla maximální. 

 

Závěr 

Těhotenství je krásným obdobím v životě každé ženy. Těhotenství lze považovat za veliký 

dar, na který by každá nastávající maminka měla být hrdá. Není třeba se stydět za rostoucí 

bříško. Pokud chce žena prožít své těhotenství naplno, je dobré se na něj připravit. Upravit 

jídelníček, přidat některé vitamíny a věnovat se i vhodné tělesné aktivitě. 

I když žena touží po těhotenství, je často touto změnou situace zaskočena. Začíná si 

uvědomovat, že bude muset změnit životní styl a vyrovnat se změnou svého zevnějšku. Bude 

se muset vzdát některých aktivit, na které byla v době před otěhotněním zvyklá. Žena by si 

měla uvědomit, že těhotenství je proces přirozený, ale stoupají nároky na mateřský 

organizmus. 

Narození nového dítěte se dotýká všech členů rodiny. Pro kvalitně a bezpečně prožité 

těhotenství a příjemný zážitek z porodu je nutné, aby se ošetřovatelský personál potřebám 

rodiček přizpůsobil. Vznikla řada alternativních center pro přípravu těhotných, inovací prošla 

i porodní centra, ať už se jedná o materiální či prostorové vybavení. Běžnou záležitostí je 

systém rooming-in a prosadilo se neoddělování matky od dítěte. Takovéto podmínky jsou 

alternativou minulého standardu, podle něhož probíhala první a druhá doba porodní 
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v oddělených místnostech. Docházelo k nutnému transportu rodičky a tím pádem 

k fragmentaci ošetřovatelské péče. 

Komplexnost a celistvost kvalitních informací, dobrá komunikace a spolupráce 

ošetřovatelského týmu při přípravě na těhotenství, v průběhu těhotenství a při porodu může 

nastávající mamince výrazně pomoci v nové situaci. Individuální, holistický přístup a 

možnost komunitní péče porodní asistentkou by jistě zkvalitnil péči v oblastech přípravy na 

těhotenství, v průběhu těhotenství i při samotném porodu. 
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VYUŽITÍ VALIDIZACE DIAGNOSTICKÝCH PRVKŮ U VYBRANÉ 

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY V PORODNÍ ASISTENCI 

 

Štěpánka Bubeníková, Věra Vránová, Lenka Strnadová 

Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR. 

 

Souhrn  

Cílem práce bylo validizovat definující charakteristiky ošetřovatelské diagnózy Úzkost 00146 

vybraným souborem expertek – porodních asistentek a zjistit, které definující charakteristiky 

porodní asistentky považují za hlavní a které definující charakteristiky za vedlejší. Ke 

zpracování dat byl využit Fehringův model validity diagnostického obsahu (Diagnostic 

Content Validity Model).  S požadavky, které jsou kladené na výzkum v oblasti porodní 

asistence, vyvstává nutnost správně (správnými prostředky) uchopit daný ošetřovatelský 

problém a poskytnout kvalitní výstupy a ověřené (respektive ověřitelných) informace a data. 

 

Klíčová slova 

NANDA–International, Nursing Interventions Classification, Nursing Outcomes 

Classification, porodní asistence, ošetřovatelská diagnóza, model validity diagnostického 

obsahu 

 

Úvod 

K ověření práce porodní asistentky, která realizuje péči o klientky v porodní asistenci, slouží 

proces validizace ošetřovatelských diagnóz. Pro potřeby validizace můžeme volně definovat 

ošetřovatelskou diagnózu jako pojmenování ošetřovatelského problému (aktuálního, 

potenciálního či edukačního) u konkrétní klientky s realizací ošetřovatelských intervencí a 

dosáhnutím určitého výsledku péče. S nutností a požadavky kladenými na výzkum v porodní 

asistenci, jeho metodologii a také implementaci výstupu ošetřovatelské diagnostiky a procesu 

do klinické praxe vyvstává také nutnost správně (správnými prostředky) uchopit daný 

problém, fenomén (ošetřovatelský problém) a poskytovat výstupy v podobě kvalitních, 

efektivních a zejména ověřených (respektive ověřitelných) informací a dat. 

Při definování se užívá nejčastěji strukturální definice, méně často pak definice konceptuální. 

Tyto definice vycházejí z vymezení M. Gordonové. V českých podmínkách byl mezníkem 

„klasifikační systém“, který začal diagnózy třídit, popisovat (deskribovat) a ucelovat do 

nadřazených kategorií v podobě Kapesního průvodce zdravotní sestry (2001). Uplatňoval 
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třídění dle názvů jednotlivých ošetřovatelských diagnóz. Modernější, ve světě užívané 

systémy, nesou podobu propracovaných systémů, které vymezují a určují nadřazené třídy a 

domény. 

Severoamerická asociace pro mezinárodní ošetřovatelskou diagnostiku (NANDA – 

International (North American Nursing Diagnosis Association International) vyvinula široce 

použitelný diagnostický systém taxonomie I a taxonomie II. 

Taxonomie má tří úrovňovou strukturu. Skládá se z domén, tříd a ošetřovatelských diagnóz. 

Doména je nejvyšší a nejabstraktnější úrovní taxonomie, třída je druhou úrovní, ve které jsou 

seskupeny pojmy - názvy ošetřovatelských diagnóz a jejich charakteristiky. Třetí úrovní 

taxonomie je ošetřovatelská diagnóza. Je definována jako klinický úsudek o odpovědi jedince, 

rodiny nebo komunity na aktuální či potenciální zdravotní problémy/životní procesy; klinický 

úsudek poskytuje východisko pro výběr ošetřovatelských intervencí, aby u klienta bylo 

dosaženo takových výsledků, za které je sestra zodpovědná. (Herdman, 2012). 

Další využívanou klasifikací je klasifikace NIC, která patří mezi projekty vedené Centrem pro 

ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivnost Univerzity Iowa ve Spojených státech 

Amerických (Marečková, 2009, s. 19). 

Systém NIC můžeme využít v záznamech porodní asistence, v ošetřovatelské dokumentaci, 

při komunikaci o péči. Je vhodný ke sledování efektivnosti poskytované péče. Klasifikace je 

kontinuálně aktualizována výzkumem se zpětnou vazbou v praxi a přezkoumáváním 

efektivnosti stanovených intervencí. Navrhované materiály procházejí dvěma úrovněmi. První 

úroveň se týká hodnocení, které je vedeno vybranými experty dané oblasti a druhá úroveň se 

týká posuzování nezávislým výzkumným týmem. Intervence a návrhy, u kterých je potřeba 

doplnění, jsou vráceny k revizi. Aktualizovaná verze NIC klasifikace je publikována každé 

čtyři roky. 

Klasifikace očekávaných výsledků ošetřovatelské péče je dalším projektem podporovaným 

Centrem pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivnost Univerzity Iowa. Je 

zevrubnou standardizovanou klasifikací výsledků ošetřovatelské péče, která je vyvíjena pro 

vyhodnocování efektu ošetřovatelských výsledků. Uvedené výsledky péče se zaměřují na 

jedince, rodinu i na komunitu. Výsledky jsou strukturovány do sedmi domén (fyzické zdraví, 

fyziologické zdraví, psychosociální zdraví, znalosti o zdraví, chování, pochopené zdraví, 

komunitní zdraví). Domény obsahují 31 tříd. Standardizované výsledky jsou přesně 

definovány, abecedně seřazeny a označeny číselným kódem. Zahrnují soubor indikátorů a 

optimální hodnotící škálu pro zhodnocení dosaženého stavu klienta/klientky. Klasifikace je 

aktualizována, revidována a je podrobována výzkumným aktivitám tak, aby byla zajištěna 
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reliabilita, validita a vysoká senzitivita jednotlivých očekávaných výsledků ke specifikám 

zdravotnických pracovišť. 

Významných představitelem metodologie ošetřovatelských diagnóz je Richard J. Fehring. 

Fehring (1986, 1987, 1994) ve svých studiích prezentuje několik modelů validizace 

ošetřovatelských diagnóz: model validity diagnostického obsahu, model klinické diagnostické 

validity, hodnocení etiologické korelace, na pacienta zaměřen model klinické diagnostické 

validity a diferenciálně diagnostický validizační model. První dva modely (model validity 

diagnostického obsahu, model klinické diagnostické validity) vycházejí z modelů Gordonové 

a Sweeneyové (Gordon, Sweeney, 1979) a z metodologického přístupu, který se používá u 

validizace výzkumných nástrojů (Fehring, 1986, s. 186). Mezi hlavní důvody vzniku 

Fehringových modelů bylo: poskytnout detailnější metodologii, kterou mohou používat a 

které rozumí porodní asistentky/sestry s magisterským vzděláním, potřeba metodologie, která 

ústí v měřitelné údaje, potřeba standardizovaného přístupu k validizaci za účelem možné 

komparace několika validizačních studií, potřeba kritérií pro určení spolehlivosti definujících 

charakteristik. 

Pojem validizovat se nejčastěji používá při ověřování platnosti a výskytu. Dále při potvrzení 

hodnověrnosti, přesnosti a správnosti (Jarošová, 2012, s. 24). Existují tři hlavní typy validity: 

obsahová, kritériová (konkurentní – souběžní a predikční) a konstruktová (Kudlička, 2003, s. 

239-240; Průcha et al., 2003, s. 269). 

Obsahová validita vyjadřuje, do jaké míry je obsah výzkumného nástroje v souladu s obsahem 

zkoumané oblasti. Indexem je podíl překrytí obsahu nástroje s obsahem měřené oblasti 

(Gurková, 2009, s. 171; Kudlička, 2003, s. 239). 

Podle Fehringa se důkaz, že měřící nástroj má obsahovou validitu, získává na základě studia 

literatury nebo prostřednictvím skupiny expertů. Obsahová validita ošetřovatelské diagnózy 

se vztahuje na to, zda definující charakteristiky dané diagnózy jsou charakteristické pro 

diagnózu a zda se skutečně vyskytují jako celek v klinických situacích (Fehring, 1986, s. 

185). 

Validizace ošetřovatelské diagnózy pak znamená potvrzení, že diagnóza přesně odráží 

problém pacienta a také, že jsme k závěru dospěli na základě zjištěných – relevantních údajů 

(Holmanová et al., 2006, s. 26; Gurková, 2009, s. 172). Validovat ošetřovatelskou diagnózu 

znamená zdůvodnit, že diagnóza existuje (Jarošová, 2012, s. 25). 
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Cíle práce 

Hlavním cílem práce bylo z domény č. 9 „Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu“ 

vyselektovat určující znaky a související faktory ošetřovatelské diagnózy „Úzkost – 00146“, 

které se v nejvyšší míře vyskytují u žen, které přicházejí na porodní sál k porodu. 

 

Soubor a metodika 

Pro obsahovou validizaci byl využit Fehringův model validity diagnostického obsahu 

(Diagnostic Content Validity Model). Model validity diagnostického obsahu - DCV se právě 

nejčastěji používá ve validizačních studiích (Whitley, 1999, s. 10). 

Jde o retrospektivní model, který je založený na principu, kdy dostatečný počet porodních 

asistentek/sester-expertů 25–50 (Fehring, 1986, s. 187), ideálně 50-100 hodnotí definující 

charakteristiky jednotlivých diagnóz a přiřazují jim významnost na Likertově škále od 1 do 5. 

Jednotlivým definujícím charakteristikám byla přiřazena tato významnost: 5 – největší 

významnost, 4 – velká významnost, 3 – střední významnost, 2 – malá významnost, 1 – žádná 

významnost. Pro každou charakteristiku bylo vypočítáno tzv. vážené skóre, které se získalo 

součtem hodnot přiřazených každé odpovědi (5 = 1; 4 = 0,75; 3 = 0,5; 2 = 0,25; 1 = 0) a jeho 

vydělením celkovým počtem odpovědí. 

Expertky – porodní asistentky splňovaly kritérium bakalářského stupně vzdělání v oboru 

porodní asistence a klinické praxe na oddělení porodního sálu. Výzkum probíhal současně ve 

Fakultní nemocnici Olomouc a v Nemocnici Valašské Meziříčí v časovém rozmezí únor 2012 

– leden 2013. Dotazník celkem vyplnilo 34 expertek - porodních asistentek. 

Pro expertky byl vytvořen záznamový arch, který se skládal z jednotlivých definujících 

charakteristik. Tyto charakteristiky byly tvořeny jednotlivými určujícími znaky a 

souvisejícími faktory. Celkem se jednalo o 70 definujících charakteristik. Expertky dle svého 

uvážení a dle svých kompetencí zaznamenávaly významnost u každé definující 

charakteristiky na již výše zmíněné Likertově škále významnosti. Po tomto první kroku se dvě 

expertky, které splňovaly kritérium magisterského vysokoškolského stupně vzdělání a práce 

na porodním sále, ujaly výsledného hodnocení záznamových archů vyplněných expertkami 

z FNOL a Nemocnice Valašské Meziříčí. 
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Výsledky 

Za hlavní definující charakteristiky byly považovány charakteristiky s hodnotou váženého 

skóre nad 0,75. Charakteristiky s hodnotou váženého skóre v rozmezí 0,74 – 0,5 byly 

považovány za vedlejší. Charakteristiky s hodnotami váženého skóre menší než 0,5 byly 

vyřazeny. Expertky z celkového počtu 70 definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy 

„Úzkost 00146“ přiřadily k hlavním, majoritním definujícím charakteristikám 5 znaků. 

Jednalo se o: vnitřní nepokoj, zvýšení tlaku krve, tachykardii, tachypnoe, ohrožení 

v postavení role ve zdravotním stavu. 

 
Tab. 1 Hlavní definující charakteristiky 

Definující charakteristika Vážené skóre 

Vnitřní nepokoj 0,76 

Zvýšení tlaku krve 0,75 

Tachykardie 0,75 

Tachypnoe 0,75 

Ohrožení v postavení role ve zdravotním 

stavu (SF) 

0,76 

 

K vedlejším definujícím charakteristikám expertky zařadily 40 znaků. Jednalo se např. o tyto 

definující charakteristiky: strach; obavy; nejistota; úzkost; neklid, nervozita, ošívání se; pocit 

neschopnosti; palpitace; vyjadřování obav způsobených změnami v životě; strach 

z nespecifických následků; nervozita; omdlení; ostražitost; nespavost; znepokojenost; muka, 

utrpení; břišní bolest; únava; dechové obtíže a sklíčenost. Tyto vedlejší definující 

charakteristiky získaly vážené skóre od 0,6 do 0,74. 

Definující charakteristiky jako: bezmocnost; zaměření se na sebe; perzistentní zvýšená 

bezradnost; podrážděnost; zdeptání; zvýšená opatrnost; zvýšené napětí; celkový třes; 

anorexie; kardiovaskulární vzrušení; slabost; průjem; porucha spánku; nauzea; bradykardie; 

hypotenze; tendence vinit ostatní; snížená schopnost řešit problémy; zmatenost; blokace 

myšlení; zhoršená pozornost dosáhly hodnot váženého skóre od 0,5 do 0,6. Můžeme tedy říci, 

že expertky nepovažují tyto definující charakteristiky za významné pro ošetřovatelskou 

diagnózu „Úzkost 00146.“ 
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Diskuze 

Definující charakteristiky ošetřovatelské diagnózy „Úzkost“ jsou v NANDA-I zařazeny do 7 

skupin (behaviorální, afektivní, tělesné, sympatické, parasympatické, kognitivní, související 

faktory). Ze 70 definujících charakteristik, které jsou zařazené v uvedených skupinách, bylo 

za majoritní označeno 5 znaků. 

Whitley (1994, s. 147) identifikovala na základě souboru 233 sester 3 hlavní definující 

charakteristiky ošetřovatelské diagnózy Úzkost. Jednalo se o ostražitost (apprehension), 

kardiovaskulární vzrušení (cardiovascular excitation), zvýšené napětí (increased tension). 

Sedm charakteristik bylo označeno za nevýznamné (skóre menší než 0,5): útočnost (attack 

behaviour), snížený tlak krve (decreased blood pressure), snížený pulz (decreased pulse), 

omdlení (faintness and fainting), vyděšenost (terrified), celkový třes (tremors), ošívání se 

(twiching). Expertky účastnící se studie uváděly potřebu rozlišování úrovně úzkosti (mírná, 

nevýrazná, vážná, panická) pro maximalizaci užitku péče v ošetřovatelství. 

V brazilské studii autorů Oliveira et al. (2008, s. 106) byla u skupiny 120 sester ověřována 

platnost ošetřovatelské diagnózy Úzkost. Ze 70 definujících charakteristik bylo expertkami 

označeno 8 za hlavní (major, vážené skóre vyšší než 0,8). Jednalo se o znaky muka-utrpení 

(anguish), nervozita (fidgeting), zvýšené napětí (increased tension), insomnie (insomnia), 

podrážděnost (irritability), nervozita (jittery), zaměření na sebe sama (preoccupation), 

porucha spánku (sleep disturbance). 

V porovnání se studií Whitley (1994, s. 149) lze konstatovat, že expertky považují 

významnou část definujících charakteristik za vedlejší. Celkový počet vedlejších 

charakteristik vyznačený expertkami je značně rozsáhlý (40 položek) pro využití v praxi. 

Další studie mohou přispět k bližšímu vyspecifikování okruhu charakteristik. Validizace 

definujících charakteristik je nezbytná ke tvorbě explicitní dokumentace péče porodních 

asistentek na porodním sále. Pouze dokumentaci s terminologicky a korektně vedenými 

záznamy lze statisticky zpracovávat a statistické výsledky následně využívat k doložení 

kvality, nákladovosti a efektivity péče, případně jako podklad argumentace k řešení 

socioekonomických a právních aspektů zdravotnické praxe. 

Porodní asistentky nejsou s výzkumem v porodní asistenci a testováním přítomnosti 

definujících charakteristik jednotlivých ošetřovatelských diagnóz důkladně obeznámeny. 

Důvodem této skutečnosti je fakt, že výzkum v porodní asistenci se začíná v posledních letech 

více vyvíjet. Důraz by měl být kladen na kvalitní vzdělávací proces v oblasti porodní 

asistence na univerzitách v ČR. Zaměření v oblasti vědy a výzkumu v porodní asistenci by 

měl být směřován i na porodní asistentky pracující v komunitní péči, v nemocničním zařízení 
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a na porodní asistentky, které se podílejí i na vzdělávacím procesu v rámci zajištění 

mentorského podílu na praktickém výcviku studentů. 

 

Závěr 

Definující charakteristiky ošetřovatelské diagnózy „Úzkost 00146“ jsou v NANDA-I 

zařazeny do 7 skupin. Jedná se o skupinu behaviorální, afektivní, tělesnou, sympatickou, 

parasympatickou, kognitivní a související faktory. Ze 70 definujících charakteristik, které jsou 

zařazené v uvedených skupinách, bylo za majoritní označeno 5 znaků: vnitřní nepokoj 

(behaviorální), zvýšení tlaku krve (sympatické), tachykardie (sympatické), tachypnoe 

(sympatické), ohrožení v postavení role ve zdravotním stavu (související faktory). Na základě 

těchto výsledků můžeme konstatovat, že expertky považují významnou část definujících 

charakteristik dané ošetřovatelské diagnózy za vedlejší. Celkový počet charakteristik, které 

expertky označily za vedlejší, je 40. Tento počet označených vedlejších charakteristik je pro 

využití v praxi velmi rozsáhlý. Validizace definujících charakteristik je nezbytná k tvorbě 

explicitní dokumentace péče porodních asistentek pracujících na porodním sále. Pouze 

dokumentaci s terminologicky a korektně vedenými záznamy lze statisticky zpracovávat a 

statistické výsledky následně využívat k doložení kvality, nákladovosti a efektivity péče, 

případně jako podklad argumentace k řešení socioekonomických a právních aspektů 

zdravotnické praxe. 
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Súhrn 

Depresia je duševná choroba, ktorej prevalencia a incidencia má stále stúpajúcu tendenciu, 

a to najmä v populácii, ktorú predstavovali ľudia v produktívnom veku od 18 do 65 rokov, 

70% (NPDZ). Je sprevádzaná negatívnou symptomatológiou, doplnenou výraznými pocitmi 

smútku, opustenosti, sociálnej izolácie, nedostatkom lásky, zníženou sebaúctou, pocitmi viny, 

hanby za chorobu, beznádejou a veľmi často končí suicídiom. Poskytnutie včasnej, účinnej 

pomoci a odbornej prevencie, tak pacientovi ako aj jeho rodine, môže zamedziť výskytu 

patologických stavov jednotlivca, rodiny, skupiny a v konečnom dôsledku môže a musí viesť 

i k predchádzaniu a zabraňovaniu príčin vzniku, prehlbovania alebo relapsu ochorenia a 

k redukcii alebo odstráneniu jeho sociálnych dôsledkov. V súčasnosti sa však stretávame 

s neochotou rodiny pri riešení situácie jej člena, alebo nedostatkom odborného prostredia, 

v ktorom by tento proces mohol prebiehať. Zamerali sme sa na hodnotenie kvality života 

pacienta trpiaceho depresiou, ako aj jeho rodiny, ktorú sme hodnotili dotazníkom WHOQOL 

100. Venovali sme sa prípadovej štúdií. Po hodnotení sme sa zamerali na edukáciu rodiny 

pacienta o depresii ako o ochorení, o jeho symptómoch, prejavoch, ale aj terapeutických 

postupoch nefarmakologického charakteru a na komunikáciu s depresívnym príbuzným. 

Cieľom práce je sledovať a hodnotiť kvalitu života pacienta s depresiou a vplyv na jeho 

rodinu a klásť dôraz na edukáciu v rodine. 

 

Kľúčové slová 

Depresia, WHOQOL 100, rodina, kvalita života 

 

Úvod 

Depresia je novodobým morom ľudstva. Často prebieha tajomne, skrýva sa za somatickým 

ochorením, či ako „lenivosť či neschopnosť“, ktorú spozorujú príbuzní či priatelia u svojho 

blízkeho a myslia si, že on z toho profituje, ale on paradoxne trpí. Depresia je duševná 

porucha tak nevysvetliteľne bolestná a prchavá, že človeku – jeho mysliacemu intelektu – sa 

zdá, že ju hádam ani nie je možné vyjadriť slovami. Je takmer nepochopiteľná pre tých, ktorý 
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ju osobne nezažili v jej najextrémnejšej podobe (Honzák, 1999, s. 7). Ľudí sa občas zmocňujú 

ťažkosti každodenného života, a preto majú možnosť získať približne predstavu o tejto 

chorobe v jej katastrofickej podobe, dodáva Styron. Laickej verejnosti sa správanie 

depresívneho človeka nemusí javiť ako chorobné a tak považuje za samozrejme požadovať od 

neho adekvátnejšie jednanie. Depresia je pre členov rodiny zaťažujúca. Afektívna porucha 

jedného člena skupiny významne naruší celkovú atmosféru a bude nepriaznivo pôsobiť aj na 

ostatných. Depresívny človek pôsobí na svoje okolie tiesnivo, jeho neprimerané negatívne 

hodnotenie sa vzťahuje i na oblasť medziľudských vzťahov. 

Alarmujúca je nízka informovanosť ľudí, ktorých príbuzní depresiou trpia. Z mnohých štúdii 

a prieskumov je známe, že ľudia nepoznajú, alebo nemajú dostatočné vedomosti o tom, ako sa 

k depresívnym ľuďom správať, ako s nimi komunikovať, ako im poskytnúť pomoc a podporu, 

ktorú tak veľmi potrebujú a upevniť narušené rodinné vzťahy. 

Je nevyhnutné, aby sa zvýšilo povedomie v tejto oblasti. Depresii sa venuje veľká pozornosť 

zo strany odborníkov, ale je potrebné, aby sa dostala aj do povedomia laikov, najmä tých, 

ktorých blízky s ňou dennodenne zvádzajú boj. 

 

Cieľ prieskumu  

Sledovať a hodnotiť kvalitu života pacienta s depresiou a vplyv na jeho rodinu a klásť dôraz 

na edukáciu v rodine. 

Čiastkové ciele: 

KLIENT 

1. Porovnať úroveň kvality života u klienta s depresiou pred, ako aj po aplikovaní metód 

a edukácie za účasti rodinného príslušníka. 

2. Zistiť a porovnať stupeň prežívania zmysluplnosti a existeciálnej frustrácie u klienta 

s depresiou pred a po aplikovaní metód a edukácie. 

3. Zistiť prínos realizovanej edukácie u klienta s depresiou a jej vplyv na zmenu kvality 

života klienta v procese terapie. 

RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK 

1. Porovnať úroveň kvality života u rodinného príslušníka klienta s depresiou pred, ako 

aj po aplikovaní metód a edukácie. 

2. Zistiť a porovnať stupeň prežívania zmysluplnosti a existeciálnej frustrácie 

u rodinného príslušníka klienta s depresiou pred a po aplikovaní metód a edukácie. 

3. Zistiť prínos realizovanej edukácie u rodinného príslušníka klienta s depresiou 

v procese terapie a jej vplyv na zmenu kvality života rodinného príslušníka. 
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Súbor a metodika 

Hodnotenie kvality života pacientky a jej manžela prebiehal v septembri 2009. Cieľom bude 

sledovať a hodnotiť kvalitu života pacienta s depresiou a vplyv na jeho rodinu a klásť dôraz 

na edukáciu v rodine. Zamerali sme sa na kvalitatívny prieskum, kazuistiku (case study), 

v ktorom sme pozorovali proces terapie pacientky s depresiou v dennom stacionáry 

v interakcii s jej manželom, ktorí sa na terapii zúčastňovali a boli edukovaní následne po 

analýze vstupných údajov. Informácie o pacientke a jej manželovi sme získavali pri 

štruktúrovanom rozhovore, zo zdravotnej dokumentácie a z údajov poskytnutých vedúcej 

denného stacionára. Po analýze vstupných údajov, pacientke a jej manželovi sme predložili 

dotazník „WHOQOL-BREF“ (krátka verzia), ktorý zisťuje ich úroveň kvality života, ktorá je 

posudzovaná v štyroch doménach a to „fyzické zdravie“, „prežívanie“, „sociálne vzťahy“ a 

„prostredie“. Súčasne sme hodnotili ich prežívanie zmysluplnosti a existeciálnej frustrácie 

dotazníkom vytvoreným Elisabeth S. Lukasovou – Logo-testom. Obe metódy sme použili 

pred i po našej aplikácii edukácie a spoločných psychoterapeutických sedeniach v spoločnosti 

psychoterapeuta. 

 

Výsledky a interpretácia 

Na základe hodnotenia zozbieraných údajov z dotazníka sme zistili uvedené skutočnosti. 

 

 
Graf 1 Porovnanie priemerných hrubých skór pred a po aplikácií metód a edukácie u pacientky 

s depresiou s priemerným skóre u pacientov 

Legenda: A- priemerné hrubé skóre pred aplikáciou metód a edukácie 

C- priemerné hrubé skóre u pacientov 

B- priemerné hrubé skóre po aplikácií metód a edukácie 
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Z uvedeného grafu vyplýva, že v doméne „fyzické zdravie“ dosiahla pacientka 

pred edukáciou priemerné hrubé skóre 6 a po edukácii dosiahla priemerné hrubé skóre 9, 

pričom však priemer doménového skóre WHOQOL-BREF u pacientov je 12,46 v rozpätí 

priemerného hrubého skóre u domén od minima 4 do maxima 20, pričom vyššia hodnota 

poukazuje na lepšiu kvalitu života. Vzostup priemerného hrubého skóre o 3. 

V doméne „prežívanie“ dosiahla pacientka pred edukáciou priemerné hrubé skóre 5 a po 

edukácii dosiahla priemerné hrubé skóre 7, pričom však priemer doménového skóre 

WHOQOL-BREF u pacientov je 12,97 hodnotené ako v predošlej doméne. Vzostup 

priemerného hrubého skóre o 2. 

V doméne „sociálne vzťahy“ dosiahla pacientka pred edukáciou priemerné hrubé skóre 4 a po 

edukácii dosiahla priemerné hrubé skóre 9, pričom však priemer doménového skóre 

WHOQOL-BREF u pacientov je 12,92 hodnotené ako v predošlej doméne. Vzostup 

priemerného hrubého skóre až o 5. 

V doméne „prostredie“ dosiahla pacientka pred edukáciou priemerné hrubé skóre 7 a po 

edukácii dosiahla priemerné hrubé skóre 11, pričom však priemer doménového skóre 

WHOQOL-BREF u pacientov je 15,45. Vzostup priemerného hrubého skóre o 4. 

Z uvedeného vyplýva, že pacientke sa ani po edukácii nepodarilo dosiahnuť priemer 

doménového skóre WHOQOL-BREF u pacientov, aj keď v každej doméne došlo k zlepšeniu. 

Skóre Q1 dosiahlo u pacientky hodnotu pred edukáciou 1 a po edukácii dosiahlo hodnotu 2. 

Q2 dosiahlo hodnotu pred edukáciou 1 a po edukácii dosiahlo hodnotu 3. Z toho usudzujeme, 

že došlo u pacientky k nárastu priemerného hrubého skóre ako kvality života, tak aj 

zdravotného stavu. Skóre samostatných položiek hodnotiacich celkovú kvalitu života (Q1) 

a zdravotného stavu (Q2) sa pohybuje v rozmedzí 1-5; pričom vyššie skóre znamená lepšiu 

kvalitu života. 

Logo-testom sme posudzovali zmysel života ako spirituálnej domény. Najdôležitejšou časťou 

je časť I. Pozostáva z deviatich otázok a každá z nich môže byť skórovaná za odpoveď 

„ÁNO“ 0 bodov, za odpoveď „NIE“ 2 body a za nevyplnené okienko 1 bod. Tak vznikne pre 

nás orientačná škála skór 0-18, kedy vyššia hodnota znamená nižší zmysel života. 

Pred edukáciou nevyznačila pacientka v žiadnom okienku odpoveď „ÁNO,“ teda, medzi nimi 

neboli také, ktoré sa jej osobne týkali do takej miery, akoby pochádzali od nej samej. Šesť 

z nich (odpovede 1, 2, 3, 7, 8 a 9) bolo takých, ktoré skôr jej názoru odporovali a pripísala 

k nim „NIE.“ V troch (odpovede 4, 5 a 9) sa nevedela rozhodnúť, tak nechala okienko 

prázdne. Výsledné skóre pre časť I je 15. 
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Po edukácii vyznačila pacientka odpoveď „ÁNO“ tri krát, (odpovede 1, 6 a 9) a to vtedy, ak 

medzi nimi boli také, ktoré sa jej osobne týkali do takej miery, akoby pochádzali od nej 

samej. Päť z nich bolo takých, ktoré skôr jej názoru odporovali, a pripísala k nim „NIE“ 

(odpovede 2, 3, 5, 7 a 8). V jednej (odpoveď 4) sa nevedela rozhodnúť, tak nechala okienko 

prázdne. Výsledné skóre je 11. 

Natoľko časť II meria existenciálnu frustráciu, pacientka mala v siedmych otázkach tri 

možnosti vyjadrenia a to „veľmi často“ chápanom v negatívnom slova zmysle, ktoré 

vyznačila pred aplikáciou metód a edukácie päť krát, „občas“ jeden krát a odpoveď „nikdy“ 

sa jeden krát nachádzala v obrátenej forme v odpovedi 5. Možnosti vystihujú to, ako často 

prežívala uvedené situácie v teste. Skóre bolo 13. 

Po edukácii pacientka označila možnosť „veľmi často“ chápanom v negatívnom slova zmysle 

štyri krát, „občas“ dva krát a odpoveď „nikdy“ jeden krát. Skóre bolo 10. Výsledkom je pre 

nás orientačná škála skór 0-14, kedy vyššia hodnota znamená nižší zmysel života. 

Časť III zisťuje sebaocenenie vo vzťahu k životným cieľom, k životnému úspechu a k postoju 

voči nim. Úlohou pacientky bolo prečítať si tri prípady a odpovedať na nasledujúce otázky: 

„Ktorý muž (ktorá žena) je najšťastnejšia?“ a „Ktorý muž (ktorá žena) najviac trpí?“ V oboch 

prípadoch určila správnu odpoveď zhodne pred i po aplikácií metód a edukácie a dosiahla 

skóre 0. Časť III3 sme hodnotili rozborom napísaného textu, kde sme hodnotili: 

a) „naplnenie zmyslu“ – pred i po aplikácií metód a edukácie = 3 

b) „zmysluplní postoj“: k vlastnému chýbaniu = pred: 1; po: 0 

k vlastnému úspechu = pred: 0; po: 0 

V závere pacientka zoradila určené hodnoty tak, ako ich sama pre seba považovala za 

dôležité, akú veľkú majú pre ňu hodnotu pre život, a to bez ohľadu na to, či v jeho živote 

skutočne sú, alebo či v ňom  nie sú. Zoradila ich číslami od 1 (najdôležitejšie) do 9 (čo je pre 

ňu najmenej dôležité). Potom v rámci každej položky ešte vyznačila znamienko +, pokiaľ 

uvedenú skutočnosť vo svojom živote v súčasnosti skutočne prežíva, alebo znamienko -, 

pokiaľ ju vo svojom živote v súčasnosti nemá. 

Pre lepšiu prehľadnosť poradie pred edukáciou označíme „A“, poradie po edukácii označíme 

„B,“ (+), že hodnotu v súčasnosti prežíva a (-), že ju vo svojom živote nemá. 
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Tabuľka 1 Zoradenie hodnôt u pacientky s depresiou 

Hodnoty zoradené klientkou: A +/- B +/- 

Príjemný a kľudný život s dostatočným zabezpečením 2 - 1 - 

Možnosti výberu a uskutočňovania svojich osobných cieľov 6 - 6 - 

Harmonický manželský a rodinný život 1 - 2 + 

Dobré – blízke vzťahy k ďalším ľuďom 3 - 7 - 

Primerané pracovné (študijné) uplatnenie 4 - 4 - 

Úspech a potešenie spojené s nejakou záujmovou činnosťou 7 - 3 - 

Zážitky vyplývajúce z poznávania niečoho nového, ... 8 - 8 - 

Služba tomu (Boh, ľudstvo...), čo vyplýva zo životnej filozofie 9 - 9 - 

Statočnosť pri vzdorovaní (zvládaní) neúspechov a utrpenia 5 - 5 - 

 

 

 
Graf 2 Porovnanie priemerných hrubých skóre pred a po edukácií u manžela pacientky s depresiou s 

priemerným skóre u bežnej populácie  

Legenda:   A- priemerné hrubé skóre pred aplikáciou metód a edukácie 

C- priemerné hrubé skóre u pacientov 

B- priemerné hrubé skóre po aplikácií metód a edukácie 

 

Z uvedeného grafu vyplýva, že v doméne „fyzické zdravie“ dosiahol manžel pacientky pred 

edukáciou priemerné hrubé skóre 14 a po edukácií dosiahol priemerné hrubé skóre 15, pričom 

však priemer doménového skóre WHOQOL-BREF u bežnej populácie je 15,49 v rozpätí 

priemerného hrubého skóre u domén od minima 4 do maxima 20, pričom vyššia hodnota 

poukazuje na lepšiu kvalitu života. Vzostup priemerného hrubého skóre o neho bolo o 1, a tak 

sa priblížil k priemeru bežnej populácie. 
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V doméne „prežívanie“ dosiahol manžel pacientky pred edukáciou priemerné hrubé skóre 14 

a po edukácií dosiahol priemerné hrubé skóre 17, pričom priemer doménového skóre 

WHOQOL-BREF u pacientov je 14,80 hodnotené ako v predošlej doméne. Vzostup 

priemerného hrubého skóre bol o 3, čo výrazne prevyšuje priemer populácie. Hodnotíme to 

veľmi pozitívne. 

V doméne „sociálne vzťahy“ sa skóre manžela pacientky pohybovalo pred edukáciou na 

úrovni 7 a po edukácií dosiahol priemerné hrubé skóre 9, pričom však priemer doménového 

skóre WHOQOL-BREF u pacientov je 14,93 hodnotené ako v predošlej doméne. Vzostup 

priemerného hrubého skóre bolo o 2. Tu chceme upozorniť, že aj u pacientky bolo výsledné 

skóre 9, teda zhodné ako u jej manžela, ale s tým rozdielom, že u nej sa dosiahol vzostup 

priemerného hrubého skóre až o 5. 

V doméne „prostredie“ dosiahol manžel pacientky pred edukáciou priemerné hrubé skóre 15 a 

po edukácií dosiahol priemerné hrubé skóre 16, pričom priemer doménového skóre 

WHOQOL-BREF u pacientov je 13,41. Vzostup priemerného hrubého skóre bol o 1. V tejto 

doméne ako jedinej bolo priemerné hrubé skóre tak pred, ako aj po aplikácií metód a edukácie 

nad priemerom bežnej populácie. 

Z uvedeného vyplýva, že manželovi pacientky sa až dva krát podarilo po edukácii prekročiť 

priemer doménového skóre WHOQOL-BREF u bežnej populácie, pričom v doméne 

„prostredie“ boli obe skóre nad priemerom. Vo všetkých doménach došlo k zlepšeniu. 

Skóre Q1 dosiahlo u manžela pacientky s depresiou hodnotu pred aj po edukácií hodnotu 3. 

Q2 dosiahlo hodnotu pred aj po edukácií zhodne hodnotu 3. Z toho usudzujeme, že nedošlo 

u manžela pacientky k žiadnej zmene priemerného hrubého skóre ako kvality života, tak ani 

zdravotného stavu. Skóre samostatných položiek hodnotiacich celkovú kvalitu života (Q1) 

a zdravotného stavu (Q2) sa pohybuje v rozmedzí 1-5; pričom vyššie skóre znamená lepšiu 

kvalitu života. V tomto prípade dosiahol stredné hodnoty. 
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Graf 3 Porovnanie celkovej kvality života Q1 a zdravotného stavu Q2 pred aj po edukácií súčasne 

u pacientky s depresiou a jej manžela 

Legenda:  A - priemerné hrubé skóre pred aplikáciou metód a edukácie 

B - priemerné hrubé skóre po aplikácií metód a edukácie 

 

Z uvedeného grafu nám vyplýva, že len u pacientky sa podarilo zvýšiť skóre tak u celkovej 

kvality života (Q1) a to je 1 skóre, ako aj v zdravotnom stave (Q2), o 2 skóre. Čo je 

prekvapivé, u jej manžela ku žiadnej zmene nedošlo. 

Logo-testom sme posudzovali zmysel života ako spirituálnej domény. Časť I pozostáva 

z deviatich otázok a každá z nich môže byť skórovaná za odpoveď „ÁNO“ 0 bodov, za 

odpoveď „NIE“ 2 body a za nevyplnené okienko 1 bod. Tak vznikne pre nás orientačná škála 

skór 0-18, kedy vyššia hodnota znamená nižší zmysel života. 

Pred edukáciou vyznačil manžel pacientky v troch okienkach (odpovede 2,4,5) odpoveď 

„ÁNO.“ TRI z nich (odpovede 1,6 a 8) boli také, ktoré skôr jeho názoru odporovali a pripísal 

k nim „NIE.“ V troch (odpovede 3, 7 a 9) sa nevedel rozhodnúť a nechal okienko prázdne. 

Výsledné skóre je 9. 

Po edukácií vyznačil manžel pacientky odpoveď „ÁNO“ dva krát, (odpovede 2 a 5) a to 

vtedy, ak medzi nimi boli také, ktoré sa ho osobne týkali do takej miery, akoby pochádzali od 

nej samej. Len pri dvoch pripísal „NIE“ (odpovede 6 a 8). V piatich (odpoveď 4) sa nevedel 

rozhodnúť, tak nechal okienko prázdne. Výsledné skóre je 9. 

V časť II manžel pacientky mal v siedmych otázkach tri možnosti vyjadrenia a to „veľmi 

často“ chápanom v negatívnom slova zmysle, ktoré vyznačil pred edukáciou jeden krát, 

„občas“ štyri krát a odpoveď „nikdy“ dva krát. Možnosti vystihujú to, ako často prežíval 

uvedené situácie v teste. Skóre bolo 6. 

Po edukácií manžel pacientky označil možnosť „veľmi často“ chápanom v negatívnom slova 

zmysle len  jeden krát, „občas“ jeden krát a odpoveď „nikdy“ päť krát. Skóre bolo 3. 
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Výsledkom je pre nás orientačná škála skór 0-14, kedy vyššia hodnota znamená nižší zmysel 

života. 

Časť III zisťuje sebaocenenie vo vzťahu k životným cieľom, k životnému úspechu a k postoju 

voči nim. Úloha bola rovnaká ako pre pacientku. Jej manžel odpovedal na nasledujúce otázky: 

„Ktorý muž (ktorá žena) je najšťastnejšia?“ a „Ktorý muž (ktorá žena) najviac trpí?“ v oboch 

prípadoch správne a to aj pred, aj po aplikácií  metód a edukácie a dosiahol skóre 0. 

Časť III3 sme hodnotili rozborom napísaného textu, kde sme hodnotili: 

c) „naplnenie zmyslu“ – pred i po aplikácií metód a edukácie = 1 

d) „zmysluplní postoj“:  k vlastnému chýbaniu = pred: 0; po: 0 

k vlastnému úspechu = pred: 0; po: 0 

V závere manžel pacientky zoradil určené hodnoty tak, ako ich sám pre seba považoval za 

dôležité, akú veľkú majú pre neho hodnotu pre život, a to bez ohľadu na to, či v jeho živote 

skutočne sú, alebo či v ňom  nie sú. Zoradil ich vzostupne od 1 (najdôležitejšie) do 9 (čo je 

pre ňu najmenej dôležité).V rámci každej položky vyznačil znamienko +, pokiaľ uvedenú 

skutočnosť vo svojom živote v súčasnosti skutočne prežíva, alebo znamienko -, pokiaľ ju vo 

svojom živote v súčasnosti nemá. Poradie pred edukáciou označíme „A“, poradie po edukácií 

označíme „B.“ 

 

Tabuľka 2 Zoradenie hodnôt u manžela pacientky s depresiou 

Hodnoty zoradené klientkou: A +/- B +/- 

Príjemný a kľudný život s dostatočným zabezpečením 1 - 1 - 

Možnosti výberu a uskutočňovania svojich osobných cieľov 5 - 7 - 

Harmonický manželský a rodinný život 2 - 2 - 

Dobré – blízke vzťahy k ďalším ľuďom 4 - 4 - 

Primerané pracovné (študijné) uplatnenie 3 - 3 - 

Úspech a potešenie spojené s nejakou záujmovou činnosťou 6 - 6 - 

Zážitky vyplývajúce z poznávania niečoho nového, ... 7 - 5 - 

Služba tomu (Boh, ľudstvo...), čo vyplýva zo životnej filozofie 8 - 8 - 

Statočnosť pri vzdorovaní (zvládaní) neúspechov a utrpenia 9 - 9 - 

 
Diskusia  

Depresia je duševná choroba, ktorej príznaky aspoň jeden krát v živote pocíti asi 50 % 

populácie, ako to uvádzajú Dóci a Kovářová (2002). Ak jeden z rodiny trpí poruchou 

afektivity, postihne to celú rodinu a naruší jej doterajší chod. Je nevyhnutné, aby človek 
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trpiaci depresiou po akútnej fáze prekonanej v čase hospitalizácie sa vrátil do rodinného 

prostredia a nebol z neho vyradený len preto, že vôbec psychickou poruchou trpí. Úlohou 

rodinných príslušníkov je v prvom rade poznať toto ochorenie, jeho symptómy a prejavy 

prejavujúce sa v správaní a prežívaní u ich príbuzného, ktorý týmto ochorením trpí. 

Neodmysliteľnou súčasťou je tiež vedieť správnym spôsobom reagovať na toto správanie, 

mať zručnosti v komunikácii a svojou aktívnou zaangažovanosťou v procese terapie sa mu 

snažiť pomôcť, podporiť ho a porozumieť mu, pretože toto je to najdôležitejšie, čo od neho 

depresiou trpiaci človek očakáva a spoločne si udržiavať primeranú kvalitu života. Ako sa 

mení kvalita života v rodine v závislosti od prítomnosti človeka s depresiou a aké je 

prežívanie zmysluplnosti života ako takého sme skúmali v kvalitatívnom prieskume 

u klientky s depresiou a jej manžela. 

Sledovali sme aké je skóre kvality života u klientky s depresiou a jej manžela pred a po 

aplikácií metód a edukácie v prvej doméne „fyzické zdravie.“ Po ich bodovom vyhodnotení 

sme získali skóre 6 (priemer pre pacientov 12,46) u klientky s depresiou pred aplikáciou 

metód a edukácie v prvej doméne „fyzické zdravie“ a u jej manžela bolo skóre 14 (priemer 

pre bežnú populáciu 15,49). Po aplikácií metód a edukácie klientka dosiahla skóre 9 a jej 

manžel dosiahol skóre 15. Z toho vyplýva, že u oboch sa dosiahol nárast, čiže kvalita života 

vyjadrená v prvej doméne sa zvýšila u klientky o 3 skóre a u jej manžela len o 1 skóre, 

napriek tomu ani v jednom prípade nedosiahli stanovený priemer doménového skóre pre prvú 

doménu, hoc manžel sa priemeru priblížil v oboch prípadoch. To poukazuje na jeho celkovo 

lepšiu kvalitu života, ale vzhľadom na vzostup skóre sa lepší výsledok dosiahol u klientky. 

Túto skutočnosť potvrdzuje aj Tomagová a Ondrejka (2003), ktorí hodnotili somatické 

problémy pomocou PCASEE škály u pacienta s depresiou a u jeho manželky a zistili po 4 

mesiacoch liečby, že došlo k výraznejšiemu zlepšeniu u pacienta, ako u jeho manželky. 

Ďalej sme sledovali skóre kvality života u klientky s depresiou a jej manžela pred a po 

aplikácií metód a edukácie v doméne „prežívanie“ Po ich bodovom vyhodnotení sme získali 

skóre 5 (priemer pre pacientov 12,97) u klientky s depresiou pred aplikáciou metód a 

edukácie v druhej doméne „prežívanie“ a u jej manžela bolo skóre 14 (priemer pre bežnú 

populáciu 14,8). Po aplikácií metód a edukácie klientka dosiahla skóre 7 a jej manžel dosiahol 

skóre 17. Z uvedeného vyplýva, že u oboch došlo k nárastu skóre, ale manžel už pred 

aplikáciou metód a edukácie takmer dosiahol priemer pre bežnú populáciu a po aplikácii tento 

priemer presiahol o viac ako 2 skóre. Z toho usudzujeme, že u manžela je kvalita života 

vyjadrená v doméne „prežívanie“ lepšia ako u jeho manželky a aj nárast skóre je v porovnaní 

s manželkou vyšší o 1 skóre. Klientka priemer pre pacientov nedosiahla a jej skóre je v tejto 
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doméne veľmi nízke, čo svedčí o nízkej kvalite života pre druhú doménu. Ondrejka 

a Adamicová, ktorí sa zaoberali témou „Komplexne o kvalite života“ dospeli k záveru, že 

zmysluplnosť života ovplyvňuje úroveň pohody, spokojnosti a celkovú kvalitu života. Čo sa 

podľa nás odráža aj v prežívaní. 

Hodnotili sme aj skóre kvality života u klientky s depresiou a jej manžela pred a po aplikácií 

metód a edukácie v doméne „sociálne vzťahy.“ Po ich bodovom vyhodnotení sme získali 

skóre 4 (priemer pre pacientov 12,92) u klientky s depresiou pred aplikáciou metód a 

edukácie v tretej doméne „sociálne vzťahy“ a u jej manžela bolo skóre 7 (priemer pre bežnú 

populáciu 14,93). Po aplikácií metód a edukácie klientka dosiahla spoločne s manželom 

zhodné skóre 9. Z uvedeného vyplýva, že obaja majú silne narušenú kvalitu života v tretej 

doméne, najmä v otázke 22, kde uviedli možnosť „veľmi nespokojný/á.“ Ako uvádza 

Bártlová (2003), klient potrebuje v dobe svojho vyradenia z doterajšieho spôsobu života 

povzbudenie, pretože sa cíti osamelý a pre blízkych nepotrebný. Vágnerová (2000) dodáva, že 

aj kvalita života príbuzného osciluje v závislosti od dynamiky zmien v duševnom stave 

klienta, kedy sa menia roly, vzťahy, celkový štýl, hodnoty a normy. Pozoruhodné však je, že 

po druhom hodnotení dosiahli zhodné skóre, ale klientke sa skóre zvýšilo v porovnaní 

s prvým hodnotením až o 5 skór a jej manželovi len o 2 skóre. Dovolíme si uviesť, že obaja 

zhodne uviedli pred aj po aplikácií metód a edukácie práve nespokojnosť so svojim 

sexuálnym životom a uviedli možnosť „veľmi nespokojný/á.“ Prejavuje sa tu typický prejav 

depresie, sociálna izolácia a narušenie nie len medziľudských vzťahov, ale aj partnerských 

a intímnych (Vágnerová, 2004). 

„Aké je skóre kvality života u klientky s depresiou a jej manžela pred a po aplikácií metód a 

edukácie v doméne „prostredie“? Po sčítaní bodov sme získali skóre 7 (priemer pre pacientov 

13,45) u klientky s depresiou pred aplikáciou metód a edukácie v štvrtej doméne „prostredie“ 

a u jej manžela bolo skóre 15 (priemer pre bežnú populáciu 13,41). Po aplikácií metód 

a edukácie klientka dosiahla skóre 11 a jej manžel skóre 16. Z uvedeného vyplýva, že manžel 

klientky priemer doménového skóre presiahol v oboch prípadoch na rozdiel od svojej 

manželky, a tým preukázal vyššiu kvalitu života vyjadrenú v štvrtej doméne. Klientku najviac 

ťaží nedostatok peňazí vyplývajúci z jej životnej situácie a taktiež sa necíti v bezpečí vo 

svojom každodennom živote. 

„Aké je prežívanie zmysluplnosti a existeciálnej frustrácie u klientky s depresiou pred a po 

aplikácií metód a edukácie sociálnym pracovníkom?“ sme zisťovali súhrnnou analýzou Logo-

testu a jeho jednotlivých častí. Dospeli sme k záveru, že klientka po aplikácií metód 

a edukácie síce dosiahla zvýšenie skóre z počiatočného celkového skóre 32, na celkové skóre 
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24, pričom platí, že vyššia hodnota znamená nižší zmysel života. Z toho vyplýva, že dosiahla 

normu vyjadrenú v kvartile Q4 v decile D10 (skóre 20-32), čo znamená, že klientka patrí k 10 

% populácie, u nich je „prežívanie zmysluplnosti“ najhoršie. Sú to ľudia, ktorí svoju 

existenciu prežívajú sotva ako zmysluplnú, sú vo svojom živote krajne nespokojní a nešťastní 

a možno tiež nevidia ďalší zmysel v jeho pokračovaní. Noogenne depresie sú životu 

nebezpečné, pretože ochromujú duchovnú silu človeka a tým oslabujú i jeho schopnosti 

sebauzdravenia. Preto je nutné venovať im potrebnú starostlivosť a pokiaľ je to možné 

poskytnuť im logoterapeutickú liečbu. Sú stále prítomným „NIE!“ voči životu, ktoré často 

v sebe obsahuje i „NIE!“ voči uzdraveniu, čo potom každý terapeutický prístup v zárodku 

udusí, pokiaľ sa – ako logoterapia – otázkou zmyslu nezaoberá a neukazuje výhľady, ktoré 

môže klient nakoniec prijať za svoje 

„Aké je prežívanie zmysluplnosti a existeciálnej frustrácie u manžela klientky s depresiou 

pred a po aplikácii metód a edukácie sociálnym pracovníkom?“ sme zisťovali rovnako ako 

v piatej prieskumnej otázke súhrnnou analýzou Logo-testu a jeho jednotlivých častí. Tu sme 

dospeli k záveru, že manžel klientky pred aplikáciou metód a edukácie dosahoval celkové 

skóre 15 a po aplikácií metód a edukácie dosiahol celkové skóre 13. V oboch prípadoch spĺňa 

normu vyjadrenú v kvartile Q2 + Q3 (skóre 12-16), čo znamená, že manžel klientky s depresiou 

patrí k 50 % populácie s priemernou úrovňou prežívanej životnej zmysluplnosti. Sú to ľudia, 

ktorí nemajú ani mimoriadne dobrú ani mimoriadne zlú úroveň prežívania zmysluplnosti, 

a tak nie sú existenciálne ani zvlášť „zaistení,“ ani zvlášť „ohrození.“ V súčasnosti sú vo 

svojom žití dostatočne vyrovnaní, avšak túto vyrovnanosť si v prípade nečakaných situácií 

a ťažkostí nemusia zachovať a môže ich to rozkolísať. Inak ich stav môžeme hodnotiť ako 

priaznivý. Podľa Tomagovej a Ondrejku (2003) zmysel života súvisí s hodnotovým systémom 

človeka a jeho napĺňaním. Život je potenciálne zmysluplný za akýchkoľvek podmienok. Ak je 

človek v hľadaní zmyslu úspešný, potom je šťastný, zároveň je schopný trpieť. Trpieť 

bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bez zmyslu, spôsobuje zúfalstvo. 

 

Odporúčania pre prax: 

- šíriť osvetu v oblasti duševného zdravia v zmysle chrániť duševné zdravie 

jednotlivcov a rodín v komunite, 

- v oblasti primárnej prevencie sa zamerať na vytváranie podmienok vedúcich k 

zníženému výskytu duševných porúch, a tým aj poklesu hospitalizácií; v sekundárnej 

zabezpečiť liečbu vedúcu k úprave zdravotného stavu respektíve predchádzaniu 
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opakovaných hospitalizácií; v terciárnej vytvárať podmienky pre sociálnu a pracovnú 

integráciu jednotlivca do komunity a predchádzať opakovaným hospitalizáciám, 

- povzbudzovať ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných, aby boli účastní na 

plánovaní, realizácii a hodnotení procesu starostlivosti o ich duševné zdravie, 

- podporovať antistigmačné programy zamerané na zmenu vnímania človeka 

s depresiou tak, aby nebol spoločensky izolovaný a aby spoločnosť, rodina, priatelia, 

ale aj zdravotnícki pracovníci im boli schopní porozumieť, pochopiť ich a prípadne 

poskytnúť duševne chorým pomoc. V neposlednom rade majú osloviť celú širokú 

verejnosť. 

 

 

Záver 

Depresia je duševná choroba, ktorej príznaky aspoň jeden krát v živote pocíti asi 50 % 

populácie, ako to uvádzajú Dóci a Kovářová (2002). Zamestnáva celú myseľ, celého človeka. 

Obmedzuje ho v jeho denných činnostiach, narušuje jeho potreby, ktoré sa stávajú 

neuspokojenými a bráni v spoločenskom živote pacienta. Nesie zo sebou stigmu, „nálepku 

blázna,“ ako uvádzajú Baudiš, Libiger (2002) a hanbí sa za svoju chorobu (In: Bártlová, 

2006). „Ľudia nejestvujú ako oddelené bytosti, ale ako organizmy, ktoré konajú, reagujú 

a integrujú ako jedinci, ktorí musia reagovať na meniace sa podmienky, a to na všetkých 

úrovniach svojej existencie- fyziologickej, psychologickej aj sociálnej. Podľa tohto 

holistického hľadiska tvorí jedinec s prostredím jednotnú, ale meniacu sa konfiguráciu, ktorú 

formuje jeho schopnosť vnášať do životných skúseností poriadok a zmysel“ (Janosiková, 

Daviesová, 1999, s.86.). Depresia v akútnej fáze si vyžaduje hospitalizáciu, preruší sociálne 

väzby pacienta. Po úprave stavu pacientom často chýba sila na ich obnovu. Sociálnu izoláciu 

vnímajú ako súčasť choroby, čo má negatívny dopad na osobnosť jednotlivca (In: Kontakt, 

2006). Počas hospitalizácie sa musí podriadiť stanovenému režimu a liečbe. Dôležitú úlohu 

zohráva zdravotnícky tím, ktorý je s ním najviac v kontakte. V našej spoločnosti však 

absentuje vedomie dôležitosti v prepojení a spolupráce lekárov, sestier a sociálnych 

pracovníkov. Spoluúčasť rodiny na terapii je nie len morálnou a psychickou oporou pre 

klienta, ale aj rodina získava obraz skutočnej reality o ochorení, symptómoch a liečbe. Je 

potrebné sa zamerať aj na postupy, ktoré by mali byť každodennou súčasťou jej kontaktu s  

členom rodiny, ktorý skutočne trpí a potrebuje pomoc a porozumenie hlavne od svojich 

najbližších. Edukácia môže byť formou ich výchovy a vzdelávania. Cieľom práce bolo 

sledovať a hodnotiť kvalitu života pacienta s depresiou a vplyv na jeho rodinu a klásť dôraz 
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na edukáciu v rodine. V tejto súvislosti vyvstal moment, že integrácia pacienta do rodinného 

prostredia by mala byť podmienená hodnotením rodiny ako celku, ak chceme predísť relapsu 

ochorenia v zmysle, ak rodina samotná bola spúšťacím faktorom, alebo nie je dostatočne 

pripravená na prijatie depresívneho pacienta a nemôže mu zabezpečiť optimálne podmienky. 

Z prieskumov vyplynuli alarmujúce výsledky, prečo by sa spoločnosť ako taká mala zaoberať 

depresiou ako duševnou chorobou, ale najmä depresívnym pacientom a uspokojovaním jeho 

potrieb. Rodina a jej kvalita života veľmi úzko súvisí s prežívaním duševnej choroby jej člena 

a vytvára si k tomu svoj osobný postoj. Úlohou je správne posúdiť funkčnosť a schopnosť 

rodiny pri adaptácii klienta v sociálnom prostredí. V našej spoločnosti nie je dostatok 

špecifického materiálu z oblasti sociálnej práce týkajúceho sa duševných chorôb 

a premostenie medzi medicínou, ošetrovateľstvom a sociálnou prácou. Človek je predsa 

biopsychosociálnou a spirituálnou bytosťou a potrebuje uspokojovať svoje potreby vo 

všetkých zložkách. V súčasnosti chýba užšia spolupráca sestier a sociálnych pracovníkov 

a tiež akceptácia a vyjadrenie jej nutnosti zo strany lekárov, ako aj užší kontakt s rodinou 

klienta s depresiou. Taktiež spolupráca s rodinou v ambulanciách psychiatrov a psychológov 

je skôr raritou ako samozrejmosťou. V tomto naša spoločnosť „pokryvkáva“ 

a neuvedomujeme si, že psychiatrické ochorenie ako ochorenie ako každé iné a nemáme 

dôvod sa hanbiť za to, že niekto z našich blízkych týmto ochorením trpí, ale sa mu postaviť 

tvárou v tvár a urobiť všetko preto, aby sme vedeli čo najlepšie poskytnúť svojmu blízkemu 

pomoc, podporu a porozumenie, ktoré tak veľmi potrebuje a očakáva. Dajme mu nádej, že aj 

keď je chorý, stále do svojej rodiny patrí. 
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Súhrn 

Alzheimerova choroba je vo vyspelých štátoch považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky 

a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých, ale aj ich blízkych 

príbuzných. Napriek progresii ochorenia je vždy šanca urobiť niečo pre dôstojné bytie 

človeka. Prináša ju láska, trpezlivosť, fantázia a všestrannosť. Napriek tomu, že ani kvalitná 

a optimálna starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou nie je schopná zastaviť 

progresiu tohto ochorenia, je potrebné a dôležité, aby sa úloha opatrovateľov pacienta 

s demenciou zvýraznila. Záťaž opatrovateľov sa premieta do fyzickej, psychickej, sociálnej,  

a finančnej dimenzie. Pozornosť je nutné zamerať nielen na samotného pacienta 

s Alzheimerovou chorobou, ale aj na jeho opatrovateľov, a efektívnymi opatreniami zabrániť 

neprimeranej záťaži rodiny v starostlivosti o pacienta v domácom prostredí. Zvlášť dôležitá 

a prioritná by mala byť podpora funkčnej a stabilnej rodiny, ktorá svojím láskyplným 

a citlivým prístupom k svojim starším a chorým členom dokáže prirodzeným a zodpovedným 

spôsobom zaistiť ich potreby, dôstojnosť a zodpovedajúcu kvalitu života. 

 

Kľúčové slová 

Alzheimerová choroba, pacient, rodina, opatrovateľ, starostlivosť 

 

Úvod 

Dlhý život patrí medzi hlavné úspechy minulého storočia. Taktiež pohľad do 21. storočia 

nasvedčuje, že i ono bude storočím starých ľudí. Aktívna časť života sa síce predlžuje, ale 

vysoký vek a jeho predlžovanie je spojené aj so zvyšovaním výskytu chorôb typických pre 

toto životné obdobie. Medzi tieto ochorenia patrí aj Alzheimerova choroba. Alzheimerovu 

chorobu zaraďujeme medzi demencie, pri ktorých nastáva úpadok kognitívnych funkcií, a to 

najmä pamäti, myslenia, orientácie, chápania, uvažovania, schopnosti učenia, počítania, reči 

a úsudku. Vedomie nie je porušené. Proces demencie hlboko naruší celý život chorého 

(Slezáková, 2006). Najprv sa objavia diskrétne výpadky pamäte a orientácie. Postupne 
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progreduje redukcia pôvodných záujmov a aktivít, neskôr sa pridružuje strata sebestačnosti, 

sociálnych a hygienických návykov a nakoniec, aj neschopnosť adekvátnej komunikácie 

s okolím a samostatného pohybu (Čembová, 2006). Výskyt demencie stúpa s vekom: vo veku 

nad 65 rokov je demenciou postihnutých 3-7 % populácie, po 75. roku života 15 %, po 80. 

roku 20-40 % osôb. Len 10 % chorých s demenciou je mladších ako 65 rokov, tzv. presenilná 

demencia (Németh, 2009). 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude v roku 2050 na svete viac ako 1 bilión ľudí 

nad 65 rokov postihnutých Alzheimerovou chorobou. V súčasnosti na Alzheimerovu 

demenciu trpí na celom svete 20-30 miliónov ľudí. Zhruba ďalších 20 miliónov ľudí trpí na 

niektorú z ďalších takmer 60 príčin demencie (Baláž, Rektorová, 2008). 

Alzheimerova choroba nie je ochorenie len jedného človeka, ale má dosah na celú rodinu. 

Preto liečba musí byť komplexná a zahrňovať aj rodinu a osoby starajúce sa o chorého 

(Holmerová, Jarolímová, Nováková, 2004). Rodinný život má pre starého a zvlášť chorého 

človeka veľký význam. Možnosť žiť v prirodzenom sociálnom prostredí je pre seniora 

predpokladom pre udržanie, prípadne i rozvoj spoločenského postavenia. Rodina ako 

základný článok spoločnosti vytvára bezpečný priestor pre život seniorov, pomáha im 

udržiavať si nezávislosť, samostatnosť, je priestorom medzigeneračnej solidarity a bráni ich 

sociálnemu vylúčeniu. Hrá nezastupiteľnú úlohu v starostlivosti o starého človeka 

(Šafránková, Nejedlá, 2006). 

V minulosti bolo zvykom v rodine starať sa o tých jedincov, ktorí z rôznych dôvodov stratili 

schopnosť sa o seba postarať. Počas historického vývoja sa rodina ako centrum starostlivosti 

o svojich chorých členov dostala do úzadia. Zodpovednosť v starostlivosti o chorých sa 

preniesla vo väčšej miere na zdravotnícke zariadenia. Rodina a inštitucionalizovaná 

starostlivosť si akoby v tomto smere vymenili svoje úlohy. V súčasnosti sa začína 

v odborných kruhoch presadzovať stratégia, ktorá podporuje starostlivosť o pacienta 

v domácom prostredí. Hovorí sa o úlohe rodiny v starostlivosti o svojich chorých 

a postihnutých členov, ktorú nemôže nahradiť žiadna zdravotnícka inštitúcia. Táto filozofia 

súvisí samozrejme i s ekonomickými aspektmi, kde pobyt v nemocnici sa stáva neúmerne 

nákladný. Renesancia rodiny je v súčasnej dobe spôsobená i sklamaním z inštitúcií, ktoré sa 

vo svojej pôsobnosti stále vzďaľujú nielen želaniam, ale tiež určitým základným ľudským 

potrebám (Bártlová, Matulay, 2009). 

Príbuzní, priatelia a známi, ktorí opatrujú človeka s demenciou, si zaslúžia obdiv, pretože táto 

starostlivosť nie je jednoduchá, naopak, má veľa bolestných a zložitých chvíľ, ktoré vplývajú 

na osobu chorého, aj na opatrovateľa/opatrovateľku. Najmä vtedy, keď ide o človeka blízkeho 

http://www.pfizer.cz/
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alebo rodinného príslušníka. Ľudské vzťahy, ktoré vedú ľudí k vzájomnej pomoci, znamenajú 

všetko, pokiaľ sú založené na dôvere, rešpekte a láske. Hodnota úcty má pri starostlivosti 

o starého človeka s demenciou svoje nenahraditeľné miesto aj preto, že táto osoba sa stáva 

závislá fyzicky a emocionálne. Opatrovatelia sú tí, ktorí musia byť podporovaní zo strany 

širokej verejnosti, ale aj najbližších osôb. Čím viac pomoci a podpory sa poskytne rodinám, 

tým je väčšia pravdepodobnosť efektívnej a kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti, 

poskytovanej v domácom prostredí. Akákoľvek zmena, či už prístupu, prostredia alebo 

ošetrujúcich osôb, negatívne vplýva na chorých s demenciou. Pokojné domáce prostredie je 

tým najvhodnejším, ktoré je srdcu človeka blízke, a prináša mu psychický a citový pokoj. Aj 

pre veľmi ťažko postihnutého existuje priestor a šanca zlepšiť jeho životné podmienky. 

Prináša ju láska, trpezlivosť, fantázia a všestrannosť. Tieto vlastnosti, našťastie, prejaví 

väčšina príbuzných. Ak budú o ochorení dostatočne informovaní a ak im poskytneme účinné 

rady, upevnia si voči chorému postoj lásky, oddanosti, tolerancie, neprepadnú frustrácii, 

zúfalstvu, či bezmocnosti (Zanetti a kol., 2010). 

Pri poskytovaní pomoci rodinným príslušníkom sú najväčšej záťaži vystavené ženy 

v strednom veku, pretože väčšinou na nich leží povinnosť postarať sa o starého a chorého 

člena rodiny. Túto starostlivosť nemožno nikomu nariadiť, je daná morálnymi kritériami 

rodiny, rebríčkom hodnôt jej členov a momentálnou situáciou v rodine. Často si vyžaduje 

kompromisy, či obetovanie sa v prospech nevládneho člena rodiny na úkor voľného času, 

pracovného zaradenia a podobne. Príbuzní by tento fakt mali prijať a pochopiť. Musia sa 

vyrovnať s tým, že dospelú zrelosť, nezávislosť a sebestačnosť strieda biologicky daná 

potreba vrátiť sa do stavu určitej závislosti (Poledníková a kol., 2006). 

 

Cieľ práce 

Predmetom nášho výskumu je miera záťaže opatrovateľov v súvislosti s ošetrovaním pacienta 

s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí. Objektom výskumu je vzorka 

opatrovateľov starajúcich sa o pacienta s Alzheimerovou chorobou. Jedným z cieľov nášho 

výskumu bolo monitorovať pracovnú zaťaženosť opatrovateľov súvisiacu s ošetrovaním 

chorého príbuzného s Alzheimerovou chorobou v závislosti od štádia ochorenia v domácom 

prostredí. 

 

Súbor a metodika 

Príprava metodiky výskumu vychádzala z analýzy dostupných poznatkov o Alzheimerovej 

chorobe a o starostlivosti rodinných príslušníkov o pacienta s týmto ochorením. Údaje pre 
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potreby výskumu sme zberali dotazníkovou metódou. Pred samotným vypĺňaním dotazníka 

sme s respondentmi absolvovali krátky rozhovor, ktorý mal prevažne informatívny charakter. 

Súčasťou dotazníka bol test ošetrovateľskej záťaže podľa Svanborga, kde opatrovatelia mali 

vyjadriť každodennú pracovnú zaťaženosť v súvislosti so starostlivosťou o chorého 

príbuzného. Hodnotenie testu: 0 bodov – úplná sebestačnosť chorého, 38 bodov – úplná 

závislosť chorého. Dotazník bol distribuovaný príbuzným s Alzheimerovou chorobou 

v mesiacoch október, november, december 2011. V priebehu vyplňovania nedošlo k žiadnym 

závažným okolnostiam, ktoré by mohli ovplyvniť získané výsledky. Vychádzajúc 

z definovaného objektu výskumu, respondenti boli vyberaní na základe dostupnosti 

a výhodnosti. Výskumu sa zúčastnilo 55 respondentov v rôznych vekových kategóriách, 

starajúcich sa o blízkeho chorého s Alzheimerovou chorobou. Pri výbere respondentov sme 

dbali na to, aby vo výskumnej vzorke boli len opatrovatelia/opatrovateľky príbuzného 

s Alzheimerovou chorobou, nie s demenciou iného typu. Priemerný vek 

opatrovateľov/opatrovateliek bol 46,9 rokov so smerodajnou odchýlkou 14. Z hľadiska 

pohlavia opatrovateľov prevládali ženy s počtom 46 (84 %), muži boli zastúpení v počte 9 (16 

%). Keďže s každým respondentom sme viedli vstupný rozhovor, návratnosť dotazníka bola 

100 %. Najvyššie ukončené vzdelanie ako základné uviedol iba 1 respondent (2%), učňovské 

(18 %) a vysokoškolské vzdelanie uviedlo 10 respondentov (18 %). V najväčšom zastúpení 

boli respondenti/respondentky so stredoškolským vzdelaním v počte 34, čo predstavuje 62 %. 

Chceli sme zistiť, aké aktuálne postavenie v zamestnaní majú opatrovatelia/opatrovateľky 

starajúci sa o blízkeho chorého s Alzheimerovou chorobou, nakoľko je známe, že 

starostlivosť o takého človeka si niekedy vyžaduje nepretržitú starostlivosť. Najviac 

opatrovateľov/opatrovateliek, a to 28 (51 %), odpovedali možnosťou, že sú zamestnaní na 

plný úväzok, na polovičný úväzok pracujú 6 (11 %), 8 (14 %) sú nezamestnaní hľadajúci si 

prácu, takisto 8 (14 %) sú starobní dôchodcovia a 1(2 %) je invalidný dôchodca. Ďalšiu 

možnosť, a to prácu z domu uviedol 1 (2 %) respondent a 3 (6 %) opatrovatelia sú ešte 

študenti. Z toho vyplýva, že viac ako polovica (51%) opatrovateľov/opatrovateliek zvláda 

starostlivosť o chorého popri svojom zamestnaní. Roky diagnostikovania Alzheimerovej 

choroby  sme rozdelili na 3 obdobia, z ktorých najpočetnejšiu skupinu tvorilo rozmedzie 

rokov 2000-2011, a to 85 %. Tento údaj potvrdzuje fakt, že Alzheimerova choroba sa stáva 

celosvetovou epidémiou starnúcej populácie a jej výskyt každým rokom stúpa. V našom 

súbore 26 chorých (48 %) je vo veku medzi 71-80 rokov, 20 chorých (36 %) bolo vo veku 81-

91 rokov. Skupinu rokov 61-70 rokov tvorili 8 chorí (14 %). Priemerný vek chorého bol 77,3 

rokov so smerodajnou odchýlkou 7,4. V našom súbore ľahké štádium Alzheimerovej choroby 
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má 11 chorých (20 %),  stredne ťažký stupeň choroby 18 pacientov (33 %) a 26 chorých (47 

%) je v ťažkom štádiu Alzheimerovej choroby. 

 

Výsledky a interpretácia 

Predpokladali sme, že opatrovatelia/opatrovateľky sú rozdielne pracovne zaťažení v závislosti 

od štádia ochorenia v súvislosti s opatrovaním chorého príbuzného s Alzheimerovou 

chorobou. Vyhodnotenie tejto hypotézy sme overovali pomocou Testu opatrovateľskej záťaže 

podľa Svanborga, týkajúcej sa rôznych činností spojených so starostlivosťou o pacienta 

s Alzheimerovou chorobou, pričom nás bude zaujímať, či a ako vplýva štádium choroby na 

zaťaženosť opatrovateľa. K vyjadreniu tejto závislosti zaťaženosti a štádia ochorenia 

použijeme Kendallov poradový korelačný koeficient τ (1948), ktorý meria silu tejto závislosti. 

K interpretácii koeficientu využijeme škálu, ktorú vytvoril Cohen (1988): závislosť pod 0,1 je 

triviálna, 0,1-0,3 malá, 0,3-0,5 stredná a nad 0,5 silná. Okrem toho sme testovali štatistickú 

významnosť tejto závislosti. Medzi štádiom ochorenia a zaťaženosťou v pohyblivosti sa 

preukázala štatisticky významná závislosť (p < 0,05). Kendallov koeficient je v tomto prípade 

τ = 0,52, čo je silná závislosť. Z 26 opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali o pacienta 

s ťažkým štádiom choroby, 10 (38,5 %) odpovedali, že pacient je úplne závislý na ich 

starostlivosť, a teda sú plne zaťažení. Pri pacientoch s ľahkým štádiom len 1 (9,1 %) z 

opatrovateľov uviedol, že je v podstatnej miere zaťažený, pokiaľ ide o pohyblivosť pacienta. 

Medzi štádiom ochorenia a zaťaženosťou v osobnej hygiene sa preukázala štatisticky 

významná závislosť (p < 0,05). Kendallov koeficient je v tomto prípade τ = 0,634, čo je silná 

závislosť. Z 26 opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali o pacienta s ťažkým štádiom 

choroby, 15 (57,7 %) odpovedali, že pacient je úplne závislý na ich starostlivosť, a teda sú 

plne zaťažení. Pri pacientoch s ľahkým štádiom 2 (18,2 %) z opatrovateľov uviedli, že sú 

v podstatnej miere zaťažení, pokiaľ ide o osobnú hygienu pacienta. Medzi štádiom ochorenia 

a zaťaženosťou v stravovaní sa preukázala štatisticky významná závislosť (p < 0,05). 

Kendallov koeficient je v tomto prípade τ = 0,646, čo je silná závislosť. Z 26 

opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali o pacienta s ťažkým štádiom choroby, 12 (46,2 

%) odpovedali, že pacient je úplne odkázaný na ich starostlivosť, a teda sú plne zaťažení. Pri 

pacientoch s ľahkým štádiom nikto z opatrovateľov/opatrovateliek neuviedol, že by ich 

starostlivosť o pacienta z hľadiska stravovania nejako veľmi zaťažovala, a teda chorí si 

vyžadujú len čiastočnú pomoc v tejto oblasti. Medzi štádiom ochorenia a zaťaženosťou 

v inkontinencii moču sa preukázala štatisticky významná závislosť (p = 0,003). Kendallov 
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koeficient je v tomto prípade τ = 0,354, čo je stredná závislosť. Z 26 

opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali o pacienta s ťažkým štádiom choroby, 2 (7,7 %) 

odpovedali, že pacient má močový katéter, čo si nevyžaduje až takú mieru zaťaženosti. Ale 17 

(65,4 %) pacientov si vyžaduje stálu starostlivosť. Pri pacientoch s ľahkým štádiom len 2 

(18,2 %) z opatrovateľov/opatrovateliek uviedli, že sú zaťažení v plnej miere, pokiaľ ide 

o inkontinenciu moču. Medzi štádiom ochorenia a zaťaženosťou v súvislosti s  inkontinenciou 

stolice sa preukázala štatisticky významná závislosť (p<0,05). Kendallov koeficient je v tomto 

prípade τ = 0,422, čo je stredná závislosť. Z 26 opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali 

o pacienta s ťažkým štádiom choroby, 12 (46,2 %) odpovedali, že pacient je závislý na ich 

starostlivosť, a teda sú plne zaťažení. Pri pacientoch s ľahkým štádiom len 1 (9,1 %) z 

opatrovateľov uviedol, že je v plnej zaťaženosti, pokiaľ ide o inkontinenciu stolice. Medzi 

štádiom ochorenia a zaťaženosťou v používaní toalety sa preukázala štatisticky významná 

závislosť (p < 0,05). Kendallov koeficient je v tomto prípade τ = 0,582, čo je silná závislosť. 

Z 26 opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali o pacienta s ťažkým štádiom choroby, 11 

(42,3 %) odpovedali, že pacient je podstatne odkázaný na ich starostlivosť, a teda sú plne 

zaťažení, a 9 (34,6 %) pacientov využíva na toaletu prenosné WC. Pri pacientoch s ľahkým 

štádiom nebol žiaden pacient odkázaný na podstatnú pomoc či prenosné WC, a teda si 

vyžadoval len čiastočnú pomoc opatrovateľa/opatrovateľky  pri použití toalety. Medzi 

štádiom ochorenia a zaťaženosťou v spolupráci s pacientom sa preukázala štatisticky 

významná závislosť (p<0,05). Kendallov koeficient je v tomto prípade τ = 0,538, čo je silná 

závislosť. Z 26 opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí sa starali o pacienta s ťažkým štádiom 

choroby, 17 (65,4 %) odpovedali, že s pacientom je veľmi ťažká spolupráca. Naproti tomu pri 

pacientoch s ľahkým štádiom len 1 (9,1 %) opatrovateľka uviedla, že spolupráca s pacientom 

je veľmi ťažká. Občas ťažkú spoluprácu uviedlo spolu 36 respondentov/respondentiek, ktorí 

sa starali o chorého blízkeho v ľahkom, stredne ťažkom a ťažkom štádiu choroby. Celkovo 

môžeme túto hypotézu potvrdiť, štatisticky sme preukázali, že závislosť medzi zaťaženosťou 

opatrovateľov/opatrovateliek a štádiom ochorenia u pacienta nie je dôsledkom náhody. 

Opatrovatelia sú zaťažení starostlivosťou o pacienta s Alzheimerovou chorobou, avšak stupeň 

zaťaženosti závisí od štádia choroby. Pri ľahkom štádiu je zaťaženosť 

opatrovateľov/opatrovateliek len mierna, ťažké štádium si však už vyžaduje vysokú mieru 

starostlivosti, a to v rôznych činnostiach – osobnej hygiene, pohyblivosti, použití toalety či 

samotnej spolupráce s pacientom. Autori zahraničných štúdií uvádzajú, že do 80. rokov 20. 

storočia sa rodinám, ktoré poskytovali starostlivosť nevyliečiteľne chorému členovi rodiny 
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nevenovala pozornosť. Výrazný zlom nastal na konci 20. storočia, kedy sa gerontológovia 

začali venovať štúdiu záťaže rodín. Gaugler (2000) definuje záťaž opatrovateľa/opatrovateľky 

ako multidimenzionálny proces, ktorý sa premieta do fyzickej, psychickej, sociálnej 

a finančnej dimenzie. Starostlivosť o pacienta s chronickým ochorením v domácom prostredí 

predstavuje vo väčšine prípadov stratu schopnosti pohotovo sa prispôsobiť zmenenej situácii, 

stratu aktívne pôsobiť na zmenené prostredie a primerane reagovať. V klinickej praxi je preto 

potrebné venovať pozornosť nielen príjemcom starostlivosti, ale aj tým, ktorí starostlivosť 

poskytujú. Šerfelová, Hladeková (2010) sa vo svojom výskume zamerali na posúdenie záťaže 

opatrovateľov/opatrovateliek  pri starostlivosti o chronicky chorého člena rodiny v domácom 

prostredí z hľadiska veku, pohlavia, dĺžky poskytovanej starostlivosti a rodinnej príslušnosti 

opatrovateľa k chronicky chorému. V sledovanom súbore vyššiu mieru záťaže pociťovali 

respondenti vo veku 61 až 75 rokov. Uvedené rozdiely medzi mladšími a staršími môžu 

súvisieť s častejším výskytom somatických ochorení u starších opatrovateľov a aj 

s predpokladom väčšej fyzickej záťaže u opatrovateľov/opatrovateliek týchto vekových 

skupín. Signifikantné rozdiely sa potvrdili aj z hľadiska dĺžky poskytovanej starostlivosti. 

Vyššiu mieru záťaže udávali respondenti, ktorí poskytujú starostlivosť dlhšie ako 3 roky. 

Medzi najčastejšie zmeny patria: strata zamestnania, nedostatok rodinnej opory, zmeny 

v prerozdelení úloh medzi jednotlivých členov rodiny. Signifikantné rozdiely sa vo výskume 

potvrdili aj z hľadiska rodinnej príslušnosti opatrovateľa/opatrovateľky k chorému. Vyššiu 

mieru záťaže pociťovali životní partneri. Tabaková, Václaviková (2008) vo svojej práci 

poukazujú na to, že záťaž opatrovateľa/ opatrovateľky koreluje so sebestačnosťou 

opatrovaného/opatrovanej. Tento vzťah potvrdila vo svojich štúdiách aj Topinková (1995). 

Sebestačnosť opatrovaného sa týka nielen inštrumentálnych denných činností (IADL), ale aj 

základných denných aktivít (ADL). Strata sebestačnosti môže znamenať závislosť na 

druhých. Opatrovateľ/opatrovateľka kompenzuje bariéry, ktoré bránia opatrovanému 

v uspokojovaní jeho potrieb. Poskytovanie pomoci si vyžaduje určité vedomosti, trpezlivosť 

a telesnú silu (Tošnerová, 2001). Dlhodobé opatrovanie nesebestačného človeka je v mnohých 

ohľadoch zaťažujúce. Aby opatrovateľská starostlivosť neznamenala neprekonateľnú záťaž, je 

potrebné opatrovateľom/opatrovateľkám poskytovať pomoc a pozornosť zamerať nielen na 

opatrovaného, ale tiež na opatrovateľa, ktorý starostlivosť poskytuje. 

 

Záver 

Človek, u ktorého bola diagnostikovaná demencia, ostáva aj naďalej jedinečnou osobnosťou. 

Má najzákladnejšie právo byť prijímaný s dôstojnosťou a s úctou. Príbuzní, priatelia a známi, 
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ktorí opatrujú človeka s demenciou, si zaslúžia obdiv, lebo táto starostlivosť nie je 

jednoduchá, naopak, má veľa bolestných a zložitých chvíľ, ktoré vplývajú na osobu chorú aj 

na opatrovateľa/opatrovateľku. V živote rodiny, žijúcej s chorým, so starým človekom, sa 

postupne vytvára určitá rovnováha, ktorá je však často sprevádzaná únavou a bolesťou. 

Najčastejšou príčinou narušenia tejto rovnováhy sú poruchy správania sa seniora, nespavosť 

a nočné blúdenie. Osobitný problém predstavuje fyzická, psychická a ekonomická záťaž 

opatrovateľov/opatrovateliek dementných pacientov, ktorí sú väčšinou rodinní príslušníci. 

Rodina disponuje vysokou kompetenciou a zodpovednosťou pri ochorení svojho člena. Aby 

mohla rodina chorému človeku účinne pomôcť, musí byť dostatočne informovaná o všetkom, 

čo sa týka samotného ochorenia a musí nájsť podporu v úsilí o dobro seniora. Výsledky našej 

práce poukazujú na záťaž opatrovateľov/opatrovateliek, ktorá koreluje so sebestačnosťou 

opatrovaného/opatrovanej. Výsledky výskumu sa zhodujú s výsledkami viacerých štúdií, 

z ktorých vyplýva, že starostlivosť o chorého člena rodiny s Alzheimerovou chorobou 

v domácom prostredí kladie vysoké nároky na telesný a psychický stav 

opatrovateľa/opatrovateľky, sociálne vzťahy, ako aj duchovnú sféru. Napriek kvalitnej 

a optimálnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou nedokážeme zastaviť 

progresiu ochorenia, je potrebné a dôležité, zvýrazňovať úlohu opatrovateľov/opatrovateliek 

v domácom prostredí a eliminovať neprimeranú záťaž. 
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Súhrn 

Krátko po novembri 1989 sa v zdravotníctve na Slovensku začalo pracovať s pojmom 

„hospice“. V akom stave sa nachádza hospicová činnosť v súčasnosti, teda v roku 2013,  je 

veľmi dobre známe všetkým, ktorých sa to týka. Štátna politika zrkadliaca sa v legislatíve 

a realizovaná zdravotnými poisťovňami nie je dostatočná. Preto sa náročná hospicová činnosť 

zväčša musí zabezpečovať neštátnymi subjektmi vrátane charitatívnych organizácií. Na 

stránke http://www.zzz.sk/?page=hospice  je uvedených 27 inštitúcií, ktoré na Slovensku 

vykonávajú hospicové činnosti (Zoznam.hospicov, 2012). Všetky tieto organizácie, či už 

skutočne pracujúce výlučne ako hospicové, alebo sa venujúce aj ďalším činnostiam, potrebujú 

do svojich tímov erudovaných pracovníkov. 

Časť profesionálov v hospicových zariadeniach sú už vysokoškolsky vzdelaní odborníci, 

ktorých vychovali vysoké školy či univerzity. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 

Komenského (ďalej JLF UK) v Martine má veľký podiel na vzdelaní týchto odborníkov. 

Autorky sledovali vývoj záujmu o tému hospicov a činnosti v nich v záverečných prácach 

študentov JLF UK v Martine. 

 

Kľúčové slová 

Hospice, záverečné práce, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského 

v Bratislave 

 

Úvod 

Ústav ošetrovateľstva (ďalej ÚO) na JLF UK v Martine bol založený v roku 1991 ako prvá 

inštitúcia vysokoškolského jedno odborového vzdelávania v ošetrovateľstve (Fetisovová 

a kol. 2005; Bašková a kol., 2012) na Slovensku. Jeho devízou je fakt, že patrí do zväzku 

http://www.zzz.sk/?page=hospice
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Univerzity Komenského, najstaršej a najväčšej univerzity v Slovenskej republike. Pre široké 

rozpätie vedeckých a pedagogických záujmov týkajúcich sa tohto typu štúdia vznikol v roku 

2005 odčlenením od ÚO Ústav nelekárskych študijných programov (ÚNŠP), ktorý bol 22. 4. 

2013 premenovaný na Ústav pôrodnej asistencie JLF UK. Obidva ústavy sú zamerané na 

pregraduálne štúdium v 1. a 2. stupni a na postgraduálne štúdium v 3. stupni vysokoškolského 

vzdelávania. V roku 2005 sa v študijnom programe ošetrovateľstvo rozšírila spôsobilosť JLF 

UK v Martine na konanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce s udelením 

akademického titulu PhDr. V roku 2008 dostal ÚO osvedčenie o akreditácii študijného 

programu sústavného vzdelávania v kategórii sestra – mentor klinickej praxe v odbore 

ošetrovateľstvo. Tieto činnosti zabezpečuje 17 pedagógov z ústavu ošetrovateľstva a osem 

pedagógov z ústavu pôrodnej asistencie. 

Meradlom úspešnosti vedecko-pedagogických pracovísk je aj počet vyštudovaných 

absolventov v 1., 2. aj 3. stupni vysokoškolského štúdia. V prezentovanej práci sme zamerali 

pozornosť na záverečné práce, ktoré sú podľa platnej legislatívy podmienkou na záverečné 

skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu, v rigóróznom konaní či obhajoby dizertačných 

prác. Zamerali sme sa na výber tých prác, ktoré sa venujú hospicovým témam. Veď aj pre 

potreby hospicovej činnosti bude  potrebných veľa erudovaných, vysokoškolsky vzdelaných 

pracovníkov. Terminálna starostlivosť je organickou a nevyhnutnou súčasťou  ošetrovateľstva 

zameraného na pomáhanie človeku (Žiaková a kol., 2009). 

 

Materiál a metodika 

Pomocou akademického informačného systému (AIS-2) a v spolupráci s Akademickou 

knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK v Martine sme vyhľadali v databáze 

dostupné záverečné práce v kategórii bakalárske, magisterské, doktorandské, rigorózne 

a habilitačné práce; dovedna ich bolo 2 915 Z tohto počtu bolo v anglickom jazyku 

odovzdaných a obhájených 68 a v českom jazyku 30 prác (Záverečné práce-AIS-2, 2012). 

Záznamy o kandidátskych a habilitačných prácach sa viedli od roku 1992. Ošetrovateľské 

témy boli zaznamenané od roku 1995. Zo všetkých záznamov sme individuálnou analýzou 

vyčlenili 91 prác, v ktorých sa autori venovali hospicovým témam. 

 

 

 

 

 

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=4083
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=4083
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Výsledky 
 

Tab. 1 Záverečné práce podľa kategórií 

Kategórie záverečných prác Počet (91) % 

bakalárske 14 15,38 

magisterské 73 80,22 

doktorandské 3 3,29 

iné (rigorózne) 1 1,09 

 

 
Graf 1 Záverečné práce podľa kategórií 

 

Z vybraných 91 záverečných prác boli najpočetnejšie zastúpené magisterské práce (73), čo 

bolo 82,22% z vybraného celku. Nasledovali bakalárske práce (14),čo bolo 15,38 %. Z 

doktorandských prác s hospicovou tematikou boli obhájené tri práce (3,29 %) a iba jedna 

rigorózna práca (1,09 %). 

Podľa roku obhájenia sme mohli konštatovať pestré tematické zastúpenie všetkých 

záverečných prác. 
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Tab. 2a, 2b Počet záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch 1996-2012 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Počet 1 1 1 2 3 1 1 0 1 

% 1,09 1,091 1,09 2,19 3,29 1,09 1,09 0 1,09 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 3 3 31 6 14 5 6 12 

% 3,29 3,29 34,05 6,59 15,38 5,49 6,59 13,18 

 

 

 
Graf 2 Počet záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch 1996-2012 
 

Na základe rozdelenia záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch 1996-2012 možno 

konštatovať iba skromné začiatky v prvých desiatich sledovaných rokoch. Ich počty boli od 

jednej do troch prác. Akcelerácia záujmu o hospicovú tému sa začala rokom 2007, keď 

vznikol najvyšší počet týchto prác, a to 31. Neskôr sme zaznamenali undulujúce počty  − 

medzi 5 až 14 prác. V poslednom sledovanom roku 2012 autori obhájili 12 prác s uvedenou 

tematikou. 

Následne sme sa zamerali aj na zadelenie prác do jednotlivých obsahových kategórií. 

Vytvorili sme štyri skupiny. Prvou, hlavnou témou boli pacienti, 2. hlavnou témou bol vzťah 

pacient a rodina, resp. blízki, 3. hlavnou témou bol personál pracujúci v hospicových 

zariadeniach alebo pri terminálnom pacientovi a do poslednej, 4. skupiny boli zaradené práce 

so všeobecnejšími témami.  Zistenia sme usporiadali do grafickej podoby. 
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V grafe 3 je uvedený počet tých prác, ktoré boli zamerané na pacientov hospicových zariadení 

a na ich jednotlivé potreby, najmä somatického charakteru (9), či psychické (1), spirituálne 

(4), sociálne (1) potreby a prác zameraných na kvalitu života (2), resp. dôstojnosť pacienta 

(2). 

 

 
Graf 3 Práce obsahovo zamerané na potreby pacienta 

 

V grafe 4 sú tie práce, ktoré sa venovali vzťahom hospicového pacienta a jeho rodiny či 

blízkych, a to tak smerom k pacientovi (3), ako aj smerom k problémom vlastnej osoby  z 

rodiny a blízkych (4). 

 

 
Graf 4 Práce obsahovo zamerané na pacienta a jeho rodinu, resp. blízkych 
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Graf 5 znázorňuje práce so zameraním sa na personál pracujúci v hospicovej starostlivosti 

a na jeho problémy pri tejto činnosti. Ide o problémy z aspektu ošetrovateľských (39) 

a lekárskych povolaní (0), sociálnej (1) a charitatívnej práce (0), z pohľadu dobrovoľníkov (1) 

a interdisciplinárnej spolupráce (2). 
 

 
Graf 5 Práce obsahovo zamerané na personál  

 

V grafe 6 sú znázornené iné témy týkajúce sa hospicovej činnosti všeobecne (6), nazerajúce 

na hospicovú činnosť očami mladých ľudí či študentov (5), na problematiku manažmentu (5), 

na systémové otázky (2), ako aj na eticko-právne aspekty (2) či iné (2). 
 

 
Graf 6 Práce obsahovo zamerané na iné témy týkajúce sa hospicovej činnosti 
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Diskusia 

JLF UK v Martine bola, ako sme v úvode konštatovali, vôbec prvou lekárskou fakultou na 

Slovensku, ktorá v akademickom roku 1990/1991 začala poskytovať päťročné jedno 

odborové magisterské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Potreba zmien 

v ošetrovateľskej praxi vyžadovala rýchlejšie tempo zvyšovania kvalifikácie v odbore 

a dosiahnutie kompatibilnej úrovne vzdelávania v rámci legislatívy krajín Európskej únie. 

Implementáciou európskeho systému štúdia (stupeň kvalifikácie, proces akreditácie) sa mohlo 

dynamicky reagovať na spoločenské zmeny a zabezpečiť pre prax dostatok univerzitne 

vzdelaných absolventov štúdia ošetrovateľstva. 

Mníchovská deklarácia z roku 2000 zdôraznila potrebu permanentného skvalitňovania 

vzdelávania v ošetrovateľstve, úpravy študijných programov a garancie väčších kompetencií 

sestier v zmysle ich samostatnosti a zodpovednosti za ošetrovanie. Implementačné zmeny sa 

postupne potvrdzovali základnými legislatívnymi dokumentmi, napr. Zákonom č. 311/2002 Z. 

z. o povolaní sestry, Zákonom č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

Vyhláškou MZ SR 364/2005 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou či 

Koncepciou odboru ošetrovateľstva. V roku 2003 bola JLF UK v Martine vybraná do 

medzinárodného projektu európskej komisie Tuning Educational Structure in Europe 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo ako jedna z 13 fakúlt Európy. 

Postupnú obdivuhodnú formáciu pracoviska, resp. pracovísk, a rozsahu záujmov spolu 

s graduáciou pedagogického tímu možno pozorovať aj z počtu prác podľa rokov existencie 

ÚO a ÚNŠP. Kým od roku 1996 do roku 2005 sa pozornosť hospicovej tematike venovala iba 

jednotlivo, s výnimkou roku 2000, keď vznikli tri práce, od roku 2005 záverečné práce s touto 

tematikou pribúdali nápadne rýchlo. Napr. v roku 2007 bolo obhájených až 31 takýchto prác. 

Odpovedať na otázku, „prečo sa tak náhle zvýšil záujem o tieto témy záverečných prác“, 

môžu predovšetkým učitelia. Témou týkajúcou sa terminálneho pacienta, hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti sa zaoberali mnohí z nich. Jednou z nich bola doc. MUDr. Želmíra 

Fetisovová, PhD., zakladajúca členka Nadácie Hospice sv. Martina v Martine v roku 1995, v 

roku 2000 vedúca Ústavu ošetrovateľstva a od roku 2005 vedúca ÚNŠP. Ako školiteľka 

viedla viaceré práce s uvedenou tematikou a tento záujem podporovala či podnecovala aj 

u ďalších pedagógov, ktorí takisto neskôr pracovali (a pracujú) aj v Hospice, o. z. v Martine 

ako dobrovoľníci. 

Magisterské štúdium je v ÚO a ÚNŠP najdlhšie akreditované na Slovensku, preto je 

pochopiteľne najviac prác s hospicovou tematikou publikovaných práve v tejto kategórii (77). 

Bakalárske štúdium je na  JLF UK v Martine od roku 2000, externé bakalárske štúdium podľa 
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Sústavy študijných odborov MŠ SR č. 2090/2002 od roku 2006 aj s externým magisterským 

štúdiom a doktorandským štúdiom v odbore ošetrovateľstvo. Pre úplnosť: v roku 2005 získal 

ÚO možnosť konať aj rigorózne skúšky (PhDr.). Vo všetkých týchto kategóriách vznikli 

záverečné práce aj s hospicovou tematikou, ako možno vidieť v tabuľke 1 a grafe 1. 

Zaujímavé je porovnávať a skúmať obsahy záverečných prác s hospicovou tematikou. 

V záujme prehľadnosti sme simplifikovane zaradili témy do štyroch skupín: 

– V prvej skupine sú zaradené práce, ktoré sa hlavnou témou týkali pacienta, jeho 

psychologických, somatických, spirituálnych a sociálnych potrieb, ako aj pacientovej 

kvality života a jeho dôstojnosti. Išlo o 19 prác. 

–  V druhej skupine sa riešil vzťah rodiny a príbuzných či blízkych, a to tak s dôrazom 

na pacienta − 3 práce, ako aj s dôrazom na problémy vznikajúce  osobe z rodiny 

a blízkych terminálneho pacienta − 4 práce. 

– Do tretej skupiny je zaradená problematika personálu pracujúceho v zariadeniach 

hospicového typu. Je pochopiteľné, že s ohľadom na profiláciu absolventov bolo 

v tejto skupine najviac prác venovaných ošetrovateľskej téme − 39 prác. Pozoruhodná 

je úplná absencia tém týkajúcich lekárskej a charitatívnej problematiky − iba jedna 

práca bola zameraná na dobrovoľníctvo. 

– Všetky ostatné témy sme zaradili do štvrtej skupiny pod názvom Iné. V týchto prácach 

absolventi riešili všeobecné otázky týkajúce sa vzniku a histórie hospicov (šesť prác),  

päť prác sa venovalo hospicovej starostlivosti „zvonku“, a to najmä očami mladých 

ľudí a študentov ošetrovateľstva. V ostatných prácach sa riešili otázky manažmentu 

hospicovej starostlivosti – 5 prác, po dve práce rozoberali problematiku systémových 

krokov a zmien v hospicovej praxi, ako aj etických a právnych dokumentov 

aplikovateľných na hospicovú starostlivosť. Dve práce sa nedali zaradiť podľa 

uvedených kritérií. Išlo o témy „skúsenosť so smrťou“. 

Témy hospicu a starostlivosti o terminálneho pacienta na alma mater v Martine mohli byť 

iniciované aj konferenciami nazývanými Bienále hospicovej starostlivosti, ktorých IV. ročník 

sa uskutočnil v roku 2012. Tradícia konferencií bola založená v roku 2006 a usporiadateľmi 

boli vždy dobrovoľníci z organizácie Hospice, o. z. v Martine (medzi ktorých patria autorky  

príspevku) a ÚNŠP JLF UK. Konferencie  majú medzinárodný charakter a široké spektrum 

aktívnych či pasívnych účastníkov pracujúcich v hospicových zariadeniach či angažujúcich sa 

v úsilí o zlepšenie ich podmienok. Príspevky z konferencií (mnohé od pracovníkov ÚO 

a ÚNŠP) tvoria základ pravidelne vydávaných zborníkov s tematikou hospicovej činnosti: 

Mozaika hospicovej starostlivosti (Adamicová, Fetisovová a kol., 2007), Povolania 



77 
 

v hospicovej starostlivosti (Adamicová, Fetisovová a kol., 2008), Sprevádzanie (Adamicová, 

Fetisovová, Mažgútová, 2010), Hospice v záverečných prácach (Adamicová, Fetisovová, 

Mažgútová a kol., 2012). Nie je teda vylúčené, že zistený „boom“ hospicových tém v 

záverečných prácach v roku 2007 – 31 (!) prác bol motivovaný práve týmto momentom. 

 

Záver 

Z 2 915 záverečných prác obhájených na JLF UK v Martine v odbore ošetrovateľstvo je 91 

(3,12 %) venovaných problematike hospicovej starostlivosti. Či je toto číslo vysoké, alebo 

malé, nemožno hodnotiť jednoznačne. 

S ohľadom na to, že väčšina študentov JLF UK v Martine nepozná skutočnú hospicovú prax 

s jej problémami súvisiacimi so stavom legislatívnych nedokonalostí, nezáujmom spoločnosti, 

uprednostňovaním majetkovo-ekonomických cieľov či záujmov a hodnôt jednotlivcov 

i spoločenského environmentu, sa autorky domnievajú, že uvedené číslo nie je nízke. 

Hospicová činnosť vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu erudovaných, teóriou i praxou 

zdokonalených a špecializovaných odborníkov  terminálnej starostlivosti. 

Občasný návrat k štúdiu obhájených záverečných prác týkajúcich sa najrozličnejších oblastí 

starostlivosti o akéhokoľvek pacienta môže ukázať pozitíva, ale aj negatíva či absenciu tém, 

dôležitých pre kvalitné fungovanie vyspelej spoločnosti. 
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STRAVOVACIE NÁVYKY U ŽIEN PO PÔRODE V SÚVISLOSTI S DOJČENÍM 

 

Simona Kelčíková1, Lucia Mazúchová1, Andrea Mišáková2 

1Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine 
2Gynekologicko-pôrodnické oddelenie v Bánovciach nad Bebravou, SR. 

 

Súhrn 

Tvorba materského mlieka znamená pre matku zvýšený výdaj energie, živín, vitamínov 

a minerálnych látok. Základom výživy by mala byť pestrá a vyvážená strava. 

Zámerom autoriek bolo zistiť stravovacie návyky u žien v súvislosti s dojčením a 

identifikovať rozdiely stravovacích návykoch dojčiacich žien z hľadiska vzdelania a obdobia 

po pôrode. Použil sa dotazník vlastnej konštrukcie. Údaje sa analyzovali metódou 

deskriptívnej štatistiky a hypotézy Chí-kvadrátovím a Kruskal-Wallis testom. Testy boli 

vykonané na hladine významnosti alfa (p<0,05). 

Frekvencia stravovania dojčiacich žien v našom súbore bola porovnateľná s údajmi 

uvádzanými v  literárnych zdrojoch t.j. 5-6x denne. V príjme jednotlivých skupín potravín 

sme zistili mierne nedostatky. Zistili sme absenciu užívania drog, návykových látok a zo 152 

(100 %) respondentiek 19 (12,5 %) počas dojčenia fajčí. Signifikantné rozdiely stravovacích 

návykoch sme zaznamenali len v období do pol roka po pôrode a to v zaradení mäsových 

výrobkov, cukru a iných sladkostí do denných jedál, v konzumácií mliečnych nápojov, 

v príjme tekutín počas dňa a v konzumácií návykových látok. 

Z výsledkov možno poukázať na určité nedostatky v stravovacích návykoch dojčiacich žien. 

Viac konzumovať celozrnné a grahamové pečivo, zaraďovať do denných jedál častejšie ryby, 

čo je v súlade s potravinovou pyramídou a odporúčaniami v literárnych zdrojoch. 

 

Kľúčové slová 

Potravinová pyramída, dojčiaca žena, dojčenie, výživa 

 

Úvod 

Jeden zo základných dokumentov WHO je ochrana, presadzovanie a podpora dojčenia. 

Dojčenie má životne dôležitý význam. Poskytuje základ telesného a duševného zdravia pre 

dieťa na celý život. Materské mlieko je viac než prvotriednou potravou. Jeho zloženie je 

jedinečné a ničím nenahraditeľné. Najväčším globálnym problémom a prekážkou je súčasná 
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prax výživy dojčiat na svete, t.j. predčasné odstavenie a umelá výživa (Maskalová a kol., 

2008). 

Dojčenie si nevyžaduje zásadné zmeny jedálneho lístka je potrebné dodržiavať všeobecne 

platné princípy správnej výživy a treba si dávať pozor na niekoľko drobností špecifických 

v období dojčenia (Vicianová, 2002). Vo výžive dojčiacej ženy sa kladie dôraz najmä na 

pestrosť stravy, na konzumáciu všetkých skupín potravín a na jej rozloženie v priebehu dňa. 

Široké spektrum potravín zabezpečuje predovšetkým dostatok vitamínov a minerálov, ale aj 

vyšší príjem vlákniny. Spotreba tekutín sa výrazne zvyšuje a ich príjem sa má okrem 

štandardného množstva zvýšiť o ďalších 1000-1500 ml (Beňo, 2008). Kvalita výživy 

dojčiacej ženy sa odrazí nielen na tvorbe materského mlieka, ale aj na celkovej kondícií ženy. 

Pri nedostatočnej výžive môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia dojčiacej ženy, pretože sa 

vitamíny budú odčerpávať z jej telesných zásob a tým dochádza k strate železa, vápniku, jódu, 

vitamínu C a kyseliny listovej (Zamarská, 2006). 

 

Výživa dojčiacej ženy 

Výživa dojčiacej ženy zaisťuje jej fyziologické potreby a taktiež správny priebeh laktácie. 

Dojčenie si však nevyžaduje žiadne zásadné zmeny v stravovaní. Tvorba materského mlieka 

znamená pre matku zvýšený výdaj energie, živín, vitamínov a minerálnych látok. Kvalita 

a množstvo stravy dojčiacej ženy ovplyvňuje tvorbu materského mlieka a samozrejme aj 

zdravotný stav matky a samotného dieťaťa. Nedostatočný ale aj nadbytočný príjem živín a 

energie spôsobuje zdravotné riziká ako pre matku tak aj pre dieťa, ako aj ovplyvnenie kvality 

a kvantity materského mlieka (Beňo, 2008; Simočková, 2011). Výživa matky 

v bezprostrednom období po pôrode, by mala byť ľahko stráviteľná, častejšie kašovitá. Strava 

by mala obsahovať hlavne mliečne výrobky, pudingy, nákypy, kompóty, mäsovo-zeleninové 

vývary, ryžu, zemiaky a chudé mäso. Výživa by mala byť pestrá a vyvážená. Dojčiaca matka 

by mala jesť približne päť až šesťkrát denne. Mala by do stravovania pridať aj druhú večeru 

po 21 hodine. Táto večera má obsahovať ľahko stráviteľné jedlo ako sú rôzne nátierky 

s pečivom, či bielym chlebom, nízkotučné syry, nátierkové maslo a mlieko. Veľká pozornosť 

počas dojčenia sa venuje dennému príjmu tekutín. Odporúčaný príjem tekutín by mal byť 

minimálne 2,5 až 3 litre denne, počas letných horúčav aj viac. Dojčiaca matka by mala mať 

pri sebe vždy fľašu s vodou, aby sa mohla napiť vždy keď potrebuje. Najvhodnejšími 

tekutinami počas dojčenia sú neperlivé stolové vody, ovocné a bylinkové čaje, 100 % ovocné 

šťavy riedené stolovými vodami, najlepšie jablkové a nie citrusové. K vhodným tekutinám 

počas dojčenia patrí aj pasterizované polotučné a nízkotučné mlieko, minerálne vody bohaté 



81 
 

na obsah vápnika, horčíka a železa. Dieťaťu a dojčiacej matke neuškodí zdravá domáca 

strava. Dojčiace matky by mali jesť potraviny a tekutiny, ktoré sú blízke oblasti v ktorej žijú, 

teda ich prirodzenému prostrediu. Domáca strava je variť/konzumovať to čo rastie v našich 

záhradách, alebo v našom okolí (Zamarská, Auingerová, 2006; Mikulaj, 2010). V tabuľke 1 

uvádzame príjem energie a proteínov v tehotnosti a v období laktácie. 
 

Tab. 1 Príjem energie a proteínov v tehotnosti a v období laktácie 

Fyziologický stav 
ženy 

Príjem energie Príjem proteínov 

kJ/deň kJ/kg/deň* g/deň g/kg/deň* 

Ženy bez tehotnosti 9 500 160 52 0,90 
Tehotné ženy 11 000 180 63 1,10 
Dojčiace ženy 12 000 200 67 1,10 

*kJ alebo g/kg telesnej hmotnosti/deň (Beňo, 2008, s. 60) 

V štúdii o možnostiach stravovania počas šestonedelia a prvých šesť mesiacov po pôrode bolo 

dojčiacim ženám z nižších sociálnych vrstiev pridávané do stravy väčšie množstvo 

celozrnného pečiva, zeleniny, ovocia. Taktiež väčšie množstvo tuku a cukru. Dojčiace ženy 

a ich deti počas šestonedelia dosiahli vyššiu hmotnosť. Štúdia bola realizovaná na 30 % 

bielych, 24 % afrických žien žijúcich v Amerike, 46 % hispániek (ženy pochádzajúce 

z Latinskej Ameriky, žijúce v USA) (George, 2005). 

Mikulaj (2010) uvádza, že dojčiaca žena by mala za deň/24 hod. zjesť: 1 liter polotučného 

pasterizovaného mlieka, 30g syra, 100g mäsa, 20g mäsových výrobkov, 15-20g 

omastku/rastlinných olejov, 250g chleba, 40g pečiva, 40g obilnín, 250g čerstvého a 50g 

konzervovaného ovocia, 250g čerstvej a 50g konzervovanej zeleniny, 300g zemiakov, 20g 

strukovín, 35g cukru alebo medu, 20g džemu. 

 

Cieľ práce 

• Zistiť aké sú stravovacie návyky žien po pôrode (frekvencia stravovania, pestrosť 

jedálnička žien po pôrode), 

• Identifikovať rozdiely v stravovacích návykoch žien po pôrode z hľadiska vzdelania 

a obdobia po pôrode. 
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Výskumné hypotézy 

V súvislosti s cieľmi výskumu sme formulovali štatistické hypotézy. Výskumné hypotézy sme 

formulovali z hľadiska dvoch vybraných demografických kategórií (vzdelanie, obdobie po 

pôrode). 

Hypotéza 1 (H1) Predpokladáme štatisticky významné rozdiely v stravovacích návykoch žien 

po pôrode z hľadiska vzdelania. 

Hypotéza 2 (H2) Predpokladáme štatisticky významné rozdiely v stravovacích návykoch žien 

z hľadiska obdobia po pôrode (do pol roka/do 1,5 roka). 

 

Súbor a metodika 

Išlo o zámerný, nenáhodný výber výskumnej vzorky. Do výskumného súboru respondentov 

bolo zaradených 152 žien po pôrode v období roku 2011-2012. Z celkového počtu 

respondentiek n = 152, z hľadiska veku bolo najmenej v kategórii 17-22 rokov - 8 (5,26 %), 

v kategórii 28-32 rokov bolo 47 (30,93 %), v kategórii 33-37 rokov bolo 36 (23,68 %) 

a v kategórii 38-42 rokov bolo 11 (7,24 %) respondentiek. Najviac zastúpená kategória bola 

od 23-27 rokov a to 50 (32,89 %) respondentiek. Priemerný vek respondentiek bol 28,75 

rokov a štandardná odchýlka (SD) ±4,95. 

Z hľadiska vzdelania najviac respondentiek 73 (48 %) bolo s vysokoškolským vzdelaním, so 

stredoškolským vzdelaním s maturitou bolo 65 (43 %), 11 (7 %) respondentiek bolo so 

stredoškolským vzdelaním bez maturity, a so základným vzdelaním sa prieskumu zúčastnili 3 

(2 %) respondentky. Na obrázku 1 uvádzame charakteristiku súboru z hľadiska obdobia po 

pôrode. 

 

Obr. 1 Charakteristika súboru z hľadiska obdobia po pôrode 

 

Najviac respondentiek 59 (38,82 %) bolo v období viac ako 1 rok po pôrode, najmenej 

respondentiek 18 (11,84 %) bolo v období 1 rok po pôrode. Priemerné obdobie žien po pôrode 

prvých 5 
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bolo 3,48 mesiaca a štandardná odchýlka (SD) ±1,46. Minimálne obdobie po pôrode bol 1 

mesiac a maximálne 5 mesiacov. 

Pre zber výskumných údajov sme použili dotazník vlastnej konštrukcie, na posúdenie 

stravovacích návykov žien, ktoré boli po pôrode a dojčia. Vychádzali sme zo štúdia odbornej 

literatúry domácich a zahraničných literárnych zdrojov. Dotazník bol anonymný a rozdelený 

do dvoch základných častí: I. stravovanie dojčiacich žien počas jedného týždňa - (12 

položiek); II. všeobecné zásady stravovania - (6 položiek). Realizovali sme predtest 

v spolupráci s dvoma lekármi pracujúcimi na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a piatimi 

ženami po pôrode hospitalizovanými na oddelení šestonedelia. Na základe predtestu sme 

identifikovali dve problémové položky, ktoré sme upravili. Výskum prebiehal v mesiacoch 

september - december 2012 na dvoch detských ambulanciách v Bánovciach nad Bebravou 

a gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Bánovciach nad Bebravou. Išlo o osobnú 

a elektronickú distribúciu dotazníkov. Dosiahli sme 74,6 % responzibilitu. 

Získané údaje sme spracovali metódou deskriptívnej štatistiky (n- rozsah vzorky, absolútnu 

a relatívnu početnosť). Na základe výsledkov a stanovených hypotéz sme porovnali jednotlivé 

vzorky respondentov. Štatistická zhoda vzoriek bola testovaná pomocou Chí-kvadrát testu a 

neparametrického Kruskal-Wallis testu. Všetky testy boli vykonané na hladine významnosti 

alfa = 0,05. 

 

Výsledky a interpretácia 

Z analýzy položiek dotazníka vyplýva, že 66 (43,42 %) respondentiek sa stravuje 4-krát denne 

a 57 (37,50 %) respondentiek sa stravuje 5-krát denne a viac, čo je v súlade s odporúčaniami 

z literárnych zdrojov pre dojčiace ženy. Chovancová (2002) uvádza, že dojčiace ženy by sa 

mali stravovať 5 až 6-krát denne, pričom druhá večera by mala byť po 21 hodine. Podľa 

odpovedí 47 (31,11 %) respondentiek konzumujú najčastejšie jogurty. Hronek (2004) uvádza, 

že dojčiace ženy by mali konzumovať viac kyslo-mliečne výrobky. Syry počas jedného 

týždňa konzumuje 46 (30,48%) respondentiek, ktoré by mali konzumovať hlavne v tvrdej 

forme a nízkotučné (Sabersky, 2009). V podstate môžeme konštatovať, že menšia časť našich 

respondentiek nepostupuje podľa odporúčaní literárnych zdrojov. V zahraničnej štúdii od 

George, v ktorej uverejnil výsledky v roku 2005 sa zameriaval na ženy, ktoré počas 

tehotenstva neprijímali dostatok živín, čo malo za následok nízku pôrodnú hmotnosť 

novorodenca v Spojených štátoch amerických. Výber jeho respondentiek sa týkal sociálne 

slabšej vrstvy, kde ženám v popôrodnom období servírovali stravu obohatenú o celozrnné 

pečivo, ovocie a zeleninu. Väčšie percento dojčiacich žien v tejto štúdií sa stretlo 
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s odporúčaním príjmu ovocia už počas tehotenstva. Z nášho výskumu vyplynulo, že  ženy 

preferujú biele pečivo 70 (46,05 %) a celozrnné pečivo 59 (38,8 %) v popôrodnom období. 

Respondentky preferujú konzumáciu hydinového mäsa 122 (80,26 %), ale literárne zdroje 

odporúčajú dojčiacim ženám jesť morské ryby, ktoré majú vysoký obsah jódu a sladkovodné 

ryby a hydinu odporúčajú ako druhú v poradí (Hronek, 2004). Surovú zeleninu konzumuje 82 

(54 %) respondentiek a ovocie 143 (94,08 %) respondentiek, z toho vyplýva, že dojčiace ženy 

majú dostatočný príjem vitamínov (vitamín C, betakatoténu, kyseliny listovej, draslíku, 

horčíku), a preto by mali jesť čerstvú zeleninu a ovocie niekoľkokrát denne (Sabersky, 2009). 

Príjem tekutín podľa literárnych zdrojov je 2,5 až 3,5 litra denne (Hronek, 2004). 2 litre 

tekutín pije 72 (47,37 %) respondentiek a viac ako 2 litre pije 49 (32,24 %) respondentiek. 

Mikulaj (2010) a Chovancová (2002) uvádzajú, že dojčiaca žena nefajčí, nepije alkohol, 

neužíva drogy a lieky užíva len po konzultácií s lekárom. Z výskumu vyplýva, že návykové 

látky neužíva 61(40,1 %) respondentiek, kávu konzumuje 81(53,2 %) respondentiek, fajčí 19 

(12,5 %) respondentiek a alkohol konzumujú 4 (2,63 %) respondentky a iné návykové látky 

(lieky na spanie, upokojenie) 2 (1,32 %) respondentky. Jakušová, Dostál (2004) uvádzajú, že 

fajčenie skracuje dĺžku dojčenia i objem tvoreného materského mlieka. Nikotín potláča tvorbu 

hormónov prolaktínu a oxytocínu, ktoré podporujú tvorbu materského mlieka. 

V prvej hypotéze sme predpokladali štatisticky významné rozdiely stravovacích návykov žien 

po pôrode z hľadiska vzdelania. Na potvrdenie hypotézy sme vytvorili 3 skupiny 

respondentiek z hľadiska vzdelania (základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie) n = 

152. Ani pri jednej odpovedi sa nepotvrdila žiadna štatistická významnosť (p = 0,05). 

V druhej hypotéze sme predpokladali štatisticky významné rozdiely v stravovacích návykoch 

žien po pôrode z hľadiska obdobia po pôrode. Na potvrdenie hypotézy boli vytvorené 2 

skupiny (n = 152) ženy, ktoré dojčili do pol roka a ženy, ktoré dojčili do 1,5 roka po pôrode. 

V tabuľke 2 uvádzame štatistickú významnosť z hľadiska obdobia po pôrode. 
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Tab. 2 Porovnanie rozdielov v stravovacích návykoch z hľadiska obdobia po pôrode podľa Kruskal – 
Wallis testu 

Čas po pôrode –do 0,5 roka  H P(K-W) 
O1 4,451 0,217 
O2a 0,010 0,921 
O2b 0,205 0,651 
O2c 0,503 0,478 
O2d 0,025 0,875 
O2e 6,440 0,011 
O2f 0,499 0,480 
O2g 5,942 0,015 
O3a 0,016 0,899 
O3b 2,284 0,131 
O3c 0,074 0,785 
O3d 0,699 0,403 
O3e 5,521 0,019 
O4 4,944 0,176 
O5 0,544 0,909 
O6 4,466 0,215 
O7 1,100 0,294 
O8 1,348 0,246 
O9 2,609 0,271 
O10 1,164 0,559 
O11 15,875 0,000 
O12 0,940 0,332 
O13 3,193 0,203 
O14 12,113 0,007 
O15 25,686 <0,00005 
O16 0,155 0,925 
O17 0,713 0,398 
O18a 13,379 0,000 
O18b 0,003 0,957 
O18c 1,877 0,171 
O18d 0,246 0,620 

 
Štatistická významnosť sa potvrdila u žien v skupine, ktoré dojčili do pol roka po pôrode, a to 

v otázke č. 2e (p = 0.011), ktorá bola zameraná na zaradenie mäsových výrobkov do denných 

jedál, pri otázke č. 2g (p = 0,015), ktorá bola zameraná na zaradenie cukru a iných sladkostí 

do denných jedál. Štatistická významnosť sa taktiež potvrdila v otázke č. 3e (p = 0,019), ktorá 

bola zameraná na konzumáciu mliečnych (jogurtových nápojov), obrázok 2. Pri otázke č. 11 

(p = 0.000), ktorá bola zameraná na príjem tekutín dojčiacich žien počas dňa (obrázok 3), pri 

otázke č. 14 (p = 0,007), ktorá sa týkala konzumácie sladkostí (cukroviniek) počas dojčenia, 

otázka č. 15 (p < 0,00005), ktorá sa týkala príjmu nápojov s obsahom kofeínu a otázka č. 18a 

(p = 0,000), ktorá sa týkala užívania návykových látok najmä kávy sa taktiež potvrdila 

štatistická významnosť. 
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Obr. 2 Štatistická významnosť pri Obr. 3 Štatistická významnosť pri 
konzumácií mliečnych nápojov konzumácii tekutín 

 

Ženy, ktoré nepijú jogurtové nápoje sú v období priemerne 3,5 mesiaca po pôrode a ženy, 

ktoré konzumujú jogurtové nápoje sú v priemere 4,2 mesiace po pôrode (obrázok 2). Potvrdila 

sa štatistická významnosť (p = 0.019). Ženy, ktoré pijú menej tekutín ako 1 liter denne sú 

v období priemerne 3,6 mesiaca po pôrode a ženy, ktoré pijú 2 litre denne sú v priemere 3,8 

mesiace po pôrode a ženy, ktoré pijú viac ako 2 litre denne sú priemerne 2,8 mesiaca po 

pôrode (obrázok 3). Potvrdila sa štatistická významnosť (p = 0.000). 

 

Záver 

Našim cieľom bolo zistiť, aké sú stravovacie návyky žien po pôrode v súvislosti s dojčením, 

zistiť frekvenciu stravovania žien počas dojčenia, pestrosť jedálnička dojčiacich žien a 

identifikovať rozdiely v stravovacích návykoch z hľadiska vzdelania a obdobia po pôrode. Na 

základe analýzy a komparácie výsledkov sme dospeli k záveru, že frekvencia stravovania 

dojčiacich žien (40%) sa približuje k udávaným literárnym zdrojom t.j. 5-6 x denne 

(Chovancová, 2002; Zamarská, Auingerová, 2006; Mikulaj, 2010). V problematike príjmu 

jednotlivých druhov/ skupín potravín sme zistili mierne nedostatky. V konzumácii mliečnych 

výrobkov sme zistili, že približne 32 % respondentiek konzumuje jogurty a syry približne 31 

% respondentiek. Ženy počas dojčenia preferovali viac biele pečivo, výsledky sa pohybovali 

okolo 47 % a konzumácia celozrnného pečiva sa pohybovala okolo 37 %.V problematike 

príjmu bielkovín dojčiace ženy viac preferovali hydinu a to až 82 %, ryby preferovalo len 9 % 

respondentiek. Podľa literárnych zdrojov sa počas dojčenia odporúča konzumácia morských 

a sladkovodných rýb a hydina sa odporúča až na druhom mieste (Hronek (2004). Myslíme si, 
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že by bolo vhodné zamerať sa na informovanosť o vhodnom stravovaní už v prenatálnych 

ambulanciách a kurzoch PFP. V položkách pri konzumácii ovocia a zeleniny respondentky 

preferujú konzumáciu v surovom stave. Výsledky sa pohybovali okolo 55 % až 95 %. Pitný 

režim u dojčiacich žien sa preukázal ako dostatočný, respondentky vypijú 2 a viac litrov 

tekutín počas dňa, čo bolo v našom výskume približne 70 %. V položke návykové látky sme 

zistili, že dojčiace ženy vynechávajú počas dojčenia drogy a návykové látky. Z hľadiska 

vzdelania pri stravovacích návykoch dojčiacich žien sme neidentifikovali žiadne rozdiely. Pri 

stravovacích návykoch dojčiacich žien z hľadiska obdobia po pôrode sme zistili štatisticky 

významné rozdiely pri zaradení mäsových výrobkov, cukru a iných sladkostí do denných 

jedál, pri konzumácii mliečnych (jogurtových) nápojov, pri príjme tekutín počas dňa 

a konzumácii návykových látok najmä kávy. Základom výživy by preto mala byť pestrá 

a vyvážená strava, s prihliadnutím na skutočnosť, že matka je počas dojčenia živiteľkou 

novorodenca, ale aj dojčaťa (Mikulaj, 2010). 

Na základe komparácie jednotlivých položiek dotazníka odporúčame: 

• odporučiť dojčiacim ženám frekvenciu stravovanie 5 – 6-krát denne, 

• prijímať väčšie množstvo kyslo-mliečnych výrobkov a pozornosť venovať hlavne 

nízkotučným výrobkom, 

• preferovať počas dojčenia hlavne celozrnné a grahamové pečivo , 

• uprednostniť pri konzumácii mäsa hlavne: morské a sladkovodné ryby, hydinu, 

• ako prílohu preferovať hlavne ryžu a cestoviny, 

• prijímať počas dojčenia 2,5-3,5 litra tekutín denne, 

• obmedziť príjem sladkostí a cukroviniek, 

• eliminovať nápoje s obsahom kofeínu a alkoholických nápojov, 

• odporučiť dojčiacim ženám konzumáciu kávy 1x denne, 

• pokiaľ je možné vylúčiť fajčenie a iné návykové látky počas dojčenia, 

• prispôsobiť priebeh prenatálnych poradní na stravovacie návyky počas tehotenstva 

a dojčenia, 

• zvýšiť záujem tehotných žien o stravovacie návyky počas dojčenia na psychofyzickej 

príprave 

• posilniť edukačnú rolu pôrodných asistentiek, sestier na novorodeneckých oddeleniach 

a sestier na detských ambulanciách o vhodných stravovacích návykoch počas dojčenia 

a odporúčať dojčiacim ženám potraviny a tekutiny vhodné pri dojčení, 
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• posilniť edukačnú rolu sestier na detských ambulanciách o potravinách a tekutinách 

s negatívnym vplyvom na dojčenie. 
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Souhrn 

Dospívání patří v životě člověka k jedné z nejnáročnějších životních etap, neboť se ukončuje 

doba mezi dětstvím a dospělostí. Z pohledu stravování jde o období, kdy by měla výživa 

odpovídat měnícím se potřebám organismu, jak po stránce kvalitativní, tak kvantitativní. 

V dnešní uspěchané a ekonomicky nestabilní době však převládá stránka kvantitativní nad 

stránkou kvalitativní. To má za následek nedostatek vyvážené a plnohodnotné stravy, což je 

především u dospívající populace zásadní problém s ohledem na zdravotní komplikace, které 

je mohou postihnout v dospělém věku (McPherson et al., 1995). Mezi tyto komplikace lze 

zařadit veškerá onemocnění spadající do kategorie civilizačních chorob, jejichž vznik 

můžeme účinnou prevencí eliminovat. Vše je navíc umocněno vlivem sdělovacích prostředků. 

Konkrétně televize může mít silný vliv na vývoj jídelních preferencí u adolescentů, hlavně 

těch, kteří pravidelně sledují reklamní spoty, které jsou mnohdy zaměřeny spíše na propagaci 

nutričně méně hodnotných potravin (Krch; Csémy, 2008). Je třeba uvést, že lidské jednání 

není výlučně produktem logicky konzistentního racionálního programu. Často v něm 

převládají i iracionální momenty, takže např. informování o správném jednání, které je 

považováno za hlavní metodu prevence, často selhává. Například prevenci z oblasti 

stravování ovlivňují též etnické a subkulturní aspekty jednotlivých společenských skupin. 

Velmi obtížné je zachytit a kauzálně dokázat vliv stravování na zdraví jednotlivce 

v jednotlivých konkrétních případech. Při dokazování významu správného stravování na 

zdraví jednotlivců i společenských vrstev se musíme většinou spokojit jen 

s pravděpodobnostními argumenty. Cílem příspěvku je představit připravovaný výzkum, který 

bude rovněž součástí disertační práce. 

 

Klíčová slova 

Výživa, stravovací návyky, prevence, adolescence, komunitní ošetřovatelství, edukace 
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Úvod 

Prevence (z lat. Praevenire, předcházet) v nejširším slova smyslu představuje soustavu 

opatření, která mají předcházet nějakým, zpravidla škodlivým vlivům. Tento pojem se 

nejčastěji používá ve vztahu k poruchám zdraví jedinců a populací. Právě zde je prevence 

souborem činností, které vedou k zamezení vzniku nemocí, vad, zranění a jejich následků a 

pomáhají udržet optimální zdravotní stav. Na prevenci je potřeba klást velký důraz, jelikož je 

z hlediska zdravotního, ekonomického i etického výhodnější než řešení již vzniklých 

chorobných stavů. Primární prevence je zaměřena jednak obecně na posilování zdraví 

s očekáváním, že se tak zesílí i obranyschopnost jedince a sníží potenciální výskyt poruch 

zdraví, a jednak na specifické nebezpečí, což je nazýváno profylaxí. Primární prevence je také 

pevně zakotvena v kompetencích zdravotnických pracovníků. Názorným příkladem může být 

oblast komunitní péče a pozice komunitní sestry, která poskytuje primární péči, integrovanou 

péči a preventivně zaměřenou ošetřovatelskou péči o jednotlivce a skupiny osob ve vlastním 

sociálním prostředí (Sikorová, 2012). Nezbytnou součástí profese komunitní sestry je také 

edukační činnost zaměřena na pacienty, ale také edukace zaměřena na zdravou populaci 

(Bastable, 2007). 

Adolescence je obdobím, kde má primární prevence nezastupitelnou úlohu. Termín 

adolescence je odvozen od latinského slova adolescere (dorůstat, dospívat) a představuje 

velmi zranitelný stupeň životního vývoje. V této významné životní fázi se jedná o kumulaci 

biologických, psychických a sociálních vývojových procesů (Macek, 2003). 

Výživa i způsob stravování ovlivňuje zdraví jedince, odráží se ve vývoji jednotlivce, ale i celé 

společnosti. Z posledních průzkumů vyplývá, že přibližně 20 % adolescentů se pohybuje 

v oblasti nadváhy, což je alarmující číslo a s pohledem do budoucna jde o rizikový faktor, 

podmiňující vznik nejrůznějších civilizačních chorob. Čeští adolescenti mají také výrazné 

nedostatky v oblasti pravidelného stravování a ve výběru vhodné úpravy pokrmů. S ohledem 

na nevhodné způsoby stravování dochází u dospívající populace k nárůstu poruch příjmu 

potravy, které negativním způsobem ovlivňují růst a vývoj adolescentní populace. Jde 

především o mentální anorexii a mentální bulimii, což jsou onemocnění, která už v dnešní 

době nejsou doménou pouze dívek (Kocourková et al., 1997). 

 

Cíle výzkumu 

Na základě zhodnocení výchozích pojmů ve vztahu k dané problematice je cílem 

výzkumného šetření zmapování stravovacích návyků adolescentů, především pak z hlediska 

frekvence příjmu potravy a jejího složení se zaměřením na konzumaci ovoce a zeleniny. 
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Dalším cílem je zmapovat vliv médií a aplikace edukačních programů na utváření 

stravovacích návyků u vybrané skupiny populace. 

 

Subor a metodika 

Výzkumný soubor budou tvořit studenti středních zdravotnických škol ve věku 15 – 18 let, 

studenti středních odborných škol a středních odborných učilišť - učebního oboru Kuchař-

číšník ve věku 15 – 18 let a studenti všeobecných gymnázií ve věku 15 – 18 let. Výzkumný 

soubor bude tvořit přibližně 550 studentů. 

Pro zpracování dané problematiky bude použita kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu. 

V rámci kvantitativního sběru dat bude použit upravený dotazník HBSC 2010, který bude 

dále doplněn o vlastní sérii otázek, týkajících se výživy a stravovacích návyků u vybrané 

skupiny populace. Výzkum bude sloužit k  získání potřebných informací ohledně stravovacích 

návyků u vybraných skupin adolescentů. Na základě dotazníkového šetření bude sledována 

informovanost adolescentů o významu primární prevence a její realizaci v podobě zdravého 

stravování. 

Výzkum bude zaměřen na studenty Jihočeského kraje ve věkovém rozpětí 15 – 18 let. Na 

základě dotazníkového šetření budou získány potřebné informace, které budou vyhodnoceny 

pomocí statistických metod obsažených v programu SPSS verze 15.0. Dále budou použity 

základní statistické procedury obsažené v programu Microsoft office Excel 2007. V rámci 

kvalitativního výzkumu bude vybraná skupina 20-30 respondentů podrobněji vyšetřena 

v Centru prevence civilizačních chorob v Českých Budějovicích. Respondenti budou 

rozděleni do skupiny experimentální a kontrolní a to rovnoměrně podle pohlaví a věku. U 

obou skupin bude stanovena hladina glykémie postprandiálně, celkového cholesterolu, 

celkové množství tělesného tuku a další antropometrické ukazatele nutričního stavu. Pomocí 

počítačového programu NutriDan budou vyhodnoceny stravovací návyky respondentů. 

Následně bude experimentální skupina respondentů zapojena do edukačního programu 

zaměřeného na problematiku výživy. Po ukončení tohoto programu budou opět u obou skupin 

respondentů provedena stejná vyšetření s cílem zjistit vliv edukačního programu na hladinu 

jednotlivých ukazatelů. 

Výzkum bude probíhat po dobu tří let, a to v letech 2013-2015. První rok bude zaměřen na 

studium odborné literatury, která má úzkou souvislost se stravováním a ošetřovatelskou péčí. 

Ve druhém roce výzkumu bude probíhat dotazníkové šetření a edukační program u již 

zmíněné skupiny obyvatelstva. Ve třetím roce budou zpracována a vyhodnocena veškerá 
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získaná data. Budou zjištěny rozdíly mezi edukovanou experimentální skupinou a skupinou 

kontrolní. 

 

Na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu budeme moci sledovat stravovací 

návyky adolescentů a jejich pohled na primární prevenci. Získané poznatky budou také 

přínosem pro oblast komunitní péče, jelikož znalosti o stravovacích návycích jsou nezbytné 

pro práci každé komunitní sestry. V neposlední řadě budou získané informace sloužit i pro 

laickou veřejnost, neboť znalosti o primární prevenci ve vztahu k stravování jsou v dnešní 

době nezbytnou součástí života. 

 

Závěr 

Výživa a s ní spojené stravovací návyky jsou nedílnou součástí lidského života. V průběhu 

jednotlivých věkových období se požadavky na složení stravy, frekvenci a její množství mění. 

V souladu s těmito změnami se v dětství a dospívání otevírá prostor pro vznik vhodných i 

nevhodných stravovacích návyků. Právě nevhodné stravovací návyky se mohou stát základem 

pro pozdější vznik některých civilizačních onemocnění. Zároveň v současnosti můžeme 

sledovat posun některých těchto onemocnění (např. DM II. typu, obezity) do nižších 

věkových kategorií. V kontextu k těmto jevům nabývá na významu poznání výživových 

specifik adolescentů, které umožní vhodnější aplikaci preventivních aktivit s cílem zlepšit 

aktuální zdravotní stav dané věkové kategorie a zabránit pozdějšímu výskytu některých 

onemocnění úzce spojených s životním stylem. 
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STRATÉGIA SKRÍNINGOVÉHO VYŠETRENIA MLADÝCH ŠPORTOVCOV 
A ZDOKONALENIE FORIEM VÝUČBY V OBLASTI BIOFYZIOLÓGIE ŠPORTU  

 

Alexander Kiško, Anna Hudáková, Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, Dagmar 

Magurová, Ľubica Derňárová 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov, SR. 

 

Súhrn 

Úvod. Projekt s názvom „Návrh stratégie skríningového vyšetrenia mladých športovcov a 

zdokonalenie foriem výučby v oblasti biofyziológie športu za účelom prevencie 

kardiovaskulárnych komplikácií v rámci medzinárodnej spolupráce“ prináša nové možnosti 

zlepšenia včasnej diagnostiky kardiovaskulárnych komplikácií. 

 

Cieľ. Konečným výstupom projektu je rozšíriť a zdokonaliť protokol skríningového 

vyšetrenia u mladých športovcov. Včasným a dôsledným vyhľadávaním kardiovaskulárnych 

porúch je možné zabrániť vzniku fatálnych komplikácií počas fyzickej záťaže. 

 

Metodika. V rámci metodiky bol vytvorený protokol preventívneho vyšetrenia športovcov, 

ktorý zahŕňal osobnú, rodinnú a športovú anamnézu, predchádzajúce ochorenia srdca 

a vyšetrenie symptómov ako sú palpitácie, synkopy a iné. Vstupné vyšetrenie zahŕňalo 

fyzikálne vyšetrenie s hodnotením antropometrických parametrov a indexov, 12 zvodové 

kľudové EKG a echokardiografické vyšetrenie. V prípade potreby sme vykonali záťažový 

test, 24-hodinový Holter EKG monitoring, elektrofyziologické vyšetrenie a dynamické alebo 

farmakologické záťažové SPECT vyšetrenie. 

 

Výsledky a záver. Vo vybranej vzorke z 220 doteraz vyšetrených športovcov u 53 mladých 

športovcov boli zistené odchýlky od normy, a to: dysfunkcie mitrálnej chlopne, dysfunkcie 

aortálnej chlopne, presynkopálne stavy, abnormálne hodnoty TK, koronárna fistula, 

nekompaktná ľavá komora, bradykardia v pokoji so synkopou, intermitentná AV blokáda I. až 

II. stupňa a svalový myokardiálny mostík. Na základe získaných výsledkov budeme tvoriť a 

precizovať dotazník skríningového vyšetrenia a dopĺňať ho o ďalšie diagnostické možnosti 

s cieľom včas diagnostikovať, liečiť a predchádzať vzniku kardioavaskulárnych komplikácií 

u šporovcov. 
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Úvod 

Projekt s názvom „Návrh stratégie skríningového vyšetrenia mladých športovcov a 

zdokonalenie foriem výučby v oblasti biofyziológie športu za účelom prevencie 

kardiovaskulárnych komplikácií v rámci medzinárodnej spolupráce“ je riešený od roku 2011 a 

ukončenie riešenia projektu je v roku 2013. Uvedený projekt vznikol na základe poznatkov 

medicínskej obce riešiteľského tímu o tom, že náhla smrť vzniká u športovcov starších ako 35 

rokov a je najčastejšou príčinou fatálnych príhod (Kmec a kol., 2009). V tejto súvislosti treba 

zdôrazniť význam včasnej a dôkladnej diagnostiky prípadných porúch kardiovaskulárneho 

systému s cieľom včasnej liečby zistených porúch. V rámci prevencie kardiovaskulárnych 

komplikácií u športovcov je potrebné vypracovanie výkonnejších testovacích stratégií. 

Riešitelia projektu zohľadňujú európske odporúčania v prevencii náhlej kardiálnej smrti 

u športovcov, ktoré zahŕňajú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a 12-zvodový EKG záznam. 

Zámerom projektu je testovať, modifikovať a rozšíriť protokol skríningového vyšetrenia 

mladých športovcov za účelom prevencie kardiovaskulárnych komplikácií. 

Existujú rôzne techniky na vyčíslenie stupňov fyzickej aktivity počas dňa, čo zahŕňa osobné 

zápisky o fyzickej aktivite vo forme subjektívnych denníkov, záznamov (tzv. PA-log) a 

dotazníkov o fyzickej aktivite, ako aj objektívne merania, ako sú napr. technológia doubly 

labeled water (DLW), priame pozorovanie, monitorovanie pulzovej frekvencie, pedometria a 

akcelerometria (Westerterp, 2009). Akcelerometria je štandardne používaná objektívna 

metóda na meranie fyzickej aktivity. Jej využitie je aktuálne na monitorovanie činnostných 

vzorcov u subjektov rôzneho veku (Davis, Fox 2007; Bento et al., 2012). Prístroje sú 

pripojené ramienkom k pásu, k spodnej časti chrbta, k zápästiu alebo k stehnu. Akcelerácia je 

meraná piezoelektrickými alebo seizmickými senzormi v jednom smere (pozdĺžna os tela, 

zvyčajne vertkálna) alebo v troch smeroch (vertikálny, mediolaterálny, predno-zadný). 

Akcelerometre pripojené k pásu neanalyzujú pohyb hornej časti tela alebo bicyklovanie 

a podhodnocujú chôdzu do svahu alebo pri nosení záťaže (Krajčo, Kiško, 2012). 

Prínosným riešením sa ukazuje inkorporácia ECHO vyšetrenia do skríningového protokolu, 

ktoré by umožnilo včas diagnostikovať mnohé vrodené srdcové abnormality. Ako 

najvhodnejšie riešenie problematiky kardiovaskulárnych komplikácií u športovcov sa ukazuje 
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vypracovanie efektívneho skríningového protokolu, ktorý zahŕňa použitie ECHO modalít 

(Kiško a kol., 2011b). 

 

 

Ciele projektu 

Globálnym cieľom projektu je rozšíriť a zdokonaliť protokol skríningového vyšetrenia, čo 

zároveň predstavuje konečný výstup projektu. Medzi jednotlivé ciele projektu patrí: 

• testovať vybranú vzorku mladých športovcov v SR, 

• testovať vybranú vzorku mladých športovcov v rámci medzinárodnej spolupráce – 

Ukrajina, 

• rozšíriť protokol skríningového vyšetrenia mladých športovcov, 

• sprístupniť modifikovanú slovensko-ukrajinskú verziu na webovej stránke Prešovskej 

univerzity Fakulty zdravotníckych odborov, 

• optimalizovať obsahovú náplň kurikula študentov Fakulty športu Prešovskej 

univerzity v Prešove o kardiovaskulárnych komplikáciách a možnostiach ich 

prevencie, 

• zatraktívniť formy vzdelávania mladých športovcov, 

• implementovať výsledky testovania do edukačných materiálov. 

 

Subor a metodika  

Počas testovania športovcov bol vytvorený protokol ich vyšetrenia, ktorý zahŕňa osobnú a 

športovú anamnézu, vyhľadávanie nevhodných návykov, ako je fajčenie, alkohol, drogy a 

doping. Lekári z riešiteľského tímu anamnesticky zisťovali predchádzajúce ochorenia srdca 

a pátrali po symptómoch ako sú palpitácie, presynkopy alebo synkopy, nevysvetliteľná 

slabosť, bolesti na hrudníku alebo dyspnoe. V podrobnej rodinnej anamnéze zisťovali výskyt 

prípadov náhlej srdcovej smrti (najmä v mladom veku a v adolescencii) alebo incidenciu 

potenciálne arytmogénnych stavov. 

Vstupné vyšetrenie zahŕňalo fyzikálne vyšetrenie s hodnotením antropometrických 

parametrov a indexov, 12 zvodové kľudové EKG a echokardiografické vyšetrenie. Pri 

echokardiografickom vyšetrení bola hodnotená veľkosť srdcových dutín, hrúbka stien, 

regionálna kinetika, segmentálne morfologické abnormality (so stenózou alebo aneuryzmou, 

najmä v stene pravej komory) a abnormality pohybu steny ľavej komory. Bola analyzovaná 

globálna systolická a diastolická funkcia oboch komôr (Doppler, TDI). Rovnako bol 
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sledovaný výskyt možných pridružených štrukturálnych a funkčných anomálií. V prípade 

potreby bol realizovaný záťažový test, pri ktorom prebiehala analýza charakteru symptómov, 

zmeny ST segmentov, tlaková a pulzová odpoveď na záťaž, prah tolerancie záťaže a výskyt 

arytmií. V prípadoch suspektných porúch srdcového rytmu bol indikovaný 24-hodinový 

Holter EKG monitoring, ktorého výsledky napomáhajú pri objektívnom hodnotení 

prognostickej závažnosti dysrytmií. V prípade zistenia arytmie spojenej s hemodynamickým 

zhoršením bolo indikované elektrofyziologické vyšetrenie v špecializovanom zariadení. Pri 

podozrení na ischémiu myokardu boli realizované dynamické alebo farmakologické záťažové 

SPECT vyšetrenia, ktoré môžu dokázať reverzibilné defekty perfúzie myokardu. V 

ojedinelých prípadoch, pri podozrení na možné geneticky determinované kardiovaskulárne 

ochorenie či abnormalitu plánujeme realizovať aj genetické vyšetrenie na zistenie výskytu 

variability mutácie génov kódujúcich štrukturálne a regulačné proteíny kardiálnej sarkoméry, 

napríklad v prípade familiárnej hypertrofickej kardiomyopatie. Rozsah laboratórneho 

vyšetrenie je podriadený výsledkom fyzikálneho a inštrumentálneho vyšetrenia ako aj 

potrebám diagnostického procesu. Vyšetrovaný súbor tvorili mladí športovci (220 osôb), ktorí 

boli komplexne vyšetrení (Kiško a kol., 2010b). 

V rámci medzinárodnej spolupráce bola oslovená Užhorodská národná univerzita so sídlom 

v Užhorode (Ukrajina), kde bola vykonávaná partnerská časť spoločného projektu. Skúsenosti 

obidvoch riešiteľských kolektívov s uvedenou problematikou predstavujú záruku, že podobné 

kultúrne prostredie, socio-ekonomický status, špecifiká zdravotníckeho systému sú reálnym 

východiskom pre objektivizáciu a vypracovanie diagnostického algoritmu na hodnotenie 

zdravotného stavu športovcov v obidvoch krajinách. Spolupracujúce riešiteľské kolektívy sa 

aj v období do podania projektu predmetnou problematikou zaoberali, porovnávali svoje 

skúsenosti, o čom svedčia spoločné publikácie, prezentácie výsledkov na medzinárodnej 

úrovni. Zastúpenie odborníkov z partnerskej inštitúcie je zárukou dosiahnutia stanovených 

cieľov. Komparácia výsledkov a vydanie monografie v slovenskom a ukrajinskom jazyku 

vytvorí priestor pre mobility učiteľov a študentov a skvalitnenie edukácie v rámci 

medzinárodnej spolupráce (Kiško a kol., 2008; Kiško a kol., 2010a). 

 

Parciálne výsledky a interpretácia 

Staško a kol. (2012) vykonali štúdiu v čase od augusta 2008 do júna 2009. Na materskom 

pracovisku FNsP J. A. Reimana v Prešove realizovali koronarografické vyšetrenie u 948 

pacientov. U 9 pacientov (0,94%) bol nález normálneho koronarogramu napriek 

dokumentovanému akútnemu infarktu myokardu. V rámci projektu bolo z celkového súboru 
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220 doteraz vyšetrených športovcov. U 53 mladých športovcov boli zistené odchýlky od 

normy v aktuálnom stave kardiovaskulárneho systému, a to nasledovne: 

• v dvadsiatich dvoch prípadoch išlo o dysfunkcie mitrálnej chlopne, 

• v trinástich prípadoch išlo o dysfunkcie aortovej chlopne, 

• v šiestich prípadoch to boli presynkopálne stavy, 

• v piatich prípadoch – abnormálne hodnoty TK, 

• v dvoch prípadoch – koronárna fistula, 

• v jednom prípade – nekompaktná ľavá komora, 

• v jednom prípade – výrazná bradykardia v pokoji so synkopou, 

• v jednom prípade – intermitentná AV blokáda I. až II. Stupňa, 

• v jednom prípade – svalový myokardiálny mostík so známkami ischémie 

myokardu, 

• v jednom prípade – neuzavreté oválne okno (foramen ovale apertum). 

Uvedené zistenia potvrdzujú nutnosť zaoberať sa problematikou náhlej smrti u športovcov 

v rámci prevencie kardiovaskulárnych komplikácií. V súlade s cieľmi projektu a praktickým 

testovaním mladých aktívnych športovcov, bez medzinárodnej komparácie jednotlivých 

zistení, by mal projekt skôr lokálny charakter. Komparáciou získaných výsledkov v oboch 

riešiteľských krajinách uvedený projekt nadobúda medzinárodný rozmer. 

V rámci prvého roku riešenia projektu sme si určili vypracovať výučbový manuál pre 

učiteľov a študentov v printovej a elektronickej verzii. Schválené finančné prostriedky boli 

využité na zakúpenie prístroja Actigraph GTX +3, ktorý je dôležitý pri vyšetrovaní 

športovcov v rámci cieľov projektu. Prvé výsledky boli prezentované na viacerých 

podujatiach: v Budapešti, v Izole (Slovinsko), v Salzburgu (Rakúsko) a v Paríži (Kiško a kol., 

2011a). 

V roku 2012 (druhý rok riešenia projektu) sa uskutočnilo stretnutie oboch realizačných 

tímov za účelom komparácie výsledkov pilotných vyšetrení. Na základe záverov stretnutia sa 

postupne tvoril a inovoval dotazník skríningového vyšetrenia tak, aby sme následne 

zabezpečili jeho preklad do ukrajinského jazyka a sprístupnili ho na webových stránkach 

participujúcich inštitúcií. Výsledkom spolupráce bola syntéza predbežných výsledkov, 

následné štatistické spracovanie a ich prezentácia na odborných podujatiach. Výsledky našej 

štúdie boli prezentované v druhom roku riešenia projektu na viacerých domácich 

a zahraničných podujatiach: na Univerzite Primorska - Koper, v Splite (Chorvátsko), 

v Ľubľane (Slovinsko) a v Užhorode (Ukrajina). 
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V treťom roku realizácie projektu plánujeme selektovať získané výsledky z meraní 

zainteresovaných spoluriešiteľov, stretnutie realizačných tímov, prehodnotenie plnenia úloh, 

korektúry, pripraviť informačný list výberového predmetu a následne implementovať získané 

výsledky projektu do výučby na Fakulte športu PU v Prešove vydaním odbornej publikácie. 

Výstupom projektu je vydanie monografie v predmetnej problematike v slovenskom a 

ukrajinskom jazyku. 

 

Záver 

Členovia riešiteľského kolektívu navrhujú zaradenie ECHO vyšetrenia do Európskeho 

skríningového protokolu. Podľa uvedených indikácií môže byť užitočné pri riešení problému 

život ohrozujúcich kardiovaskulárnych komplikácií v športe. Vypracovanie finančne 

efektívneho skríningového protokolu, ktorý zahŕňa použitie ECHO modalít, aj keď má 

niektoré svoje vlastné nepodstatné obmedzenia, sa ukazuje byť najvhodnejšou cestou riešenia 

problému kardiovaskulárnych komplikácií pri športovaní. Na základe získaných dôkazov, 

ktoré vyplývajú zo získaných výsledkov počas realizácie projektu, by mal byť nový 

skríningový vyšetrovací protokol aplikovaný do športovej a pedagogickej praxe. V zmysle 

osvojenia si preventívnych opatrení je dôležitá efektívna a včasná edukácia, ktorá predstavuje 

reálne východisko k osvojeniu si aktivít zameraných na prevenciu kardiovaskulárnych 

komplikácií v športe. 
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CRACOW SOCIAL CAMPAIGNS FOR PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA  

 

Karolina Kocot 

University's Children's Hospital in Krakow, Poland 

 

Introduction  

 Mental diseases are met in the present world more and more often, their presence and 

difficulties resulting from them are currently an issue of interest brought up by many experts. 

According to the World Health Organization (WHO, 2007), the disturbances presented at 

about 450 million people fulfil the criteria of mental diseases (depression, schizophrenia, 

neurotic disturbances etc.). Among them schizophrenia is regarded as the most serious and 

most frequently appearing mental disease (in the world's scale one finds about 2 million of 

incidences within a year) which may contribute to formation of emotional, cognitive and 

social deficiences1. 

  This work brings up the phenomenon of stereotyped approach to a person afflicted 

with mental disease. Persons with some experience of schizophrenia are frequently pushed 

away on the margin of the social life due to the present processes of exclusion. The struggle 

against such forms of thinking, as well as against resulting thereof behaviour is definitely an 

indispensable element of correct cohabitation within the society and an expression of widely 

understood tolerance. It becomes a base of the social campaigns under process. Counter-

measure to the stereotyped approach to the persons afflicted with mental disease is also the 

domain of many associations all over the world.  

 In Poland, over the recent years, there have been efficiently operating associations 

like: The Association of Families ”The Mental Soundness”, The Association of Patients 

”Open the door”, The Association for Development of the Psychiatry and Milieu Care, Polish 

- German Association of Mental Soundness, Polish – Israel Association of Mental Soundness 

and others which take up action within the framework of widely understood social campaign 

for the benefit of the persons afflicted with schizophrenia [1]. 

 The purpose of this work is to analyse some selected social campaigns conducted in 

the city of Krakow and the Lesser Poland (Małopolska). Province dedicated to the subject of 
                                                           

1) 1  Ministry of Health: Priorities in mental health promotion in healthcare, Warszawa 2011 
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schizophrenia. Their main task is to create a real image of the ill persons, so consequently 

facilitating understanding their experiences and difficulties which accompany them in their 

daily functioning.  

Symptoms of the disease and consequences  

 Schizophrenia (an ambiguous term - a nosological unit or a group of diseases) consists 

in damaging the personality structure of the ill which contributes to formation of positive and 

negative symptoms, deficiencies against the somatic background, emotional life and social 

functioning. The most frequently appearing symptoms of the disease have been presented 

below. 
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Table 1. Symptoms of the schizophrenia. Source: own elaboration on the basis of Wciórka 
and co-workers, 2002, p. 213-298 [2], Bilikiewicz, 2001, p. 241-244 [3], Czerniakiewicz, 
2004, p. 26-27 [4], Jarema, 2001, p. 56-66 [5]. 

POSITIVE 
SYMPTOMS 

NEGATIVE 
SYMPTOMS 

COGNITIVE 
DEFICIENCIES 

EMOTIONAL 
DEFICIENCIES 

SOCIAL 
DEFICIENCIES 

Delusions Alogia Difficulties in 
learning 

Passivity of the 
mood 

Incompetence of 
solving social tasks 

Hallucinations Abulia Disturbance of 
remembering 

Aimless approach 
to life 

Social mis-
adjustment 

Speech disturbances 
(neologisms, poverty/ 
throng  of speech, 
verbigeration, 
perseveration, absent-
mindedness, echolalia, 
artificial speech, 
meticulousness) 

Anhedonia Disorders of mind 
concentration 

Feeling of 
helplessness 

Lack of social 
support  

 Catatonic symptoms: 
stimulation, 
stupefaction 

Apathy Slow rate of  
information 
processing 

Incompetence of 
recognition of non-
verbal instructions  

Disappearance of 
social networks 

Lack of criticism, 
volition disorders 

Spontaneous 
behaviours 

Deficiencies of the 
visually – spatial 
functions 

Incompetence of 
building  
interpersonal 
relations 

Lack of self-
reliance 

Stereotyped movement 
disorders, mannerisms 

Rigidity and 
paleness of the 
emotions 

Low level of 
intellectual 
functioning 

Euphoric 
behaviours 

Incompetence of 
fulfilling social 
roles 

Ambivalence Avolition Limited lingual 
abilities  

Affective paleness Incompetence of 
meeting own basic 
needs  

   

It is worth to add that positive symptoms, except their obvious, negative consequences, can 

contribute to the creative development of the ill with schizophrenia, what constitutes a 

general-culture value, customs-related and is furthermore an element of the therapy and the 

process of recovery. [2,3,4,5].  
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Social processes of exclusion of the ills with schizophrenia 

  In the today's society there is a dominating tendency to create groups favouring their 

own convictions and affiliation and denying, discriminating the presence of other 

communities [6]. Such situation constitutes one of the reasons of formation of stereotypes 

which many a time are publicized through the mass media, thus enroll themselves into the 

process of stigmatization [7]. The healthy people often perceive the ills with schizophrenia as 

unforeseeable people, thus being the threat for themselves and others, what in turn makes up a 

basis to break any contacts with them. The milieu interprets the patient as weird, inadequate 

and treats him as ”other” person - different in respect of the way of thinking, feeling and 

understanding the external world, what consequently - in compliance with with the rule of 

feedback - makes worse his state of health. Such social attitude causes coming into being of 

disturbances of the functioning in areas such as: work, family, social contacts, recreation, 

habitation, budget management and self-service [8]. The dominating within the society, 

negative attitude towards the persons with diagnosed schizophrenia features with out-

distancing, disrespect and feel of threat, results often from the incompetence of understanding 

of their experiences and consequently also - their behaviours. As it results from the research 

(Czabała and co-workers, 2001), the knowledge on the subject of mental diseases is 

incomplete and random; the presented by the examined community picture of the ill has a 

critical and unfavourable character [9]. There is also a conviction that the theme of mental 

disease is a forbidden matter (the taboo subject), so it is better to avoid exchanging any 

information related with it [10]. Moreover, an essential element on the road to formation and 

fixation of stereotypes is exhibiting e.g. through the media, the most heavily ills or patients 

with unfavourable prognosis, as well as publicizing of punishable deeds with the participation 

of the persons afflicted with mental disease. All the above mentioned issues generalize the 

image of the ill and preserve the falsified vision of schizophrenia that supports the stereotyped 

image of the patient as a dangerous person, aggressive and incapable of effective work [11].  

 

  The negative attitude of the society towards the persons afflicted with mental disease 

(including the ill with schizophrenia) has been confirmed with numerous scientific works. In 

the June of 2008 the CBOS2 presented findings concerning perception of the persons afflicted 

                                                           
2) 2  The Foundation of the Public Opinion Research Centre is a specialized centre which leads representative 

surveys of the Polish society, concerning opinions of on the subject all important socio-political and economic 
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with mental disease in Polish society. Among them there prevailed opinions underlining the 

dissimilarity by means of various epithets e.g. the madman, down, mad (39%), underlining 

the intellectual inferiority e.g. abnormal, stupid, silly (24%) or by pejorative definitions 

referring generally to the sphere of the psyche i.e. the psycho, the psychopath (16%). Only 

every fourth of the examined persons (25%) quotes neutral definitions suggesting occurrence 

of a disease, poor resistance or distorted psychic balance, invalidity, handicap, defectiveness 

(22%) and – yet more seldom – positively characterized definitions which express 

understanding and compassion (4%)[12]. 

 

 

The Krakow social campaigns for the benefit of the ill with schizophrenia 

 Alternation of negative social attitudes referring to the wide range of problems of the 

modern society can greatly contribute to their limitation, and even levelling. Reaching of this 

aim is possible thanks to campaigns under progress which, inter alia, were conducted on the 

area of the city of Krakow - one of the oldest cities of Poland, that is often described as ”the 

spiritual and scientific heart of the country”. Krakow performs the function of the cultural, 

educational, economic and tourist centre. It is a place of cultivating many traditions and one 

of the most important academic and scientific centres of Poland. The particular role  both in 

the history and present functioning of the city performs Jagiellonian University – the oldest 

                                                                                                                                                                                          
problems. It was established in 1982. 
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teaching institutions located on the territory of Poland established by the King Casimir the 

Great. One of the prominent scientists of the University was professor Antoni Kępiński3 who 

tied his fates with the Clinic of Psychiatry of Collegium Medicum of the Jagiellonian 

University.  

 

Operations within the framework of the programme ”Schizophrenia – open the door” 

 An essential predicate of the therapeutic success expressed as a correct social 

functioning of persons afflicted with schizophrenia is the degree of social integration of the 

ills and their closer or further milieu. With this purpose in mind, inter alia in order to optimize 

this success, and simultaneously to facilitate such social reintegration, in 1996 in Madrid, was 

started up the programme called ”the Schizophrenia – open the door”. Its aim is to change the 

hitherto existing image of an ill with schizophrenia in society and to increase the acceptance 

of the persons afflicted with mental diseases within different countries (including also Poland, 

since 2000).  

 On the territory of the Republic of Poland execution of the programme is managed by 

the Board of the Polish Psychiatric Society (PTP) which in 2000 appointed mgr Anna 

Bielańska to the post of the all-Polish coordinator; currently this function is 

accomplished by dr Andrzej Cechnicki. Two groups: Initial Planning Group and all-

Polish group of coordinators (Local Action Group) were also established at that time. 

The first one contributed, inter alia, to creation of the Krakow Association for the 

benefit of Development of Psychiatry and Milieu Care. Its task consists in co-organizing 

of operations within the framework of the programme ”Schizophrenia - open the door” 

on the area of the city of Krakow, whereas the second Group was appointed to execute 

substantial role through persons coordinating both regional campaigns and individual 

tasks of the programme. Within the framework of activities of the social programme, 

activists of sixteen main regions of Poland were engaged in the schizophrenia problems.  

 

                                                           
3) 3 Antoni Kępiński (1918-1972), physician, scientist, humanist and philosopher, the founder of the concept 

of energy-information metabolism and the axiological psychiatry. 
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 The main target of the programme ”Schizophrenia - open the door” on the area of the 

Lesser Poland Province is integration of the local milieus and common counteraction 

against stigmatization and discriminations of the ills with schizophrenia. In order to 

achieve these tasks there have been distinguished four areas of activity:  

1. Co-operation with the media – dissemination of the knowledge on the subject of 

psychopathology, course and treatment of schizophrenia in the press, regularly emitted 

radio broadcasts and television programmes, as well as by means of specially prepared 

guide-books about the disease in form of booklets or through the Internet. Within the 

framework of this area it was organized, among other things,  demonstration of 10 

educational films on Polish Television Kraków TVP3. They deepened the scope of 

learning of the audience on the subjected disease and needs of the patients afflicted with 

schizophrenia. 

2. Educational programme – embraces training classes organized for patients, their 

families, employers, teachers, politicians, journalists, representatives of the Catholic 

Church, in form of educational meetings and symposia. The Symposium entitled as 

„Schizophrenia: different contexts, different therapies” can be treated as an example of 

the functioning of this area. It took place from 23 to 25 November of 2000 in Krakow. 

Within the framework of this meeting, except for the discussion, the participants 

elaborated also an informative booklet dedicated to the subject of schizophrenia. 

3. Practical actions – some activists of the programme have organized numerous 

varnishing-days, demonstrations of artistic works, concerts, fairs, seminaries for the 

persons and agencies dealing with organization of vocational work for the persons 

afflicted with mental diseases and creation of new Sheltered Workshops and Vocational 

Activation. So, for example, within the framework of the programme ”Schizophrenia - 

open the door” it was organized, in February of 2009 a varnishing-day of the artistic 

works under the title „From the every-day-life to dreams” in the Krakow's Palace of 

Arts [Krakowski Pałac Sztuki]. 

4. Evaluation of the programme – includes examination of the social attitudes and 

evaluation of the stigmatization degree and milieu discrimination of persons with 

diagnosed schizophrenia. The basis to carry out this area of the programme constitutes 

recognising the experiences of the ills with schizophrenia, as well as their families with 

the purpose of defining specific problems of given social and cultural milieu in a right 

and tangible way [13].  
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 Within the framework of the programme ”Schizophrenia - open the door”, every year, 

in various towns of Poland, the World Day of Solidarity with the Persons ill with 

Schizophrenia is organized on the second Sunday of September. Each year, during 

celebrations of this day, the organizers undertake other aspect of the disease. Ceremonies 

embrace usually the street march of the ills and their families, participants of the associations 

rendering help for the persons afflicted with the mental diseases and other person concerned. 

During the day the anti-stigmatizing matters and calling to the integration with the ills are 

being promoted. The passage through the ”Symbolic Door” (a reconstruction of the front 

door) represents acceptation and respect to the ills with schizophrenia. Some other elements 

of celebrations of the Day of Solidarity include: demonstrations of artistic works of the 

patients, reproduction of educational films, musical performances, free of charge 

consultations of the psychologists and psychiatrists, thematic discussions and many others.  

 In 2002 for the first time it was organized in Krakow the Day of Solidarity with the 

Ills with Schizophrenia which began with the film entitled „A Beautiful Mind”, the 

performance of the Theatre PSYCHE ” Tristan and Isolde” (a form of drama-therapy that 

functions within the framework of the Daily Rehabilitation Ward in Krakow) and with the 

exhibition of the works of the persons afflicted with mental disease in the Krakow's Cloth 

Hall. The main event of the programme, and at the same time a ritual of the annual 

celebrations was the passage of the Krakow's Committee of Honour and city dwellers through 

the Symbolic Door at the corner of Bracka Street and Gołębia Street. Within the framework of 

the ceremonies there were organized on that day also: the lecture entitled ”Psychiatry and the 

arts”, varnishing-days and sale of works made by the ills with schizophrenia, ”Five o'clock” - 

it means the meeting with psychiatrists and psychologists (a possibility of conversation, 

getting advice), the poetic parlour with Krakow's artists and performers, movie shows (among 

other things „Schizophrenia-open the door”) and a piano concerto.  

 Moreover, in all churches of the Krakow's Diocese, Radio Krakow and Radio Zet, as 

well as in public television TVP3, there took place promotion of the programme 

„Schizophrenia-open the door”; people were also encouraged to take part in celebrations of 

the Day of Solidarity [14]. 

 In the next years the celebrations of the Day of Solidarity took also place in other 

districts of Krakow, among other things in Krakow's district Kazimierz – the former Jewish 

district. 
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 The participants of the programme ”Schizophrenia - open the door”, together with its 

organizers, elaborated ten theses concerning the schizophrenic disease, as they result from 

well justified statements of the modern psychiatry. They concern these forms of behaviours 

towards schizophrenia and persons afflicted with it that most frequently subject to social 

discussion [15]. They are as follows: 

Thesis 1. Schizophrenia is a disease  

Thesis 2. Schizophrenia is a multidimensional disease 

Thesis 3. Schizophrenia is not only a disease  

Thesis 4. Schizophrenia is not a hereditary disease  

Thesis 5. Schizophrenia is not an incurable disease  

Thesis 6. There is schizophrenia, there are persons being ill on schizophrenia – there are 

 no „schizophrenics” 

Thesis 7. A person being ill with schizophrenia does not stop to be a human being, a 

 person, a citizen – as everyone of us  

Thesis 8. People ill with schizophrenia do not constitute the greater threat for others  than 

healthy people 

Thesis 9. People being ill with schizophrenia expect respect, understanding and help 

Thesis 10. Schizophrenia cast light on some existential questions that are common for  the 

sick and healthy [16,17]. 

 On the basis of the above mentioned theses, both the organizers and executors of the 

programme ”Schizophrenia - open the door” prepared in 2003 the demonstration of ten five-

minute's long educational films. They were broadcasted on the aerial of the public television 

TVP3. They present the very essence of the Workshops of the Occupation Therapy which 

provide the ills into skills necessary to perform systematic labour; they describe job 

opportunities for persons being mentally ill in the pension and restaurant ”U Pana Cogito”; 

they bring up the issue of solitude in the disease and tasks of the family; they present 

exhibition of works of the person afflicted with mental disease, being the performers of the 

Krakow's Gallery ”Miodowa”; they describe how the schizophrenia exerts its influence on 
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man's image, as well as God's image; they present a therapeutic tool which is the theatre 

group (The Theatre ”Psyche”); they present a form of an institution, and at the same time the 

therapy that supports persons being ill after the crisis, which is a protected flat, and also 

promote the journal ”For Us” - a magazine dedicated for the Milieus Working for the benefit 

of Persons Being Mentally Ill.[18]. 

The Little Poland's action ”The persons being mentally ill can work” 

 The employment of the disabled persons remains on low level in Poland. According to 

a survey financed by the PFRON4, about 37% persons being mentally ill have never worked 

in their lives (2007). One can see the reason of such situation both in negative attitude of the 

employers (as many as 48% employers think that only 10% persons who had been mentally ill 

is capable to work professionally) [19] and in an inadequate system of rehabilitation and 

vocational education.  

 As a result of efficient realization of the intended purposes of the project 

”Schizophrenia - open the door” there arose a next initiative that works against stigmatization 

of the ills in the aspect of employment and work known under the name ”From understanding 

to employment – jobs for persons afflicted with mental disease”, implemented to realization 

of on the1-st January, 2006. Its main purpose was first of all to change the stereotyped views 

of the modern society and workers' milieus, especially potential employers towards person 

afflicted with mental disease and to encourage the appropriate agencies to their employment. 

Within the framework of the programme there was conducted a promotional social campaign 

of informational nature – known under the password „Persons afflicted with mental disease 

can work”. In the streets of some bigger towns of the Little Poland there turned out 110 

advertising posters representing the silhouettes of known and respectful figures with 

diagnosed mental diseases, and who - despite of that – distinguished themselves with glorious 

chapter of history and scientific achievements. Among them one could find the portrait of the 

famous physicist Isaac Newton, painter Vincent van Gogh, writer Ernest Hemingway, poetess 

Sylvia Plath or John Nash. The experience of  mental disease did not cross out their lives 

triumphs [20]. Within the framework of the media campaign, together with the subscription of 

                                                           
4) 4  National Fund for the Rehabilitation of Disabled (PFRON). It has been existing since 1991. It is an 

earmarked fund whose measures are intended on the vocational and social rehabilitation of the disabled persons 

and their employment. 
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the domestic newspaper ”Dziennik Polski”, there was also added a special insert dedicated to 

positive aspects of the employment of the persons afflicted with mental disease. 

There was also undertaken an attempt to present both private and social benefits resulting 

from employment of people experienced with mental disease. Some features of the 

employment were highlighted:  

 

1. it is possible to get subsiding salaries for persons afflicted with mental disease, 

2. it is possible to get subsiding contributions on the old-age insurances, 

3. reimbursement of the training costs for the persons afflicted with mental disease, 

4. reduction of payments rates for the PFRON, 

5. promotion of the company as an open, socially sensitive company, 

6. recruit an employee who is loyal and deeply involved in his/her job.  

  

 Still until recently the return to work of a patient with schizophrenia consisted in 

employing at a protected employment site (in the Krakow's café “Miodowa 9”, the lodging 

house and restaurant “U Pana Cogito”). Currently, except the activity of these workplaces, the 

Krakow's associations operating for the benefit of the persons afflicted with mental disease 

fight for a possibility of opening a labour market, as well as for suitable qualification of the 

employers, so as to be able to perform supervision over the patients and to provide suitable 

working conditions (working time up to 7 hours daily, the right to get an additional pause by 

day, ban of working overtime and night shifts )[20]. 

 

Conclusions  

  The Social Campaign becomes a continuation of the thought of Antoni Kępiński and 

confirmation of his words „there is something lofty in this disease”5. It is a proof that the ills 

are characterized by abilities and talents which relatively seldom appear among the healthy. 

1. Krakow is one of the cities that widely promote the persons afflicted with mental 

disease in every aspect of their life. The authors of the campaign comprehensively utilize the 

                                                           
5) 5  Kępiński A. Schizofrenia, Kraków : Wydawnictwo Literackie; 2001, page 11.  
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scientific and cultural potential, as well as touring attractions of the city. With the help of 

Krakow's performers (musicians, poets, actors), municipal corporation and doctors of 

psychiatrists they present the world and life of the ills in aspect of social tolerance. 

2.  The described above Krakow's solutions have contributed to:  

− increase the knowledge of society on the subject of mental diseases, 

−  counter-measures against ills stigmatization, 

− promotion of the positive image of the ill,  

− promotion the of the person afflicted with mental disease as a person capable to 

exercise paid work, 

3. On the area of the city of Krakow there are efficiently operating Associations and 

sheltered workplaces; the campaigns turned out to be a driving power to self-development.  
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ANALÝZA DÔKAZOV V KLINICKEJ PRAXI PRI ŠTANDARDIZOVANÝCH 

OŠETROVATEĽSKÝCH VÝKONOCH - ZAVÁDZANIE A STAROSTLIVOSŤ 

O PERIFÉRNE ŽILOVÉ KATÉTRE 

 

Ľuboslava Kundraciková¹, Ľubica Derňárová² 

¹Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Ľubovnianskej nemocnice, n. o. v Starej Ľubovni 

²Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, SR. 

 

Súhrn 

Intravenózne vstupy sú neoddeliteľnou súčasťou liečby mnohých ochorení. Pokyny ohľadom 

periférnych žilových katétrov sa stále vyvíjajú a preto je potrebné poznať najnovšie 

odporúčania, ktoré sú prijaté na základe praxe založenej na dôkazoch. Výskum je zameraný 

na zhodnotenie uplatňovania kritického myslenia pri ošetrovateľských výkonoch zavádzanie 

a starostlivosť o periférny žilový katéter, dodržiavanie ošetrovateľských štandardov výkonov 

a analýzu dôkazov v klinickej praxi. Na zber empirických dát bol použitý neštandardizovaný 

dotazník. Vzorku tvorilo 492 sestier pracujúcich na vybraných lôžkových oddeleniach 

v Ľubovnianskej nemocnici, n. o. v Starej Ľubovni, v Nemocnici Sv. Jakuba, n. o. 

v Bardejove, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a v Univerzitnej 

nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Získané údaje sme zhodnotili, štatisticky spracovali 

a vyhľadali relevantné výskumné štúdie. Tento príspevok poskytuje analýzu získaných údajov 

z dotazníka a dostupných vedeckých dôkazov. Štatistický významný vzťah bol potvrdený 

medzi úrovňou vzdelania a používaním ošetrovateľských štandardizovaných výkonov. Táto 

skutočnosť potvrdzuje význam sústavného vzdelávania sestier. Ukazuje sa, že vyššie 

vzdelanie rozvíja kritické myslenie a tým zásadne mení prístup personálu v ošetrovateľskej 

praxi. 

 

Kľúčové slová 

Kritické myslenie, prax založená na dôkazoch, periférny žilový katéter 

 

Úvod 

Moderné ošetrovanie musí vychádzať z praxe založenej na dôkazoch (ďalej EBP), čo 

znamená, že praktické výkony, postupy, štandardy musia byť podložené validnými 

a relevantnými výsledkami z výskumu. Ošetrovateľský výskum vytvára nové poznatky, ktoré 

môžu priamo či nepriamo ovplyvniť ošetrovateľskú prax v zmysle poskytovania vysoko 
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kvalitného ošetrovania založeného na dôkazoch. Kritické myslenie sestry je obohatením 

ošetrovateľskej teórie a praxe. Jeho význam spočíva v klinickom rozhodovaní a realizačných 

zručnostiach pri voľbe zásahu. Starostlivosť založená na dôkazoch môže posilniť tradičné 

ošetrovanie alebo poprieť zaužívané postupy. Výkony pracovníkov - zavedenie a starostlivosť 

o periférny žilový katéter (ďalej PŽK) sú jeden zo štandardizovaných výkonov. Pri ich 

realizácii využíva ošetrujúci personál princípy kritického rozhodovania, aby účinným 

spôsobom predchádzal komplikáciám. Predpokladom bezpečnej a efektívnej ošetrovateľskej 

starostlivosti je dodržiavanie všetkých stanovených kritérií v štandardoch, ktoré musia byť 

v súlade s odporúčaniami EBP. Je potrebné, aby sestry svoju prax vykonávali podľa 

najlepších dôkazov z výskumu. Vo väčšine krajín boli vypracované procesuálne štandardy 

ošetrovateľských výkonov, ktoré slúžia ako podpora pre klinické rozhodovanie 

zdravotníckych pracovníkov pri starostlivosti o PŽK. Dôkazmi podložená ošetrovateľská prax 

poskytuje potrebné klinické štandardy - guidelines, ktoré slúžia ako východisko 

pre zlepšovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Ak sú pravidelne inovované, mali by 

šíriť najlepšiu klinickú prax založenú na systematicky hodnotených dôkazoch. Preventívne 

stratégie ktoré uvádzame a odporúčania pre prax sú v súlade s pokynmi centra pre prevenciu 

katétrových infekcií Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 

Infections (2011), (ďalej CDC) a odporúčaniami Best Practice (2008). Predstavujú najnovšiu 

aktualizáciu, súhrn postupov, ohľadom starostlivosti o PŽK s cieľom znížiť riziko infekcie 

a sú založené na dôkazoch. Identifikovali sme výskumné štúdie, ktoré spĺňali stanovené 

kritériá. Dostupné výskumné štúdie boli zamerané na intervencie súvisiace so zavádzaním 

a starostlivosťou o PŽK a centrálny žilový katéter (ďalej CŽK). 

 

Cieľ práce 

Zhodnotiť a poukázať na význam uplatňovania kritického myslenia pri ošetrovateľských 

výkonoch - zavádzanie a starostlivosť o periférny žilový katéter, dodržiavanie 

ošetrovateľských štandardizovaných výkonov a prezentovať najnovšie zistenia vedy zamerané 

na periférne žilové katétre s využitím princípov praxe založenej na dôkazoch. 

 

Súbor a metodika 

Výskum bol realizovaný v období september - október 2012 v 4 zdravotníckych zariadeniach 

na východnom Slovensku: Ľubovnianska nemocnica, n. o. v Starej Ľubovni, Nemocnica 

s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v 

Prešove a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Do súboru boli zaradené sestry 
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pracujúce na nasledujúcich oddeleniach: chirurgické, interné, neurologické, geriatrické, 

gynekologicko-pôrodnícke a oddelenie úrazovej chirurgie. Na získanie potrebných informácií 

sme zvolili ako výskumnú metódu neštandardizovaný dotazník. Bol zložený zo súboru otázok, 

ktoré sa týkali zavádzania, starostlivosti a odstránenia PŽK. Aby boli výsledky objektívne, 

chceli sme využiť retrospektívnu obsahovú analýzu dokumentácie, pozorovanie sestry pri 

práci, čiastočne štruktúrovaný rozhovor so sestrou a ako aj cielené pozorovanie sestry pri práci 

s možnosťou priamo hodnotiť zavádzanie, zavedenie, či starostlivosť o PŽK. Na analýzu 

dokumentácie a pozorovanie sestry pri práci sme vytvorili protokol, podľa ktorého sme 

plánovali sledovať stanovené položky z protokolu, ktoré boli vytvorené na základe 

ošetrovateľských štandardov. Tieto výskumné metódy nám nebolo umožnené realizovať 

v žiadnom zdravotníckom zariadení, do ktorých sme zaslali žiadosti. V súvislosti s uvedenými 

obmedzeniami sme analyzovali štandardy, ktoré boli vydané MZ SR a nové revidované 

ošetrovateľské štandardy v intenzívnej medicíne od autoriek Červeňanová-Oprašilová (2012). 

Keďže z dokumentácie, pozorovaním sestry pri práci a sledovaním zavedených PŽK v praxi sa 

nám nepodarilo verifikovať niektoré údaje, v diskusii uvádzame výskumy a odporúčania, ktoré 

sa zaoberali danou problematikou a sú prínosom pre prax. Na dokreslenie výskumu boli 

podrobené kritike niektoré kritériá platných štandardov ošetrovateľských výkonov. Pre 

získanie relevantných zdrojov sme systematickým vyhľadávaním validných štúdií v oblasti 

periférnych žilových katétrov využili dostupné databázy: Cochrane Collaboration, Medline, 

Bibliomedica, Nursing: Best Evidence for Nursing care, Google Scholar, PubMed, 

BioMedNet, Cinahl, Cinahl Plus with Full-Text, Medscape, Gale PowerSearch, Ebsco, Ovid 

Proquest Best Evidence, Biblio Medica. Do výberu sme zaradili randomizované kontrolné 

štúdie (RTCs), nerandomizované kontrolné štúdie (non-RTCs), kohortové štúdie, prospektívne 

štúdie, prehľadové články a publikované knihy. 

 

Výsledky a interpretácia 

Motívom k realizácii našej štúdie bola potreba poukázať na to, že moderná ošetrovateľská 

starostlivosť musí vychádzať z EBP, čo znamená, že praktické výkony, postupy a štandardy 

musia byť podložené validnými a relevantnými výsledkami z výskumu. Dotazníkom sme 

zisťovali, ako sestry postupujú v praxi, analýzou štandardov a porovnaním so štúdiami sme 

zisťovali zhody a rozdielnosti pri realizácii samotného výkonu. Kriticky mysliaca sestra 

poskytuje kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Neodmysliteľne k nej patrí dodržiavanie 

všetkých stanovených kritérií v štandardoch. Dôležité sú vedomosti kritického rozhodovania 

sestier s cieľom lepšie pochopiť prečo a v akých situáciách sa odchýlili od klinických 
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pokynov. V roku 2004 boli do klinickej praxe v SR zavedené štandardy, ako záväzná norma 

pre prax. Niektoré štandardy však už nespĺňajú súčasné najmodernejšie poznatky vedy 

a výskumu. Táto skutočnosť nás motivovala k tomu, aby sme niektoré kritériá z národného 

štandardu, ktorý je relevantným dokumentom pre používanie v praxi podrobili analýze. V 

roku 2012 boli publikované revidované ošetrovateľské štandardy, ktoré spĺňajú kritériá EBP. 

Napriek tomu sme pri dôkladnom štúdiu EBP odhalili niektoré rozpory, čo nás viedlo k 

návrhu zmien vybraných kritérií v štandardoch. 

Na základe vyhodnotenia dotazníka sme zistili, že pri zavádzaní PŽK podľa platného 

štandardu postupuje 89,63 % (n = 441) a pri starostlivosti o PŽK 89,63 % (n = 441) sestier. 

Podľa týchto výsledkov môžeme konštatovať, že väčšina sestier v praxi postupuje v súlade so 

štandardami a čiastočne využíva kritické myslenie. Taktiež bol potvrdený štatisticky 

významný vzťah medzi úrovňou vzdelania sestier a používaním ošetrovateľských štandardov 

výkonov, ktorý uvádzame v tabuľke 1 (r pre H1 = 0,76, p < 0,01 a r pre H1a = 0, 69, p < 

0,05), (r - Pearsonov korelačný koeficient, p - hladina významnosti r). Táto skutočnosť 

potvrdzuje význam sústavného vzdelávania sestier. Ukazuje sa, že vyšší stupeň vzdelania 

rozvíja kritické myslenie a tým zásadne mení prístup personálu k ošetrovateľskej praxi. 

Ďalším naším zistením bolo, že len 22,97 % (n = 113) sestier vidí prínos špeciálne 

vyškoleného personálu v prevencii katétrových infekcií. Až 73,17 % (n = 360) sestier 

nepovažuje špecificky zamerané školenia za dôležité a 3,86 % (n = 19) opýtaných sestier 

uviedlo, že špeciálne vyškolený personál by niekedy bol prínosom. Ak sme zobrali do úvahy 

vzdelanie, sestry s nadobudnutým vyšším vzdelaním podporili potrebu pôsobenia špeciálne 

vyškoleného personálu v prevencii katétrových infekcií. Potvrdzuje to hodnota Pearsonovho 

korelačného koeficientu, ktorú uvádzame v tabuľke 1 (r = 0,61, p < 0,05). Výsledok je 

pravdepodobne odrazom toho, že sestry s vyšším vzdelaním majú viac informácií o možných 

rizikách a vedia posúdiť dôležitosť špecialistu v ošetrovateľskej praxi pri starostlivosti o PŽK. 
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Tabuľka 1 Hodnoty Pearsonových korelačných koeficientov pre výskumnú otázku 1 

H1 Predpokladáme, že: 
používanie ošetrovateľského štandardu výkonu  
na zavedenie PŽK významne pozitívne koreluje 
 s úrovňou vzdelania sestier 
H1a úroveň vzdelania sestier významne pozitívne 
stimuluje používanie ošetrovateľského štandardu 
výkonu starostlivosť o PŽK 
H1b úroveň vzdelania sestier koreluje s podporou 
pôsobenia špeciálne vyškoleného personálu 
 v prevencii katétrových infekcií 

Úroveň najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu r 

Použitie štandardu výkonu na zavedenie PŽK 

Použitie ošetrovateľského štandardu výkonu 

starostlivosť o PŽK 

Pôsobenia špeciálne vyškoleného personálu v 

prevencií katétrových infekcií 

0,76** 

 

0,69* 

 

0,61* 

* Korelácia (r) je signifikantná na hladine 0,05    ** Korelácia (r) je signifikantná na hladine 0,01 

 

Vybrané štúdie a guidelines hovoria nasledujúce: O´Grady et al. (2011) popisujú, že 

štandardizácia aseptickej starostlivosti významne vplýva na zníženie rizika infekcie. 

Zavádzanie a starostlivosť o intravaskulárne katétre neskúsenými pracovníkmi môže zvýšiť 

riziko katétrovej kolonizácie a súvisiacich infekcií krvného riečišťa. Špecializované 

„intravenózne tímy“ preukázali jednoznačnú účinnosť pri znižovaní výskytu infekcií krvného 

riečišťa súvisiacich so zavedeným katétrom, s tým spojené komplikácie a vyššie náklady na 

liečbu. Navyše riziko infekcie sa zvyšuje so znížením počtu ošetrovateľského personálu pod 

kritickú úroveň. 

Ďalší výskum poukazuje, že v praxi je vo vedení záznamov v dekurzoch pacientov o PŽK 

významný rozdiel, ak záznam robia sestry, ktoré používajú ošetrovateľský štandard alebo tie, 

ktoré štandard nepoužívajú. Je zároveň zaujímavé, že táto skutočnosť sa potvrdila len veľmi 

nízkou hodnotou korelačného koeficientu, ktorú uvádzame v tabuľke 2, čo môže signalizovať, 

že aj sestry používajúce štandard vedú záznamy nepresne. Vytvára to priestor pre 

preškoľovanie sestier, a signalizuje  manažmentom nemocníc, že je potrebné klásť veľký 

dôraz na to, aby záznamy v dokumentácii obsahovali všetky potrebné náležitosti. Vedenie 

zdravotnej dokumentácie slúži na viaceré účely. Hlavným dôvodom je poskytovať presné a 

pravdivé informácie o pacientovi medzi personálom, zaistenie bezpečnosti pacienta a 

kontinuity starostlivosti. Zdravotné záznamy sú významným zdrojom pre komunikáciu 

pacienta so zreteľom na zdravotnú starostlivosť a tvorbu akčných plánov. Dokumentácia tiež 

tvorí základ pre hodnotenie kvality starostlivosti a výskumné účely. Je dôležitá nielen pre 
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odborné posúdenie, ku ktorým radíme prevenciu a včasnú identifikáciu komplikácií, ale slúži 

aj ako právny doklad. Z dotazníkov sme zistili, že sestry nie vždy a všetky potrebné údaje 

a parametre zaznamenávajú do dekurzu pacienta (ak by sme mali možnosť pracovať 

s dokumentáciou a mohli by sme preveriť záznamy, výsledky by boli objektívnejšie). 
 

Tabuľka 2 Hodnota Pearsonových korelačných koeficientov pre výskumnú otázku 2 

H2 Predpokladáme, že používanie 

ošetrovateľského štandardu výkonu vedie 

k správnemu vedeniu záznamu v dekurze 

pacienta. 

Použitie štandardu výkonu o PŽK 

hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu r 

Vedenie záznamu pri zavedení PŽK v dekurze 

pacienta 

Vedenie záznamu pri preväze PŽK v dekurze 

pacienta 

Vedenie záznamu pri odstránení PŽK v dekurze 

pacienta 

0,42** 

0,31** 

0,30** 

* Korelácia (r) je signifikantná na hladine 0,05 ** Korelácia (r) je signifikantná na hladine 0,01 

 

Ďalej sme zistili, že dodržiavanie ošetrovateľských štandardov výkonov sestrami nemá vplyv 

na dodržiavanie hygieny, dezinfekcie a používanie ochranných rukavíc. Z analýzy zistených 

a vypočítaných hodnôt vyplýva, že sestry týmto faktorom neprikladajú adekvátny význam. 

Vyplýva to z porovnania nami vypočítanej hodnoty χ2 a prislúchajúcej kritickej hodnoty  χ2 

krit, ktorá zodpovedá nášmu overovaniu v tabuľke 3. Jej hodnota sa pohybuje  χ2 krit. od 26,3 

do 32,00 pre p < 0,05 až p < 0,01. Existuje možnosť, že aj sestry, ktoré v dotazníku uvádzajú, 

že používajú ošetrovateľský štandard, zanedbávajú nutnú hygienu a dezinfekciu 

v ošetrovateľskej praxi (pozorovanie sestry pri práci by významne prispelo k objektivizácii 

hodnotenej oblasti). Je nevyhnutné, aby si sestry uvedomili, že podľa štandardov postupujú 

vtedy, ak dodržiavajú všetky stanovené kritériá v štandardoch. 
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Tabuľka 3 Kontingenčná tabuľka pre výskumnú otázku 3 

H3 Predpokladáme, 
že vykonávanie 
dôkladnej hygieny, 
dezinfekcie rúk 
a používanie 
ochranných rukavíc 
pri manipulácií 
s PŽK sa 
signifikantne líši 
u sestier, ktoré 
používajú 
ošetrovateľský 
štandard a sestier, 
ktoré uvedený 
štandard 
nepoužívajú. 

Dodržiavanie hygieny, dezinfekcie  
a používanie ochranných rukavíc 

spolu  χ2 
vypočítané 

P 
vypočítané 

áno 
skôr 
áno 

niekedy 
skôr 
nie 

nie 

n n n n n 

Po
už

ív
an

ie
 

oš
et

ro
va

te
ľs

ké
ho

 
št

an
da

rd
u 

o 
PŽ

K
 

áno 65 58 25 134 70 352 

24,73 0,07 

skôr áno 5 15 11 51 7 89 

niekedy 2 2 1 5 3 13 

skôr nie 3 7 3 12 7 32 

nie 1 1 1 2 1 6 

spolu 76 83 41 204 88 492 

n - početnosť sledovaného znaku 
 

Podobne pri zisťovaní dodržiavania aseptických postupov pri zavádzaní a starostlivosti o PŽK 

bol zistený nesúlad. Dôkladnú hygienu a dezinfekciu rúk dodržiava 39,63% (n=195) sestier, 

dezinfekciu miesta vpichu 100 % (n = 492), dezinfekčný roztok na koži pacienta necháva 

zaschnúť pred zavedením PŽK len 33,74 % (n = 166) sestier. Miesto vpichu po aplikácii 

dezinfekčného roztoku neprehmatáva 35,37 % (n = 174) sestier. Pri zavádzaní PŽK vždy 

používa ochranné rukavice 28,89 % (n = 142) sestier. Novú kombi zátku alebo nový mandrén 

na uzatvorenie PŽK používa 33,13 % (n = 163) sestier. Z dotazníka vyplýva, že 89,63 % (n = 

441) sestier postupuje podľa štandardu, ale našou analýzou sme dospeli k záveru, že 

nedodržiavajú všetky kritériá stanovené v štandarde. Dodržiavanie všetkých aseptických 

postupov pri zavádzaní, starostlivosti a odstránení PŽK je nevyhnutnosťou. 

Vybrané štúdie prezentujú nasledujúce odporúčania: zdravotnícki pracovníci potrebujú 

nepretržité vzdelávanie, výcvik a hodnotenie v oblasti zavádzania a starostlivosti o periférne 

žilové katétre. Optimálne je poveriť zavádzaním a starostlivosťou o PŽK zaškolený personál 

(Kategória A), (The Joanna Briggs Institute, 2008). CDC odporúča vzdelávať zdravotnícky 
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personál ohľadom indikácií na zavedenie intravaskulárnych katétrov, postupov zavádzania 

a starostlivosti, prípadne realizovať kontrolné opatrenia na prevenciu infekcie (Kategória IA). 

Pravidelne hodnotiť vedomosti a dodržiavanie pokynov pre všetkých pracovníkov zapojených 

do zavádzania a starostlivosti o PŽK. Určiť iba vyškolený personál, ktorý preukáže 

spôsobilosť pre zavádzanie a starostlivosť o PŽK (Kategória IA), (O´Grady et al., 2011). 

Seifert et al. (2006) popisujú, že aplikácia antibiotickej masti na miesto, kde katéter preniká 

kožu je založený na najdôležitejšom patogenetickom mechanizme pre kolonizáciu katétra. 

O´Grady et al. (2011) vydávajú nasledujúce odporúčania: vykonávať postupy hygieny 

a dezinfekcie rúk, ktorá by mala byť vykonaná pred a po nahmataní miesta zavedenia katétra, 

rovnako pred a po zavedení, výmene, prístupe alebo preväze intravaskulárnych katétrov. Ak 

je dodržiavaná aseptická technika, prehmatanie miesta vpichu by už nemalo byť vykonané po 

aplikácii dezinfekcie (Kategória IB). Dodržiavať aseptickú techniku pri zavádzaní 

a starostlivosti o intravaskulárne katétre (Kategória IB). Používať skôr čisté ako sterilné 

rukavice pri zavádzaní PŽK, ak sa po aplikácii kožných antiseptík nebudeme dotýkať 

pokožky (Kategória IC). Pripraviť čistú pokožku s antiseptikom (70 % alkohol, tinktúra jódu, 

iodophor alebo chlórhexidín glukonát) pred zavedením PŽK (Kategória IB). Antiseptikum by 

malo zaschnúť podľa odporúčania výrobcu pred zavedením katétra (Kategória IB). 

Nepoužívajte antibiotickú masť alebo krémy na miesto vpichu PŽK, pretože je tu potenciál na 

podporu plesňových infekcií a rezistencie voči antimikrobiálnym látkam (Kategória IB). Pri 

sprchovaní neponárajte katéter alebo miesto zavedenia PŽK do vody. Sprchovanie pacienta 

umožnite len vtedy, ak je celé zariadenie chránené nepriepustným krytom (Kategória IB). 

Pri zisťovaní dĺžky zavedenia PŽK sme zistili, že 78,86 % (n = 388) necháva zavedený PŽK 

72 hodín. Nedodržanie pokynov podľa platného štandardu pre odporúčanú dĺžku zavedenia 

PŽK (72 hod.) uvádza 4,47 % (n = 22) sestier, kde interval sa pohyboval v rozmedzí 96 hodín 

a viac. Ostatné sestry uviedli, že katéter menia do 24 hodín 3,05 % (n = 15), do 48 hodín 

13,01 % (n = 64) a po dotečení každej infúzie PŽK odstraňuje 0,61 % (n = 3) sestier. 

Realizovaná štúdia potvrdila, že väčšina sestier dodržiava odporúčanú dĺžku zavedenia PŽK 

podľa štandardu. Odporúčania The Joanna Briggs Institute (2008) sú nasledovné: 

nevymieňajte PŽK častejšie ako v 72 hodinových intervaloch, pokiaľ to nie je klinicky 

indikované alebo doporučené (Kategória B). Nové odporúčania z Centra pre kontrolu 

a prevenciu chorôb (O´Grady et al., 2011) odporúčajú realizovať výmenu katétrov aspoň raz 

za 72 až 96 hodín. Odstrániť PŽK, ak sa u pacienta rozvíjajú príznaky flebitídy (teplo, 

citlivosť, začervenanie), infekcia alebo nefunkčný katéter. U dospelých nie je potrebné meniť 

PŽK častejšie ako raz za 72 až 96 hodín, aby sa znížilo riziko infekcie a flebitídy (Kategória 
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IB). Nie sú žiadne odporúčania na výmenu PŽK u dospelých, iba v prípade, že je to klinicky 

indikované, toto však ešte nie je jednoznačne vyriešený problém. Sestry sa snažia dodržiavať 

odporúčanú dĺžku zavedenia PŽK podľa štandardu, ale tiež je nevyhnutné brať do úvahy 

celkový stav pacienta a najnovšie odporúčania EBP. Sestry musia na základe znakov 

a faktorov, ktoré majú význam pre klinické rozhodovania vedieť zvážiť, čo je pre pacienta 

najlepšie a preto je nevyhnutné využívať kritické myslenie. V záujme zabezpečenia 

komplexnej starostlivosti o PŽK a kvalitu si vyžaduje, aby sestry mali vedomosti v mnohých 

oblastiach súvisiacich s PŽK. Preto sme posudzovali aj nasledujúce oblasti, kde sme hodnotili 

ďalšie vedomosti kritického rozhodovania sestier s cieľom lepšie pochopiť, prečo a v akých 

oblastiach sa odchýlili od štandardov a odporúčaní. 

CDC odporúča hodnotiť katéter denne pohmatom cez obväz a pohľadom, ak je transparentný 

obväz. Gáza a nepriehľadné obväzy by nemali byť odstránené, ak pacient nemá žiadne 

klinické príznaky infekcie. Ak je miesto zavedenia lokálne bolestivé alebo sú tam iné 

príznaky, je potrebné nepriehľadný obväz odstrániť a miesto vizuálne skontrolovať (Kategória 

IB), (O´Grady et al., 2011). Pri hodnotení miesta a okolia vpichu 95,12 % (n = 468) sestier 

sleduje bolesť, 96,75 % (n = 476) začervenanie, 92,89 % (n = 457) opuch, 66,67 % (n = 328) 

krytie a 63,41 % (n = 312) fixáciu kanyly. Môžeme konštatovať, že nie pri všetkých znakoch, 

sestry využívajú v rovnakej miere kritické myslenie. Katétre by po zavedení mali byť prekryté 

sterilným obväzom (Seifert et al., 2006). Dve kontrolované štúdie, jedna randomizovaná 

a jedna nerandomizovaná z roku 1980 porovnávali gázové a polyuretánové krytia. Ani 

v jednej zo štúdií nezaznamenali žiaden rozdiel vo výskyte bakteriémie medzi pacientmi 

s gázovým a polyuretánovým krytím. Táto veľmi veľká, dobre navrhnutá a dobre realizovaná 

kontrolovaná štúdia ponúka presvedčivé dôkazy, že obväzy s polyuretánovým filmom sú 

rovnako bezpečné ako iné krytia a že žiadne s použitých krytí nie je potrebné pravidelne 

nahrádzať počas doby zavedenia katétra. Na prekrytie miesta zavedenia PŽK (O´Grady et al., 

2011) odporúčajú použiť sterilnú gázu alebo sterilné transparentné, semipermeabilné krytie 

(Kategória IA). Ak sa pacient potí, alebo daná lokalita krváca či presakuje odporúčajú 

použitie gázy, kým sa to nevyrieši (Kategória II). Taktiež odporúčajú vymeniť obväz ak je 

vlhký, uvoľnený alebo viditeľne znečistený (Kategória IB). 

V ďalšej časti výskumu sme zistili, že na udržanie priechodnosti PŽK 52,44 % (n = 258) 

sestier používa heparínovu zátku + kombi zátku, 36,79 % (n = 181) NaCl roztok + kombi 

zátku a mandrén používa 10,77 % (n=53) sestier. U sestier, ktoré uviedli, že na udržanie 

priechodnosti PŽK používajú NaCl roztok sme sa ďalej pýtali na jeho účinnosť pri udržaní 

priechodnosti. Až 80,67 % (n = 146) uviedlo, že jeho účinok na udržiavanie priechodnosti je 
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dostatočný a 7,73 % (n = 14) uviedlo skôr áno. Sestry, ktoré uviedli, že používajú heparínovú 

zátku postupujú v súlade so štandardom, ale vybrané štúdie hovoria nasledovné. Randolph et 

al. (1998) z detskej kliniky v detskej nemocnici v Bostone skúmali prínos heparínu pre PŽK 

a tepnové katétre systematickým prehľadom metaanalýzy a randomizovaných kontrolovaných 

štúdií. Cieľom bolo zhodnotiť účinok heparínu na dĺžku katétrovej priechodnosti a na 

prevenciu komplikácií spojených s používaním PŽK a arteriálnych katétrov. Kritické 

hodnotenie a metaanalýza 26 randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktorá hodnotila infúziu 

heparínu aplikovanú prerušovane alebo nepretržite. Trinásť štúdií PŽK a dve štúdie 

periférnych arteriálnych katétrov splnili kritériá pre zaradenie do štúdií. Záver: použitie 

heparínu pri dávkach 10 U/ml na preplach v PŽK nemalo výhodu oproti fyziologickému 

roztoku. Infúzia s nízkou dávkou heparínu do periférneho arteriálneho katétra predĺžila 

trvanie priechodnosti katétra, ale sú potrebné ďalšie štúdie na stanovenie jej prínosu pre PŽK. 

White et al. (2011) z Vysokej školy zdravotníctva a Strednej ošetrovateľskej školy, University 

of Detroit Mercy, Detroit v Michigan v USA štúdiou založenou na dôkazoch skúmali 

účinnosť dvoch riešení priechodnosti PŽK, a to heparínom a fyziologickým roztokom, ak sa 

používajú na udržanie priechodnosti PŽK u pediatrických pacientov. Táto experimentálna 

štúdia hodnotila priechodnosť, začervenanie, opuch, zrážanie krvi, modriny, pretekanie 

a pacientovu bolesť po každom zásahu. Do štúdie bolo zahrnutých 62 detí (32 detí - 

priechodnosť udržiavaná heparínom a 30 detí - priechodnosť udržiavaná fyziologickým 

roztokom). Záver: neboli preukázané štatisticky významné rozdiely v priechodnosti katétra 

u skupiny deti s fyziologickým roztokom a v skupine s heparínom. U detí, ktoré dostávali 

bežný fyziologický roztok nezaznamenali žiadne problémy priechodnosti. Odporúčania The 

Joanna Briggs Institute (2008) - pravidelne preplachujte zátky PŽK normálnym 

fyziologickým roztokom, pokiaľ nie sú používané k odberu krvných vzoriek, kedy by sa mal 

používať preplachovací roztok riedeného heparínu (Kategória B). 

Na základe analýzy používaných platných štandardov a štúdií môžeme poukázať, že aj u nás 

sú na základe overených poznatkov potrebné odporúčania pre zmeny v štandardizovaných 

postupoch. Nové vedecké poznatky menia názor na doposiaľ zaužívaný spôsob starostlivosti, 

zmenu postojov, efektívnu prácu s výsledkami klinických štúdií a implementáciu vedeckého 

poznania do klinickej praxe. Na základe preukázaného množstva štúdií, si dovoľujeme 

navrhnúť odporúčania pre modifikáciu štandardov a predkladáme vybrané kritériá, ktoré sú 

v súlade s požiadavkami praxe založenej na dôkazoch (EBP), ošetrovateľstva založeného na 

dôkazoch (EBN) a medicínou založenou na dôkazoch (EBM). 
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Aktuálne štandardy Návrhy a odporúčania pre modifikáciu 

štandardov 

Sestra ponechá pacientovi plastikový 

periférny katéter v žile maximálne 72 hodín 

(aj keď nie sú prítomné známky bolesti, 

infekcie, alebo iných komplikácií). 

Nemeniť PŽK častejšie ako raz za 72 až 96 

hodín, aby sa znížilo riziko infekcie 

a flebitídy u dospelých. 

Sestra miesto vpichu podľa potreby ošetrí 

antiseptickou masťou. 

Nepoužívať antibiotickú masť alebo krém 

na miesto vpichu PŽK, pretože je tu 

potenciál na podporu plesňových infekcií 

a rezistencie voči antimikrobiálnym látkam. 

Sestra pripojí na venózny katéter pacienta 

infúznu súpravu, prípadne aplikuje 

heparínovú zátku a uzavrie sterilnou kombi 

zátkou. Heparínová zátka (heparín 

nariedený 1:10 s fyziologickým roztokom). 

Pravidelne preplachovať zátky PŽK 

fyziologickým roztokom, pokiaľ nie sú 

používané k odberu krvných vzoriek. Vtedy 

by sa mal používať preplachovací roztok 

riedeného heparínu. 

Udržiavať priechodnosť PŽK a zabraňovať 

vzniku flebitídy 0,9% roztokom NaCl je 

rovnako efektívne ako heparínom. 

Sestra vykonáva u pacienta pravidelne 

preväz punkčného miesta v závislosti od 

použitého materiálu (ak je miesto punkcie 

ošetrené a kryté sterilným gázovým 

štvorcom, je potrebný preväz denne, ak 

netkanou textíliou, každé 2 dni, ak 

semipermeabilným krytím, každý tretí deň). 

Semipermeabilné krytie umožňuje neustálu 

vizuálnu kontrolu miesta vpichu, je vhodné 

aj pri kúpaní a sprchovaní pacienta. Sterilný 

gázový štvorec je vhodný u pacientov pri 

secernujúcich miestach vpichu. 

Gáza a nepriehľadné obväzy by sa nemali 

odstraňovať, ak pacient nemá žiadne 

klinické príznaky infekcie. Katéter hodnotiť 

denne pohmatom cez obväz a pohľadom 

skontrolovať krytie a jeho okolie. 
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Na základe preštudovanej literatúry, výsledkov výskumných štúdií, odporúčaní CDC a Best 

Practice, výsledkov realizovaného výskumu a praktických skúseností z praxe navrhujeme 

odporúčania pre prax: 

 školiť vybraný zdravotnícky personál v oblasti indikácií zavádzania a starostlivosti o PŽK 

 poveriť zavádzaním a starostlivosťou o PŽK vyškolený personál, ktorý je spôsobilý pre 

zavádzanie a starostlivosť o PŽK 

 realizovať pravidelné preškoľovanie výcvik a hodnotenie zaškoleného personálu v oblasti 

zavádzania a starostlivosti o PŽK podľa internej smernice (1 až 2-krát ročne alebo podľa 

potreby) 

 dodržiavať prísne všetky aseptické postupy pri zavádzaní a starostlivosti o PŽK 

 rozvíjať kritické myslenie u sestier 

 aplikovať prax založenú na dôkazoch do klinickej praxe 

 pravidelne modifikovať ošetrovateľské štandardy ošetrovateľských výkonov v súlade 

s najnovšími odporučeniami a požiadavkami EBP, EBN a EBM a následne ich aplikovať 

v praxi 

 dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie všetkých stanovených kritérií v štandardoch 

manažérmi, auditmi a preventívnymi stratégiami predchádzať intravaskulárnym infekciám 

spojeným s PŽK. 

 

Záver 

Zo získaných výsledkov môžeme konštatovať, že povinnosťou manažérov zdravotníckych 

zariadení je podporovať rozvoj kritického myslenia u zdravotníckych pracovníkov a 

zmysluplnými úlohami ich motivovať. Súčasný trend si vyžaduje, aby si sestry osvojili 

princípy praxe založenej na dôkazoch. Musia byť schopné kriticky posúdiť platné smernice 

a štandardy a aplikovať do praxe zmeny zodpovedajúce nájdeným dôkazom. Zdravotnícki 

pracovníci musia vo svojej práci vidieť zmysel a potom motivácia a ich výkon bude mať 

narastajúcu tendenciu. Kritické myslenie sa využíva zámerne, pre výber spôsobu zásahu, 

uplatňuje sa v ošetrovateľskom procese ako nástroj riešenia problémov. Sestra si štúdiom 

rozširuje svoju vedomostnú základňu, samostatne posudzuje, všíma si prax, vie kriticky 

porovnávať prax a najnovšie výsledky z výskumu. Musí rozmýšľať, má vedieť klásť otázky, 

argumentovať, hľadať protichodné názory, dokáže zistiť rozporuplnosť v teórii a v praxi, 

keďže uvažuje kriticky. Dokáže transformovať najnovšie vedecké poznatky z výskumu do 

praxe tým, že sa naučí formulovať klinické otázky, vyhľadávať v základných databázach 

a následne musí byť schopná kriticky posúdiť a implementovať nové zistené poznatky do 
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klinickej praxe. Zavedenie a starostlivosť o periférny žilový katéter je jedným zo základných 

a veľmi častých výkonov. Našim výskumom sme dospeli k záveru, že tento výkon sa stal 

natoľko rutinnou záležitosťou, že v mnohých prípadoch môže dôjsť k nepresnostiam, ktoré 

môžu viesť k vzniku komplikácií u pacientov, zvýšeniu finančných nákladov na riešenie 

komplikácií a iným negatívnym dôsledkom. Kritické rozhodovanie tvorí dôležitú súčasť 

ošetrovateľskej profesie, pretože do značnej miery ovplyvňuje kvalitu poskytovaného 

ošetrovania. Správne rozhodovanie vedie spravidla k správnemu ošetrovateľskému zásahu. 

Pomocou výsledkov práce sme chceli poukázať a zaujať samotné sestry, aby si uvedomili 

dôležitosť svojich rozhodnutí a z nich vyplývajúcich dôsledkov. Veríme, že naša štúdia 

prispeje k uvedomeniu si významu kritického myslenia v praxi a potrebu ošetrovateľstva 

založeného na dôkazoch. 
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VÝSLEDKY  PRIESKUMU  VYUŽÍVANIA  VYUČOVACÍCH   METÓD  

V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO 

 

Gabriela Kuriplachová, Zuzana Šimová, Tatiana Šantová 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Katedra 

ošetrovateľstva, SR. 

 

Súhrn 

V predkladanom príspevku autori prezentujú výsledky prieskumu vybraných vyučovacích 

metód výchovno-vzdelávacieho procesu u absolventov a vysokoškolských učiteľov študijného 

odboru ošetrovateľstvo, ktorí pôsobia na jednej z dvoch sledovaných fakúlt nelekárskych 

odborov v rámci regiónu východného Slovenska. Prezentácia analytického, tvorivého 

a kritického myslenia a schopnosť riešiť problémy majú byť v praxi aplikované tak, aby 

študenti dokázali samostatne syntetizovať informácie pre kvalifikované rozhodnutia, 

v závislosti od poznatkov výskumu a praxe. 

 

Kľúčové slová 

Výchovno-vzdelávací proces, študijný program, ošetrovateľstvo, absolvent, vysokoškolský 

učiteľ 

 

Úvod 

V súčasnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na skvalitňovanie univerzitných programov 

vzdelávania. 

Kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, prosperity a 

konkurencieschopnosti štátov, ktoré nemôže existovať bez kvalitného školstva (Turek, 2009, 

s. 45). 

Štruktúra študijného programu v ošetrovateľstve má za cieľ umožniť študentom získať 

v prvom ročníku základné vedomosti, zručnosti a pochopenie disciplíny, založenej na 

integrovanej teórii a výučby praxe. Prezentácia analytického, tvorivého a kritického myslenia 

a schopnosť riešiť problémy majú byť v praxi aplikované tak, aby v druhom a treťom ročníku  

študenti dokázali samostatne syntetizovať informácie pre kvalifikované rozhodnutia, 

v závislosti od poznatkov výskumu a praxe. Prednášky, ktoré sú súčasťou vyučovacieho 

procesu majú podľa modulov tvoriť vo výučbe len malý podiel (Andraščíková, 2012, s. 160). 
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Počas výkonu praxe sa odporúča neprestajný dohľad skúsených profesionálov, počas ktorého 

študent pozoruje alebo skúša svoje schopnosti, menej náročné v práci kvalifikovanej sestry. 

S postupným osobným rozvojom sa stáva študent schopnejším riadiť ošetrovateľský odhad 

a plán ošetrovania dovtedy, kým je v záverečnom ročníku schopný prevziať zodpovednosť 

pod vedením svojho učiteľa,  inštruktora – mentora, za ošetrovanie skupiny pacientov, 

vyhodnotiť toto ošetrovanie a osvojiť si manažérsku prax, vodcovské zručnosti a zručnosti 

supervízora, a tým postupne dosiahnuť rolu a funkciu kvalifikovanej sestry s vlastnými 

kompetenciami (Hanzlíková, 2011, s. 66-67). 

 

Cieľ práce 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť a porovnať postoje absolventov a učiteľov vo vzťahu 

k vybraným vyučovacím metódam výchovno-vzdelávacieho procesu v študijnom programe 

ošetrovateľstvo, pôsobiacich na dvoch fakultách nelekárskych odborov v rámci regiónu 

východného Slovenska. 

V prieskume sme si stanovili tri otázky, prostredníctvom ktorých sme sledovali postoje 

respondentov: 

Aké vyučovacie metódy najčastejšie preferujú absolventi fakúlt vo výchovno-vzdelávacom 

procese? 

Aký je postoj vysokoškolských učiteľov k inovatívnym metódam? 

Aký je postoj absolventov ku kritickému mysleniu na vyučovaní? 

 

Súbor a metodika 

Na prieskume sa zúčastnilo spolu 132 absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo. 

Podmienkou výberu skúmanej vzorky respondentov bolo ukončené denné štúdium v časovom 

horizonte rokov 2008 – 2011 na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity 

v Prešove (FZO PU v Prešove) alebo na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach, Ústav ošetrovateľstva (ÚO LF UPJŠ v Košiciach). Do prieskumu bolo 

zaradených 94 absolventov z FZO PU v Prešove a 38 absolventov z ÚO LF UPJŠ 

v Košiciach. Celkový vekový priemer absolventiek fakúlt bol 27,98 rokov. 

Druhú sledovanú skupinu tvorilo 28 vysokoškolských učiteľov s rôznou dĺžkou pedagogickej 

praxe, pracujúcich na ÚO LF UPJŠ v Košiciach a na FZO PU v Prešove. Vzhľadom na 

personálne zabezpečenie jednotlivých vzdelávacích inštitúcií a snahe respondentov zúčastniť 

sa na prieskume sme mohli do skúmania zaradiť 22 vysokoškolských učiteľov z FZO PU 
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v Prešove a 6 vysokoškolských učiteľov z ÚO LF UPJŠ v Košiciach. Celkový vekový 

priemer učiteľov bol 45,96 rokov. 

Prieskum prebiehal v mesiacoch február – august 2012 v zdravotníckych zariadeniach 

Prešovského a Košického samosprávneho kraja (nemocnice, ambulancie, a.s, s.r.o. a pod.). 

Po preštudovaní celého radu dostupných dotazníkov, sme sa pre účely tejto práce rozhodli 

o skonštruovanie vlastných dotazníkov, ktorého položky majú lepšiu výpovednú lehotu pri 

dosahovaní stanoveného cieľa. 

Zvažovali sme tieto dotazníky: 

- Dotazník hodnotenia študijného programu a Dotazník spätnej väzby, obidva 

používané na FZO PU v Prešove v rámci hodnotenia kvality vzdelávania; 

- Dotazník pre absolventov školy a Štandardy pre absolventov fakulty pripravujúcej 

budúcich učiteľov podľa Tureka (2010, s. 72-76). 

Distribuovali sme absolventkám odboru ošetrovateľstvo spolu 160 dotazníkov. Napriek tomu, 

že dotazník bol anonymný, ich návratnosť bola 82,50%. Obsahoval spolu 22 uzatvorených, 

polootvorených a otvorených položiek. V úvode dotazníka bol respondentom vysvetlený 

spôsob vypĺňania dotazníka. Respondenti sa mali možnosť okrem krúžkovania svojich 

odpovedí vyjadriť k jednotlivým položkám za použitia škály, kde jednotlivé čísla znamenali 

odpovede: 0 – neviem sa vyjadriť, 1 – silne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – priemerná odpoveď, 4 

– nesúhlasím, 5 – silne nesúhlasím. 

Vzhľadom na personálnu štruktúru vzdelávacích inštitúcií v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo, sme 35 vysokoškolským učiteľom distribuovali dotazník, s celkovou 

návratnosťou 80,00%. 

Dotazník obsahoval 18 uzatvorených, polootvorených a otvorených položiek. Spôsob 

oslovenia respondentov a vypĺňania dotazníka bol rovnaký ako u absolventov študijného 

odboru ošetrovateľstvo. Získané údaje sme následne za použitia matematicko-štatistických 

metód spracovali a jednotlivé položky analyzovali vyjadrujúc početnosť a percentuálne 

vyhodnotenie. Výsledky boli znázornené prostredníctvom tabuliek a grafov. Pre potreby 

štatistického spracovania našich údajov sme využili program SPSS 15.0 verzie. Pre štatistickú 

komparáciu dvoch sledovaných skupín sme použili t - test (Studentovo rozdelenie t). Pre 

zistenie vzájomných vzťahov medzi premennými sme použili neparametrický Spearmanov 

korelačný koeficient. 
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Výsledky a interpretácia 

Na dosiahnutie reliabilných a valídnych poznatkov získaných empirickým spôsobom, ako aj 

pri hľadaní odpovedí na otázky o predpokladaných vzťahoch medzi prirodzenými javmi, sme 

zrealizovali prieskum, zameraný na vybrané vyučovacie metódy výchovno-vzdelávacieho 

procesu v študijnom programe ošetrovateľstvo. 

V prvej stanovenej otázke prieskumu sme sledovali najčastejšie preferované vyučovacie 

metódy výchovno-vzdelávacieho procesu z pohľadu absolventov jednotlivých fakúlt. 

V tab. 1 uvádzame výsledky nášho prieskumu. 
 

Tab. 1 Štatistické vyhodnotenie preferencie vyučovacích metód vo výchovno-vzdelávacom procese 
z pohľadu absolventov študijného odboru ošetrovateľstvo 

 
Výroky  

FZO PU 
Prešov 

ÚO LF UPJŠ 
Košice 

p 

M SD M SD  

Na vyučovacích hodinách som častejšie 
preferoval inovatívne metódy 
vyučovania (napr. e-learning, 
brainstorming, myšlienkové mapy 
a pod.) 
 
 

2,30 1,06 2,45 1,02 0,491 

Na vyučovacích hodinách som častejšie 
preferoval metódy tradičného 
vyučovania (napr. prednáška, výklad 
a pod.) 

3,15 1,03 3,58 0,94 0,029* 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov  * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
M – štatistický priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistický koeficient 
Štatistický priemer (M) s nižšou hodnotou predstavuje lepšie výsledky. 
 

Ako z tab.1 vyplýva, z hľadiska metodiky výučby sa absolventi študijného odboru 

ošetrovateľstvo viac prikláňali k tradičným metódam vyučovania ako k inovatívnym 

metódam. V tejto sledovanej skupine sme ďalej zistili, že bližší vzťah k tradičným metódam 

vyučovania majú absolventi FZO PU v Prešove (n = 94) než absolventi ÚO LF UPJŠ 

v Košiciach (n = 38). Svedčí o tom nižší štatistický priemer (M = 3,15) v tejto sledovanej 

skupine. 

Efektívnosť vyučovacieho procesu a dobré študijné výsledky možno rovnako dosiahnuť 

vytvorením optimálnej psychosociálnej klímy, na ktorej sa zúčastňujú všetky strany, t.j. 

vyučujúci i učiaci sa. Efektívnosť možno ďalej zvýšiť náležitou didakticko-metodickou 

úrovňou učiteľa, čo mu umožňuje aplikovať didaktické zásady i sústavnou prípravou učiteľa 

na vyučovaciu hodinu či správnym pedagogickým prístupom k študentom. 
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Vzhľadom k tomu, že každý učiteľ je osobitý a používa buď tradičné metódy vyučovania, 

príp. ich kombinuje s inovatívnymi metódami, v našom prieskume nás zaujal postoj 

vysokoškolských učiteľov k inovatívnym metódam, čo vyplýva z druhej stanovenej otázky 

nášho prieskumu. 

Dospeli sme k záveru, že najčastejšie používané vyučovacie metódy zo strany učiteľov (N = 

28) pre teoretické predmety sú: prednáška u 13 učiteľov (46,43 %), výklad u 10 učiteľov 

(35,71 %), t.j. metódy tradičného vyučovania; pre aplikované predmety: ukážka u 9 učiteľov 

(32,14 %), inštruktáž u 12 učiteľov (42,86 %) a rovnako brainstorming a myšlienkové mapy 

u 2 učiteľov (7,14 %), t.j. inovatívne metódy vyučovania. 

Pre klinickú prax je nevyhnutné, aby počas vyučovania učitelia používali praktické príklady, 

čím by tak lepšie poukazovali na prepojenie teórie s praxou. V tab. 2 sprístupňujeme výsledky 

v oblasti používania vyučovacích metód vysokoškolskými učiteľmi v závislosti od veku. 
 

Tab. 2 Porovnanie používania vyučovacích metód vysokoškolskými učiteľmi v závislosti od veku 

 
Výroky 

do 49 rokov nad 50 rokov p 

M SD M SD  

V rámci výučby používam prevažne 
praktické príklady, čím tak poukazujem 
na prepojenie teórie s praxou 

1,36 0,50 1,07 0,27 0,073 

Vytváram priestor pre diskusiu 
a podnecujem študentov, aby sa aktívne 
zapájali do výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

1,29 0,47 1,21 0,43 0,677 

Na vyučovacích hodinách využívam 
prevažne tieto inovatívne metódy (napr. 
e-learning, brainstorming, myšlienkové 
mapy) 

1,64 0,74 1,50 0,65 0,594 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov  * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
M – štatistický priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistický koeficient 
Štatistický priemer (M) s nižšou hodnotou predstavuje lepšie výsledky. 
 

Vo vekovej kategórií vysokoškolských učiteľov nad 50 rokov viacej z nich zodpovednejšie 

pristupuje k vytváraniu vhodnej psychosociálnej atmosféry na vyučovaní (M = 1,29), k 

dodržiavaniu stanoveného harmonogramu výučby (M = 1,21), ale najmä k vytváraniu 

priestoru pre  kritické a samostatné myslenie študentov (M = 1,21) ako to zobrazujeme v tab. 

3. 
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Tab. 3 Porovnanie didaktických špecifík výchovno-vzdelávacieho procesu u vysokoškolských učiteľov 
z hľadiska veku  

 
Výroky 

do 49 rokov nad 50 rokov p 

M SD M SD  

Vytváram priestor pre kritické 
a samostatné myslenie študentov  2,00 0,78 1,21 0,43 0,004** 

Obsah výučby jednotlivých predmetov, 
ktoré vyučujem je zhodný so 
stanovenými cieľmi 

1,29 0,47 1,29 0,47 1,000 

Dodržiavam stanovený harmonogram 
výučby 1,36 0,63 1,21 0,43 0,491 

Na vyučovaní dokážem vytvoriť 
vhodnú psychosociálnu atmosféru 1,57 0,51 1,29 0,61 0,192 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov  * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
M – štatistický priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistický koeficient 
Štatistický priemer (M) s nižšou hodnotou predstavuje lepšie výsledky. 
 

Aj keď sa naši absolventi sledovaných fakúlt v odbore ošetrovateľstvo viacej prikláňajú 

k tradičným metódam vyučovania, mnohé odborné štúdie však dokazujú, že inovatívne 

metódy motivujú a aktivujú študentov a učiteľov k vyššiemu výkonu. Tieto metódy sú síce 

časovo náročnejšie na ich prípravu a realizáciu, žiaci a študenti sú viacej na vyučovaní 

sústredení a hodina sa stáva viac zaujímavejšou (Zormanová, 2012, s. 68). 

V tretej stanovenej otázke prieskumu sme zisťovali postoje absolventov fakúlt ku kritickému 

mysleniu na vyučovaní. V tab. 4 hodnotíme naše zistenia, kde sa dozvedáme, že pozitívnejší 

postoj ku kritickému mysleniu na vyučovaní majú skôr absolventi FZO PU v Prešove ako 

absolventi ÚO LF UPJŠ v Košiciach. Vzhľadom k tomu, že celkovo absolventi uprednostňujú 

tradičné metódy vyučovania pred inovatívnymi metódami (tab.1), považujeme tieto výsledky 

za málo reliabilné, s potrebou zaoberať sa hlbšie touto problematikou v ďalších výskumoch. 
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Tab. 4 Štatistické vyhodnotenie postojov absolventov ošetrovateľstva ku kritickému mysleniu na 
vyučovaní 

 
Výrok  

FZO PU 
Prešov 

ÚO LF UPJŠ 
Košice 

p 

M SD M SD  

Je dobré, ak učitelia vytvárajú počas 
vyučovania priestor pre kritické 
a samostatné myslenie študentov 

2,31 0,95 2,55 1,25 0,296 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov  * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
M – štatistický priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistický koeficient 
Štatistický priemer (M) s nižšou hodnotou predstavuje lepšie výsledky. 
 

V rámci skvalitňovania a zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu Turek 

(2010, s. 410-420) doporučuje dodržiavať harmonogram výučby, objektívne hodnotiť 

študentov, redukovať počet poslucháčov v skupinách na prednáškach, preferovať inovatívne 

metódy pred tradičnými metódami, povzbudzovať študentov k diskusii, zrozumiteľne 

a primerane stanovovať ciele výučby. Dôvera vo vlastné študijné schopnosti, v kvalitu 

získaných poznatkov a v úspešné uplatnenie sa v praxi je významným atribútom kvalitného 

školstva. 

Podľa Vlasákovej (2010, s. 21) je najpreferovanejšou formou súčasného vzdelávania tzv. 

distančné vzdelávanie, t.j. vzdelávanie bez kontaktu učiaceho sa s prednášajúcim. Vyplýva to 

z výskumu celoživotného vzdelávania nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, 

prebiehajúceho v Českej republike za účasti 1727 respondentov 21 profesií z rôznych 

zdravotníckych zariadení. Výskumom bolo zistené, že so stúpajúcim vekom respondentov 

klesá záujem o e-learningové vzdelávanie, ako distančnej formy vzdelávania. Taktiež bolo 

zistené, že čím je vyššie dosiahnuté vzdelanie respondentov, tým je menšie aktívne 

využívanie tejto formy vzdelávania v praxi. Napriek zisteným výsledkom možno konštatovať, 

že väčšina respondentov bola presvedčená o efektivite tejto formy celoživotného vzdelávania. 

Učiteľ nemôže plánovito a efektívne riadiť vyučovací proces, aby stanovené ciele 

nekorelovali s činnosťou študentov. Študenti musia poznať ciele vyučovacieho procesu, 

v prípade akýchkoľvek nejasností tieto ciele modifikovať, vyjadriť ich slovami, ktorým 

rozumejú, aby ich motivovali. 

Blaško (2008, In Turek, 2009, s. 112) považuje za kľúčové oblasti kvality vyučovacieho 

procesu: plánovanie programu výučby učiteľmi, profesionalita učiteľov, pracovné podmienky 

na výučbu, priebeh a štruktúra výučby, sociálna klíma výučby, výsledky výučby. Absencia 

modernej didaktickej techniky vo vyučovacom procese môže sťažovať učiteľovi náležité 
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aplikovanie najmä didaktickej zásady názornosti. Tým sa sťažuje pochopenie a osvojenie 

učiva najmä študentov s nižším rozvojom abstraktného myslenia. 

 

Záver 

Ako ďalej Turek (2012, s. 410-420) uvádza, efektívne učiť nie je len otázka použitia rôznych 

didaktických metód a princípov. Výraznú úlohu zohrávajú bariéry, a jednou z nich je veľký 

počet študentov na prednáškach a seminárnych cvičeniach. Je nevyhnutné vytvoriť 

podmienky pre spätnú väzbu, priestor pre diskusiu, mať dostatok technického vybavenia 

v učebniach (dataprojektor, notebooky, príp. meotar). Učebnice sú plné faktov, chýbajú v nich 

praktické príklady v prepojení s praxou. Kurikulá vyžadujú skôr memorovanie, než 

pochopenie.  V pedagogickej praxi sa žiada podporovať e-learningové vzdelávanie, 

presadzovanie inovatívnych metód zo strany učiteľov a využívanie ďalších didaktických 

metód v zmysle skvalitňovania výučby. 

Doporučuje sa kontinuálne vzdelávanie vysokoškolských učiteľov, ktorí sa podieľajú na 

príprave študentov ošetrovateľstva. Pri stálom obrovskom raste informácii súvisiacich so 

zdravotnou starostlivosťou možno v budúcnosti očakávať lepšie vedomosti u študentov a tým 

i efektívnejšiu klinickú ošetrovateľskú prax. 
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EFEKT A VÝZNAM PORODNÍ ASISTENTKY PŘI EDUKACI DOSPÍVAJÍCÍCH  

O REPRODUKČNÍM A SEXUÁLNÍM ZDRAVÍ 

 

Ivana Lamková, Ludmila Lamplotová 

Univerzita JEP v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a 

porodní asistence, ČR. 

 

Souhrn  

Předmětem příspěvku je komparace výsledků edukace porodní asistentky v klinické praxi 

s edukací učitelů základních škol v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví dospívajících, 

která proběhla v roce 2012 v rozsahu 3 vyučovacích hodin rámci výuky předmětu Občanské a 

rodinné výchovy v 8. ročnících základní školy. Za použití metody nestandardizovaného 

dotazníku pro dívky a chlapce, který obsahoval znalostní otázky z oblasti anatomie a 

fyziologie dospívajících, hygieny, antikoncepce a pohlavně přenosných chorob byla získána 

kvantitativní data ve dvou souborech od každé ze tří výzkumných skupin respondentů (1. před 

edukací, 2. v odstupu 3 měsíců po edukaci), která identifikovala chybovost odpovědí 

respondentů v jednotlivých skupinách. Meziskupinovou komparací respondentů dokazujeme, 

že úspěšnost porodní asistentky ve výuce je prokazatelně vyšší, než učitelů základní školy 

(prokazatelnější u edukace dívek). Žáci byli mj. k porodní asistentce otevřenější bez ohledu na 

pohlaví, přístupnější k diskuzi a dotazování, v menší míře zlehčovali problematiku z důvodu 

přítomnosti studu. 

 

Klíčová slova 

Porodní asistentka, reprodukční a sexuální zdraví, kompetence, dospívání, edukace 

 

Úvod 

Problém způsobu a obsahu edukace dospívajících v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví 
na základních školách se vine jako červená nit naším školstvím mnoho let. V zásadě by se 
problematika tohoto tématu je možno shrnout do vzorce 3W (Who→What→When). Postoj a 
ochota učitelů angažovat se v této oblasti je ambivalentní, neboť učitel základní školy se často 
obává o svou prestiž a autoritu u žáků v rámci ostatních jím vyučovaných předmětech. Velmi 
diskutovanou oblastí výchovy v této oblasti je rovněž rozsah informací, kterých se má žákovi 
dostat v rámci výuky na základní škole. Okamžik zahájení procesu dospívání je zakódován v 
genetické výbavě, částečně jej však mohou uspíšit či oddálit i sociální podmínky nebo výživa 
(Janošová, 2008, str. 196). Všechny tyto faktory jsou určujícími faktory pro volbu rozsahu 
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informací o reprodukčním a sexuálním zdraví, zároveň by měly však zohlednit i individuální 
potřeby jednotlivých žáků. Některé studie a metodiky se snaží o celostní řešení problému 
obsahu výuky reprodukčního a sexuálního zdraví (Janiš, 2011). 
 

Cíle práce 

Pomocí komparační studie v klinické praxi ověřit efektivitu edukace dospívajících v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví porodní asistentkou resp. učitelem základní školy. Zjistit, 

zda odborník z praxe má vyšší míru úspěšnosti než učitel základní školy. 

Hypotézy: 

H1 Znalosti dívek v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví jsou vyšší než chlapců 

H2 Znalosti respondentů se po edukaci zvýší o více než o 1/3 

H3 Efektivita edukace porodní asistentkou je výrazně vyšší než učitelem základní školy 

 

Soubor a metodika 

K výzkumu byl zvolen skupinový výběr respondentů s následnou stratifikací (souhlas vedení 

školy, žák 8. ročníku), žáci byli poté v zájmu vyhodnocení nominálně rozděleni do dvou 

podskupin (chlapci, dívky) se zachováním výchozí skupiny. Tři, resp. šest skupin respondentů 

bylo statisticky srovnatelných. Celkově se výzkumu zúčastnilo 94 respondentů. 

Bylo osloveno 15 ředitelů základních škol v Ústeckém kraji k účasti na výzkumu. 

Z přihlášených 10 byly náhodně vybrány tři k realizaci výzkumu, dvě k provedení pilotní 

studie, která byla úspěšně provedena v září 2012. Na samotném výzkumu se podílely vždy po 

jedné třídě osmého ročníku tři školy, přičemž losováním byla určena třída, kde prováděla 

edukaci porodní asistentka. Ve druhých třídách vyučoval pedagog se speciálním kurzem 

k výuce občanské výchovy a bez speciální přípravy. Po dohodě s pedagogy byl zvolen rozsah 

edukace, výukové metody byly ponechány na jednotlivých vyučujících. 

Nestrukturovaný dotazník obsahoval 17 otázek uzavřených polytomických, zjišťujících 

rozsah vědomostí respondentů v oblasti anatomie a fyziologie dospívajících (1-6), hygieny (7-

8), antikoncepce (9-14) a pohlavně přenosných chorob (15-17). Dotazník D1 byl použit 

v polovině září 2012 před edukací, stejná verze dotazníku D2 tři měsíce po edukaci. Tak byla 

provedena evaluace v prosinci 2012 - druh výzkumu, který zjišťuje, měří, porovnává a 

vysvětluje data, která charakterizují stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy (Průcha, 

2003, s. 35-54). 

Pro podrobné vyhodnocení dotazníků byla ve spolupráci se zúčastněnými pedagogy 

vytvořena škála pro měření úspěšnosti/neúspěšnosti správných a chybných odpovědí. 
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100 % - 90 %  výborně 

89 % - 75 %  velmi dobře 

74 % - 50 %  dobře 

49 % - a méně  nevyhovující 

 

Výsledky a interpretacia 

Třídy byly kódovány označením 8.A (edukoval učitel bez odborné přípravy), 8.B 

(edukátorem porodní asistentka) a 8.C (vyučující s odbornou přípravou). V detailním rozboru 

dat byly komparovány dívky před a po edukaci, chlapci před a po edukaci, vzájemně 

jednotlivé třídy a v závěru celkový efekt edukace pro všechny respondenty. Dílčí výsledky 

jednotlivých odpovědí jsou zřejmé na grafech 1-4. 

Z výsledků dotazníkového šetření před edukací, tj. dotazník D1- září bylo zjištěno, že v první 

části dotazníku si lépe vedly dívky, chlapci měli větší znalosti v druhé a třetí části. Nejlépe 

dopadly znalosti hygieny, poté antikoncepce a pohlavních nemocí, nejhůře oblast anatomie. 

 

 
Graf 1 Výsledky dívek v jednotlivých třídách mezi sebou – září 2012 

 

Největší chybovost u skupiny dívek B byla zjištěna u otázky z oblasti hygieny č. 7 (použití 

menstruačního tampónu), další oblastí s nižší znalosti byla anatomie č. 5 a znalosti o umělém 

přerušení těhotenství č. 14. 
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Graf 2 Výsledky dívek v jednotlivých třídách mezi sebou – prosinec 2012 

 

Chybovost přetrvává u skupiny A a C v oblasti znalostí o umělém přerušení těhotenství, 

menší nedostatky přetrvávají v problematice anatomie č 3. a hygieny č. 8.  

 

 
Graf 3 Výsledky chlapců v jednotlivých třídách mezi sebou – září 2012 

Chybovost u skupiny chlapců se jeví především u otázek z oblasti anatomie č 2-4, fyziologie 

č. 6 (poluce) a znalosti interrupce č. 14. 
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Graf 4 Výsledky chlapců v jednotlivých třídách mezi sebou – prosinec 2012 

 

Znalosti radikálně zlepšeny, přetrvává nižší znalost v oblasti anatomie č. 2-4. 

Obě skupiny (chlapci i dívky) prokazují chybovost ve znalostech přenosu HIV (č. 17), která 

se po edukaci zlepšila o 20 %. 

Komparací výsledků dotazníkového šetření pomocí Me (statistický meridián) před edukací 

(D1) a po edukaci (D2) bylo dokázáno, že ve všech zkoumaných skupinách došlo 

k významnému zlepšení (Me 14 - 41), přičemž nejúspěšnější byla skupina 8.B chlapci a 

nejméně úspěšná skupina 8.A dívky. Celkově lze hodnotit jako nejúspěšnější třídu 8.B, se 

kterou pracovala porodní asistentka. Velmi pozitivní je zjištění 100 % znalosti chlapců u 

otázky č. 12 a 16 týkající se ochrany před nežádoucím otěhotněním partnerky – užíváním 

prezervativu, resp. jako prostředku proti pohlavním nechorobám. Tento výsledek u 

sledovaných respondentů je odlišný od zdroje literatury, kde se uvádí, že nejčastější ochranou 

před otěhotněním partnerky je dle chlapců i dívek přerušovaná soulož (Marádová, 2000). 

 
Tabulka 1 Evaluace edukace vyhodnocením chybovosti odpovědí D1 a D2 pomocí Me 

 
8.A 8.B 8.C 

D1 Me D2 Me D1 Me D2 Me D1 Me D2 Me 

dívky 64 78 65 87 63 77 

chlapci 50 70 50 91 55 79 
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Vyhodnocení hypotéz: 

H1 Znalosti dívek v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví jsou vyšší než chlapců 

Znalosti dívek před výukou byly lepší pouze v první části dotazníku, zbývající dvě třetiny 

jsou výsledky neprůkazné. V D2 celkově lépe odpovídali chlapci (viz graf 1-4, tabulka1). 

H1 nelze potvrdit. 

H2 Znalosti respondentů se po edukaci zvýší o více než o 1/3 

Realizovanou edukací se znalosti ve všech skupinách a kategoriích zlepšily v průměru o 31 

%. 

H2 je možno přijmout. 

H3 Efektivita edukace porodní asistentkou je výrazně vyšší než učitelem základní školy 

Efektivita edukace jednotlivých edukujících je nesporná, u 8.A se v průměru zvýšil Me o 17, 

8.B o o 32 a 8.C o 19. Neprokázala se výrazný efekt u učitele s odbornou přípravou (8.A) a 

bez odborné přípravy (8.C), ale výsledek porodní asistentky je výrazně vyšší. 

H3 je možno přijmout. 

Lze tedy konstatovat, že dvě hypotézy byly potvrzeny, jednu hypotézu bylo nutno zamítnout. 

 

Závěr 

Ze získaných dat je možno vyvodit, že edukační činnost učitelů i porodní asistentky je nutno 

zaměřit na správnou terminologii pohlavního ústrojí dospívajících chlapců a dívek, aby obě 

skupiny zvládly pojmosloví svého, ale i opačného pohlaví. Dále byla identifikována potřeba 

zaměřit se hlavně u dívek na problematiku zvládání správné hygieny menstruačního cyklu a 

s tím spojených možných zdravotních komplikací. Celkově lze hodnotit výsledky edukační 

aktivity jako dobré u dívek, resp. velmi dobré u chlapců. 

Mýty o přenosu HIV přetrvávají u respondentů i po edukaci o způsobech a podmínkách 

přenosu pohlavních chorob. Zjištěný výsledek koresponduje publikovaným výzkumem 

Swansona (2010). 

Postoje k sexualitě mladých lidí v České republice lze charakterizovat jako obecně tolerantní, 

ale mění se v závislosti na náboženském přesvědčení lidí. Někteří odpůrci sexuální výchovy 

tvrdí, že rodina by měla být jedinou institucí poskytující mladým lidem tyto informace 

(dostupné na http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/SexEd/SexEd.html#3.5). 

Činnost porodní asistentky v oblasti komunitní péče je v ČR zatím nedoceněná, a výzkum 

ukazuje, že by mohla (vzhledem ke svým uznaným kompetencím a erudici získané praxí) 

převzít významnou úlohu jako edukátorka v oblasti výchovy k reprodukčnímu a sexuálnímu 

zdraví. 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/SexEd/SexEd.html#3.5


146 
 

Seznam bibliografických odkazů 

JANIŠ, K. a kol. 2011. Výchovně vzdělávací program o dospívání a menstruaci. vyd. 1. Zlín: 

DMD agency s. r. o, 2011. 43 s. ISBN: neuvedeno 

JANOŠOVÁ, P. 2008. Dívčí a chlapecká identita. vyd. 1. Praha : Grada  Publishing a.s., 

2008. 285 s. ISBN: 978-80-247-2284-9 

KEY, W. - PARKER, R. [edit. 2006] A European partnership to promote the sexual and 

reproductive health and rights of young people. [cit. 2013-03-02]. Dostupné na 

http://www2.hu-berlin.de/sexology/ BIB/SexEd/SexEd.html#3.5 

MARÁDOVÁ, E. 2000. Rodinná výchova – zdravý životní styl. vyd. 1. Praha: Fortuna, 2000. 

118 s. ISBN: 80-7168-643-3 

PRŮCHA, J. 2003. Pedagogický výzkum: Uvedení do teorie a praxe. vyd. 1. Praha : 

Karolinum, 2003. 132 s. ISBN: 80-7178-772-8 

SWANSON, B. 2010. ANACS Core Curriculum HIV/AIDS Nursing. vyd. 1., Chicago: 

University of Illinois, 2010. 444 s. ISBN: 978-0-7637-5459-4 

 

Kontaktní adresa autorky 

Ivana Lamková 

Fakulta zdravotnických studií 

Univerzita J.E.Purkyně 

Velká Hradební 13 

434 01 Ústí nad Labem 

ivana.lamkova@ujep.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
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Souhrn 

Klimakterium je pro ženu nesnadným obdobím, neboť v časovém sledu postupně vznikají a 

manifestují různé změny, které nemusí žena vždy vnímat pozitivně. Symptomatologie 

menopauzy a klimakteria je velmi rozmanitá a ženy více či méně ovlivňuje, čímž se 

bezprostředně dotýká kvality jejich života. Klimakterické potíže lze úspěšně ovlivnit 

hormonální léčbou, která není vždy akceptovatelná pro všechny ženy. Průzkumná práce se 

zabývá zhodnocením a porovnáním účinků hormonální terapie s přírodními preparáty, které 

mají podobný účinek na obtíže spojené s menopauzou. Respondentky se subjektivně vyjadřují 

k míře somatických a psychických změn, udávají  potíže, které nejvíce ovlivňují jejich 

celkový stav, dále hodnotí efektivnost aplikované terapie a v případě změny léčby (z 

hormonální na nehormonální či naopak) uvádí faktory, které k této změně vedly. 

 

Klíčová slova 

Klimakterium, syndrom, hormonální substituce, přírodní preparáty, kvalita života 

 

Úvod 

Lidský věk se objektivně prodlužuje, u žen je to za poslední století takřka o 30 let. Průměrná 

délka života ženy se udává 82,2 roku (Eurostat, 2010), mezní hranice ženské reprodukce – 

tzv. menopauza, se však objevuje kolem 50. roku věku ženy. V praxi to znamená, že celých 

30 let prožije žena v postmenopauzálním období, které díky vegetativním, orgánovým, 

metabolickým a psychickým změnám snižují kvalitu jejího života. Klimakterium je pro ženu 

nesnadným obdobím, neboť v časovém sledu postupně vznikají a manifestují různé změny, 

které nemusí žena vždy vnímat pozitivně. Symptomatologie menopauzy a klimakteria je 

velmi rozmanitá a ženy více či méně ovlivňuje, čímž se bezprostředně dotýká pocitu zdraví a 

pohody. S příznaky klimakteria si současná medicína odkáže s přehledem poradit, k dispozici 

jsou hormonální preparáty nahrazující vyhasínající či vyhaslou ovariální sekreci nebo tzv. 

fytoestrogeny, látky přírodní povahy podobající se přirozeným estrogenům. Hormonální 

substituční terapie a její dopad na ženské zdraví je vděčným námětem mnoha debat, kdy 



148 
 

odborníci diskutují nad přínosem a riziky léčby. Jednoznačně největší efekt přináší svým 

uživatelkám v léčbě vegetativních obtíží (Fait, 2004). Hormonální terapie má pozitivní vliv na 

kardiovaskulární rizikové faktory - zlepšuje lipidový profil, glykémii, index aterogenity, BMI 

a diastolický krevní tlak. Protektivní vliv má podávání hormonálních přípravků na úbytek 

kostní hmoty v oblasti bederní páteře, avšak pozitivní vliv na krček kosti stehenní se 

neprokázal (Šormová, Donát, 2004). Příznivé účinky se též potvrdily u lokálně podávaných 

preparátů a to především na močové obtíže a na rekurentní infekce dolních cest močových. 

Kontinence výrazně ovlivněna nebyla (Hejlová, Živný, 2004). Rizika užívání HRT jsou 

všeobecně známá - zvýšení incidence karcinomu prsu při jejím dlouhodobém užívání, riziko 

tromboembolické nemoci nebo riziko cévní mozkové příhody. Pod vlivem některých ne příliš 

pozitivních zjištění je nutno hledat alternativní prostředky pro léčbu klimakterických potíží. 

V ženské populaci je, a bude i do budoucna, mnoho žen, pro které bude paušálně nabízená 

hormonální terapie ze zdravotních důvodů kontraindikovaná nebo tuto budou z přesvědčení 

odmítat. Takovouto alternativou hormonální substituční terapie jsou fytoestrogeny, látky 

rostlinné povahy a svoji strukturou velmi podobné estradiolu. Klinické zkušenosti s výše 

uvedenými látkami jsou prokázány v prevenci osteoporózy (Lydeking-Olsen et al, 2004), 

kardiovaskulárních onemocnění, nepravidelného krvácení, zhoubných onemocnění (Matthai 

et al., 2003) a v neposlední řadě též vegetativních příznaků, především návalů horka 

(Albertazzi, Pansini et al., 2001). Řada autorů a odborníků se však k efektu fytoestrogenů 

staví skepticky a ačkoliv nejsou závěry mnoha prací o vlivu fytoestrogenů na lidské zdraví 

jednoznačné pozitivní, v jejich prospěch hovoří fakt, že jsou hlavní součástí stravy asijských 

populací po celé věky bez výrazných negativních zdravotních důsledků. 

 

Cíl práce 

Cílem práce je zhodnotit vliv hormonální substituční terapie na klimakterické obtíže a 

 porovnat jejich účinnost s nehormonálními preparáty, které jsou ženám běžně dostupné 

v prodejní síti  lékáren. Dalším cílem je zjistit důvody, které ženy vedly ke změně léčby (z 

hormonální k nehormonální či naopak). 

Soubor a metodika 

Soubor respondentek tvořilo 50 žen užívajících hormonální substituční terapii a 50 žen 

užívajících přírodní preparáty. Jednalo se o soubor výběrový a výběrovými kritérii pro 

zařazení ženy do zkoumaného souboru bylo věkové období odpovídající nástupu klimakteria 

a jedna z možných forem léčby vzniklých obtíží. Nejmladší z respondentek bylo 44 let, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DAlbertazzi%2BP,%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXd0%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Albertazzi%2520P%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhgespn3KteoUmP4He_gGVUGSvaJDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DAlbertazzi%2BP,%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXd0%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Pansini%2520F%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhhId1PxDWzYMls9K7ZVjCRyIsVudA
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nejstarší 66 let. Typickou respondentkou byla žena 55-letá, užívající buď hormonální nebo 

nehormonální přípravky. Ženy byly osloveny formou nestandardizovaného dotazníku, který 

určuje výskyt a míru jednotlivých obtíží, dále oblast položek zaměřující se na samotnou léčbu, 

a které z obtíží byly léčbou ovlivněny. Dále jsme se zaměřili na možnou změnu preparátu 

(hormonálního za nehormonální, nebo naopak) s uvedením důvodu ke změně vedoucí. 

Částí dotazníku jsme se inspirovali hodnotící technikou Menopausal rating scale - MRS - 

stupnicí výskytu a míry klimakterických obtíží, která byla validována v průběhu let výzkumu 

mnoha institucemi – Organon, univerzity v Münster a v Berlíně, ZEG Berlín nebo Schering 

AG. Zjištěná data byla vyhodnocena pomocí popisné (deskriptivní) statistiky s využitím 

absolutních a relativních četností. 

 

Výsledky a interpretace 

Jak již bylo uvedeno výše předmětem zájmu byly dva soubory respondentek užívajících 

hormonální substituci (50 žen) a nehormonální preparáty (50 žen), v celkovém počtu 100 

respondentek. Z analýzy dostupných dat vyplynula následující fakta. 

Věkové rozmezí zkoumaného souboru bylo od 44 let do 66 let. Dvě respondentky byly 

předčasně v klimaktériu díky operačnímu zákroku a nejčastěji se ženy nacházely 

v klimaktériu průměrně 4 roky. 

V položce uvádějící výčet somatických a psychických změn měly možnost ženy uvést 

intenzitu potíží takto: 0 nevyskytuje se, 1 vyskytuje se mírně, 2 vyskytuje se střední intenzitou 

a 3 vyskytuje se intenzivně. V  oblasti somatických obtíží nejvíce respondentek (51 %) 

uvádělo návaly horka a to s intenzitou 2 – střední, následovalo noční pocení u 39 % 

respondentek opět s intenzitou 2 a jako třetí v pořadí ženy uvedly palpitace ve 37 případech 

(37 %). Vezmeme-li údaje pouze dle intenzity, tak jako nejvíce intenzivní – hodnotou 3 

uváděly respondentky návaly horka (25 %) a noční poty (21 %). Jako velmi mírné bylo 

uváděno snížení výkonnosti (37 %), inkontinence (32 %) a problémy s vlasy a nehty (28 %). 

Pro zajímavost s hodnotou 0 – nebyly zaznamenány: přecitlivělost prsů (73 %), poruchy 

menstruace a kožní změny shodně v 55 %. 

V oblasti psychických změn nejvíce respondentek (40 %) uvádělo podrážděnost, dále 

nespavost ve 38 % a problémy se soustředěním a pamětí ve 37 %. Všechny položky byly 

v intenzitě 2 – střední. 

Dle míry intenzity uváděly respondentky toto: jako mírné vnímaly ženy nejvíce plačtivost a 

únavu, obojí ve 36 %. Dále shodně po 35 % deprese, smutek a výkyvy nálad. Dále byly 

uváděny poruchy se soustředěním a pamětí (31 %) a úzkost (30 %). Střední intenzitou 2 - již 
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výše uvedená podrážděnost (40 %), nespavost (38 %), problémy se soustředěním a pamětí (37 

%). Další v pořadí byly uvedené výkyvy nálad (30 %) a nezájem o sex (30 %). Nejvíce 

intenzivně – hodnotou 3 hodnotily respondentky ztrátu zájmu o sex a to ve 21 % a nespavost 

(18 %). Jako zajímavost uvádíme nulovou hodnotu pro depresi a smutek a to v 51 %. 

V odpovědi na položku, které potíže jsou užívanou léčbou nejvíce ovlivněny odpovídaly 

respondentky následovně: ve skupině hormonální léčby se nejvíce dařilo ovlivnit návaly 

horka a noční pocení, ve skupině nehormonální léčby jsou to nejvíce návaly horka, noční 

pocení, palpitace a nespavost. 

Co se týče spokojenosti s efektem léčby – ze souboru HRT uvedlo spokojenost 46 z 50 žen, 

v souboru nehormonálních léků je spokojenost ve 29 případech, nespokojenost uvedlo 21 žen. 

Důvody nespokojenosti byly v souboru HRT následující: očekávání větší účinnosti ve dvou 

případech a po jednom nespokojenost s účinky a malé spektrum potíží, které HRT ovlivnila. 

V souboru nehormonálních preparátů 21 respondentek očekávalo lepší efekt léčby. 

Poslední položkou bylo zjištění zda došlo ke změně preparátů z hormonálního na 

nehormonální a naopak. Respondentky odpovídaly takto: z celkového souboru změnilo léčbu 

31 respondentek, z toho 8 žen, z nehormonálních na hormonální léčiva, z důvodu 

nespokojenosti s účinností přírodních preparátů. U 23 respondentek došlo ke změně 

z hormonální léčby na nehormonální z důvodů zdravotních kontraindikací, v 6-ti případech 

byl uveden výskyt zánětu žil, u 5-ti případů hypertenze, u 3 respondentek se vyskytla 

nevolnost, bolest prsů a nárůst hmotnosti. Z dalších důvodů byly uvedeny jedenkrát plicní 

embolie a ve dvou případech zhoršení migrény. 

 

Závěr 

Respondentky si nejvíce stěžují na somatické změny typu návaly horka, noční pocení a 

palpitace, z psychických potom na podrážděnost, nespavost a poruchu soustředění či pamětí. 

Všechny tyto potíže lze s úspěchem řešit jak hormonální tak nehormonální léčbou, avšak 

hormonální substituce vykazuje větší efektivitu než léčba nehormonální. Léčba 

klimakterických obtíží vyžaduje velmi individuální přístup a neustálé obnovování a 

doplňování anamnestických údajů, neboť změna zdravotního stavu je nejčastějším důvodem, 

kdy je žena nucena změnit hormonální léčbu za léčbu nehormonální. 
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OVPLYVNENIE BOLESTI FYZIOTERAPIOU U PACIENTA S GONARTRÓZOU 

 

Daniela Letašiová, Elena Žiaková 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií, katedra fyzioterapie, SR. 

 

Súhrn 

Cieľ: Zhodnotiť efektívnosť a mieru ovplyvnenia bolesti u pacientov s diagnózou gonartróza 

prostriedkami kinezioterapie a konkrétnymi elektroliečebnými procedúrami. 

Súbor: Monitorovaný súbor  tvorilo 40 pacientov s diagnózou gonartróza oboch pohlaví. Vek 

respondentov sa pohyboval v rozmedzí od 35-72 rokov. 

Metódy: Prospektívna štúdia, ktorá využíva metódy porovnávania, merania a hodnotenia. 

Výber pacientov bol zámerný. V rámci terapie boli použité nasledovné techniky: polohovanie, 

mobilizácia, mäkké techniky, PIR,  aktívne cvičenie aj s využitím rôznych pomôcok 

a elektroliečebné procedúry. 

Výsledky: Po dvojmesačnej fyzioterapeutickej liečbe, ktorú monitorovaní respondenti 

absolvovali v počte 10-krát, udávalo po absolvovaní elektroterapie 17 pacientov zo 40 

zníženie bolesti v postihnutom kolennom kĺbe. Najviac pacientov udáva bolesť na hranici 2-4. 

Následne po 2 mesačnej pauze tí istí respondenti absolvovali cielenú kinezioterapiu, pričom 

nastalo zvýšenie počtu respondentov z počtu 9 na 33, ktorí udávali bolesť 2-4 podľa VAŠ. Po 

celkovom ukončení kinezioterapie viac ako 32 % monitorovaných pacientov vykazovalo 

výrazné zlepšenie pohyblivosti (o viac ako 10°). Až 69 % pacientom poskytnutá 

fyzioterapeutická liečba pomohla zlepšiť ich zdravotný stav.  

Záver: Predkladané zistenia poukazujú na to, že komplexná fyzioterapia okrem pozitívneho 

vplyvu na somatické poruchy, významne pôsobí nielen na zmiernenie bolesti chorého, ale aj 

priaznivo ovplyvňuje sociálne prostredie pacienta a jeho kvalitu života. 

 

Kľúčové slová 

Gonartróza, bolesť, rehabilitácia. 

 

Úvod 

Gonartróza, degeneratívne ochorenie kolenných kĺbov, je najčastejšou formou artrózy. 

Vyskytuje sa až u 80 % ľudí nad 60 rokov, takže možno konštatovať, že ide aj o najčastejšie 

sa vyskytujúce ortopedické ochorenie pohybového ústrojenstva. Ochorenie znižuje celkovú 
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mobilitu a funkčnú kapacitu chorého, čo sa prejavuje v trvalom znížení kvality života 

a v pokročilom štádiu je i príčinou invalidity. 

 

Charakteristika ochorenia 

Gonartróza (gonarthrosis) je nezápalové, degeneratívne, pomaly progredujúce ochorenie 

kolenných kĺbov, charakterizované zánikom kĺbnej chrupavky. Postihuje nielen chrupavku,  

ale aj všetky periartikulárne štruktúry vrátane subchondrálnej kosti, synoviálnej membrány, 

kĺbneho púzdra, ligamient a priľahlých svalov. Rovenský (2004) uvádza: „Väčšinou sa 

vyskytuje obojstranne. Častejší je výskyt artrózy mediálneho femorotibiálneho 

kompartmentu, na podklade ktorej sa vyvíja typická varózna deformácia kolena. Skoro 

rovnako časté je aj postihnutie patelofemorálneho kompartmentu.“ K degradačným zmenám 

sa pripájajú aj zápalové procesy v synoviálnej membráne (Vojtaššák, 1998, s. 43). 

Podkladom vzniku primárnej gonartrózy je hlavne genetická predispozícia a chronické 

mechanické preťaženie, často spojené s nadváhou. Sekundárne vzniká po traume, operácii 

alebo zápaloch. 

Rozlišujeme 2 fázy ochorenia: 

1. Fáza kompenzácie  - pacient je takmer bez ťažkostí 

2. Fáza dekompenzácie - bolesti (pri záťaži, neskôr aj pokojové a nočné), opuch, 

zateplenie a zhrubnutie kĺbu, synovitída, krepitus, obmedzenie hybnosti kĺbu (flexie), 

zmeny osového postavenia DK (genua vara), atrofia svalstva (m. quadriceps, najmä m. 

vastus medialis), poruchy stability KK, bolestivé kĺbne púzdro a entezopatie (lig. 

patellae, pes anserinus), kontraktúry (Vojtaššák, 1998, s.46). Pozitívny býva 

Trendelenburgov príznak. 

 

Liečba a prevencia ochorenia 

Všeobecne môžeme rozdeliť liečbu gonartrózy na: 

7. konzervatívnu: 

• nefarmakologickú - režimové opatrenia, cielená kinezioterapia, fyzikálna liečba a 

kúpeľná liečba; 

• farmakologickú - analgetiká, nesteroidné antireumatiká (NSA), kortikoidy, 

chondroprotektíva a antiflogistiká; 

8. chirurgickú – osteotómia, zákroky na mäkkých tkanivách, čiastočná alebo totálna 

endoprotéza kolenného kĺbu. 
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Cieľom všetkých liečebných zásahov je tlmiť alebo odstrániť bolesť, zachovať funkciu kĺbu a 

ovplyvniť progresiu ochorenia. Pacienta s gonartrózou treba informovať o podstate a priebehu 

ochorenia, o možnostiach liečby a o potrebe jeho aktívnej spolupráce, najmä pri dodržiavaní 

všeobecných opatrení, ktoré mu uľahčia prekonať ťažkosti spojené s ochorením. Prevencia je 

možná predovšetkým pri sekundárnych formách gonartrózy, kde je odstrániteľná primárna 

príčina (Vojtaššák, 1998, s. 47). 

 

Fyzioterapia 

 Z hľadiska fyzioterapie je nutné poznať, v ktorej fáze ochorenia sa pacient nachádza, či vo 

fáze kompenzácie (obdobie relatívneho pokoja) alebo dekompenzácie („zakútnenia“) 

ochorenia. Na liečbu sa v súčasnosti využíva pohybová liečba, prostriedky fyzikálnej terapie a 

kúpeľná liečba. Dôležitá je aj protetická starostlivosť o pacienta a ergoterapia. Niekedy je 

nevyhnutná chirurgická liečba, po ktorej je tiež nutná kvalitná rehabilitácia. 

 

Liečebná rehabilitácia 

Hlavným cieľom pohybovej liečby pri gonartróze je udržanie rozsahu pohybu, svalovej sily, 

svalovej rovnováhy a zlepšenie celkovej kondície chorého. Už v začiatočných štádiách 

osteoartrózy váhonosných kĺbov sa zjaví nerovnováha svalov bedrového a kolenného kĺbu, 

ktorej výsledkom je nesprávny pohybový stereotyp. Indikátorom vhodnosti používaného 

režimu cvičenia je bolesť - zásadou je cvičiť do bolesti. Pri dekompenzovanej gonartróze je 

najdôležitejšie zachovanie kľudového režimu s polohovaním končatiny. Neskôr, tak ako aj po 

chirurgickej liečbe, začíname postupne s izometrickým cvičením m. quadriceps, 

najdôležitejšia je plná aktivita posledných 15 st. extenzie, ktorú prevádzajú mm.vasti. Vhodné 

je využitie mäkkých techník, mobilizácie, aktívnych a pasívnych cvičení, PIR, AGR. (Gúth, 

2004). Nenahraditeľné je cvičenie v odľahčení – v závese alebo vo vodnom prostredí. V 

stabilizovanom štádiu je indikované aeróbne cvičenie, najlepšie chôdza. Čoraz viac sa aj u 

pacientov s gonartrózou využívajú senzomotorické – rovnovážne cvičenia s využitím úsečí, 

bossu, fitlopty apod., chôdza po špičkách, po pätách, dozadu. (Zezulková, 2006). Dôležitý je 

aj nácvik správneho stereotypu chôdze, pri používaní barlí volíme radšej obojstrannú oporu 

ako prevenciu preťažovania a bolestí L chrbtice. Po každom cvičení zaraďujeme relaxáciu 

(napr. dýchacie cvičenia, autogénny tréning). 
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Fyzikálna terapia 

Cieľom fyzikálnej liečby pri gonartróze je dosiahnutie analgetického a vazodilatačného 

účinku, podpora metabolizmu, aktivácia alebo relaxácia kostrového svalstva, prípadne 

urýchlenie hojivých a regeneračných procesov v organizme. 

Z elektroterapie možno využiť galvanizáciu, DDP, elektroanalgéziu – TENS a IP. Výborne sa 

osvedčila aplikácia UZ, magnetoterapia, na zmäkčenie jaziev biolampa. Na bolesť pri 

gonartróze sa tiež osvedčila akupunktúra. V stabilizovanom štádiu aplikujeme pozitívnu 

termoterapiu ako parafínové zábaly, vlhké teplé zábaly, z hydroterapie čiastočné alebo 

celkové peloidné, minerálne, prísadové či perličkové kúpele. Pri zápalových procesoch sa 

hypertermickým procedúram vyhýbame a lokálne aplikujeme kryoterapiu. Vhodná je aj 

ionoforéza - vpravovanie liečiva vo forme masti, krémov alebo gélov (napr. NSA gélov) do 

tkanív prostredníctvom galvanického prúdu, prípadne UZ. (Hromádková, 1999; Šajter, 2005). 

Kúpeľná liečba je stále dôležitou súčasťou dlhodobého liečebného plánu gonartróz. Po 

balneoterapii ustupuje nočná i kľudová bolesť, zmierňuje až ustupuje bolesť pri zaťažení a 

štartovacia bolesť. Pozitívny účinok trvá niekoľko mesiacov, pričom sa výrazne znižuje aj 

spotreba NSA. (Petr, 2004, s. 103-110) 

 

Cieľ práce 

Cieľom prieskumu bolo osloviť pacientov zdravotníckych zariadení s diagnózou gonartróza a  

zistiť vplyv a mieru ovplyvnenia bolesti a rozsahu pohybu u pacientov po absolvovaní 

konkrétnych elektroliečebných procedúr a kinezioterapie. 

 

Súbor a metodika 

Oslovili sme 40 pacientov s diagnózou gonartróza navštevujúcich FRO (NÚRCH Piešťany, 

Galenos Hlohovec, Slovenské liečebné kúpele Piešťany). 

Formou dotazníka sme zistili od pacientov všetky potrebné údaje. 

Predpokladáme, že účinkom elektroliečebných procedúr sa bolestivosť v postihnutom KK 

zníži. 

Predpokladáme, že prostredníctvom kinezioterapie možno dosiahnuť zníženie bolestivosti 

a zvýšenie rozsahu pohybu v KK. 

Na hodnotenie bolesti sme použili vizuálnu analogickú škálu s hodnotami od 0 do 10, pričom 

hodnota 0 zodpovedá žiadnej bolesti a hodnota 10 najväčšej znesiteľnej bolesti. 

Na zhodnotenie rozsahu pohybu v kolennom kĺbe sme využili metódu SFTR. V úvode liečby 

boli pacientom aplikované elektroliečebné procedúry (IP, TENS, UZ a magnetoterapia 
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celkovo10x). A následne po dvojmesačnej pauze sme u tých istých pacientov zahájili 

kinezioterapiu, v rámci ktorej sme využili mäkké techniky, mobilizáciu, polohovanie, PIR a 

aktívne cvičenie, u niektorých pacientov bola indikovaná aj hydrokinezioterapia. Pri cvičení 

boli využívané rozličné pomôcky ako napr. overbal, theraband, fitlopta. 

 

 
Graf 1Vek pacientov 

 

Gonartróza sa objavila najviac u oslovených pacientov vo veku 60 - 69 rokov a to až 40% 

(graf 1). 

 

 
Graf 2 Absolvovaná elektroliečba 

 

Z jednotlivých druhov elektroterapie bola u daných respondentov najviac využitá aplikácia 

TENS (58%) a interferenčných prúdov (22%) (graf 2). 
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Graf 3 Miera bolesti pred a po elektroterapiou podľa VAŠ 

 

Miera bolesti po absolvovaní elektroterapie sa podľa VAŠ zjavne znížila. Prírastok v počte 

pacientov (13) nastal hlavne pre bolestivosť stupňa 2 a 3, čo je mierna bolesť podľa vizuálnej 

analogickej škály. Najväčší úbytok v počte pacientov nastal pre bolestivosť stupňa 4 

(5 pacientov) a stupňa 7 (8 pacientov) podľa VAŠ (graf 3). 

 

 
Graf 4 Rozsah pohybu v kolennom kĺbe pred a po elektroterapii 
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Rozsah pohybu, flexie, v kolennom kĺbe sa meral goniometricky pred a po absolvovaní 

elektroterapie. Pred absolvovaním elektroterapie malo najviac pacientov  flexiu v kolennom 

kĺbe od 61° do 90° (22 pacientov), po elektroterapii bolo najviac respondentov s flexiou v KK 

od 91° do 120° (24 pacientov). 

   
Graf 5 Výkon bežných denných činností po ukončení elektroterapie 

 

Až 52% oslovených uviedlo, že ich bolesť pri bežných denných činnostiach obmedzuje menej 

(graf 5). 

 
Graf 6 Miera bolesti pred/po LTV podľa VAŠ 
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Miera bolesti po absolvovaní LTV sa podľa VAŠ znížila. Prírastok v počte pacientov (24) 

nastal hlavne pre bolestivosť stupňa 2 až 4 podľa 10 stupňovej vizuálnej analogickej škály. 

Najväčší úbytok v počte pacientov nastal pre bolestivosť stupňa 8 (6 pacientov) a stupňa 9 

(6 pacientov) podľa VAŠ (graf 6). 

  
Graf 7 Rozsah pohybu v kolennom kĺbe pred a po LTV 
 
Po celkovom ukončení kinezioterapie okrem zníženia bolesti a nastalo aj výrazné zlepšenie 

rozsahu pohyblivosti. Pred LTV malo až 29 pacientov rozsah flexie v kolennom kĺbe pod 90°, 

po absolvovaní LTV sa rozsah pohybu do flexie nad 90° zvýšil celkovo až u 31 pacientov 

(graf 7). 

 

Z nasledovného grafu vyplýva, že 37% pacientom poskytnutá fyzioterapeutická liečba 

pomohla zlepšiť ich zdravotný stav, 32% skôr áno, u 28% skôr nie a 3% sa ich zdravotný stav 

nezlepšil.  
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Graf 8 Poskytnutá fyzioterapeutická liečba pomohla zlepšiť zdravotný stav 

 

Výsledky a interpretacia 

V našej práci sme sa zaoberali problematikou ovplyvnenia bolesti u pacientov s gonartrózou.. 

Zisťovali sme vplyv aplikácie elektroliečebných procedúr a pohybovej liečby na zníženie 

bolesti a zvýšenie rozsahu pohyblivosti. Z empirických metód sme vybrali dotazník. Nášho 

prieskumu sa zúčastnilo 40 zámerne oslovených respondentov s danou diagnózou, z toho 26 

žien a 14 mužov vo veku od 35 do 72 rokov. Pomer žien a mužov  bol 26:14, pričom najviac 

respondentov bolo vo veku od 60-69 rokov. Pacienti sú rôznej vekovej kategórie, s rôznym 

pohlavím, ale u všetkých sa objavili približne rovnaké problémy. Z elektroliečebných 

procedúr boli pacientom aplikované najmä IP a TENS (10x). V rámci kinezioterapie sme 

využili mäkké techniky, mobilizáciu, polohovanie, PIR a aktívne cvičenie formou 

individuálneho alebo skupinového telocviku, u 43% pacientov bola indikovaná aj 

hydrokinezioterapia. 

Na základe vyhodnotenia prieskumu sme zistili nasledovné výsledky: 

Aplikáciou elektroliečebných procedúr sa bolesti v postihnutom KK znížili až u 42% 

pacientov (pozri graf 3) a bežné denné činnosti dokážu pacienti vykonávať s nižšou mierou 

bolesti (pozri graf 5). Možno teda konštatovať, že elektroterapia pozitívne pomáha pri 

ovplyvnení bolesti pri gonartróze. Súčasne nastalo zvýšenie rozsahu pohybu v kolennom kĺbe 

(pozri graf 4), čo môže byť do určitej miery pozitívne ovplyvnené aj znížením bolesti 

postihnutého kĺbu. 

Po celkovom ukončení kinezioterapie sa zlepšila pohyblivosť do flexie kolenného kĺbu u 60% 
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69% pacientom poskytnutá fyzioterapeutická liečba pomohla zlepšiť ich zdravotný stav (graf 

8). 

Zlepšenia bolestivosti a pohyblivosti pri oboch zvolených postupoch liečby sa nám v tejto 

štúdii potvrdili, avšak ich vzájomnou komparáciou sme zistili lepšie výsledky u pacientov po 

absolvovaní LTV. Vzhľadom na počet respondentov (40) zúčastnených na prieskume, nie je 

možné z našich výsledkov vyvodiť všeobecne platné tvrdenia. 

 

Záver 

Kvalita života a jej vplyv na zdravie jedincov a skupín je v súčasnosti v centre pozornosti 

spoločnosti, ale aj zdravotníckych pracovníkov (Musilová, 2009). Miera bolesti je vždy 

subjektívna, aj keď nociceptory registrujú objektívne „množstvo“ bolesti u každého človeka. 

Súčasťou vnímania signálu bolesti v centrálnom nervovom systéme je vždy aj emocionálny 

komponent. 

Cieľom tejto práce bolo potvrdiť vplyv fyzioterapie v liečbe gonartrózy. Fyzioterapia nie je 

„len“ telocvik alebo aplikácia fyzikálnej liečby, ale plynulé a koordinované úsilie o optimálnu 

integráciu pacienta do bežného života s využitím všetkých dostupných prostriedkov 

založených na prísne individuálnom prístupe k pacientovi, výbere správnej metodiky a 

presnosti prevedenia terapeutického zásahu. Podporovať zdravie, rozvíjať zdravotné 

uvedomenie, viesť mladých ľudí k zdravému spôsobu života možno prostredníctvom zmeny 

ich správania (Musilová, 2009). 

V práci predložené zistenia poukazujú na to, že komplexná fyzioterapia okrem pozitívneho 

vplyvu na somatické poruchy, významne pôsobí nielen na zmiernenie bolesti chorého, ale aj 

priaznivo ovplyvňuje sociálne prostredie pacienta a jeho kvalitu života. 

 

 

Zoznam skratiek: 

AGR° Antigravitačná relaxácia 
DDP Diadynamické prúdy 
DK Dolná končatina 
FRO Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 
IP Interferenčné prúdy 
KK Kolenný kĺb 
LTV Liečebná telesná výchova 
NSA Nesteroidné antiflogistikum 
NÚRCH Národný ústav reumatických chorôb 
PIR Postizometrická relaxácia 
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SFTR Meranie rozsahu pohybu kĺbu v sagitálnej, frontálnej, transverzálnej rovine 
a v rovine rotácie 

ENS Transkutánna Elektrická Nervová Stimulácia 
UZ Ultrazvuk 
VAŠ Vizuálna analogická škála 
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POHYBOVÁ AKTIVITA JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ PREVENCE U ZDRAVÉ 

DOSPĚLÉ POPULACE – vedecký zámer 

 

Lukáš Martinek, Valérie Tóthová, Věra Olišarová, David Kimmer 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra 

ošetřovatelství a porodní asistence, ČR. 

 

Souhrn 

Ošetřovatelství je multidisciplinární obor poskytující podporu a péči nemocným i zdravým 

jedincům. Konkrétní požadavky na péči se mění s věkem a se zdravotním stavem. Vzhledem 

k tomu, že jednou ze skupin onemocnění, které nejmarkantněji zatěžují zdravotnický systém, 

jsou civilizační choroby, je třeba této oblasti věnovat zvýšenou pozornost (WHO, 2004). 

Disponované jedince je nutno vnímat jakožto holistickou bytost, tedy jednice se stránkou bio-

psycho-sociální a spirituální, které jsou vzájemně propojené, a jakýkoli zásah do jediné složky 

může způsobit ovlivnění celého systému. Pro předcházení těmto onemocněním, je nejlepším 

nástrojem prevence, především primární a sekundární. Pohybová aktivita je jednou 

z nezastupitelných složek výše zmíněné primární prevence. Její vliv na kvalitu života u 

nemocných i zdravých jedinců byl nesčetněkrát mapován kvantitativními a kvalitativními 

výzkumy a téměř vždy se stejným závěrem. Správné začlenění pohybových aktivit do 

životního stylu je efektivní. Snižuje riziko vzniku téměř všech civilizačních chorob, 

především ischemické choroby srdeční a chrání před vznikem onemocnění oběhového 

systému (Kernová, 2006). Tyto obecně známé fakty zvažuje i politický systém na úrovni 

národní, krajské, obecné a komunitní (Patuček et al., 2005). Pro celkové zmapování 

pohybových aktivit u dospělé populace v ČR je kromě jiných používán dotazník IPAQ, který 

je v daném výzkumu doplněný dotazníkem WHOQOL-100, který sleduje subjektivně 

vnímanou kvalitu života daného jedince. Cílem tohoto příspěvku je představit koncepci 

disertační práce. 

 

Klíčová slova 

Pohybová aktivita, primární prevence, kvalita života, civilizační onemocnění 

 

Úvod 

Pohyb a pohybová aktivita jsou jednou ze základních funkcí lidského života. Má pozitivní 

vliv na aerobní zdatnost, napomáhá udržení správné hodnoty krevního tlaku v pásmu normy, 
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udržení tělesné hmotnosti a celkové fyzické a psychické zdatnosti. Evoluce a vývoj nových 

technologií a vzrůstající zpohodlňování života má fatální dopad na kvantitu i kvalitu lidské 

pohybové aktivity. Alarmující jsou čísla hovořící o počtu obézních jedinců, který dnes již lze 

charakterizovat jako jednu z největších epidemií současnosti (Sekota, 2010). V souvislosti 

s touto problematikou řadíme k aktuálním tématům také kvalitu života a její hodnocení. 

Sledování kvality života přispívá ke zvyšování standardu poskytování služeb. Napomáhá 

zjištění jakosti života v oblasti fyzického, duševního a sociálního stavu jedince, čímž 

umožňuje naplnění základních lidských potřeb člověka, jak je známo z Maslowovy pyramidy 

potřeb (Hogenová, 2002). Primární prevence je pojem, který bývá velmi často podceňován. 

Výsledky aplikace primární prevence nejsou objektivně zhodnotitelné v krátkém časovém 

horizontu, a proto je mohou jevit jako neefektivní. Ovšem s odstupem času má cíleně mířená 

intervence primární prevence účinný dopad na zdraví jedince i celé populace. Spojením 

primární prevence a pohybových aktivit je možno dosáhnout výsledku, který bude pozitivně 

zlepšovat nejen zdravotní stav, ale také kvalitu života (Čeledová, 2010). 

 

Cíl práce 

Cílem naší práce je zmapovat kvalitu a kvantitu pohybových aktivit u zdravé dospělé 

populace. Zjistit, jaké rozdíly jsou mezi pohybovými aktivitami u mužů a žen, objektivizovat 

nuance v pohybových aktivitách mezi věkovými skupinami a zjistit, jaký vliv má na výše 

zmiňované aktivity dosažené vzdělání. Dalším cílem je zodpovědět otázku, zdali pravidelná 

pohybová aktivnost přispívá ke zlepšení biopsychosociálního stavu sledovaných jedinců. 

Východiska zkoumané problematiky 

Dospělá populace je velmi široký pojem. Jedná se pojem variabilní, ale pro potřeby 

kvalitativních i kvantitativních výzkumů snadno specifikovatelný. Dospělou populaci lze 

specifikovat dle řady kritérií. Dle psychologického hlediska můžeme dospělost dělit na 

časnou, střední a pozdní (Vágnerová, 2007). Z pohledu aplikace prevence a pohybové aktivity 

jsou tyto skupiny optimální z řady důvodů. Dospělý jedinec si uvědomuje svůj zdravotní stav, 

který má, nebo nemá potřebu zlepšovat. Dále je ekonomicky soběstačný a umí pracovat s 

možnostmi svých časových rezerv, které může investovat do pohybových aktivit. I přes 

rozpory v tvrzeních týkajících se přizpůsobení novým životním návykům, lze u těchto skupin 

dospělých pozorovat potřeby, vedoucí ke zlepšení životního stylu ve směru ke zdraví 

(Vágnerová, 2007). 

Primární prevence a pohybová aktivita tvoří nerozlučný pár, který je řadou odborníků udáván 

jako základní jednotka předcházení vzniku civilizačním onemocněním (Kebza, 2005; 
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Kernová, 2006). Navíc zmapování životního stylu dospělé populace ve vztahu k pohybu, která 

zatím nemá žádné zdravotní problémy v tomto směru, může výrazně pomoci přispět 

k poznání, jaké druhy, charakteristiky, frekvence a intenzity pohybových aktivit mohou jejich 

příznivý zdravotní stav ovlivňovat. Mohou nám otevřít bránu k dalším poznatkům, které 

souvisí s pohybovou aktivitou a zdravotním stavem a tím pomoci k intervencím, které 

napomohou k celopopulačnímu zlepšování zdravotního stavu. 

Výzkum vztahující se k této disertační práci je součástí týmového grantového projektu GAJU 

„Odraz kvality života v ošetřovatelství“ číslo 120/2012/S, realizovaného za finanční podpory 

Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Úlohou disertační práce je 

komplexně zmapovat pohybové aktivity a jejich vliv na zdraví. Na základě analýzy poznatků 

vytvořit doporučení, která budou využitelná pro komunitní ošetřovatelství a pomohou 

komunitním sestrám v oblasti primární prevence, která je zakořeněna ve vyhlášce 55/2011 sb., 

kdy mezi kompetence těchto sester patří také edukace jednotlivců i skupin. Komunitní sestra 

může komplexně analyzovat zdravotní a sociální situaci pacientů a osob blízkých z hlediska 

ošetřovatelské péče, realizovat poradenství pro skupinu občanů ve spolupráci s odpovědnými 

orgány.  

 

Soubor a metodika 

Tento výzkum je koncipovaný jako kvantitativně kvalitativní. Pro zjištění kvality života 

jednotlivých skupin bude využita česká verze instrumentu WHOQOL-100, která poskytne 

komplexní informace o subjektivně vnímané kvalitě života daného jedince. Jako ukazatel 

pohybové aktivnosti bude použit standardizovaný dotazník IPAQ, který zmapuje přesné 

rozložení pohybových aktivit za poslední týden života respondenta. Data budou získána 

kvantitativním šetřením realizovaným v České republice v první polovině roku 2013. 

Výzkum bude rozdělen do tří etap. V první etapě se bude výzkum soustředit na studium 

odborné literatury, konzultace s odborníky na téma pohyb a pohybová aktivita a dále na 

rešerši výše uvedené odborné literatury. Dále tato etapa poslouží ke kvantitativnímu sběru dat 

od zdravé populace, konkrétně 1600 respondentů a jejich vyhodnocení včetně statistického 

zpracování. Respondenti budou s ohledem na statistické rozložení náhodně vybráni ze všech 

krajů České Republiky a pokryjí tak celorepublikové rozvrstvení. Tato data budou použita z 

výše uvedeného grantového projektu Odraz kvality života v ošetřovatelství. 

Druhým rokem bude probíhat analýza získaných informací, ze kterých se vyčlení 

reprezentativní vzorek do dvou skupin mezi 20-30 respondenty. Obě skupiny budou 

rozděleny dle základních kritérií a to dle věku, pohlaví a stupně dosaženého vzdělání. S první, 
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testovanou,  skupinou budeme provádět pohybové aktivity specifikované dle objemu, 

struktury, intenzity a charakteru. Se skupinou druhou, kontrolní, tyto aktivity prováděny 

nebudou, kontrolní skupina bude pokračovat v obvyklém způsobu života. Před tímto blokem 

pohybových aktivit bude jak výzkumná skupina, tak i kontrolní skupina komplexně změřena 

v Centru prevence civilizačních chorob v Českých Budějovicích. Měření bude spočívat v 

hodnocení tělesné hmotnosti, cholesterolu, podkožního tuku a hladiny glykémie 

postprandiálně. Před zahájením výzkumu u těchto skupin bude proveden podrobný rozbor 

dotazníku WHOQOL-100, který nám prozradí nejen obecnou biologickou stránku jedince, ale 

i psychosociální aspekty života. Dále v tomto roce aplikujeme na testovanou skupinu soubor 

pravidelných pohybových aktivit v délce 6-8 měsíců. 

Poslední, třetí etapou zmapujeme kvalitativní rozdíly skupiny zkoumané a skupiny kontrolní, 

která s námi pohybové aktivity provozovat nebude. Tyto rozdíly budou zjištěny použitím 

totožného měření v Centru prevence civilizačních chorob a použitím stejných dotazníků, které 

byly aplikovány na začátku výzkumu a jejich analýzou. Všechny dotazníky budou statisticky 

vyhodnoceny programem SPSS verze 15.0. s doplněním programu Microsoft Excel 2007. 

V dalším kroku poslední etapy výzkumu, bude z výsledků vytvořen seznam preventivních 

intervencí, které budou zaměřeny na primární a sekundární prevenci využitelnou v komunitní 

péči. Předpokládaným přínosem výzkumu je zmapování odlišnosti kvality a kvantity 

pohybových aktivit ve vztahu k proměnným, tedy věku, pohlaví a dosaženému vzdělání. Dále 

pak zjištění, zdali preventivní charakter spočívající v pohybových aktivitách má význam pro 

komunitní péči. Na základě těchto zjištění bude v souladu s holistickým pojetím vytvořen 

soubor preventivních intervencí aplikovatelných v komunitním ošetřovatelství. 

 

Závěr 

Ve vztahu ke zvyšující se prevalenci civilizačních onemocnění a jejich výraznému dopadu na 

kvalitu života jedince vyvstává pro odbornou i laickou veřejnost náročný úkol spočívající ve 

zlepšení péče v dané oblasti. Je velmi důležité, aby si občané (laická veřejnost) uvědomili 

dopad svého životního stylu a převzali odpovědnost za své zdraví. Za tímto účelem je nutné 

získat a následně poskytnout ucelené poznatky o zdravotním stavu a o opatřeních vhodných 

pro jeho zlepšení či udržení. Pro prevenci na jednotlivých úrovních mají pohyb a pohybové 

aktivity zásadní význam. Jedincům přinášejí možnost naplňování svého vlastního potenciálu a 

udržení fyzického i duševního zdraví. Jejich zmapování a sledování determinant ovlivňujících 

jejich kvantitu a kvalitu je proto velmi podstatné i pro ošetřovatelství jako celek. Na základě 
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jejich hodnocení je možné docílit efektivnějších intervencí vedoucích mimo jiné také 

k prevenci civilizačních onemocnění a tím i ke zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče. 
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Súhrn 

Zanedbávanie dieťaťa je najčastejšie sa vyskytujúca podoba násilia na dieťati. V užšom slova 

zmysle sa označuje ako neuspokojovanie bazálnych potrieb.  

Pre zber empirických údajov sme použili dotazník funkčnosti rodiny. Výskumu sa zúčastnilo 

795 detí vo veku 0-6 rokov. V príspevku sa zameriavame na hodnotenie položiek dotazníka 

záujem o dieťa a starostlivosť o dieťa. Tieto položky sa štatisticky preukázali ako 

najvýznamnejšie rizikové faktory vo vzťahu k nefunkčnosti rodín. 

Základom riešenia problému zanedbávania detí je prevencia, ktorá spočíva vo včasnej 

identifikácií rizikových rodín. Preventívnymi intervenciami môžeme zabrániť vážnym 

zdravotným a psychologickým následkom, ktorými môžu byť deti ohrozené v dôsledku 

zanedbávania.  

 

Kľúčové slová 

Zanedbávanie, dieťa, rodičia, záujem, starostlivosť, prevencia 

 

Úvod 

Zdravotná komisia Rady Európy z roku 1992 definuje zanedbávanie ako: „Akýkoľvek 

nedostatok starostlivosti, ktorý spôsobuje vážnu ujmu vývoju dieťaťa alebo ohrozuje dieťa“. 

Zanedbávanie detí býva považované za najčastejšiu z foriem syndrómu CAN (týrania, 

zneužívania a zanedbávania). Podľa výskytu jednotlivých foriem CAN syndrómu fyzické 

týranie tvorí 30-50%, sexuálne zneužívanie 20-30%, psychické týranie 10% a zanedbávanie 

najviac asi 50% (Viciánová et al., 2002). 

Dunovský (1986) zanedbávanie delí na: fyzické (neuspokojenie fyzických potrieb dieťaťa, 

neposkytovanie primeranej výživy, oblečenia), citové (neuspokojovanie citových potrieb 

dieťaťa, dieťaťu chýba náklonnosť, pocit, že niekam patrí), zanedbávanie výchovy 

a vzdelávania (odopieranie možnosti vzdelávania sa dieťaťa, časté absencie v škole, prípadne 

úplné zanedbanie školskej dochádzky, zneužívanie detskou prácou). Môže byť ešte 
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zanedbávanie lekárskej starostlivosti. Znamená to neschopnosť zabezpečiť primeranú 

zdravotnú starostlivosť o dieťa, čo môže ovplyvniť vývin dieťaťa a spôsobiť vážne zdravotné 

problémy. 

Prejavmi zanedbávania môžu byť: telesné indikátory – podvýživa, trvalý hlad, pomalý rast, 

neprospievanie, slabá telesná hygiena (zápach, špinavé telo, vlasy, vši, kožné ekzémy), 

nevhodné oblečenie (k počasiu), zanedbané zdravotné potreby, neošetrené poranenia, hltavé a 

rýchle jedenie, podvýživa, plienková dermatitída, trvalá nádcha a indikátory v správaní – 

letargia, apatia, vysoká unaviteľnosť, neurotické správanie, nedostatok záujmu, vyčerpanosť, 

nechápavosť, pasivita, slabá slovná zásoba, dieťa kradne, žobre jedlo, nechodí do školy, túla 

sa, rytmicky kýva hlavou či celým telom, cmúľa veci, nevie sa učiť, má nezvládnuteľné 

prejavy v správaní, atď. (Viciánová et al., 2002; Clark, 1992; Padyšáková, 2006; Pisarčíková, 

2005). U zanedbávaných detí je charakteristická absencia na preventívnych prehliadkach, 

očkovaniach, zo strany rodičov ignorovanie doporučených liečebných a diagnostických 

postupov, vyššia úrazovosť u detí (Biskup, 2005). 

 

Cieľ práce 

Zanedbávanie dieťaťa sa odohráva najčastejšie v nefunkčných rodinách, preto v rámci 

prevencie sme sa zamerali na zistenie v akej miere ovplyvňujú funkčnosť rodiny diagnostické 

kritéria  starostlivosť a záujem o dieťa. 

 

Súbor a metodika 

Ako výskumnú metódu sme použili dotazník funkčnosti rodiny (DFR) od profesora 

Dunovského (1986). Dotazník je výhodný z hľadiska preventívnych prístupov a riešení. 

Opiera sa o hodnotenie ôsmich diagnostických kritérií. Stupne funkčnosti rodiny (funkčná, 

problémová, dysfunkčná, afunkčná) boli dané súčtom dosiahnutých trestných bodov za každú 

položku v dotazníku.  Súbor tvorilo 795 detí vo veku 0-6 rokov. 692 detí bolo z 19 ambulancií 

pre deti a dorast. 103 detí bolo zo 7 sociálnych zariadení pre matky s deťmi v núdzi (týrané 

matky, slobodné matky, vdovy, matky s deťmi, ktorých manželia boli vo výkone trestu, 

matky bez prístrešia - bezdomovkyne). Vekový priemer detí bol 2,69 roka. 
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Výsledky 

V tabuľke 1 sú uvedené základné štatistické ukazovatele dosiahnuté v položke záujem rodičov 

o dieťa. 
Tabuľka 1 Opisné charakteristiky položky záujem rodičov o dieťa u detí z ambulancií a sociálnych 

zariadení (SZ) 

 Inštitúcia N Min Max Medián Priemer Št. odchýlka Eta koeficient 

Záujem 
matka 

ambulancia 692 0 2 0,00 0,08 0,352  
SZ 103 0 2 1,00 0,79 0,666  
Celkovo 795 0 2 0,00 0,17 0,470 0,504 

Záujem 
otec 

ambulancia 644 0 2 0,00 0,27 0,603  
SZ 37 0 2 2,00 1,78 0,534  
Celkovo 681 0 2 0,00 0,35 0,691 0,499 

Priemerné položkové skóre dosiahnuté v položke záujem o dieťa u matiek detí z ambulancií je 

0,08, u otcov 0,27. Priemerné položkové skóre dosiahnuté v položke záujem o dieťa u matiek 

detí zo sociálnych zariadení je 0,79, u otcov 1,78. Medzi záujmom matky o dieťa u detí 

z ambulancií a sociálnych zariadení je korelačný pomer 0,504 čo je podľa Cohena veľká 

korelácia. Medzi záujmom otcov u detí z ambulancií a sociálnych zariadení bola podľa 

Cohena stredná korelácia (0,499). 

V tabuľke 2 sú uvedené základné štatistické ukazovatele dosiahnuté v položke starostlivosť 

rodičov o dieťa. 
 

Tabuľka 2 Opisné charakteristiky položky starostlivosť o dieťa 

 Inštitúcia N Min Max Medián Priemer Št. odchýlka Eta 
koeficient 

Starostlivosť 
o 
 dieťa 

ambulancia 692 0 3 0,00 0,26 0,583  

SZ 103 0 4 1,00 1,59 1,080  

Celkovo 795 0 4 0,00 ,43 0,804 0,557 

 
Priemerné položkové skóre dosiahnuté v položke starostlivosť o  dieťaťa u  detí z ambulancií 

je 0,26 a u  detí zo sociálnych zariadení je 1,59. Medzi starostlivosťou rodičov o dieťa je 

u detí z ambulancií a sociálnych zariadení korelačný pomer 0,557, čo je podľa Cohena veľká 

korelácia. 

V tabuľke 3 sú uvedené základné štatistické ukazovatele dosiahnuté v položke starostlivosť 

rodičov o dieťa a záujem o dieťa vo vzťahu k funkčnosti rodiny. Použili sme faktorovú a 

korelačnú analýzu funkčnosti rodín detí z ambulancií a sociálnych zariadení. 
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Tabuľka 3 Usporiadanie položiek DFR vzhľadom na nefunkčnosť rodiny u detí z ambulancií a sociálnych 

zariadení (SZ) 

Položky DFR 
Hodnota korelačného koeficientu Poradie - intenzita vzťahu 

Ambulancia SZ Ambulancia SZ 

Zloženie rodiny 0,613 0,058 6 8 

Stabilita rodiny 0,757 0,223 5 7 

SES 0,846 0,320 2 6 

Rodičia 0,842 0,693 4 4 

Súrodenci 0,478 0,633 8 5 

Zdravotný stav a vývin dieťaťa 0,555 0,757 7 3 

Záujem o dieťa 0,844 0,853 3 2 

Starostlivosť o dieťa 0,879 0,861 1 1 

Medzi položkami záujem o dieťa a starostlivosť o dieťa a funkčnosťou rodiny v obidvoch 

súboroch je podľa Spearmanovho koeficientu poradovej korelácie veľký vzťah. Tieto položky 

majú najväčší vzťah k funkčnosti rodiny. 

Diskusia 

Medzi rodiny so zvýšeným rizikom výskytu zanedbávania detí patria rodiny problémové 

alebo nefunkčné (OZ, 2000). Najvážnejšie sociálne ohrozené sú deti vtedy, ak si ich rodičia 

neplnia svoju funkciu. Je to preto, že rodina plní z hľadiska vývinu dieťaťa najdôležitejšiu 

funkciu a tak najintenzívnejšie pôsobí v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle na život 

dieťaťa. Dôsledky zanedbávania môžu bez vhodnej intervencie vážne ohrozovať rast a vývin 

detí, preto včasná intervencia, podpora rodičov v starostlivosti o dieťa je pre jeho ďalší vývin 

žiaduca, väčšinou i rozhodujúca (Bechyňáková, Konvičková, 2008). 

Mnohí autori uvádzajú, že neexistuje jasná, všeobecne uznávaná teória zanedbávania. Rodičia 

sa nemôžu o dieťa starať z viacerých dôvodov. Objektívnych, ktoré sú nezávislé na vôli 

rodičov (nezamestnanosť, invalidita, choroba, úmrtie...) a subjektívnych, ktoré sú závislé na 

vôli rodičov (neochota starať sa o dieťa, prijať spoločenské normy, nezrelosť, neschopnosť 

vyrovnať sa zo zvláštnymi situáciami) alebo zmiešané. Ďalej sú to dôvody, kedy rodičia 

nemajú pre rodičovskú rolu dostatočné kompetencie, nie sú schopní alebo aktuálne sa nemôžu 

o dieťa prijateľným spôsobom postarať. Ide napr. o mentálne postihnutých, somaticky alebo 

psychicky chorých, o jedincov s poruchou osobnosti, alkoholikov, toxikomanov, so 

skúsenosťou psychickej deprivácie atď. Často ide o osoby s nízkou socio-kultúrnou úrovňou. 

Rodičia, ktorí nemajú k rodičovstvu dostatočnú motiváciu, ktorí sú príliš zaujatí svojimi 
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problémami alebo záujmami, napr. mladí a nezrelí rodičia, jednotlivci žijúci v hmotnej núdzi 

alebo zaujatí vlastnou profesijnou kariérou, svojimi záľubami (Dunovský et al., 1995; 

Bechyňáková, Konvičková, 2008; Hrodek et al., 2002; Velemínský et al., 2009). 

Záujem a starostlivosť rodičov o dieťa súvisia so zanedbávaním, preto sme sa zvlášť vo 

výskume zamerali na tieto diagnostické kritéria. Tieto položky boli ťažiskom funkčnosti 

rodiny a to ako v pozitívnom, tak negatívnom smere. Obidve položky sa na vzniku a trvaní 

poruchy rodiny najvýznamnejšie podieľali. Pod záujmom o dieťa sme rozumeli pozitívny 

vzťah rodičov k dieťaťu, a to predovšetkým v oblasti emočnej. Pozitívne citové vzťahy 

saturujú podstatné potreby dieťaťa a sú dôležité pre ďalší všestranný rozvoj. Záujem o dieťa 

je predpokladom úspešného rodičovstva (Dunovský, 1986). Campbell (2002) uvádza, že je 

potrebné zo strany rodičov záujem o dieťa nielen mať, ale ho aj adekvátne prejaviť, aby dieťa 

cítilo, že je milované. Dieťa potrebuje očný kontakt, fyzický kontakt, sústredenú pozornosť, 

priania a príkazy, pevnosť, odpustenie, trest, usmernenie, vedenie, vzor a aktívne počúvanie. 

V našom výskume bolo potrebné hodnotiť jeho intenzitu, rozsah i trvalosť v celom rade 

prejavov vzťahu k dieťaťu vrátane spätného správania sa dieťaťa k rodičom. V tejto položke 

sa hodnotilo, či ide o skutočný záujem, ktorý predstavuje dobrý vzťah rodičov k deťom, 

formálny záujem, ktorý je simulovaním skutočného záujmu, nadmerný záujem, kedy rodičia 

do dieťaťa premietajú svoje neadekvátne postoje a nároky, nezodpovedajúce jeho potrebám, 

nedostatočný záujem, kedy rodičom je dieťa ľahostajné, nerešpektujúci práva a potreby 

dieťaťa, až nenávistný vzťah, kedy môže ísť o nepriateľský postoj rodičov voči dieťaťu 

vedúci až k týraniu, zneužívaniu a zanedbávaniu dieťaťa. Dôvodom pre takéto zaobchádzanie 

s dieťaťom býva ťažká psychopatológia rodičov. Zdravý vývin dieťaťa je preto trvalo 

ohrozený.. Poruchy rodiny vo vzťahu k dieťaťu spôsobené v zmysle nadmerného záujmu sa 

prejavujú zvlášť u rodín s jedným dieťaťom. Výsledkom je neurotizácia dieťaťa 

s najrôznejšími poruchami sociálnej adaptácie. Opačným problémom a nebezpečnejším je 

hostilný vzťah k dieťaťu (Dunovský, 1986). V našom výskume bol záujem matiek o deti z 

ambulancií hodnotený ako 94,4 % uspokojivý, 3,2 % formálny, 2,5 % nedostatočný. Záujem 

otcov o deti z  ambulancií bol hodnotený ako 81,8 % uspokojivý, 9,8 % formálny a 8,4 % ako 

nedostatočný. Záujem matiek o deti zo sociálnych zariadení bol hodnotený ako 35,0 % 

uspokojivý, 51,5 % formálny, 13,6 % nedostatočný. Záujem otcov o deti zo sociálnych 

zariadení bol hodnotený ako 5,4 % uspokojivý, 10,8 % formálny, 83,8 % nedostatočný. 

Položka starostlivosť o dieťa zo strany rodičov bola podľa výsledkov prvá, najdôležitejšia 

položka vo vzťahu k celkovej funkčnosti rodiny u obidvoch súborov detí. Bola výslednicou 

niekoľkých činiteľov, ktoré existujú a pôsobia v rodine vo vzťahu k dieťaťu. Delili sme ju na 
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päť stupňov: dobrá starostlivosť, kedy rodina zabezpečuje základné potreby svojho dieťaťa, 

uspokojivá starostlivosť, v ktorej sa vyskytujú chyby, ale ešte nenarušia vývin dieťaťa, 

dostatočnú starostlivosť, v ktorej sa objavujú podstatnejšie chyby, nie sú ešte trvalého rázu, 

ale už ohrozujú vývin dieťaťa, zlá starostlivosť, ktorá sa spája s vážnymi chybami, trvale 

poškodzuje vývin dieťaťa a veľmi zlá starostlivosť, ktorá obsahuje veľa trvalých chýb, až 

zámerných, ktoré znemožňujú zdarný vývin dieťaťa (Dunovský, 1986). Starostlivosť rodičov 

o detí z ambulancií bola hodnotená u 79,8 % ako dobrá, u 16,0 % uspokojivá, u 2,6 % detí 

ako zlá a veľmi zlá nebola zaznamenaná. Starostlivosť rodičov o detí zo sociálnych zariadení 

bola hodnotená u 12,6 % detí ako dobrá, u 41,7 % uspokojivá, u 26,2 % detí ako zlá a u 6,8 % 

detí ako veľmi zlá. Základom dobrej starostlivosti o dieťa je komplexnosť, t.j. taká 

starostlivosť, ktorá by zahrňovala a sledovala všetky zložky potrebné pre zdravie a zdravý 

vývin dieťaťa. 

Najčastejšie zanedbávanie majú možnosť odhaliť profesionáli, ktorí s dieťaťom prichádzajú do 

blízkeho kontaktu (ošetrujúci lekár, sestra). Aby mohli posúdiť či sú konkrétne potreby 

u dieťaťa naplnené a mohli stanoviť mieru ohrozenia dieťaťa, je dôležité rozpoznať aktuálne 

a potencionálne rizika. 

Môže tomu napomôcť trojbodová stupnica, ktorá vymedzuje mieru nebezpečenstva 

vyplývajúceho z nedostatočnej alebo nekvalitnej starostlivosti o dieťa: 

1. kategória „najmenšieho rizika“ zanedbávania je iba potencionálne riziko zanedbávania 

starostlivosti. V týchto prípadoch nie je nutný zásah sociálno-právnej ochrany, pokiaľ sa táto 

situácia neopakuje príliš často. 

2. kategória „stredného rizika“ zanedbávania je, ak riziko ohrozenia dieťaťa stúpa a hlavne 

vtedy, keď toto ohrozenie trvá dlhšiu dobu. V takomto prípade je potrebný zásah sociálnych 

služieb s ponukou podpory rodiny. 

3. kategória „vážneho rizika“ zanedbávania je, ak je dieťa v situácií dlhodobého alebo 

vážneho ohrozenia, dôsledkom ktorého môže byť vážne poškodenie zdravia, alebo jeho smrť 

(Bechyňáková, Konvičková, 2008). 

Ďalším zo spôsobov hodnotenia miery zanedbávania dieťaťa je Ontarijský index 

zanedbávania starostlivosti o dieťa (Child Noglect Index-CNI). Je to je štandardizovaný 

materiál, ktorý zahrňuje šesť oblasti starostlivosti o dieťa a hodnotí sa v ňom kvalita 

rodičovskej starostlivosti (Bechyňáková, Konvičková, 2008). 

Po odhalení rizika zanedbávania je potrebná protektívno-terapeutická intervencia, ktorej 

hlavným cieľom je ozdravenie rodinného života, formovať, resp. rozvinúť u rodičov 
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zodpovedajúce rodičovské schopnosti, viesť ich k osvojeniu si vhodných metód výchovy 

a starostlivosti o dieťa (Padyšáková, 2006). 

 

Záver 

Pre zdravie a vývin dieťaťa je dôležitá schopnosť rodičov potreby dieťaťa primerane 

a adekvátne zabezpečiť. Hodnotenie záujmu a starostlivosti o dieťa zo strany rodičov má byť 

integrálnou súčasťou každodennej liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti a súčasťou 

prevencie zanedbávania detí. Ošetrujúci lekári a sestry keďže prichádzajú s deťmi do blízkeho 

kontaktu majú v tom nezastupiteľnú úlohu. Fyzické násilie nie je tým najväčším utrpením pre 

dieťa, ale oveľa väčšie utrpenie je neláska rodičov, zanedbávanie a psychické týranie. 
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MOTIVACE STUDENTŮ/EK OBORU VŠEOBECNÁ SESTRA KE STUDIU  

A BĚHEM STUDIA ZVOLENÉHO OBORU 

 

Jana Novotná 

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, ČR. 

 

Souhrn 

V textu článku se zabývám motivací studentů/ek oboru Všeobecná sestra ke studiu a během 

studia. V příspěvku zmiňuji nejdůležitější informace, ke kterým jsem dospěla během 

kvantitativního výzkumného šetření. Pokusím-li se shrnout velké množství zjištěných 

informací, musím konstatovat, že z četnostního vyhodnocení stojí za zmínku nejdůležitější 

motivy, které rozhodly pro volbu profese Všeobecná sestra oslovených respondentů; byly to: 

rodina ve 22,9 % a nemoc ve 21,6 %. Pro volbu studia jsou významné zejména vnitřní 

motivy, jako jsou altruismus s relativní četností výskytem 50,4 %, zájem o obor v 49,2 % a 

vlastní ctižádost ve 24,2%. Jako zcela důležité motivy během studia respondenti uváděli praxe 

s pacienty ve 39,0 %, vliv pedagogů ve 33,5 % a studijní výsledky v 31,4 %. Naopak jako 

zcela nedůležitý se jeví pro volbu studia motiv dominance v 65,3 %. Po vyhodnocení změn 9 

motivací, které nastaly během studia, společných pro studentky 2. i 3. ročníku, vyplývá, že 

během studia se statisticky významně snížila důležitost altruismu a to na hladině významnosti 

0,01, zvýšila se statisticky významně zkušenost s nemocí a to na hladině významnosti 0,001, 

zvýšila se ekonomická motivace, ale jen na hladině významnosti 0,1 a statisticky významně se 

zvýšila důležitost tradice a to na hladině významnosti 0,05. zvýšila důležitost tradice a to na 

hladině významnosti 0,05. U ostatních motivů se statisticky významná změna neprokázala. 

 

Klíčová slova 

Motivace, motivace ke studiu, ošetřovatelství a výběr profese 

 

Úvod 

Motivace lidského chování je značně zajímavá oblast lidské psychiky a podle mého názoru je 

stále co objevovat. Tím více, když se jedná o motivaci k volbě budoucí profese a motivaci, 

která vede studenty/ky po celou dobu jejich studia potažmo má vliv na celý jejich profesní 

život. Podle Průchy, Walterové a Mareše (2003, s. 274) je volba povolání definovaná, jako 

„proces zahrnující rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, konkrétního 

povolání a celou profesní dráhu člověka. Volba povolání je součástí celkového vývoje 
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osobnosti, v němž hlavní roli hrají rozhodovací procesy“. Do samotného rozhodování 

vstupuje mnoho aspektů. Mezi kognitivní složku rozhodování můžeme zahrnout informace, 

které rozhodující se většinou řadí osobitým způsobem mezi pozitiva a negativa daného 

rozhodnutí. Dále v rozhodnutí hraje svou roli emoční složka, která bývá v rozhodování 

individuálně zastoupená. Důležitou složkou rozhodovacích procesů je vliv sociálního okolí. 

Tam v případě rozhodování se o budoucím povolání můžeme zařadit rodiče, kamarády, 

pedagogy, výchovné poradce a kariérní poradce, ale i nejrůznější vzory (př. filmový nebo 

knižní hrdina). Právě volbou profese, motivací a jednotlivých motivů či vlivů studentů/ek 

oboru Všeobecná sestra ke studiu a během studia zvoleného oboru se zabývám v tomto 

příspěvku. 

 

Cíl práce 

Hlavním cílem výzkumné práce bylo zjistit, jaká byla a je motivace studentů/ek oboru 

Všeobecná sestra ke studiu a během studia tohoto oboru. 

C1: Zjistit jaká byla motivace studentů/ek studijního oboru Všeobecná sestra pro výběr 

profese a pro zahájení studia. 

C2: Zjistit jaké motivy ovlivňují studenty/ky během studia studijního oboru Všeobecná sestra. 

C3: Zjistit zda a jak se změnili motivy studentů/ek 2. a 3. ročníků studijního oboru Všeobecná 

sestra. 

C4: Porovnat motivy studentů studijního oboru Všeobecná sestra v závislosti na proměnných 

(tj. ročník, forma studia, předešlá zdravotnická zkušenost nebo vzdělání, všeobecná sestra 

nebo jiný zdravotník v rodině). 

 

Soubor a metodika 

Jako prostředek zjištění potřebných informací jsme zvolila metodu kvalitativního výzkumu. 

Jednalo se o nestandardizovaný dotazník, který jsem převzala a modifikovala tak, aby 

vyhovoval potřebám mého výzkumného šetření. Dotazníky byly dvojího druhu. První byly 

určeny pro studenty/ky 1. ročníku a byly zaměřeny na motivy k volbě profese, studia a 

motivaci během studia. Druhé dotazníky směřovaly studentům 2. a 3. ročníků studijního oboru 

Všeobecná sestra a obsahovaly navíc otázku, která měla nastínit změnu původní motivace. 

Pod každou otázkou byla umístěna tabulka s motivy, ke kterým respondenti vepisovali číselné 

hodnocení odstupňované škálou od 1 do 5. Ke konečnému zpracování jsem použila celkem 

236 platných dotazníků. Respondenty byli studenti/ky studijního oboru Všeobecná sestra 

v bakalářském studiu na 1. lékařská fakulta (dále jen 1. LF), 3. lékařská fakulta (3. LF) a 
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fakulta zdravotnických studií (dále jen FZS). Pro všechny sledované parametry byly vytvořeny 

četnostní tabulky (pro věk průměr), ve kterých uvádím absolutní i relativní (%) počty 

v jednotlivých kategoriích důležitosti sledovaných parametrů. U všech sledovaných motivací a 

vlivů bylo testováno testem χ2 (chí-kvadrát) zda závisí na 5 ukazatelích (fakultě, ročníku 

studia, formě studia, na tom, zda měli předešlé zdravotnické vzdělání či zkušenosti a zda je 

zdravotník přítomen v jejich rodině). 

Výzkumné šetření probíhalo od prosince 2012 až do února 2013. Tím je myšleno pouze 

distribuce dotazníku, jejich následní sběr a vyhodnocení. 

 

Výsledky a interpretácia 

V následujícím textu uvádím pouze výčet a přehled toho, k čemu jsem prostřednictvím 

výzkumu dopěla. Také selektivně vypisuji pouze ty motivy a skutečnosti, které se jevily po 

zpracování výsledků nejčetněji se vyskytující v odpovědích respondentů. 

Prvním cílem mé práce bylo zjistit: jaká byla motivace studentů/ek studijního oboru 

Všeobecná sestra pro výběr profese a pro zahájení studia. Rodina měla na volbu profese 

všeobecné sestry vliv u 54 respondentů (22 9 %). 55 respondentů (23,3 %) přiznává, že na toto 

rozhodnutí měli rodinní příslušníci spíš vliv. 21 respondentů neví nebo neumí posoudit vliv 

rodiny na rozhodnutí o profesi sestry. Za to 71 (30,1 %) respondentů nepřipouští vliv 

rodinných příslušníků a 35 oslovených studentů/ek (14,8 %) připouští, že rodina neměla spíše 

vliv na rozhodnutí stát se všeobecnou sestrou. 

Mírně pozitivním vlivem se zdá být motiv nemoci. Rozložení četností odpovědí není tak 

markantní jako u předešlé odpovědi. Největší počet dotázaných 75 (31,8 %) si myslí, že 

nemoc neměla vliv na jejich rozhodnutí. 18 oslovených (7,6 %) uznává, že nemoc neměla 

spíše vliv na jejich profesní preferenci. 38 respondentů (16,1 %) neví, jestli je nemoc 

v profesní orientaci ovlivnila. 54 oslovených (22,9 %) studentů uvedlo, že je nemoc spíše 

ovlivnila a 51 odpovědí (21,6 %) směřovalo k rozhodnutí, že je nemoc rozhodně ovlivnila při 

volbě profese všeobecné sestry. 

Motiv altruismus je pro volbu studia pomáhající profese jednoznačně důležitý. 119 

oslovených (50,4%) tvrdí, že je pro ně altruismus důležitý. 75 (31,8 %) uvádí, že je pro ně 

spíše důležitý. Motiv altruismu vnímá neutrálně 19 respondentů (8,1 %). Altruismus jako 

motiv spíše odmítá 9 oslovených (3, 8 %) a 14 (5, 9%) tento motiv odmítá zcela. Test 

závislosti neprokázal závislost motivu altruismu s podsoubory. Uvažuji, že není potřeba příliš 

diskutovat nad tak jednoznačným výsledkem. Tuto tezi potvrzuje Sadler (2003), který 

upozornil na to, že sestry, které jsou ve věku od 42 do 59 let, vykazují altruistický přístup 
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k profesi sestry a navíc jsou sociálně liberální. Naopak mladá generace lidí do 21 let je více 

sobecká, demotivuje je profese sestry tím, že je mnohdy fyzicky a psychicky náročná Podle 

autora článku se mladí lidé soustředí na své vzdělání a kariéru v profesi, která je dobře 

finančně ohodnocená. Což podle Sadlera profese sestry v porovnání s jinými profesemi není. 

Pozitivním hodnocením motivu zájmu o obor je dle mého názoru logické a odráží elementární 

zájem o obor. Pro ilustraci ještě uvádím četnostní výčet. 116 respondentů (49,2 %) uvádí, že 

zájem o obor byl tím motivem, který je vedl k volbě současného studia. 84 respondentů (35,6 

%) se vyjadřuje poněkud zdrženlivě a spíše připouští motiv zájmu o obor. 18 (7,6 %) neví, 

jestli je pro ně motiv zájmu o obor důležitý. Nejmenší počet respondentů tj. 6 (2,5 %) uvádí, 

že je zájem o obor spíše nemotivoval a 12 respondentů z celkového počtu tento motiv vůbec 

nepřipouští. Autorky Wilson, Chur-Hansen, Marshall a Air v roce 2011 publikovaly studii, ve 

které zjišťovali motivující/demotivující faktory stojící za předčasným odchodem studentů 

ošetřovatelství ze studia. Zaměřily se mimo jiné i na otázku, zda je předešlá zkušenost 

s ošetřovatelskou praxí nezbytná pro úspěšné dokončení studia. Ve výzkumu byly použity dva 

dotazníky, které měly selektovat ty uchazečky o studium, které jsou efektivně motivované tak, 

aby byly schopny studium dokončit a věnovat se ošetřovatelské praxi.  Výzkumnice dospěly 

k výsledku, že ve studiu je důležitý stupeň osobní touhy stát se registrovanou sestrou, včetně 

poznatků a zkušeností z ošetřovatelství. McLaughlin, Moutray a Moore (2010) upozorňují na 

to, že pro studenty ošetřovatelství v druhém ročníku bakalářského studia jsou důležité nejen 

altruistické pohnutky, ale také možnost osobního rozvoje sester a touha vzdělávat se. Dále po 

analýze 61 esejí došli k závěru, že ti studenti, kteří mají v rodině zdravotníky, uváděli 

významnou motivaci emocionální i materiální během studia. 

Dalším sledovaným motivem byla ctižádost. Je patrná mírná převaha pozitivního hodnocení. 

57 respondentů (24,2 %) považuje ctižádost za důležitou. 68 oslovených (28,8 %) se domnívá, 

že byla ctižádost při volbě studia spíše důležitá. Až 35 respondentů (14, 8 %) neví nebo neumí 

tuto položku v rámci motivace ke studiu posoudit. Spíše motiv ctižádosti nepřipouští 28 

respondentů (11,9 %) a 48 respondentů (20,3 %) tento motiv odmítá zcela. 

Důležitost motivu zkušenosti s nemocí hodnotilo 61 respondentů (25,8 %) jako stěžejní 

motivaci pro volbu studijního oboru. 28 oslovených studentů/ek (11,9 %) si myslí, že je 

zkušenost s nemocí spíše neovlivnila. Poměrně velké množství respondentů tj. 31 (13,1 %) 

neumí posoudit důležitost tohoto motivu. Naopak velký počet respondentů 63 (26,7 %) uvádí, 

že je zkušenost s nemocí spíše ovlivnila. O něco menší počet oslovených studentů 53 (22,5 %) 

připouští, že je motiv zkušenosti s nemocí důležitý. Respondenti s předešlým zdravotnickým 

vzděláním hodnotí motiv nemoci jako: zcela důležitý 22 5 %, spíše důležitý 21 %, neví 14 %, 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14630624200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8704297300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35610564000&zone=
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spíše nedůležitý 7 %, zcela nedůležitý 35,5 %. Markantní rozdíl je patrný v honocení motivu 

nemoci u studentů/ek s předešlým zdravotnickým vzděláním, kteří/é ho hodnotí ve větší míře 

jako zcela nedůležitý než u skupiny studentů/ek bez předešlého zdravotnického vzdělání. 

Domnívám, se že v tomto případě sehrála svou roli pracovní zkušenost studentů/ek 

s předchozím zdravotnickým vzděláním. Cowin, Johnson (2011) prováděli dotazníkové 

šetření zaměřené na sledování souvislostí mezi předešlou praxí, vlastní zkušeností a úspěšným 

absolvováním studia ošetřovatelství. Po zhodnocení 676 dotazníků (respondenty byli studenti 

bakalářského stupně ošetřovatelství) zjistili, že u starších studentů je patrná vyšší motivace 

k dokončení studia a následného vykonávání ošetřovatelské praxe. Vysvětlují to tak, že 

studenti mají již zkušenost s profesí nebo vlastní zkušenost se zdravotními komplikacemi 

nemoci. Lze tedy vyvodit souvislosti s předešlou praxí nebo zkušeností s poskytováním 

zdravotnických služeb a mírou pravděpodobnosti úspěšného dokončení studia a vykonávání 

ošetřovatelské praxe. 
V rámci druhého cíle přikládají studenti/ky motivaci pedagogem poměrně velkou váhu. 79 

respondentů (33,5 %) si myslí, že je pedagogové motivují během studia. Ještě větší počet 

oslovených, a to 95 (40,3 %) přiznává, že je pedagogové ve studiu spíše motivují. Celých 33 

oslovených (14,0 %) hodnotí vliv pedagoga zcela neutrálně.  Pouze 13 respondentů (5,5 %) 

připisuje pedagogům, že je spíše nemotivují a na 16 studentů (6,8 %) z celkového počtu 236 

respondentů motivace prostřednictvím pedagogů nepůsobí vůbec. Z výše jmenovaného výčtu 

četností vyplývá pozitivní vliv pedagogů na respondenty. 

Důležitým motivem během studia oboru Všeobecná sestra se ukázala praxe s pacienty. Je 

patrný významný vliv právě sledované praxe s pacienty. 92 respondentů (39,0 %) uvedlo, že je 

praxe s pacienty motivuje. O něco menší počet respondentů 76 (32 2 %) připouští, že je praxe 

s pacienty spíše motivuje. 46 oslovených studentů/ek (19,5 %) se neumělo rozhodnout. Jen 10 

oslovených uvádí, že praxe pro ně není spíše motivací a 12 (5,1 %) z celkového počtu 236 

respondentů nevnímají praxi jako motivující. Z testu závislosti je patrné, že respondenti 

v kombinované formě studia hodnotí motiv praxe s pacienty jako: zcela důležitý 31,1 %, spíše 

důležitý 33,5 %, neví 23 %, spíše nedůležitý 6, 2 %, zcela nedůležitý 6,2 %. Respondenti 

v prezenční formě studia hodnotí motiv praxe s pacienty jako: zcela důležitý 56 %, spíše 

důležitý 29,3 %, neví 12 %, spíše nedůležitý 0,0 %, zcela nedůležitý 2,7 %. Je zde patrný 

rozdíl v hodnocení mezi respondenty v prezenční a kombinované forma a to v četnosti 

odpovědí na důležitost tohoto motivu. Respondenti v prezenční formě zcela pochopitelně 

hodnotí motiv praxe s pacienty poměrně vysoko. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603232455&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603232455&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603232455&zone=
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To, že samy studijní výsledky mají na studenty velký vliv, dokládají výsledky tohoto 

sledovaného motivu. Respondenti v počtu 74 (31,4 %) se shodují na skutečnosti, že jejich 

studijní výsledky na ně mají velký vliv. Ještě větší počet respondentů tj. 96 (40,7 %) uvádí, že 

na ně studijní výsledky mají spíše vliv. Poměrný počet respondentů neví, zda na ně špatně 

nebo dobře působí jejich studijní výsledky. Jde o skupinu 43 respondentů (18,2 %). Nejmenší 

počet respondentů 11 (4,7 %) přiznalo, že na ně studijní výsledky nemají spíše vliv a 12 

oslovených studentů/ek (5,1 %) přiznalo, že tento vliv nepociťují jako motivující. 

Třetím a zároveň posledním cílem bylo zjistit: zda a jak se změnily motivy studentů/ek 2. a 3. 

ročníků studijního oboru Všeobecná sestra. Pro identifikace změny 9 motivací (položek), 

které nastaly během studia, společně pro studentky 2. i 3. ročníku byl použit neparametrický 

Wilcoxonův test pro 2 závislé výběry. Z testu vyplývá, že během studia se snížila statisticky 

významně důležitost altruismu a to na hladině významnosti 0,01, zvýšila se statisticky 

významně zkušenost s nemocí a to na hladině významnosti 0,001, zvýšila se ekonomická 

motivace, ale jen na hladině významnosti 0,1 a statisticky významně se zvýšila důležitost 

tradice a to na hladině významnosti 0,05. U ostatních motivací se statistiky významná změna 

neprokázala. Je nutné dodat, že jen malé procento respondentů přehodnotilo svou motivaci. 

Domnívám se, že dotazník nechtěli vyplňovat až do konce, ne kvůli nepochopení zadaných 

otázek, ale pro neochotu. 

Změnu v položce altruismus přehodnotilo celkem 24 respondentů (16,9 %) z vyšších ročníků 

bakalářského studia ošetřovatelství a to v následujícím četnostním zastoupení: ano 3 

respondenti (2,1 %), spíše ano hodnotilo 9 respondentů (6,3 %), neví 4 respondenti (2,8 %), 

spíše ne 4 respondenti (2,8 %) a ne hodnotili taktéž 4 respondenti (2, 8 %). 118 respondentů 

(83,1 %) ve vyšších ročnících změnu motivu altruismu vůbec nehodnotilo. 

Změnu v motivaci v položce zkušenost s nemocí přehodnotilo celkem 35 respondentů (24,6 

%) z vyšších ročníků bakalářského studia ošetřovatelství a to v následujícím četnostním 

zastoupení: ano 17 respondentů (12,0 %), spíše ano hodnotilo 8 respondentů (5,6 %), neví 4 

respondenti (2,8 %), spíše ne 3 respondenti (2,1 %) a ne hodnotili 3 respondenti (2,1 %). 107 

respondentů (75 4 %) ve vyšších ročnících změnu motivu zájmu o obor vůbec nehodnotilo. 

Změna tohoto motivu jasně signalizuje na vliv, který jsem uváděla v předchozím odstavci. 

Zkušenost s ošetřováním nemocných lidí a někdy i velmi těžce nemocnými je zkušenost 

nepřenositelná. Zvýšení hladiny významnosti zkušenosti s nemocí podle mě souvisí právě s 

každodenní praxí s pacienty nebo vlastní zkušeností s nemocí. 

Zvýšení hladiny významnosti ekonomického motivu odhalují následující četnosti. 

Ekonomické motivy hodnotilo celkem 23 respondentů (16,2 %) z vyšších ročníků 
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bakalářského studia ošetřovatelství a to v následujícím četnostním zastoupení: ano 2 

respondenti (1,4 %), spíše ano hodnotilo 7 respondentů (4,9 %), neví 5 respondentů (3,5 %), 

spíše ne 4 respondenti (2,8 %) a ne hodnotilo 5 respondentů (3,5 %). 119 respondentů (83,8 

%) ve vyšších ročnících změnu ekonomických motivů vůbec nehodnotilo. 

Změny ve výše jmenovaných motivem jsem v žádném z prostudovaných výzkumů jiných 

autorů/ek nedohledala, proto je pro srovnání zde ani neuvádím. 

 

Závěr  

Prvním cílem mé práce (C1) bylo zjistit: jaká byla motivace studentů/ek studijního oboru 

Všeobecná sestra pro výběr profese a pro zahájení studia. K cíli č. 1 se vztahují otázky č. 1 a 

č. 2. Otázky směřovaly k objasnění myšlenky, které motivy ovlivnily rozhodnutí respondentů 

stát se všeobecnou sestrou? Dotázaní měli za úkol hodnotit škálou od 1 do 5 následující 

motivy: rodina, přátele, učitel, vzor, postava z uměleckého díla, zkušenost s nemocí. Z mého 

výzkumu vyplynulo že, podstatným motivem pro výběr profese u oslovených respondentů/ek 

byli: rodina, nemoc, altruismus a touha pomáhat druhým lidem, zájem o obr a ctižádost. 

Jako druhý cíl mé práce (C2) jsem stanovila, zjistit: jaké motivy ovlivňují studenty/ky během 

studia studijního oboru Všeobecná sestra. K cíli č. 2 se vztahuje otázka č. 3. Otázkou č. 3 

jsem nabádala k zamyšlení a zauvažování, jak by respondenti ohodnotili škálou od 1 do 5 

jednotlivé motivy (vlivy), které ovlivnily jejich rozhodnutí během studia studijního oboru 

Všeobecná sestra. Měli za úkol hodnotit škálou následující motivy: pedagogové, studijní 

výsledky, praxe s pacienty, setkání se sestrami na praxích, spolužáci a osoby mimo školní 

prostředí. Z toho se zdají být důležité motivy jako: praxe s pacienty, pedagogové a samotné 

studijní výsledky. 

Třetím cílem (C3) bylo zjistit: zda a jak se změnily motivy studentů/ek 2. a 3. ročníků 

studijního oboru Všeobecná sestra. Pro identifikace změny 9 motivací (položek), které nastaly 

během studia, společně pro studentky 2. i 3. ročníku. Z testu vyplývá, že během studia se 

snížila statisticky významně důležitost altruismu, zvýšila se statisticky významně zkušenost s 

nemocí, zvýšila se ekonomická motivace a statisticky významně se zvýšila důležitost tradice.  

V další fázi výzkumu motivace studentů/ek oboru Všeobecná sestra bych se ráda zaměřila, 

spíše na demotivační faktory, které vedou k předčasnému ukončení studia studentů/ek v oboru 

Všeobecná sestra. Problém mnohočetných demotivačních vlivů se jeví jako důležitý aspekt 

motivace během studia. Pakliže by se podařilo tyto negativní vlivy odhalit a eliminovat, 

domnívám se, že by to velmi přispělo ke stabilizaci počtu studentů v jednotlivých ročnících a 

z velké části zabránilo předčasným ukončením studia. 
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Súhrn 

Starnutie populácie a s tým súvisiaca stúpajúca incidencia dementného syndrómu u seniorov 

sa stáva globálnym problémom všetkých zdravotných systémov. Tento fenomén okrem iného, 

zvyšuje nároky na prácu sestier v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti, hlavne v oblasti 

prevencie, diagnostiky a liečby demencie. Autorky príspevku poukazujú na dôležitú a náročnú 

úlohu sestry pri včasnom zachytení pacientových ťažkostí. V klinickej ošetrovateľskej praxi 

to pre sestru znamená: mať primerané vedomosti o danej problematike, klásť väčší dôraz na 

pozorovanie pacienta, mať dobrý úsudok, empatiu, intuíciu a schopnosť nadviazať efektívny 

kontakt s pacientom a jeho rodinou. Zásadný význam má poznanie a používanie meracích 

nástrojov, ktoré môžu sestre pomôcť diagnostický proces spresniť, urýchliť a uľahčiť. 

 

Kľúčové slová 

Dementný syndróm, senior, komunitné ošetrovateľstvo, meracie nástroje, diagnostický proces 

 

Úvod 

Významným článkom v starostlivosti o seniorov je sestra. V komunitnom ošetrovateľstve je v 

súčasnosti stále častejšie konfrontovaná s pacientmi vo vyššom veku, ktorí vykazujú vo 

svojom správaní určité odchýlky. Tieto odchýlky často nemajú obraz normálneho starnutia, 

ktoré sa vyznačuje poklesom kognitívnych funkcií zodpovedajúcim veku, pričom nie je 

narušená schopnosť sebaobsluhy. Naopak, mnohokrát sa jedná o výrazné zhoršenie 

kognitívnych funkcií, navyše sprevádzané poruchami správania a stratou praktickej 

sebestačnosti a nezávislosti v bežných činnostiach. Ak tieto ťažkosti trvajú u pacienta viac 

ako 6 mesiacov, je potrebné uvažovať o začínajúcej demencii. V súvislosti so starnutím 

populácie sa počet takýchto pacientov neustále zvyšuje. Demencia sa stáva závažným 

problémom starostlivosti o starých ľudí, vzhľadom k tomu, že jej výskyt sa medzi 59 a 90 

rokom sa významne zvyšuje. Celkovo je dementných asi 5-10 % ľudí vo veku 65 a viac rokov 

(Pidrman, 2005). Tento nárast znamená zvýšené nároky na špecifickú ošetrovateľskú 
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starostlivosť o týchto pacientov, s dôrazom na prevenciu, skorú diagnostiku a zvláštnosti 

ošetrovateľských intervencií pri demencii. Hlavným predpokladom kvalitnej a účinnej 

starostlivosti o pacienta sú vedomosti, zručnosti a skúsenosti sestry. Tie môže získať iba 

celoživotným vzdelávaním, ktoré by malo aktuálne reflektovať na potreby klinickej 

ošetrovateľskej praxe. Ťažiskovým aspektom  komplexnej starostlivosti o pacientov vyššieho 

veku je posilnenie spolupráce lekára a sestry, ktorá by mala byť založená na vzájomnom 

rešpekte, informovanosti, komunikácii a vzájomnom akceptovaní kompetencií v plánovaných 

a realizovaných intervenciách. 

 

Diagnostika demencie 

Diagnostika demencií, ich rozpoznanie, odlíšenie od iných mentálnych porúch a  zistenie jej 

príčiny nie je vždy jednoduché. Napriek častému výskytu, sa z rôznych dôvodov pri jej 

diagnostike robí veľa chýb, často je diagnóza stanovená neskoro alebo nepresne. Pre jej 

správne určenie je potrebné, aby lekári a sestry v primárnej starostlivosti poznali a 

rozpoznávali niektoré podstatné symptómy, ktoré môžu zachytenie a diagnostiku demencie 

komplikovať. Ovládanie a aplikovanie uznávaného pravidla ,,4 D“ (Depresia - Delírium - 

Drugs-lieky - Demencia) do klinickej praxe, by malo v počiatočnej fáze pomôcť najskôr 

vylúčiť depresiu, delírium a nežiaduce účinky liekov, a až potom by sa u pacienta mal začať 

riešiť problém demencie (Pidrman, 2007). 

Pre účel orientačného vyšetrenia mentálnych funkcií existujú rôzne formalizované škály, 

z ktorých najznámejšia a najpoužívanejšia je Štandardizovaný Mini-mental status examination 

(SMMSE). S jej pomocou môže sestra orientačne zistiť a približne kvantifikovať kognitívny 

úbytok pri demencii. Skladá sa z otázok zameraných na orientáciu časom a miestom, ďalej 

testuje vštiepivosť a výbavnosť pamäte, exekutívne funkcie, počítanie pri sériovom 

odčítavaní, pomenovávanie bežných predmetov, schopnosť opakovať krátku vetu, pochopenie 

príkazu, písanie a konštrukčné schopnosti. Celé vyšetrenie SMMSE trvá 10 minút, a preto je 

veľmi vhodnou súčasťou rutinného vyšetrenia v ambulancii, alebo pri lôžku pacienta. 

Využíva sa aj na zhodnotenie efektu liečby. 

Iným jednoduchým vyšetrením je Test verbálnej plynulosti (verbálnej fluencie), pri ktorom 

má vyšetrovaný za úlohu počas jednej minúty vymenovať čo najviac zvierat. Starí ľudia bez 

kognitívnej poruchy sú schopní vymenovať v stanovenom limite aspoň 18 zvierat, počet 

menší ako 12 svedčí pre poruchu kognitívnych funkcií. 

Mattisova škála pre hodnotenie demencie (Mattis Dementia Rating Scale – MDRS) je 

obsiahlejšia ako SMMSE a podrobnejšie sleduje exekutívne funkcie. Je schopná zachytiť aj 
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začínajúcu demenciu subkortikálneho typu. Je menej rozšírená ako SMMSE a jej správne 

používanie si vyžaduje zácvik personálu. 

Test kreslenia hodín (Clock drawing test) je ďalším v praxi používaným testom. Ľahko sa 

realizuje a vhodne dopĺňa SMMSE. Odkresľovanie podľa predlohy a kresba hodín podľa 

verbálnej inštrukcie (s určením postavenia ručičiek) umožňuje zistiť poruchu vizuálne 

priestorových schopností a pomáha pri diferenciálnej diagnostike Alzheimerovej (ACH) 

choroby a frontotemporálnych demencií (Kolibáš, 2002). 

Montrealský kognitívny test (MoCA, je určený pre osoby s miernym kognitívnym deficitom 

a pre začiatočné štádium Alzheimerovej demencie. Senzitivita tohto testu je až 90% a jeho 

výhoda je citlivosť na ľahké štádium demencie, na rozdiel od SMMSE, ktorý je citlivý až na 

strednú a ťažšiu formu demencie. 

Orientačnou pomôckou pri diferenciálnej diagnostike ACH a vaskulárnej multiinfarktovej 

demencie je Hachinského ischemické skóre, je to dotazník 13 príznakov, ich prítomnosť je 

hodnotená 1-2 bodmi, neprítomnosť nulou. 

Posúdenie kognitívneho deficitu je dôležité doplniť zhodnotením postihnutia v bežných 

denných aktivitách a činnostiach. Funkčný stav by mala sestra zisťovať rozhovorom s osobou, 

ktorá pacienta dobre pozná. Získa tým celistvý pohľad na pacientov funkčný stav bez časovej 

záťaže. Vhodné sú napríklad: Barthelovej index na posudzovanie sebaobslužných činností, 

ADL-test aktivít denného života, Lawtonov-Brodyho IADL-test inštrumentálnych aktivít 

denného života, Dotazník funkčného stavu (Functional activities questionnaire, FAQ) 

(Růžička, 2003). 

 

Cieľ práce 

Cieľom predkladanej práce bolo zistiť a posúdiť rozdiely vo vedomostiach o ošetrovateľskej 

diagnostike demencie a jej praktickej realizácii v  komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti, 

a porovnať rozdiely medzi sestrami pracujúcimi v ambulancii všeobecného lekára (AVL) 

a v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). 

 

Súbor a metodika 

Celkovo sa výskumu zúčastnilo 156 sestier. V skupine sestier pracujúcich v ADOS bolo 81 

sestier. Ich priemerný vek bol 32,53 (SD 0,94). V skupine sestier pracujúcich v ambulancii 

všeobecného lekára bolo 75 sestier. Ich priemerný vek bol 41,92 (SD 1,03). Kritériom na 

zaradenie do súboru bola minimálne trojročná dĺžka praxe v ambulantnej starostlivosti alebo 

agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 
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Skupiny sestier neboli zrovnoceňované v premennom veku, vzdelaní, dĺžke praxe, z dôvodu 

nemožnosti realizácie tohto postupu, pretože by viedol k výraznej redukcii výskumného 

súboru, čo by obmedzilo platnosť našich výstupov. Pre elimináciu sme uvedené disproporcie 

zahrnuli ako premenné do štatistického spracovania a následnej interpretácie výstupov.  

Realizovali sme kauzálno-porovnávací výskum, ex – post facto. Zber dát prebiehal 

v mesiacoch jún až október 2011 prostredníctvom nami zostaveného dotazníka. V dotazníku 

boli škálované odpovede, respondenti odpovedali formou slovne kotvenej likertovej škály. 

Pre potreby štatistického spracovania našich údajov sme využili software SPSS 15.0, 

v ktorom sme overili normalitu rozloženia dát pomocou testu Skewness. Z dôvodu 

negatívneho výstupu Skewness testu sme použili neparametrickú štatistiku spracovania 

údajov. Deskriptívna štatistika skupín nám poskytla informácie o mierach centrality (hlavne 

M, SD, frekvencia a percentuálne vyjadrenie pomerov) pre komparáciu údajov. Pre štatistickú 

komparáciu sledovaných skupín sme použili test pre 2 nezávislé výbery, Mann – Whitneyho 

test. Táto neparametrická metodika nám umožnila zistiť štatisticky významné rozdiely medzi 

skupinami v sledovaných parametroch. Výskumu sa celkovo zúčastnilo 156 z 200 oslovených 

sestier pracujúcich v ambulancii všeobecného lekára a v ADOS v mestách Prešov, Spišské 

Podhradie, Spišská Nová Ves, Lipany, Sabinov, Snina, Bardejov, Krompachy, Gelnica. 

V oboch skupinách sestier boli sledované tieto anamnestické premenné: vek, rodinný stav, 

vzdelanie a dĺžka praxe. 

 

Výsledky a interpretácia 

Podľa Topinkovej (2001) u 60-70 % postihnutých nie je ochorenie vôbec rozpoznané a u 

väčšiny diagnostikovaných prípadov je ochorenie rozpoznané neskoro, po 3-5 rokoch trvania 

ochorenia. Najčastejšou príčinou demencie je Azheimerova choroba, ktorá je zodpovedná za 

60-70 % prípadov syndrómu demencie. Na Slovensku je v súčasnosti asi 50 až 60 tisíc 

pacientov s Alzheimerovou chorobou (Novák, 2008), v Českej republike sa ich počet 

odhaduje na 100 až 140 tisíc (Holmerová, 2006). Prevalencia demencie v populácii nad 65 

rokov je 5-8 %. S vekom výskyt exponenciálne narastá a u 80 ročných ľudí je demenciou 

postihnutých jedna pätina. Ako dôsledok predlžujúceho sa veku a demografického starnutia 

bude počet dementných seniorov dramaticky rásť. Podľa demografických projekcií sa 

v nasledujúcich 25 rokoch zvýši počet seniorov o 30 %, počet seniorov s demenciou však 

vzrastie o 30-50 %. 

Jedným z významných aspektov zlepšenia kvality starostlivosti o týchto pacientov je 

komplexné posúdenie pacienta a včasná diagnostika, čo sú dôležité predpoklady pre ďalšie 
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účinné opatrenia. Vhodne zvolené a účinné prístupy a intervencie môžu významným 

spôsobom ovplyvniť kvalitu života týchto pacientov ako aj rodinných príslušníkov, vzhľadom 

k tomu, že úroveň kvality ich života je úzko spätá s kvalitou poskytovanej ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

Význam pravidelného vyšetrenia kognície u seniorov potvrdzuje veľká multicentrická štúdia 

s názvom PAQUID, ktorá prebehla vo Francúzku a trvala 10 rokov. U 3777 osôb nad 65 

rokov žijúcich v domácom prostredí sa detekovali subjekty so zvýšeným rizikom demencie. 

Štúdiou bolo medzi iným potvrdené, že na základe citlivého sledovania fungovania človeka 

v bežnom živote a sledovania jeho mentálneho stavu je možné zistiť prvé diskrétne príznaky 

incipientnej demencie asi tri roky predtým, než budú títo ľudia spĺňať kritéria pre diagnózu 

demencie. Skorá diagnostika ochorenia  by znamenala vysokú účinnosť liečby a dlhodobé 

udržanie prijateľnej kvality života týchto seniorov (Preis, Kučerová a kol., 2006). 

V tabuľke 1 uvádzame výsledky skúmania rozdielov medzi sestrami vo vedomostiach 

o diagnostike kognitívnych funkcií a funkčných schopností pacienta. 
 

Tab. 1 Štatistické výsledky zisťovania rozdielov vo vedomostiach o diagnostike kognitívnych funkcií 

a funkčných schopností pacienta medzi sestrami pracujúcimi v ADOS a AVL zistené Mann – Whitney 

testom  

test  ADOS AVL  

 M SD M SD z 

Folsteinov test (FT) 2,80 1,58 3,53 1,38 - 3,138** 

Test kreslenia hodín (TKH) 2,83 1,51 3,43 1,44 - 2,531* 

Wechslerova pamäťová škála (WPS) 3,49 1,40 3,92 1,19 - 1,843 

Krátka škála kognitívnych funkcií (KSKF) 2,96 1,49 3,83 1,22 - 3,720*** 

Montrealský kognitívny test (MKT) 3,75 1,28 4,01 1,13 - 1,242 

7 minútový screeningový test (ST) 3,20 1,45 3,80 1,36 - 2,709** 

Test verbálnej plynulosti (TVP) 2,99 1,53 3,63 1,34 - 2,719** 

Pamäťový test učenia (PTU) 3,16 1,50 3,55 1,38 - 1,596 

Trojstupňový príkaz (TP) 3,23 1,58 3,64 1,29 - 1,641 

Test aktivít denného života (ADL)  2,09 1,36 3,51 1,45 - 5,648*** 

Test inštrumentálnych aktivít denného života (IADL) 2,56 1,52 3,67 1,33 - 4,468*** 

Škála funkčného hodnotenia (SFH) 3,06 1,43 3,69 1,25 - 2,788** 

* p <.05; ** p <.01; *** p <.001 
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Úroveň vedomostí o jednotlivých meracích nástrojoch na hodnotenie kognície a funkčného 

stavu sme posudzovali formou výpočtu priemernej hodnoty (M) na škále (1-určite poznám, 2-

skôr poznám, 3-neviem, 4-skôr nepoznám, 5-určite nepoznám) a štandardnej odchýlky (SD). 

K štatistickému spracovaniu údajov sme použili Mann – Whitneyho test. Pri zisťovaní 

vedomostí sestier o existujúcich dotazníkoch a testoch na posúdenie kognitívnych funkcií 

a funkčných schopností pacientov sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi skupinami 

sestier pri  kognitívnych meracích nástrojoch: Folsteinov test (** p < .01), Test kreslenia 

hodín (* p < .05), Krátka škála kognitívnych funkcií (*** p < .001), 7 minútový screeningový 

test a Test verbálnej plynulosti (** p < .01). Sestry z ADOS tieto testy poznajú vo väčšej 

miere ako sestry z AVL. Sestry z AVL označovali na likertovej škále najčastejšie odpovede 

neviem a skôr nepoznám. Aj v ostatných diagnostických nástrojoch kognitívnych funkcií 

prejavili lepšie poznatky sestry pracujúce v ADOS. Rovnako aj v oblasti diagnostiky 

funkčných schopností pacienta mali viac vedomostí sestry pracujúce v ADOS. Podobné 

zistenia uvádza vo svojej práci Topinková (2002), ktorá skúmala znalosť kognitívnych testov 

u praktických lekárov v Českej republike, a dospela vo svojom výskume k zisteniu, že iba 8% 

praktických lekárov pozná štandardizované testy na vyšetrenie kognitívnych funkcií a iba 

polovica z nich ich v klinickej praxi používa. Domnieva sa, že následkom tohto stavu nie je 

diagnostikovaných až 60-70 % demencií vo vyššom veku a rovnaká situácia je aj pri depresii 

u seniorov. Topinková (2005) odporúča realizovať diagnostický proces postupnými krokmi, 

ktoré by mali byť zachytené v doporučenom algoritme vyšetrenia pacientov s kognitívnou 

poruchou. Ďalej odporúča, aby súčasťou každého fyzikálneho vyšetrenia u seniorov bolo aj 

zhodnotenie mentálneho stavu pacienta. Aj keď sme sa nestretli s porovnateľným výskumom, 

ktorý by sa týkal rozsahu poznania kognitívnych testov sestrami, je potrebné zdôrazniť, že 

existuje niekoľko meracích nástrojov, ktoré sú frekventovane uvádzané v našej i zahraničnej 

ošetrovateľskej literatúre ako nástroje, využiteľné v ošetrovateľskej praxi. Podľa Tomagovej 

(2009) sú ako zvlášť vhodné pre ošetrovateľský výskum a  prax Folsteinov test (MMSE) 

a Krátka škála kognitívnych funkcií (SPMSQ). Osobitne SPMSQ je odporúčaná pre sestry na 

orientačnú diagnostiku demencií v komunitnom ošetrovateľstve, pre jej preventívny charakter 

a jednoduchú administráciu. 

Informácie od respondentov o praktickej aplikácii vedomostí o hodnotení kognitívnych 

a funkčných schopnostiach sme získavali viacerými položkami. Vyšetrenia kognitívnych 

funkcií častejšie realizujú sestry z AVL, kde sa tieto sestry viac sústreďovali na kognitívne 

zmeny u pacientov s demenciou. Dôvodom rozdielu môže byť aj bezprostredná spolupráca 

sestry s lekárom v ambulancii, kde sestra môže vyšetrovať kogníciu pacienta aj na podnet a 
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požiadanie lekára. U sestier z ADOS sme však zistili, že sa pri vyšetrovaní kognície 

u seniorov viac sústreďujú na tých seniorov, ktorí majú zjavné poruchy pamäti a na tých, ktorí 

sú nad určitou vekovou hranicou, čo môže súvisieť  s povinnosťou sestier pracujúcich 

v ADOS realizovať vstupné posúdenie pacienta pri jeho prebratí do starostlivosti. Z toho 

vyplýva, že sestry z ADOS považujú za potrebné sledovať kognitívne funkcie aj u tých 

pacientov, ktorí ešte nemajú zjavné poruchy pamäti, t. z. kladú dôraz aj na preventívny 

význam týchto vyšetrení. Tento rozdiel môžeme dať do súvislosti aj s lepšími vedomosťami 

sestier z ADOS o meracích nástrojoch, kde sme zistili významné štatistické rozdiely hlavne 

pri  meracích nástrojoch, ktoré sú v klinickej praxi často odporúčané k používaniu sestrám, 

a ktoré sú pre svoju jednoduchosť vhodné práve na preventívny skríning. 

V oblasti reálneho používania konkrétnych meracích nástrojov v klinickej praxi sme zistili, že 

štatisticky významný rozdiel je pri Folsteinovom teste a Krátkej škále kognitívnych funkcií 

v prospech sestier z ADOS. Pri ostatných testoch nie sú významné štatistické rozdiely medzi 

skupinami sestier, pričom najčastejšie odpovede o intenzite ich používania na škále (1-stále, 

2-veľmi často, 3-často, 4-občas, 5-nikdy) v obidvoch skupinách sestier sú občas a nikdy. 

 
Tab. 2 Štatistické výsledky zisťovania rozdielov v praktickej aplikácií vedomostí o demencii pri 

diagnostike kognitívnych funkcií a funkčného stavu pacienta medzi sestrami pracujúcimi v ADOS a AVL 

zistené Mann – Whitney testom 

test  ADOS AVL  

 M SD M SD z 

používanie Folsteinovho testu (FT) 4,28 1,11 4,65 0,71 - 2,145* 

používanie Testu kreslenia hodín (TKH) 4,48 0,96 4,63 0,75 - 0,688 

používanie Pamäťového testu učenia (PTU) 4,46 0,95 4,75 0,50 - 1,631 

použív. Krátkej škály kog. funkcií (KSKF) 4,23 0,98 4,57 0,77 - 2,343*  

používanie Testu rečovej plynulosti (TRP) 4,22 1,05 4,27 0,99 - 0,106 

používanie 7 minútového screeningového  

testu (7MST) 

4,51 0,85 4,61 0,68 - 0,505 

používanie trojstupňového príkazu (TP) 4,33 1,05 4,60 0,72 - 1,702 

používanie Barthelovej testu (BT) 3,99 1,32 4,60 0,90 - 3,527*** 

používanie ADL 3,99 1,34 4,56 0,98 - 3,207*** 

používanie IADL 4,17 1,28 4,67 0,74 - 2,426* 

použív. škály funkčného hodnotenia (SFH) 4,46 1,12 4,71 0,77 - 1,125 

* p <.05; ** p <.01; *** p <.001 
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Dôvodom nevyužívania týchto testov môže byť skutočnosť, že niektoré sú určené skôr pre 

psychiatrov a neurológov a sestry na ich používanie nemajú kompetencie. Na porovnanie 

uvádzame ďalšie výsledky z prieskumu Topinkovej (2002) z roku 2002, ktorý sa realizoval 

u českých praktických lekárov. Vyplýva z neho, že 49% lekárov nevyšetruje kognitívne 

funkcie u starších pacientov vôbec, alebo iba výnimočne, ďalších 18% by vyšetrenie 

realizovalo, ale nevie ako a 12 % lekárov uvádza, že nato nemá čas (Topinková, 2002). Z toho 

je zrejmé, že pre klinickú prax sú vhodné také hodnotiace škály a testy, ktoré sú jednoduché, 

ľahko reprodukovateľné, pacientmi dobre prijímané, časovo nenáročné, ale pritom 

komplexné. Po zaškolení by mali umožňovať rýchlu administráciu nielen lekárom, ale aj 

sestrám, prípadne ďalším zdravotníckym pracovníkom bez klinickej skúsenosti (Gmiterová, 

2008, Holmerová, 2005). 

V oblasti používania nástrojov na posúdenie emocionálneho stavu pacienta neboli zistené 

medzi skupinami sestier významné rozdiely. Najčastejšie odpovede sestier o intenzite 

využívania jednotlivých škál boli občas a nikdy. Pri tomto zistení je potrebné poukázať na 

alarmujúci fakt, že podľa štatistík stráca 30-50 % gerontologických pacientov kvalitu života 

práve v dôsledku depresie (Tondlová, 2006). Podľa Kalvacha (2008) sa štatistiky 

o prevalencii depresie líšia, ale všeobecne sa udáva, že incidencia depresie vo veku nad 65 

rokov je 12-15 %, pokiaľ ide o súčasný výskyt demencie a depresie je percentuálny podiel 

ešte vyšší. Podľa súčasných klinických štúdií trpí depresívnym syndrómom 20-40 % týchto 

pacientov (Tondlová, 2006). 
  

Tab. 3 Štatistické výsledky zisťovania rozdielov v praktickej aplikácií vedomostí o demencii pri 

diagnostike  emocionálnych stavov medzi sestrami pracujúcimi v ADOS a AVL zistené Mann – Whitney 

testom 

otázka č.  ADOS AVL  

 M SD M SD z 

používanie Škály depresie pre geriatrického  

pacienta (SDGP) 

4,31 1,22 4,56 0,83 - 0,554 

používanie Hamiltonovej škály pre posúdenie  

depresie (HSPD) 

4,62 0,96 4,73 0,68 - 0,388 

používanie Geriatrickej škály depresie podľa Yesavage 4,59 1,03 4,87 0,47 - 1,561 

používanie Mattisovej posudzovacj škály (MPS) 4,79 0,59 4,92 0,32 - 1,466 

používanie Škály pre identifikáciu delíria (SID) 4,69 0,90 4,84 0,47 - 0,565 

používanie iného nástroja 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001   
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Podľa Németha (2008), ktorý za pomoci poslucháčok Fakulty zdravotníctva Prešovskej 

univerzity zisťoval u 1028 respondentov starších ako 65 rokov príznaky depresie, je podiel 

depresie ešte vyšší, ako uvádza dostupná literatúra. Podľa kritérií použitej „Geriatrickej 

škály depresie podľa Yesavage“ vykazovalo 16,2% respondentov známky ľahkej depresie 

a 8,9 % respondentov vykazovalo známky výraznej depresie. Prevláda tiež názor, že v starobe 

zostáva mnoho depresií nerozpoznaných pre ich atypický klinický obraz a  častú somatizáciu. 

Konrád (2007) uvádza, že je to následkom toho, že depresia vo vyššom veku má špecifický 

obraz s výraznou somatizáciou a býva často sprevádzaná neuropsychiatrickým príznakmi 

kognitívneho deficitu – psychomotorickou retardáciou a bradypsychizmom. Takéto 

kognitívne poruchy pri depresii bývajú reverzibilné, označujú sa ako depresívna 

pseudodemencia. Väčšina depresívnych pacientov s indukovanými kognitívnymi príznakmi 

mimo rámec demencie si na poruchy pamäti a neschopnosť myslieť alebo sústrediť sa aktívne 

sťažuje. Naopak pacienti s demenciou si kognitívny deficit neuvedomujú a skôr ho popierajú 

a bagatelizujú. Depresia sa často vyskytuje súčasne s demenciou, predovšetkým na začiatku 

klinickej manifestácie demencie (Konrád, 2007). Podľa Rektorovej (2007) je častým 

diagnostickým problémom rozpoznanie depresívnych príznakov a odlíšenie depresívnej 

pseudodemencie od pravej demencie, pričom u starých ľudí trpiacich depresiou hrozí riziko, 

že budú označení za dementných. Po depresívnych príznakoch je podľa nej potrebné vždy 

aktívne pátrať a liečiť ich, aj keď sa nájde súčasne kognitívny deficit. Aj podľa Jiráka (2007) 

je dôležité vedieť, že depresiu má zmysel liečiť za každých okolností, bez ohľadu na 

etiológiu, pretože sa tým môže zlepšiť kvalita života pacienta. Ako užitočné nástroje na 

zistenie príznakov depresie sa používajú rôzne škály depresie. U populácie ľudí vyššieho 

veku sa najviac používajú Geriatrická škála depresie v skrátenej verzii podľa Yessavage 

a Hamiltonova škála depresie, ktoré poskytujú rýchlu a spoľahlivú informáciu o prítomnosti 

depresie a jej závažnosti, vyžadujú však spoluprácu pacienta a možnosť aspoň čiastočnej 

verbálnej komunikácie (Rektorová, 2007). Tieto testy môžu používať aj  sestry, ktoré by sa 

mali vzhľadom na častý výskyt depresie v starobe výraznejšie podieľať na diagnostike 

depresií a aktívne pátrať po jej príznakoch u svojich pacientov. Len tak sa dá vyhnúť riziku, 

že ľudia trpiaci depresiou budú mylne považovaní za dementných alebo za hypochondrov 

(Konrád, 2007). 
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Záver 

Demencie a hlavne ACH, ktorá stojí za väčšinou dementných stavov je v súčasnosti stále 

neliečiteľné ochorenie. Jej skoré zachytenie, vhodná kombinácia liekov na zlepšenie 

kognitívnych a behaviorálnych problémov a využívanie nefarmakologických liečebných 

postupov, môže spomaliť priebeh ochorenia a zaistiť pacientovi vyššiu kvalitu života. Zlepšiť 

rozpoznanie ochorenia už v počiatočnom štádiu je jednou z kľúčových úloh komunitnej 

starostlivosti, kde je veľkou výhodou, že všeobecný lekár a sestra pacienta osobne a dlhodobo 

poznajú a majú aj lepší kontakt s jeho rodinou. Taktiež dostupnosť základného vyšetrovacieho 

programu je u praktického lekára podstatne jednoduchšia ako u špecialistu. Zlepšenie včasnej 

diagnostiky porúch kognitívnych funkcií a zavedenie programu pre skríning dáva pacientom 

a ich rodinám väčšiu šancu na úspešnosť liečby a predĺženie plnohodnotného života. 
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Souhrn 

Civilizační choroby tvoří skupinu chorob, jejichž výskyt od 60. let minulého století neustále 

stoupá. Na zvyšující se prevalenci se výrazně podílejí faktory spojené s životním stylem. 

Vzhledem k tomuto faktu stoupá i význam primární a sekundární prevence. V souladu s tímto 

trendem zahájilo svou činnost v květnu roku 2006 Centrum prevence civilizačních chorob 

(CPCCH), které je zařízením Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Od svého 

založení poskytuje občanům Jihočeského kraje celou řadu služeb zaměřených právě na 

primární a sekundární prevenci civilizačních chorob a na poradenství v oblasti zdravého 

životního stylu. Veškeré nabízené služby jsou anonymní a jsou poskytovány zdarma klientům 

starším 18-ti let v rámci individuálního poradenství, přednáškových aktivit, dnů zdraví a 

aktivit při sportovních akcích. Předkládaný příspěvek vychází z analýzy dat získaných v roce 

2012, kdy bylo vyšetřeno celkem 223 osob. Lze konstatovat, že zjištěné výsledky 

korespondují se současným trendem výskytu některých civilizačních onemocnění. Bylo 

patrné, že značná část respondentů se vyznačovala vyšší hodnotou BMI v pásmu nadváhy a 

obezity. Současně byly zjištěny výrazně vyšší hodnoty celkového množství tuku v těle, než je 

fyziologické. Pozitivní však byly výsledky zaznamenané při sledování hladiny glykémie 

postprandiálně a celkového cholesterolu z periferní krve, kde výrazně převládalo fyziologické 

rozmezí. 

 

Klíčová slova 

Centrum prevence civilizačních chorob, civilizační onemocnění, nadváha, obezita 
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Úvod 

Centrum prevence civilizačních chorob (CPCCH) je zařízením Zdravotně sociální fakulty 

Jihočeské univerzity. Svou činnost zahájilo v květnu roku 2006 a od té doby poskytuje 

občanům Jihočeského kraje celou řadu služeb zaměřených na primární a sekundární prevenci 

civilizačních chorob a na poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Veškeré nabízené 

služby jsou anonymní a jsou poskytovány zdarma klientům starším 18-ti let v rámci 

individuálního poradenství, přednáškových aktivit, dnů zdraví a aktivit při sportovních akcích. 

Tyto činnosti jsou zajišťovány všeobecnými sestrami pod patronací Katedry ošetřovatelství a 

porodní asistence a na jejich realizaci se podílejí také studenti ZSF JU v rámci praktické 

výuky. 

 

Cíl 

Civilizační choroby tvoří skupinu chorob, jejichž výskyt od 60. let minulého století neustále 

stoupá. Na zvyšující se prevalenci se výrazně podílejí faktory spojené s životním stylem, jako 

je na příklad způsob stravování, trávení volného času či pohybová aktivita. Vzhledem 

k tomuto faktu stoupá i význam primární a sekundární prevence. K onemocněním, kterým je 

v této oblasti věnována zvýšená pozornost pro závažné důsledky, které se k nim pojí, patří 

nadváha, obezita a kardiovaskulární choroby. V souladu se současnými trendy proto Centrum 

nabízí širokou škálu bezplatných služeb spojených s odhalováním rizik vzniku těchto 

onemocnění a následného poradenství. 

 

Soubor a metodika 

Bezplatný servis poskytovaný pracovníky CPCCH zahrnuje zejména odebrání anamnézy se 

zaměřením na důvod příchodu klienta, na jeho očekávání ve vztahu k poskytované péči a jeho 

současný stav se zohledněním faktoru zdraví a nemoci. Dále zahrnuje změření výšky a 

hmotnosti klienta, obvodu pasu a boků, stanovení BMI, WHR, celkového tuku v těle, změření 

krevního tlaku a pulzu, stanovení hodnoty glykémie postprandiálně a hodnoty celkového 

cholesterolu z periferní krve. Odběr kapilární krve pro stanovení hodnoty glykémie a 

celkového cholesterolu probíhá za dodržení hygienicko-epidemiologických zásad odběru. 

Nedílnou součástí servisu je edukace klienta, která vychází ze zjištěných rizikových faktorů a 

aktuálního stavu jedince. 

 

Klienty CPCCH jsou zdraví i nemocní, ale především lidé, kteří mají zájem o zdravý životní 

styl. Minimální věk klientů je stanoven na hranici 18-ti let. Od roku 2006 bylo vyšetřeno více 
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než 3000 osob. Každý klient je vyšetřován dle svého zájmu a přání, využívá tedy rozdílné 

služby z nabízené palety. Tento faktor má vliv na výsledky uvedené v následující části, která 

se vztahuje k analýze dat získaných v roce 2012, kdy bylo vyšetřeno celkem 223 osob. 

 

Výsledky a interpretácia 

 

 
Graf 1 Věková struktura klientů 

 
Graf 2 Body Mass Index 
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Graf 3 Celkové množství tuku v těle 

 

 
Graf 4 Glykemie postrandiálně 

0% 20% 40% 60% 80%

fyziologická
hodnota

zvýšená hodnota

Celkové množství tuku v těle

Ženy (N = 125) Muži (N = 39)

0% 20% 40% 60% 80%

méně než 7 mmol/l

více než 7 mmol/l
vč.

Glykemie postrandiálně

Ženy (N = 132) Muži (N = 43)



199 
 

 
Graf 5 Hladina cholesterolu 

 

Zjištěné výsledky korespondují se současným trendem výskytu některých civilizačních 

onemocnění. Je patrné, že značná část respondentů se vyznačovala vyšší hodnotou BMI 

v pásmu nadváhy a obezity. Mezi muži bylo v tomto pásmu 68% klientů, mezi ženami 45%. 

Současně byly zjištěny výrazně vyšší hodnoty celkového množství tuku v těle, než je 

fyziologické (fyziologická hodnota pro ženy je méně než 30%, pro muže méně než 20%). 

Tyto hodnoty překračovalo 72% žen a 79% mužů. Pozitivní byly výsledky zaznamenané při 

sledování hladiny glykémie postprandiálně a celkového cholesterolu z periferní krve, kde 

výrazně mezi hodnotami zjištěnými u klientů převládalo fyziologické rozmezí. Tyto hodnoty 

byly zjištěny u nadpoloviční většiny všech klientů. 

 

Závěr 

Poslání CPCCH je přímo ovlivněno trendy ve výskytu civilizačních onemocnění, neboť se 

zaměřuje na poskytování bezplatných služeb, které se týkají individualizovaného poradenství 

v oblasti podpory a udržení zdraví. Funguje pod patronací ZSF JU (Katedry ošetřovatelství a 

porodní asistence) již od roku 2006. Kromě této náplně se pracovníci CPCCH věnují také 

přednáškovým aktivitám pro širokou veřejnost, dále participují na akcích podporující udržení 

zdraví a prevenci nemocí a zajišťují odborné vedení praxí studentů Zdravotně sociální fakulty. 

CPCCH je jedinečným zařízením v Jihočeském kraji, které poskytuje své služby veřejnost 

zdarma. 
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VSTUPNÝ MONITORING VEDOMOSTÍ V KONTEXTE ZVYŠOVANIA KVALITY 

VZDELÁVANIA V OŠETROVATEĽSTVE 
 

Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Ľubica Derňárová, Janka Cínová 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva, 

SR. 

 

Súhrn  

Požiadavky na kvalitu vzdelávania si bude spoločnosť klásť vždy a na každej úrovni, ak bude 

mať záujem na svojom napredovaní a na kvalitnom živote. Aby sme dosiahli objektívne 

a relevantné meranie kvality vzdelávania, musíme monitorovať principiálne dôležité 

indikátory. Jedným z dôležitých indikátorov hodnotenia kvality vzdelávania sú vedomosti 

študentov. V predkladanom príspevku sprístupňujeme vstupný monitoring vedomostí 

študentov ošetrovateľstva, ktorý je bázou pre nastavenie ďalších fenoménov pri zvyšovaní 

kvality vzdelávania v ošetrovateľstve. 

 

Kľúčové slová 

Kvalita, vzdelávanie, ošetrovateľstvo, monitoring, prieskum 

 
Úvod 

Atribútmi modernej doby je kvalita a produktivita. Vo vyspelom  svete je získanie certifikátu 

kvality podmienkou existencie a konkurencieschopnosti v trhových podmienkach. 21. storočie 

sa všeobecne označuje za storočie kvality. 

V posledných  dvoch desaťročiach význam kvality stúpol tak dramaticky, že sa niekedy 

hovorí o „revolúcii kvality“, keďže kvalita výrobkov a služieb je bázou pre dosiahnutie tzv. 

kvality života. Vnímanie kvalita služby alebo produktu závisí od úrovne spoločnosti, od jej 

hodnôt a poznania a od toho, čo spoločnosť ako kvalitu akceptuje. 

Kvalita má svoju dlhú históriu. Prvými „organizáciami“, ktoré sledovali kvalitu boli 

jednotlivé cechy. Stanovili pravidlá, sledovali ich plnenie a za neplnenie boli trestaní tí, ktorí 

nedodržiavali stanovené pravidlá. Zmenu v sledovaní kvality znamenala manufaktúrna 

výroba. Predtým bol za kvalitu výrobku zodpovedný len jeden výrobca, pri deľbe práce bolo 

nutné sledovať celý proces výroby a kvalitu na jednotlivých úsekoch tohto procesu. Najväčší 

rozvoj kvality nastal po druhej svetovej vojne, kde kvalita výrobku bola hlavným faktorom 

konkurenčného boja. 
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Pre posúdenie kvality vzdelávania musíme vyberať kľúčové vlastnosti majúce zásadný podiel 

na hodnotenej kvalite. Tieto kľúčové vlastnosti voláme kritéria kvality .Ukazovateľ kvality 

(indikátor) je jav, proces, charakteristika vyjadriteľná ako veličina. Ukazovateľ informuje 

o efektivite zvolených foriem naplňovania cieľov overovaných v hodnotení kvality. Správne 

zvolený kvalitatívny ukazovateľ musí spĺňať tieto akostné charakteristiky: relevantnosť 

k predmetu posudzovania, t.j. či hodnotíme ako je proces z hľadiska posudzovateľa 

produktívny pri dosahovaní vízie, zrozumiteľnosť pre všetkých zapojených, merateľnosť 

pomocou kvalitatívnych škál alebo kvantitatívnych dát, validita- ukazovateľ obsahovo 

odpovedá kritériu kvality, ktoré reprezentuje, reliabilita - ukazovateľ spoľahlivo informuje 

o predmete merania, prináša stabilné informácie, ktoré možno ďalej využívať. Ukazovatele 

kvality školy a vzdelávania priamo odvodzujeme od kritérií autoevaluácie. Školská realita je 

veľmi rozmanitá a dynamická a často sú predmetom hodnotenia premenlivé kritériá. 

K najčastejšie uplatňovaným patria: školský prospech, dochádzka, orientačná norma na 

posúdenie množstva osvojeného učiva, plnenie učebných osnov, kvalita vedomostí, kvalita 

postojov, uplatnenie absolventov na trhu práce a iné. 

 

Cieľ práce 

Cieľom nášho prieskumu bolo monitorovať úroveň vedomostí študentov prvého ročníka 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity 

v Prešove na začiatku vysokoškolského štúdia v prvom ročníku tak ako je to zadefinované 

v projekte KEGA: „Simulačné laboratórium pre nácvik ošetrovateľských postupov“. 

Predmetom nášho prieskumu je úroveň vedomostí po ukončení strednej školy na začiatku 

vysokoškolského štúdia. Objektom prieskumu sú študenti prvého ročníka v odbore 

ošetrovateľstvo. V horizonte nasledujúcich rokov chceme sledovať rozsah a obsah vedomostí 

o ľudskom tele u študentov prvého ročníka na začiatku vysokoškolského štúdia, ktoré doteraz 

nadobudli na základných, či stredných školách. Získané výsledky budú podkladom pre tvorbu 

a inováciu študijných programov a učebných materiálov reflektujúcich potreby súčasnej teórie 

a praxe v odbore ošetrovateľstvo pre zlepšenie a skvalitnenie štúdia tak, aby sme vzdelávali 

sestry pre profesionálnu ošetrovateľskú prax. 

 

Súbor a metodika 

Príprava metodiky vychádzala z analýzy dostupných poznatkov. Pre potreby nášho prieskumu 

sme formulovali jednotlivé dotazníkové položky (testové otázky) rozdelené do niekoľkých 

okruhov. Na začiatku dotazníka sme uviedli triediace demografické údaje týkajúce sa veku, 
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pohlavia, najvyššie ukončeného vzdelania. Ďalšie položky boli zamerané na jednotlivé 

systémy tela. Prvá skupina otázok monitorovali vedomosti o krvnom a kardiovaskulárnom 

systéme v rozsahu 22 otázok, druhým okruhom v rozsahu 7 otázok sme hodnotili vedomosti 

o kostre a svaloch, 12 otázok z oblasti tráviacej sústavy, 11 otázok z vylučovacej sústavy 

a posledných 9 otázok boli venované koži a  vedomostiam o poskytovaní prvej pomoci. Pri 

tvorbe jednotlivých položiek sme vychádzali z vedomosti nadobudnutých na základných 

školách (rozsah a obsah učiva biológie na základnej škole), aby sme predišli rozdielom 

vedomostí získaných z absolvovaní rôznych stredných škôl a gymnázií. Celkovo dotazník 

obsahoval 61 otázok zameraných na jednotlivé systémy tela a 4 otázky týkajúce sa 

demografických ukazovateľov. Nášho testovania sa zúčastnilo 90 študentov prvého ročníka 

odboru ošetrovateľstvo. Keďže povolanie sestry je vysoko feminizovaným povolaním, aj 

v našom súbore respondentov prevládali ženy, konkrétne v počte 86, čo je 96% a 4% mužov. 

Priemerný vek respondentov bol 20 rokov. V našom súbore je 65% (n 58) respondentov, 

absolventov Stredných zdravotníckych škôl, 22% (n 20) absolventov Gymnázií a 13% (n 12) 

absolventov iných stredných škôl. Testovanie bolo anonymné, keďže test obsahoval celkovo 

65 položiek, študenti na jeho vypracovanie mali 60 minút. Pri testovaní sme dbali na to, aby 

študenti medzi sebou nekomunikovali a nekonfrontovali správne odpovede jednotlivých 

položiek. V priebehu vyplňovania dotazníka nedošlo k žiadnym závažným okolnostiam, ktoré 

by mohli ovplyvniť získané výsledky. Po ukončení testovania sme so študentmi formou 

diskusie rozoberali jednotlivé dotazníkové položky a správne odpovede. Po spracovaní  

dotazníkom získaných údajov sme študentov (respondentov) oboznámili z celkovými 

výsledkami monitoringu a ich úspešnosťou. 

 

Výsledky a interpretácia 

Jednotlivé dotazníkové položky sme vyhodnocovali metódou opisnej štatistiky v absolútnych 

číslach a percentách. Pre monitoring úrovne vedomostí pre nás boli podstatné informácie 

o percentách jednotlivých správnych odpovedí, preto sme sa pri vyhodnocovaní zamerali aj na 

sledovanie celkových vedomostí respondentov. Ak by sme celkove hodnotili vedomosti na 

stupnici A až FX, respondenti dosiahli stupeň D, čo zodpovedá 70 %. Pri vyhodnocovaní 

položiek podľa systémov tela najlepšie vedomosti preukázali respondenti o kostre a svaloch. 

Z celkových odpovedí bolo 80 % správnych. 76 % správnych odpovedí uviedli študenti  pri 

položkách, kde sme hodnotili vedomosti o koži a poskytovaní prvej pomoci. O krvnom 

systéme dosiahli respondenti 74 % správnych odpovedí. 61 % správnych odpovedí bolo  
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v položkách, kde sme hodnotili vedomosti o tráviacej sústave. Najmenej vedomosti preukázali 

študenti o vylučovacom systéme, kde bolo vyhodnotených 58% správnych odpovedí (tab. 1). 

 
Tabuľka 1 Celkové hodnotenie vedomostí 

Systém organizmu Počet správnych odpovedí 

% 

Počet správnych odpovedí 

n 

Krvný systém 74 82 

Kostra a svaly 80 88 

Tráviaca sústava 61 68 

Vylučovacia sústava 58 64 

Koža a prvá pomoc 76 84 

 

Pri hodnotení jednotlivých dotazníkov podľa stupnice A až FX. Jeden študent dosiahol 

hodnotenie A, 12 študentov dosiahlo hodnotenie B, 19 študentov dosiahli hodnotenie C, 40 

študentov dosiahlo hodnotenie D, 11 študentov dosiahlo hodnotenie E, dokonca 7 študentov 

dosiahlo hodnotenie FX, čiže pri testovaní boli neúspešní (tab. 2). 

 
Tabuľka 2 Hodnotenie študentov 

Hodnotenie  % n 

A   (100%-91%) 1 1 

B  (90%- 81%) 13 12 

C  (80%-71%) 21 19 

D  (70%-66%) 45 40 

E  (65%-60%) 12 11 

FX  (59% -menej) 8 7 

Spolu  100 90 

 

Pri porovnaní hodnotenia podľa ukončenej strednej školy, najlepšie hodnotenie dosiahli 

absolventi gymnázií. Prekvapujúce bolo zistenie, že absolventi stredných zdravotníckych škôl 

dosiahli horšie hodnotenie ako absolventi Gymnázií. Najhoršie hodnotenie dosiahli absolventi 

ostaných stredných škôl, ako to môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke 3. 
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Tabuľka 3 Celkové hodnotenie v závislosti od ukončenej strednej školy 

 SZŠ Gymnázium Iná SŠ 

Hodnotenie  n n n 

A (100-91%) 0 1 0 

B (90-81%) 1 11 0 

C (80-71%) 12 5 2 

D (70-66%) 34 2 4 

E (65-60%) 7 1 3 

FX (59% a menej) 4 0 3 

Spolu  58 20 12 

 

Údaje o vedomostiach so vstupného monitoringu sme  konfrontovali so  študijnými 
výsledkami po ukončení prvého semestra v prvom ročníku študijného odboru ošetrovateľstvo. 
Najhoršie hodnotenie dosiahli študenti z disciplíny Anatómia a fyziológia (ANFYZ). Až 57 
študentov získalo hodnotenie FX a napriek opravným termínom 5 študentov bolo 
neúspešných a ukončili disciplínu s hodnotením FX. Najlepšie hodnotenie dosiahli študenti 
z disciplíny Teória v ošetrovateľstve (TOSE1). Za náročnú disciplínu považujú študenti 
ošetrovateľské techniky (OSETE), pretože za jeden semester majú študenti zvládnuť pomerne 
rozsiahle vedomosti o základných ošetrovateľských technikách. Zvlášť náročnou je disciplína  
pre absolventov gymnázií a rôznych stredných odborných škôl. Pomerne úspešní boli študenti 
z disciplíny Profesijná komunikácia  (PRKOM). 28 študentov za tento predmet dosiahli 
hodnotenie A. Priemerné hodnotenie dosiahli študenti z disciplíny Potreby človeka 
a ošetrovateľský proces (PCOS1). Prehľad o študijných výsledkoch po ukončení prvého 
semestra uvádzame v tabuľke 4. 
 
Tabuľka 4 Hodnotenie disciplín po ukončení semestra 

 PCOS1 OSETE TOSE1 PRKOM ANFYZ 

Hodnotenie  n n n n n 

A (100-91%) 6 13 36 28 0 

B (90- 81%) 19 26 8 15 1 

C (80-71%) 34 18 12 26 12 

D (70-66%) 17 16 9 13 10 

E (65-60%) 2 2 9 5 13 

FX (59 a menej) 15 18 19 6 57 

Spolu  93 93 93 93 93 

Opravný termín  8 15 11 0 52 

Hodnotenie FX 7 3 8 6 5 
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V budúcnosti chceme v monitorovaní vedomosti na začiatku vysokoškolského štúdia 

pokračovať a sledovať ich úroveň, stúpajúcu, prípadne klesajúcu tendenciu. Takéto 

hodnotenie je podnetom pre odborných asistentov pri vedení prednášok a seminárnych 

cvičení, ako aj pre autorov vysokoškolských učebníc, učebných textov pri ich spracovaní, 

pretože obsah vzdelania je v príprave budúcich sestier rozhodujúci. 

 

Záver 

Kvalitné vzdelávanie je požiadavkou doby, ambíciou každej vyspelej spoločnosti. Členstvom 

Slovenskej republiky v Európskej únii sa rozširujú možnosti pôsobnosti absolventov, ich 

uplatnenia v rámci Európskej únie, sú kladené vyššie nároky na ich odbornú i osobnostnú 

úroveň. Hlavným cieľom príspevku bolo popísať a analyzovať teoretické východiská 

problematiky kvality vzdelávania s dôrazom na rozpracovanie indikátorov kvality 

vzdelávania. Prieskumná časť mala ambíciu prispieť k monitorovaniu vstupných vedomostí 

študentov ošetrovateľstva. Výsledky takto realizovaného prieskumu môžu byť východiskom 

pre zvyšovanie kvality vzdelávania v ošetrovateľstve. 
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EVALUÁCIA KVALITATÍVNYCH DÁT V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA  

A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Lukáš Pavelek 
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Súhrn 

Príspevok popisuje vybrané prístupy k analýze kvalitatívnych dát – analytickú indukciu 

a axiálne kódovanie zakotvenej teórie. Autor zdôvodňuje dôležitosť správneho postupu 

analýzy kvalitatívnych dát, ilustruje túto dôležitosť na osobných skúsenostiach s danou 

problematikou. Prezentuje popis základných východísk vybraných analytických postupov 

a tieto dopĺňa o ukážky konkrétnych spôsobov riešenia na základe vlastných a študentských 

prác. 

 

Kľúčové slová  

Kvalitatívne výskumné stratégie, evaluácia kvalitatívnych dát, zakotvená teória, analytická 

indukcia, axiálne kódovanie 

 

Úvod 

Úvod môjho príspevku je istým spôsobom netradičný, pretože nezačína ako by čitateľ možno 

očakával teoretickými poznatkami, ale na objasnenie dôležitosti problematiky používam 

výsledky vlastného výskumu. V rámci praxe odborného asistenta som si pri školení 

a oponovaní diplomových prác všimol zaujímavý fakt – študenti externej formy štúdia vo 

vyššej miere využívajú pri riešení problémov vo svojich empirických častiach prác 

kvantitatívne výskumné stratégie a do kvalitatívneho výskumu sa nechcú púšťať. Tento 

pozorovaný jav som chcel overiť analýzou obhájených záverečných prác, ktoré som získal 

z registra prác knižnice Trnavskej univerzity. 

Analyzovaných bolo spolu 114 diplomových prác študentov dennej aj externej formy štúdia 

študijného odboru 3.1.14 (Sociálna práca), ktoré boli obhájené v roku 2011. Sú to najnovšie 

práce, ktoré sa nachádzajú v registri záverečných prác knižnice Trnavskej univerzity (práce 

obhájené v roku 2012 neboli v čase realizácie výskumu kompletne k dispozícii). Každá 

analyzovaná práca obsahovala empirickú časť (t.j. žiadna práca nebola teoretická), pričom 

jedna práca obsahovala zmiešaný výskum ktorý kombinoval obe stratégie, táto práca nebola 

zahrnutá do výskumného súboru. Dáta boli analyzované v programe IBM SPSS v. 17. 
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Treba uviesť, že nejde o úplne všetky obhájené diplomové práce, nakoľko bolo zistené, že 

niektoré práce nie sú voľne k nahliadnutiu z rôznych (najčastejšie etických) dôvodov 

(napríklad práce týkajúce sa náboženských siekt). 

V tomto príspevku uvádzam iba jeden z viacerých výsledkov tohto výskumu. Cieľom bolo 

zodpovedať na otázku, či sa líši výber výskumnej stratégie v závislosti od formy štúdia. Teda 

existujú rozdiely vo výbere kvantitatívnej či kvalitatívnej stratégie pre riešenie empirickej 

časti diplomovej práce medzi študentmi dennej a externej formy štúdia? Výsledky vidíme 

v nasledovnej tabuľke a grafe. 

 

Tabuľka 1 Forma štúdia x Typ výskumu 

  Typ výskumu  

  Kvantitatívny Kvalitatívny celkom 

Forma štúdia denná 27 19 46 

externá 53 15 68 

 celkom 80 34 114 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,856a 1 ,028 

 

 
Graf 1 Forma štúdia x Typ výskumu 
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Vidíme, že existujú štatisticky signifikantné rozdiely medzi študentmi denného a externého 

štúdia a výberom výskumnej stratégie pre diplomovú prácu (p = 0,028). Domnievam sa, že 

študenti externého štúdia volia kvantitatívne výskumné metódy z toho dôvodu, lebo sú istým 

spôsobom „jednoduchšie“ a predovšetkým názornejšie, nakoľko sledujú zabehnutý postup 

a majú vo svojej podstate lineárny charakter. Kvalitatívne výskumné stratégie (a 

predovšetkým kvalitatívna analýza dát) si vyžadujú hlbšie preniknutie do problematiky 

empirického výskumu v sociálnych vedách, ktoré si študent denného štúdia pravdepodobne 

lepšie osvojí na kontaktných hodinách (cvičeniach). V nasledovnom príspevku uvádzam 

vybrané spôsoby analýzy kvalitatívnych dát, spolu s príkladmi z absolventských prác. 

 

Problémy pri analýze kvalitatívnych dát 

Pri definovaní toho čo je obsahom kvalitatívnej analýzy dát môžeme naraziť na viacero 

nezrovnalostí. Niekedy sa napríklad kvalitatívny prístup definuje iba na základe získaných dát 

(čísla vs. text). Takéto definovanie je zjednodušením Dismanovej definície kvalitatívneho 

výskumu ako „nenumerického skúmania“ (nenumerické šetření) (Disman, 2002, s. 285). 

Hovoríme potom o kvalitatívnych údajoch, ale neuvádzame, akým spôsobom boli tieto údaje 

získané. Aj otvorená otázka v dotazníku či štandardizovanom rozhovore môže pri takejto 

definícií poskytnúť kvalitatívne údaje, isto však nejde o kvalitatívny výskum. 

Rovnako si treba byť vedomí toho, že dáta ktoré získame kvalitatívnymi postupmi nemôžeme 

interpretovať ako kvantitatívne dáta. U začínajúcich výskumníkov (študentov), dochádza 

často k chybe ktorú nazývame kvantifikácia kvalitatívnych dát (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 

16), to znamená snahu o číselné alebo pomerné vyjadrenie získaných údajov. Napríklad ak 

máme dáta z výskumu získané rozhovorom a interpretovali by sme ich nasledovne: študenti 

mali pozitívny postoj 15x, negatívny 4x, mali pozitívny postoj mierou 32 bodov, negatívny 2 

mierou body a pod. Ide o nesprávny postup, kvalitatívna analýza obsahuje iné (špecifické) 

postupy ako analýza kvantitatívna. 

Pravdepodobne najpoužívanejší a najprepracovanejší spôsob analýzy kvalitatívnych dát 

predstavujú analytické techniky zakotvenej teórie (grounded theory) podľa Straussovského 

princípu. Predpokladám, že čitateľ je s týmto výskumným dizajnom oboznámený. Počiatočnú 

fázu tohto spôsobou analýzy tvorí tzv. otvorené kódovanie (open coding) ktoré je analytickým 

procesom, ktorým sú pojmy identifikované a rozvíjané, v zmysle vlastností a dimenzií 

(Strauss, Corbin, 1998, s. 44). Základné analytické postupy pomocou ktorých sa to dosahuje 

sú: kladenie otázok o údajoch a zisťovanie podobnosti a rozdielov porovnávaním jednotlivých 
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prípadov, udalostí a iných výskytov skúmaného javu medzi sebou (Šeďová, 2013). Podobné 

udalosti sú označené a zoskupené do kategórií. 

Tento postup si študent relatívne ľahko osvojí, problém však nastáva v ďalšej fáze analýzy, vo 

fáze kedy je nutné identifikované kategórie priradiť k sebe na základe pozorovaných vzťahov. 

Tento proces ilustrujem na dvoch príkladoch: analytická indukcia a axiálne kódovanie 

zakotvenej teórie. 

 

Analytická indukcia 

Analytická indukcia je metóda analýzy dát popísaná Florianom Znanieckim (1934), ktorý túto 

metódu pomenoval a systematizoval mnoho súvisiacich myšlienok. Avšak Znaniecki si bol 

vedomý, že podstata analytickej indukcie bola používaná opakovane skrz históriu, a to najmä 

v prírodných vedách (Znaniecky, 1934, s. 237). Analytická indukcia pracuje skôr 

s induktívnou, než deduktívnou logikou a umožňuje zmenu pojmov a vzťahov medzi 

pojmami, ku ktorým dochádza v priebehu celého procesu výskumu, s cieľom čo najpresnejšie 

popísať realitu situácie. 

Znaniecki uvádza niekoľko krokov v rámci procesu analytickej indukcie: 

1. vytvorenie hypotetického výroku zostaveného z jednotlivých prípadov 

2. porovnanie tohto predpokladu s alternatívnymi možnosťami prevzatými z iných 

prípadoch. 

Pokrok v sociálnych vedách je teda umožnený porovnaním aspektov jedného sociálneho 

systému s podobnými aspektami alternatívneho sociálneho systému (Znaniecky, 1934, s. 232-

233). Dôraz v tomto procese je na celok, a to aj keď sú analyzované prvky a vzťahy medzi 

týmito prvkami. Nie je nutné aby bol skúmaný prípad „priemerný“, alebo aby bol zástupcom 

skúmaných javov všeobecne. Rozhodujúce je, že základné charakteristiky skúmaného prípadu 

fungujú ako vzor na základe ktorého sú definované a popisované budúce prípady (Robinson, 

1951). 

Cressey (1951, in: Ratcliff, 1994) zhŕňa Znanieckeho zložitý a podrobný popis analytickej 

indukcie vo forme nasledovných šiestich krokov: 

1. jav je definovaný pokusným spôsobom 

2. je o ňom vyvinutá hypotéza 

3. na určenie či sa hypotéza potvrdzuje postačuje jediný príklad 

4. v prípade, že hypotéza nedokáže byť potvrdená, je jav buď nanovo definovaný, alebo 

je hypotéza je upravená tak, aby zahŕňala aj tento prípad 
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5. sú skúmané ďalšie prípady, a v prípade, že je nová hypotéza opakovane potvrdená, 

predpokladá sa istý stupeň istoty ohľadom jej platnosti 

6. každý negatívny prípad vyžaduje, aby bola hypotéza preformulovaná, až kým 

neexistujú žiadne výnimky. 

Robinson (1951) zdôrazňuje, že analytická indukcia podčiarkuje hodnotu situácií kedy sa naše 

predpoklady nepotvrdzujú, pretože tieto napomáhajú rozvoju lepších predpokladov, ktoré 

lepšie zodpovedajú realite. Preto je dobré špecificky vyhľadávať odlišujúce sa (deviantné) 

prípady tak, aby teória vo vývoji mohla byť maximálne upresnená a vzťahovala sa na všetky 

relevantné príklady. 

Na obr. 2 vidíme spôsob akým bola spracovaná diplomová práca ktorej obsahom bolo 

priniesť poznatky z pohľadu neziskových organizácií a ich spôsobu propagácie verejnosti. 

Bola prezentovaná v rámci štúdia odboru 3.1.15 (Riadenie a organizácia sociálnych služieb) 

na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Autorka využívala postup 

analytickej indukcie na formovanie vzťahov medzi kategóriami ku ktorým dospela na základe 

otvoreného kódovania. 

 
Obr. 2 Príklad využitia analytickej indukcie v diplomovej práci 

 

Tvorcovia zakotvenej teórie Glaser a Strauss (1967), vo svojom vplyvnom diele The 

discovery od grouded theory píšu o konštantnej komparácii a stručne opisujú aj analytickú 
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indukciu pričom tento postup kontrastujú s ich vlastnými metódami analýzy. Zdôrazňujú, že 

analytická indukcia zahŕňa generovanie teórie, rovnako ako testovanie teórie provizórnym 

spôsobom, zatiaľ čo ich vlastný prístup zdôrazňuje vytvárajúcu funkciu (a teda „zakotvenie“ 

teórie) bez testovania. Teória ktorá je produkovaná analytickou indukciou je univerzálna, 

presná a istým spôsobom limitovaná. Zdôrazňujú, že všetky údaje ktoré má výskumník k 

dispozícii, musia byť použité na overovanie predpokladov, na rozdiel od konštantného 

porovnávania, ktoré vyžaduje, aby sa použili len údaje ktoré vedú k nasýteniu (saturácii) 

kategórií (Glaser, Strauss, 1967, s. 103-105). Podľa Glasera a Straussa sa analytická indukcia 

sústreďuje na kauzalitu, zatiaľ čo ich prístup konštantnej komparácie pridáva vlastnosti, ako 

sú procesy, typy, príčinné podmienky, dôsledky a rozmery. 
 

Analytické techniky zakotvenej teórie – Axiálne kódovanie 

Axiálne kódovanie (axial coding) je proces uvádzania subkategórií do vzťahu k nejakej 

kategórii. Je to zložitý indukčno-deduktívny proces obsahujúci viacero krokov, ktoré sú 

rovnako ako pri otvorenom kódovaní vykonávané prostredníctvom porovnávania a kladenia 

otázok. Treba mať pritom stále na pamäti, že na rozdiel od mnohých iných metód, pri 

zakotvenej teórií výskumník nečaká kým zozbiera všetky dáta než s analýzou začne, ale 

hľadanie súvislostí medzi dátami začína už v skorých fázach zberu (Strauss, Corbin, 1994, s. 

273-285). Pri axiálnom kódovaní je použitie postupov porovnávania a kladenia otázok oveľa 

viac cielené a je zamerané na objavenie a rozvinutie kategórií v zmysle tzv. paradigmatického 

modelu. To znamená, že rozvíjame každú kategóriu (jav) v zmysle jej príčinných podmienok, 

ktoré ju spôsobujú, a konkrétne dimenzionálne umiestnenie tohto javu v zmysle jeho 

vlastností, kontextu, stratégií jednania alebo interakcií, ktoré sú použité na zvládnutie, 

ovládnutie alebo reakciu na tento jav a následkov konaní alebo interakcií (Strauss, Corbin, 

1998, s. 72). Graficky môžeme tento proces zobraziť nasledovne: 

 

 
Obr. 3 Paradigmatický model zakotvenej teórie 

Príčinné podmienky Jav Kontext

Intervenujúce 
podmienky

Stratégie jednania a 
interakcie Následky
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Jednoduchšie povedané, ide o proces priraďovania kódov (kategórií a vlastnosti) k sebe, 

prostredníctvom kombinácie induktívneho a deduktívneho myslenia. Na zjednodušenie tohto 

procesu (radšej než by hľadali všetky druhy vzťahov) vedci používajúci zakotvenú teóriu 

zdôrazňujú príčinné vzťahy, a zaraďujú veci do základného rámca všeobecných vzťahov. 

Tento rámec sa skladá z nasledujúcich prvkov (Borgatti, 2013): 

 

Tabuľka 2 Paradigmatický model zakotvenej teórie 

Prvok Popis 

Fenomén (jav) To je to, čo by sa v schematickej teórií dalo nazvať názov schémy alebo 

rámca. Je to koncept, ktorý drží kúsky pohromade. V zakotvenej teórie je 

niekedy výsledkom záujmu, alebo to môže byť samotný predmet. 

Príčinné podmienky Jedná sa o udalosti alebo premenné, ktoré vedú k vzniku alebo rozvoju 

daného javu. Ide o súbor príčin a ich vlastnosti. 

Kontext Ťažko rozlíšiť od príčinných podmienok. Ide o konkrétne hodnoty 

premenných v pozadí. Súbor podmienok ovplyvňujúcich akcie / stratégie. 

Výskumníci často rozlišujú medzi aktívnymi premennými (príčiny) a 

premennými prostredia (kontext). To má viac čo do činenia s tým, čo 

považuje výskumník za zaujímavé (príčiny) a menej zaujímavé (kontext) než 

s rozdelením aktivita / prostredie ako ho chápeme v prírode. 

Zasahujúce 

(intervenujúce) 

podmienky 

Podobné kontextu. Ak nám to vyhovuje, môžeme identifikovať kontext  

pomocou ústredných premenných (moderate variables) a zasahujúce 

podmienky prostredníctvom sprostredkujúcich premenných (mediate 

variables). Ale nie je isté, či zástancovia zakotvenej teórie presne rozlišujú 

medzi týmito dvoma. 

Akčné stratégie 

jednania a interakcie 

Cieľavedomé, na výsledok orientované aktivity, ktoré výskumník vykonáva 

ako reakcie na jav a na zasahujúce podmienky. 

Dôsledky To sú dôsledky akčných stratégií, plánované a neplánované (zamýšľané aj 

nezamýšľané). 
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Uvádzam ďalší príklad grafického záznamu využitia paradigmatického modelu zakotvenej 

teórie. Ide o vlastný výskum, obsahom bolo predovšetkým identifikovať motivačné faktory 

pre dobrovoľníctvo seniorov na základe hĺbkových rozhovorov so seniormi angažovanými 

v dobrovoľníckych aktivitách (formálnych či neformálnych) Tento model zhŕňa príčinné 

podmienky, jav, kontext, intervenujúce podmienky, stratégie jednania a interakcie a následky. 

 

Obr. 4 Príklad využitia paradigmatického modelu 

 

Je potrebné poznamenať, že chybou alebo omylom niektorých prác využívajúcich zakotvenú 

teóriu je fakt, že berú respondentovo chápanie toho, čo spôsobuje čo, ako nutne pravdivé. To 

znamená, že vidia respondenta ako zasväteného odborníka, a model ktorý vytvárajú, je v 

skutočnosti modelom respondenta. 

 

Záver 

Analýza kvalitatívnych dát nie je jednoduchá. Vyžaduje od výskumníka relatívne vysokú 

mieru abstrakcie a predstavivosti. Domnievam sa, že mnohí študenti neradi pracujú 

s abstraktnými konceptami, ale vyžadujú niečo „hmatateľné“ a názorné. Som však zároveň 

presvedčený, že mnohé javy v oblasti sociálnej práce (ale aj zdravotníctva) sú natoľko 

kvantitatívnymi výskumnými stratégiami neuchopiteľné, že je nevyhnutné osvojenie si 

postupov kvalitatívnej analýzy dát v rámci štúdia týchto odborov. Techniky popisované 

v tomto príspevku majú napomôcť tomuto osvojeniu. Myslím si (aj na základe výsledkov 

výskumu prezentovaných v úvode tohto príspevku), že priestor pre tieto stratégie v rámci 

štúdia zdravtonícktva a sociálnej práce určite existuje. 
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Súhrn 

Poster prezentuje možnosti využitia open-source software PSPP, ktorý je určený na štatistickú 

analýzu výskumných dát. PSPP predstavuje freeware alternatívu k všeobecne známemu a 

používanému programu SPSS. Jeho výhodou je, že je dostupný legálne zadarmo a pracuje s 

neobmedzeným množstvom dát. PSPP môžeme využiť na spracovanie deskriptívnej štatistiky, 

T-testov, lineárnej regresie a neparametrických štatistických testov. 

 

Kľúčové slová  

Štatistické spracovanie dát, open-source software, PSPP, analýza kvantitatívnych dát 

 

Úvod 

V humanitných vedných disciplínach sme často postavení pred otázky štatistického 

spracovania výskumom nadobudnutých dát . Moderné štatistické programy nám ponúkajú 

možnosti hlbšieho spracovania údajov, než len udávanie početností a jednoduché percentuálne 

vyjadrenia. Štandardom vo svete štatistického spracovania dát v sociálnych vedách je 

software od spoločnosti IBM s názvom SPSS (Statistical package for social sciences), 

môžeme sa stretnúť aj s názvom PASW (Predictive Analytics SoftWare), ktorý firma 

používala v rokoch 2009 a 2010. Momentálne sa nachádza vo verzií č. 21. prístupnej pre 

platformy Windows, Mac OSX a Linux (Pavelek, Dobríková, 2013). 

SPSS má bohatú históriu, ponúka veľké množstvo funkcií, k dispozícii sú rôzne moduly, 

ktorých počet sa systematicky rozširuje. Užívatelia na celom svete si naň zvykli a v oblasti 

spoločenských vied má jednoznačne dominantné postavenie. Taká je skutočnosť, hoci 

existujú aj iné kvalitné systémy ako napr. SAS, Statistica a pod. (Ritomský, 2012). Aj na 

Slovensku počas viac než 35 rokov si niektoré vedecké pracoviská, výskumné agentúry a 

ďalšie oblasti spoločenskej praxe ako aj niektoré vysoké školy už nevedia spracovanie dát bez 

systému SPSS ani predstaviť. Ale SPSS má aj isté nevýhody – tou najzjavnejšou je vysoká 

cena tohto software. 
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Pre praktické využitie v oblasti spracovania štatistických dát je pre pedagógov, doktorantov, 

študentov a odborných pracovníkov najpraktickejšou možnosťou oboznámenie sa s voľne 

dostupnou freeware (open-source) alternatívou tohoto programu s názvom PSPP (neexistuje 

jednotný akronym pre túto skratku, ale môžeme sa stretnúť s pomenovaním Perfect Statistics 

Professionally Presented). Všetky príkazy a operácie sú pre PSPP rovnaké (resp. veľmi 

podobné) ako pre SPSS. PSPP pre operačné sýstémy Windows, Mac OSX a Linux je možné 

stiahnuť zadarmo a legálne na linku http://pspp.awardspace.com/. Tým pádom v PSPP 

neexistujú žiadne „časované bomby“, platnosť stiahnutej kópie PSPP „nevyprší“ alebo 

neprestane v budúcnosti zámerne pracovať. Rovnako neexistuje žiadne umelé obmedzenie 

počtu prípadov alebo premenných, ktoré je možné použiť. Nie sú dostupné žiadne ďalšie 

balíčky ktoré by si užívateľ mal zakúpiť, aby získal „pokročilé“ funkcie. Všetky funkcie, 

ktoré v súčasnej dobe PSPP podporuje sú obsiahnuté v základom inštalačnom súbore. 

Prostredníctvom PSPP je možné realizovať popisnú štatistiku, T-testy, lineárnu regresiu a 

neparametrické testy. Program je navrhnutý tak, aby analýzy robil tak rýchlo ako je to možné, 

bez ohľadu na počet vstupných dát. Najjednoduchšie sa PSPP používa cez grafické rozhranie. 

Stručný zoznam niektorých funkcií PSPP: 

• Podporuje viac než miliardu prípadov. 

• Podporuje viac než miliardu premenných. 

• Syntax a dátové súbory (.sav) sú kompatibilné s SPSS. 

• Voľba terminálu alebo grafického používateľského rozhrania. 

• Výstup môže byť prezentovaný ako text, PostScript, PDF alebo HTML. 

• Program je kompatibilný s Gnumeric, LibreOffice, OpenOffice. Org a ďalším 

slobodným (freeware) softvérom. 

• Jednoduchý import dát z tabuliek, textových súborov a databázových zdrojov. 

• Užívateľské rozhranie je preložené do niekoľkých jazykov (slovenčina zatiaľ nie je 

podporovaná). 

• Rýchle štatistické postupy, a to aj na veľmi veľkých dátových súboroch. 

• Žiadne licenčné poplatky, žiadne obdobie platnosti. 

• Plne indexovaná užívateľská príručka (v anglickom jazyku). 

• Multiplatformný, beží na mnohých rôznych počítačoch a rôznych operačných 

systémoch – Windows, Mac OSX, Linux (PSPP, 2013) 

PSPP predstavuje skvelú alternatívu pre spracovanie štatistických dát pre jednotlivcov 

(štatistikov, výskumníkov, doktorantov atď.), ale program je využiteľný aj pre pedagogické 

http://pspp.awardspace.com/
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potreby. V súčasnosti (2013) prebieha výučba predmetu „Štatistické spracovanie dát“ na 

Katedre sociálnej práce FzaSP Truni práve prostrednícvom PSPP. 
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Summary 

The so-called „Standards of perinatal care” is the Regulation of Minister of Health, specifying 

procedures to be followed in the care of a woman and a baby during physiological pregnancy, 

physiological birth and puerperium. This is the first legal act in Poland, which describes 

clearly the treatment of a newborn, pregnant women, women in labour and during childbed. 

The midwife is entitled to take professional care of a woman from the moment of conception 

to the end of childbed, gynaecologist-obstetrician takes over care in case of pathology. A 

woman has the right to be fully informed about all the possibilities associated with labour and 

make decisions at every stage of childbirth. She is also in the right of continuous contact with 

the newborn immediately after its birth. The Standards are of interest on the part of women 

who demand respect for their rights inherent in it. Although the document has been valid for 

almost 2 years, still not all health care facilities have adapted their procedures to the 

requirements. 

 

Keywords: perinatal care, pregnancy, childbirth, labour, childbed, newborn. 

 

Introduction 

The so-called „Standards of perinatal care” is the Regulation of Minister of Health, 

specifying procedures to be followed in the care of a woman and baby during physiological 

pregnancy, physiological birth and puerperium6. These provisions came into force on 18 

October 2012, however, this is only a revision of the Act of 23 September 20107. which 

became valid on 8 April 2011. This comprehensive document describes, in particular, what 

right a woman giving birth has and what procedures applies to the medical staff. taking care 

of her. 

                                                           
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 4 października 
2012r. Nr 189, poz. 1100). 
 
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz 
procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej 
nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 
z 7 października 2010 r. Nr 187, poz. 1259). 
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The aim of this study was to discuss the legal document and implement of its 

objectives in Poland, as well accessible presentation of the results of its analysis. The main 

part of our work is the presentation of the most important principles in this document and 

implementation of them across the country. 

Material 

According to the document8: 

1. The persons entitled to care for a woman and a child, both during normal pregnancy 

and childbirth, are gynaecologist-obstetrician or a midwife. During pregnancy woman 

can decide who will hold the care of her, pregnancy can also be conducted by a 

midwife. 

2. Physiological delivery is defined as a spontaneous delivery of low risk from the 

beginning and maintaining such a degree risk throughout the entire delivery, by which 

a baby is born from cephalic presentation, between the completed 37th and 42nd week 

of pregnancy, and after a mother and a baby are in good condition. 

3. Medical interventions in physiological childbirth (such as amniotic sac puncture, 

supply of oxytocin, episiotomy) can be used only in a justified individual situation of 

the mother and/or child cases. 

4. In the case of pathological symptoms, both during pregnancy and childbirth, care of 

the patient is taken by medical specialist in gynaecology and obstetrics. 

5. During pregnancy care, with an obstetrician/midwife, woman should write down a 

"birth plan." This document (included in medical records) include a description of her 

preferences regarding place of birth (hospital or home) and delivery itself (eg, 

preferred position for birth, the presence of a loved one, medical interventions, the 

presence of students). A pregnant woman should also be given comprehensive 

information about the selected place of birth, including indications and 

contraindications. 

6. The Standards introduces a number of important recommendations about the 

parturition: 

a. Healthcare professionals should discuss the "birth plan" and adjust care to 

individual needs and current health status. 

                                                           
8 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 4 
października 2012r. Nr 189, poz. 1100). 
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b. Enema and shaving pubic hair is done only on request. 

c. Establishment of intravenous should be done only in a situation demanding. 

d. Giving birth woman should be given full information about non-

pharmacological and pharmacological methods of pain relief. Preferences for 

the selection of these methods should be respected. 

e. Internal examination to determine the progress of labour should be done no 

more frequently than every two hours, unless the medical situation requires it. 

f. Assessing the condition of the foetus by auscultation and assessment of foetal 

heart rate should be carried out every 15-30 minutes. Continuously monitoring 

of condition of the foetus using foetal monitor should be carried out only in 

medically justified cases. 

g. Woman should be encouraged to physical activity, taking convenient, vertical 

positions, the use of various facilities (ball, saco bag, ladder). 

h. Throughout the childbirth a woman can drink clear fluids (such as water, tea, 

broth). 

i. In the second stage of labour (pushing stage) woman can take any convenient 

for her position and push according to her need, not necessarily on command. 

j. The duration of the third stage of labour - that is, until the placenta is born - 

should not exceed 1 hour. 

7. The Standards introduces important recommendations referring to the handling 

newborn shortly after birth: 

a. Immediately after birth, the child should be placed on the mother's abdomen, 

dry and protected from heat loss. 

b. The umbilical cord should be clamped and cut after the cessation of pulsation. 

c. Continuous contact with the mother "skin to skin" should last at least two 

hours after birth. During this time newborn can be breastfed. Preliminary 

assessment on the basis of Apgar scale can be made on the abdomen of the 

mother. A contact with the child may be interrupted only in the situation of a 

threat to the life or health of the mother or the newborn. 

d. The Standards recommends that care of mother and healthy infant should be 

carried out by the same person. The midwife is entitled to make a first 

assessment of the newborn! 

e. Infant is examined, weighed and measured after first contact (2 hours). 
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f. In the first 12 hours of life the newborn child must undergo an examination, 

performed by a pediatrician or neonatologist, in the presence of mother. 

8. The Standards emphasizes the importance of adequate support for lactating mothers. 

They should get information and practical help with breasfeeding. Breast-fed infants 

should not be watered or formula-fed, unless there are medical indications. They 

should not be using the pacifiers as well. 

9. Infants diagnosed with the disorder, which may pose a threat to their life and health, 

should be immediately transferred to the neonatal intensive care unit at the appropriate 

level reference. 

10. The infant should be covered by the mandatory preventive activities: 

a. prevention of bleeding caused by a deficiency of vitamin K, 

b. prevention of infections of the anterior segment of the eye, 

c. prevention of rachitis, 

d. vaccinations. 

In addition, children with HBs-positive mothers should be given anti-HBs immunoglobulin 

(passive immunization-step). 

11. Also following screening examinations should be carried out within first days of life: 

a. phenylketonuria, 

b. cystic fibrosis, 

c. congenital hypothyroidism 

d. hearing impairment, 

e. pulseoximetry examination. 

12.  Every woman in childbed should be covered by supervision in her home by a midwife 

(or community nurse), informed by the hospital. The midwife should take no less than 

4 visits (first visit no later than within 48 hours after receiving notification of birth), 

according to the individual needs of the mother and child. Midwife should assess the 

state of woman’s an baby’s health, the child's physical development and weight gain, 

to give the mother advice and guidance on health and newborn care, support in case of 

problems with lactation and other difficult situation. If necessary, indicate the 

institutions in which she may get help. After 6 weeks midwife should pass care of 

male child to the primary care nurse9. 

 

                                                           
9 Primary care - an essential element of health care in Poland, holding the comprehensive care for population 
(disease prevention and treatment, rehabilitation,  judgment on the state of health). 
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Document discussion 

The material for analysis is a document which is Annex to the Regulation of the 

Minister of Health of 20 September 2012 on the standard medical procedures in health 

services in the field of perinatal care exercised over women during physiological pregnancy, 

physiological birth, puerperium and infant care10. This is the only possible way to present the 

issue as The Standards is creation, on which there are no scientific studies. As a resolution, 

since it came into force, it is valid throughout the Polish Republic and its character is 

mandatory. 

In the document we searched for practical assumptions and submitted them in points, 

facilitating fully understanding. They contain answers to the most basic questions. In view of 

this legislation: 

1. What is physiological pregnancy, childbirth and puerperium? 

2. Who has competence to take care of women and a baby during physiological 

pregnancy, labour and postpartum? 

3. What are the tasks of the competent during physiological pregnancy, delivery and 

postpartum? 

4. To what has a woman right during physiological pregnancy, birth and postpartum? 

 

Conclusions 

It is the first document of this type in Poland, thus is particularly important for all 

women, midwives and doctors working in the delivery room. The purpose of The Standards 

introduction was improving the quality of perinatal care by: 

a) Defining physiological pregnancy, childbirth and postpartum; 

b) Identification of necessary and unnecessary procedures during the above-mentioned; 

c) Proof of professional competences of midwife and gynaecologist-obstetrician; 

d) Unification of the procedures throughout the Poland. 

The introduction of top-down regulations was especially important because of the 

necessity for making changes in the whole country. The Standards apply to all facilities that 

provide care for a women and infants and it is mandatory. The rules are clear, strict and well-

defined. They do not allow actions dictated by fashions and trends not necessarily serving the 

                                                           
10 Dz.U. z 4 października 2012 r. Nr 189, poz. 1100. 
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good of the patients, as well as limit proceedings motivated by intuition and habits, 

forebodings or the prevailing customs. 

Moreover, the recommendations are not controversial and did not aroused negative 

reactions in any of the interested parties. They comply with social expectations, both 

individual units and public benefit organizations involved in health services in the perinatal 

care. The direction of changes is consistent with the trends in Europe, these practices are 

already used in Austria11 and the Netherlands12, which is widely regarded as a maternity 

paradise. 

The important point of The Standards determines division of responsibilities between 

a midwife and a gynaecologist-obstetrician, in particular emphasizing the independence of the 

profession of a midwife. It was reminded that she is the person holding full authority to 

exercise the care of a woman in physiological conditions from the moment of conception to 

the end of postpartum period, what is a little-known fact among Polish women. Document 

does not allow free interpretation of the roles, so eventually will minimize conflicts emerging 

between midwives and doctors. 

Establishment of the aforementioned regulations does not involve the need to carry out 

thorough training of hospital staff. Since 2000, midwives in Poland have been trained at the 

higher education level only. It means that they graduate from the universities and have 

minimum Bachelor degree, what is in line with the tendency of increasing the quality of care. 

The education program for both midwives and gynaecologist-obstetricians prior to the entry 

into force of The Standards contained all the elements necessary to a provide optimal care. 

However, until now there have been no strict legal standards of conduct. Currently The 

Standards clearly define the methods of treatment, forcing the practical application of the 

knowledge gained during the professional training. 

Development of this document is also connected with the expansion of public 

awareness of perinatal care. Many women have learned that they are the ones who can make 

informed decisions regarding taking care of them and their newly born children. The previous 

passivity and submission to the will of the medical staff, arising from lack of knowledge, have 

been replaced by openness in communicating needs. Desire conscious women to participate 

fully in the care of themselves has also taken attention of midwives and doctors. 

                                                           
11 Poród jako doświadczenie kobiety - rola, misja, odpowiedzialność położnej i lekarza,  organizacja: Fundacja „Rodzić 
po Ludzku”, Warszawa-Rynia 2005 r.  
12 Dokąd sięgają granice medycznego bezpieczeństwa?, organizacja: Fundacja „Rodzić po Ludzku”, Warszawa, 2002 r. 
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Forcing proper infant care poses major difficulties due to the rigid habits in hospitals. 

In many of them children are taken from their mothers shortly after birth in order to be 

assessed in the Apgar scale, be measured and undergo immediate medical examination by a 

paediatrician or a neonatologist. This procedure is not necessary, but so deeply rooted that the 

usage of the pattern given in The Standards is practically impossible, even if the mother is 

claiming her rights. Allowing uninterrupted skin-to-skin contact for 2 hours after birth is still 

unreachable ideal. 

The Standards does not relate to procedures during childbirth other than physiological, 

such as anaesthesia (epidural) or treatment birth (for example caesarean section). They’re 

medical interventions, which disqualify labour from being considered as physiological. 

Implementation of The Standards in practice will undoubtedly take quite long time, 

but there are hospitals in which the recommendations are already applied, providing initial 

positive results. Regulations on the procedures that take place during the childbirth and the 

first contact with infant proved to be the most valuable and innovative. It was the area, in 

which there were introduced major changes and they resulted in a huge interest within the 

women themselves. Women in labour are demanding the respect for their rights, making 

radical changes in thinking and behaviour of midwives and obstetricians throughout the 

country. 

Unfortunately, not all institutions have adapted to the requirements yet, even though 

it's been almost 2 years since they entered into force. In our opinion, the practical 

implementation of The Standards will take a minimum of 5 years more. However, knowledge  

increases thanks to the education of young midwives based on an existing document, 

awareness of pregnant women brought from antenatal classes and the campaign conducted by 

the non-profit organization Rodzić po Ludzku13 (Childbirth Humanly). Because of all those 

united efforts it is very likely that in the further future every woman in Poland will be able to 

count on the care at the highest world level, consistent with The Standards. 
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Súhrn 

Bolesť detí je jedným z najväčších ošetrovateľských problémov. Pretrvávajú o nej mýty, 

pretože dieťa sa líši v reakcii na bolesť i na liečbu. Pracovníci, ktorí vykonávajú pooperačnú 

starostlivosť a analgéziu u detí zohrávajú v tejto problematike kľúčovú úlohu, vzhľadom na 

to, že je to úloha oveľa náročnejšia a zložitejšia ako u dospelých pacientov. Cieľom výskumu 

bolo zistiť, aké spôsoby farmakologickej a nefarmakologickej liečby sa využívajú na tlmenie 

pooperačnej bolesti u detí. V súbore 100 detských pacientov vo veku od 0 do 12 rokov po 

operačných zákrokoch bola preskúmaná problematika spôsobov liečby pooperačnej bolesti 

prostredníctvom hodnotiacich protokolov u detí po operáciách so slabou a stredne silnou 

bolesťou trvajúcou do 48 hodín po vybranom type operácie s využitím škál na hodnotenie 

intenzity bolesti. Zber údajov bol realizovaný od februára do júna 2010 a údaje boli 

analyzované deskriptívnou štatistikou: Chi-squar testy. Zistili sme, že sestry sa v pooperačnej 

starostlivosti spoliehajú na farmakologickú liečbu bolesti a menej využívajú 

nefarmakologické postupy. Moderné metódy tlmenia bolesti umožňujú efektívne zvládnuť 

tento častý problém malých pacientov. Výskum odhalil niektoré úskalia pediatrického 

ošetrovateľstva. Sestry musia o bolesti vedieť, poznať jej mechanizmus, metódy hodnotenia 

a následnej liečby, napr. využívaním iných ako farmakologických metód v analgézii detského 

pacienta. Preto je potrebné implementovať problematiku manažmentu pooperačnej bolesti 

u dieťaťa do teoretickej i praktickej prípravy na povolanie sestry, aj v rámci sústavného 

vzdelávania sestier. 

 

Kľúčové slová 

Detská bolesť, liečba bolesti u detí, pooperačná starostlivosť 
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Úvod 

Pooperačná (pozákroková) bolesť je typickým predstaviteľom akútnej bolesti 

z patofyziologického aj terapeutického hľadiska. Vzniká ako sprievodný jav pri rôznych 

chirurgických výkonoch, či už liečebných alebo diagnostických ako následok mechanického 

alebo tepelného poškodenia tkaniva a je veľmi intenzívna (Rokyta et al., 2009). 

Manažment bolesti u detí po operácii sa nesmie zanedbávať nielen z dôvodov ľudskosti, ale 

hlavne preto, že bolesť môže spomaliť alebo celkom zvrátiť proces uzdravovania, vývoj 

dieťaťa a jej účinky na neho bývajú dlhodobé (Fendrychová, 2004). 

Liečba pooperačnej bolesti je multidisiplinárna tímová úloha, na ktorej sa podieľajú lekári, 

operatér, anestéziológ a sestry pooperačného oddelenia. Jej cieľom je zmiernenie utrpenia a 

ochrana dieťaťa, skrátenie doby hospitalizácie, zníženie pooperačných komplikácií, 

eliminovanie rizika vzniku chronickej pooperačnej bolesti, zlepšenie celkových výsledkov 

operačnej liečby a tailoring (individualizovanie liečby vo vzťahu k typu operačného výkonu 

a k skupine pacientov). Kvalitná organizácia pooperačnej bolesti u dieťaťa zahrňuje jej 

hodnotenie, odporúčanie odborných liečebných postupov, monitorovanie dieťaťa, liečbu 

možných komplikácií a starostlivé vedenie dokumentácie (Volnarová, 2010). 

Starostlivosť o dieťa trpiace bolesťou je pre sestru dôležitou úlohou. Prináša so sebou veľa 

problémov, ktoré musí vedieť riešiť. Porozumenie detskej bolesti v celej jej mnohostrannosti 

je kľúčom k správnej liečbe a k správnemu prístupu k pacientovi. Ak dieťa dobre pozná, je 

pre ňu ľahšie zvoliť najvhodnejší postup v ošetrovateľskej starostlivosti na odstránenie bolesti 

(Ševčík et al., 1994). Musí poznať anamnézu, diagnózu dieťaťa a navrhnutý spôsob liečby. 

Medzi jej ďalšie úlohy patrí sledovať dieťa, jeho reakcie na bolesť, včas ju rozpoznať, 

správne vyhodnotiť, u dieťaťa bolesti predchádzať, podávať analgéziu (podľa ordinácie 

lekára), kontrolovať účinnosť podávaných analgetík - odpoveď na liečbu a aktivitu v priebehu 

dňa, poznať nežiaduce účinky liekov, kontrolovať vznik komplikácií a adekvátne na ne 

reagovať, realizovať nefarmakologické postupy, ktoré sú plne v jej kompetencii. Musí byť 

dostatočne školená v analgetickej problematike (Kalousová, 2008). Všetky informácie 

zhromažďuje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie, pričom informuje o stave dieťaťa 

aj lekára. Tieto informácie sú mimoriadne užitočné a dôležité pri zostavení plánu 

ošetrovateľskej starostlivosti (Ševčík et al., 1994). Preto je jej úloha v pooperačnej 

starostlivosti o dieťa s bolesťou nenahraditeľná. Ak nie je pooperačná bolesť dostatočne 

tlmená je sprevádzaná pocitom bezmocnosti, poruchami spánku a spôsobuje horšie hojenie 

operačnej rany, čoho následkom je predĺženie hospitalizácie a rekonvalescencie. Pamäťová 

stopa zážitku bolesti môže zvýšiť senzitivitu k bolesti a viesť k zvýšeniu úzkosti, čo môže 
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ústiť do závažných zdravotných ťažkostí aj u detí najnižších vekových kategórií. Ak bolesť 

trvá príliš dlho môže spôsobovať poruchy adaptácie vzťahu medzi matkou a dieťaťom, 

poruchy výživy; a má nepriaznivý vplyv na psychiku dieťaťa (Palyzová, 2007). Z dlhodobého 

hľadiska môže vyvolať celý rad porúch v neskoršom veku, ktoré vyplývajú z nesprávne 

zvládnutých prvých bolestivých skúseností pri práci s dieťaťom (Mareš et al., 1997). 

K ďalším následkom patrí depresia, behaviorálne, sociálne problémy, katastrofický typ 

uvažovania a zvyšuje sa psychická zraniteľnosť dieťaťa (Mareš, 2006). 

Pooperačnú bolesť je nutné ovplyvniť farmakoterapeuticky liekmi, pričom spôsob aplikácie 

závisí od veku dieťaťa, druhu, invazívnosti výkonu, spôsobu podanej anestézie 

a predpokladanej pooperačnej bolesti. Pre farmakologickú liečbu bolesti platí 3-stupňový 

rebríček analgetík Svetovej zdravotníckej organizácie (Volnárová, 2010). Optimálne 

pooperačné analgetikum by malo mať dostatočný analgetický efekt, minimálny narkotický 

efekt, rýchly nástup účinku, minimálne nežiaduce účinky, možnosť presného kontinuálneho 

dávkovania a minimálnu interakciu s inými liekmi užívanými počas anestézie 

a v pooperačnom období (Slámová, 2009). Organizácia liečby pooperačnej bolesti je 

v kompetencii ošetrujúceho lekára, ktorý je za vedenie liečby zodpovedný (Volnárová, 2010). 

Nefarmakologické postupy navodením psychickej a emocionálnej pohody priaznivo 

modifikujú prah vnímania bolesti a vytvárajú podmienky pre požadovaný efekt 

farmakoterapie. Pomáhajú odstraňovať bolesť, strach, znižujú stres a úzkosť, zvyšujú 

pohodlie, pocit istoty, dôvery a znižujú potrebu farmakologických intervencií sú základným 

aspektom tlmenia bolesti. Ich účinnosť je u detí významnejšia ako u dospelých (Palyzová, 

2006). Sú to všeobecne uznávané stratégie na liečbu a úľavu miernej bolesti, slúžia ako 

doplnok k farmakologickej liečbe strednej bolesti. 

Alternatívne postupy tíšenia bolesti priamo spadajú do kompetencie sestry, no na niektorých 

oddeleniach sa týmto metódam venujú špeciálne školené sestry tzv. herné terapeutky. Sú to 

neinvazívne metódy, ktoré môžu sestry používať bez lekárskeho predpisu, nespôsobujú 

žiadne nežiaduce účinky, nevyžadujú špeciálne vybavenie a môžu byť použité kedykoľvek 

(Arnstein et al., 2006). Pokiaľ nejaká metóda nezaberie, môže sestra navrhnúť inú. Tieto 

metódy by mala sestra využívať do chvíle, než dieťaťu začnú účinkovať lieky proti bolesti 

alebo kým lekár nezvýši dávku lieku na dostačujúcu úroveň (Fendrychová, 2004). Patria sem 

psychologické (psychoterapeutické) intervencie, behaviorálne techniky, arteterapia a 

fyzikálne metódy. Mnohé nefarmakologické metódy na zvládanie pooperačnej bolesti (napr. 

hlboké pomalé dýchanie alebo pomalé plytké dýchanie, ktorými sa dieťaťa snaží odfúknuť 
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bolesť, odvracanie pozornosti a ďalšie) sú u detí často veľmi účinné a majú minimum 

vedľajších účinkov (Kalousová, 2008). 

Základné úlohy sestry u detí trpiacich pooperačnou bolesťou môžeme zhrnúť do 

nasledovných bodov (Mareš et al., 1997, Masaříková, 2008): 

1. Starostlivo si všímať všetky zmeny u chorého dieťaťa a profesionálne na ne reagovať. 

2. Identifikovať individuálne potreby konkrétneho dieťaťa v danej situácii. 

3. Systematicky diagnostikovať možnú bolesť pomocou metód zodpovedajúcich veku 

a zdravotnému stavu dieťaťa. 

4. Stanoviť plán ošetrovateľskej starostlivosti pre konkrétneho detského pacienta. 

5. Účinne komunikovať o detskej bolesti s ostatnými sestrami, s lekárom, s rodičmi 

a pochopiteľne s dieťaťom samotným. 

6. Snažiť sa eliminovať podnety, ktoré vyvolávajú bolesť alebo ich aspoň obmedziť. 

7. Izolovať dieťa od hluku, od ostrého svetla a od prítomnosti prístrojov. 

8. Obklopiť dieťa dôverne známymi vecami.  

9. Zabezpečiť dieťaťu dostatok odpočinku a spánku. 

10. Podľa pokynov lekára tlmiť bolesť farmakologicky včas a vo vhodnej dávke. 

11. Tlmiť nefarmakologickými postupmi - psychologickými a fyzikálnymi bolesť, úzkosť 

a strach dieťaťa. 

12. Zapojiť do ošetrovania dieťaťa trpiaceho bolesťou vhodným spôsobom aj jeho rodičov. 

13. Učiť dieťa (s ohľadom na vek a zdravotný stav), ktoré stratégie zvládania záťažových 

situácií sú najvhodnejšie. 

14.  Hodnotiť účinnosť ošetrovateľskej starostlivosti a viesť dokumentáciu o bolesti dieťaťa. 

 

Cieľ práce 

Bolesť detí je jedným z najväčších ošetrovateľských problémov. Manažment komplexnej 

pooperačnej starostlivosti je povinnosťou celého tímu, ktorý sa podieľa na starostlivosti 

o dieťa po operácii. Jeho úlohou je efektívna pooperačná analgézia, minimalizácia následkov 

chirurgického a anestéziologického výkonu, zmiernenie perioperačného stresu dieťaťa, 

minimalizácia pamäťovej stopy, a tým zníženie rizika pooperačných komplikácií. Americká 

spoločnosť pre štúdium bolesti zaviedla v roku 1996 frázu: „bolesť piata základná 

fyziologická funkcia“, čo znamená, že je potrebné ju pravidelne merať a hodnotiť (Volnarová, 

2010). Kontinuálne sledovanie bolesti sestrou je neoddeliteľnou súčasťou ošetrovateľskej 

starostlivosti a dá sa dosiahnuť jednoduchým spôsobom, a to ako súčasť merania tradičných 

fyziologických funkcií. 
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Cieľom výskumu bolo zistiť, aké spôsoby farmakologickej a nefarmakologickej liečby sa 

využívajú na tlmenie pooperačnej bolesti u detí. 

 

 

Súbor a metodika 

Na zber údajov sme použili: hodnotiace protokoly na posúdenie bolesti u detí od 0 do 4 rokov 

a u detí od 4 do 12 rokov po operáciách so slabou a stredne silnou bolesťou trvajúcou do 48 

hodín po vybranom type operácie. Intenzita bolesti bola hodnotená po 1 hodine, po 3-6 

hodinách, po 12- 24 hodinách a po 48 hodinách po operácii s využitím škál na hodnotenie 

intenzity bolesti pre deti od 0 do 4 rokov: Objective Pain Scale - objektívna škála bolesti, ktorá 

sleduje zmeny TK, intenzitu plaču, pohyby dieťaťa, stupeň nepokoja a slovný popis alebo 

prejav bolesti (Pavlíková, 2009), OUCHER - má formu posteru, kde je vertikálne zobrazených 

6 fotografií detských tvárí v rôzne intenzívnych bolestivých stavoch, vedľa je vertikálna 

numerická škála odstupňovaná od 0 do 100, ku každému numerickému označeniu je priradená 

fotografia, na ktorej je detská tvár, ktorá mimicky vyjadruje stupne prežívanej bolesti 

(OUCHER, 2009), FLACC scale - Face (tvár), Legs (končatiny), Activity (aktivita), Cry 

(plač/krik) and Consolability (utišiteľnosť) - škála vytvorená pre hodnotenie pooperačnej 

bolesti, ktorá nevyžaduje spoluprácu s dieťaťom (Guidlines for pain assessment and 

management, 2004), pre deti od 4 - 12 rokov: Faces Pain Assesment Tool - škála hodnotiaca 

výraz bolesti - má 5 výrazov tváre (ANAES/Guidelines Department, 2000) a  Vizuálna 

numerická a analógová škála - dieťa pri nej hodnotí svoju bolesť na číselnej škále, od 0 - 

žiadna bolesť po 10 - najhoršia predstaviteľná bolesť (Charlton, 1997). Použitie škály záviselo 

od sestry, ktorá hodnotila intenzitu bolesti u dieťaťa. 

Súčasťou protokolu boli aj údaje týkajúce sa: dátumu, času, druhu, dĺžky operácie, typu 

anestézie, premedikácie, prítomnosti matky počas hospitalizácie, fyziologických funkcií, 

verbálnych a neverbálnych prejavov dieťaťa, liečby farmakologickej a nefarmakologickej. 

Výskumný súbor detí tvorilo 100 detských pacientov vo veku od 0 do 12 rokov po 

plánovaných a neplánovaných operačných zákrokoch. Z toho 67 chlapcov a 33 dievčat. 

Absolvovali tieto operácie: chirurgické (herniotómia, appendectómia, extirpácia) - 55 (55 %), 

urologické (cirkumcízia, orchidopexia) - 22 (22%), ortopedické (artroskopia, malé výkony na 

končatinách) - 6 (6 %), krčné – ušné – nosné (tonsilektómie, adenotómie, polypektómie, 

plastické výkony) - 17 (17 %). Tieto deti boli hospitalizované na lôžkových oddeleniach 

(detských alebo oddeleniach dospelých) vo FNsP J. A. Reimana v Prešove 23 (23 %), vo 

FNsP L. Pasteura v Košiciach 10 (10 %), v Martinskej fakultnej nemocnici 29 (29 %), v 
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Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici 7 (7%), vo FNsP v Nitre 11 (11 

%) a na LFUK a DFNsP v Bratislave 20 (20 %). 

Zber údajov sme realizovali od februára do júna 2010 vo FNsP J. A. Reimana v Prešove, 

v Martinskej fakultnej nemocnici, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej 

Bystrici, vo FNsP v Nitre a na LFUK a DFNsP v Bratislave vo FNsP L. Pasteura v Košiciach 

po získaní písomného súhlasu námestníčok pre ošetrovateľskú starostlivosť a etických 

komisií. Hodnotiacich protokolov na posúdenie bolesti u detí sme rozoslali 120, návratnosť 

bola 83,3%. Využili sme deskriptívnu analýzu a rozdiely boli analyzované pomocou Chi-

square testov (χ2). 

 

Výsledky a interpretácia 

Zistili sme, že v našej vzorke pacientov boli na liečbu pooperačnej bolesti u detí využité 

častejšie farmakologické spôsoby liečby ako nefarmakologické. Z nefarmakologických 

spôsobov liečby bolesti sa najviac využíva aktívna spoluúčasť rodiča, úprava polohy, hladenie 

a odvádzanie pozornosti. Niektoré nefarmakologické spôsoby sa nevyžívajú vôbec (trenie, 

bazálna stimulácia) alebo len minimálne (hudba, spev, odmena), a to vo všetkých sledovaných 

časových obdobiach po operácii a v obidvoch vekových skupinách (Tab. 1). 
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Tab. 1 Spôsoby liečby bolesti v jednotlivých vekových skupinách (v %) 

 0-4 roky (N=52) Od 4-12 rokov (N=48) 

1 h 3-6 h 12-24h 48 h 1 h 3-6 h 12-24h 48 h 

Analgetikum 100 76,9 83,4 5,3 100 91,5 95,7 74,4 

Odvádzanie pozornosti 30,8 61,5 61,5 53,8 27,7 68,1 68,1 53,2 

Úprava polohy 78,8 82,7 71,2 63,5 87,2 93,6 83,0 74,4 

Hra 3,8 17,3 13,5 15,4 0 6,4 12,8 12,8 

TV 3,8 15,4 21,2 19,2 10,6 23,4 27,7 23,4 

Hudba 0 1,9 1,9 0 0 10,6 14,9 14,9 

Spev 0 3,8 3,8 3,8 0 0 0 0 

Spoluúčasť rodiča 78, 8 96.2 96,2 98,1 57,4 72,3 72,3 70,2 

Hladenie 59,6 67,3 65,4 67,3 36,2 44,7 40,4 42,6 

Trenie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bazálna stimulácia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odmena 1,9 3,8 1,9 0 0 2,1 2,1 4,3 

Iná liečba* 11,5 8 3,8 2 6,4 6,4 2,1 2,1 

* teplo, masáž, rozhovor, jedlo 

 

Na liečbu pooperačnej bolesti boli použité farmakologické spôsoby liečby častejšie ako 

nefarmakologické, a to v každej skupine podľa druhu vykonanej operácie. Jednotlivé skupiny 

sa medzi sebou v druhu použitej liečby štatisticky významne nelíšili (tab. 2a-d). 

Záverom môžeme konštatovať, že v manažmente pooperačnej bolesti u detí v našom súbore 

boli využité najmä farmakologické metódy jej tlmenia. 
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Tab. 2a Spôsob liečby bolesti 1 hodinu po operácii podľa druhu operácie (v %) 

 Urologická 
N=22 

Krčná 
N=17 

Chirurgická 
N=55 

Ortopedická 
N=6 

Rozdiely 

Sig (χ2) 

Analgetikum 95,5 100 96,2 100 .809 

Odvádzanie 
pozornosti 

22,7 29,4 34,5 16,7 .658 

Úprava polohy 86,4 82,4 81,8 83,3 .972 

Hra 9,1 0  0 0  .065 

TV 13,6 0  5,5 16,7 .280 

Hudba 0  0  0  0   

Spev 0  0  0  0   

Spoluúčasť rodiča 63,6 58,8 76,4 50,0 .317 

Hladenie 45,5 29,4 56,4 33,3 .215 

Trenie 0  0  0  0   

Bazálna stimulácia 0  0  0  0   

Odmena 0  0  1,8 0  .843 

Iná liečba* 4,5 5,9 10,9 16,7 .260 

* teplo, masáž, rozhovor, jedlo 
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Tab. 2b Spôsob liečby bolesti 3-6 hodín po operácii podľa druhu operácie (v %) 

 Urologická 
N=22 

Krčná 
N=17 

Chirurgická 
N=55 

Ortopedická 
N=6 

Rozdiely 

Sig (χ2) 

Analgetikum 90,9 94,2 74,5 100 .090 

Odvádzanie pozornosti 63,6 76,5 67,3 16,7 .063 

Úprava polohy 90,9 88,2 87,3 83,3 .955 

Hra 22,7 0  14,5 0  .145 

TV 31,8 17,6 14,5 33,3 .300 

Hudba 4,5 5,9 1,8 50,0 .000 

Spev 4,5 0  1,8 0  .752 

Spoluúčasť rodiča 81,8 76,5 90,9 66,7 .237 

Hladenie 54,5 47,1 61,8 33,3 .462 

Trenie 0 0 0 0   

Bazálna stimulácia 0  0 0  0   

Odmena 0  0 5,5 0  .470 

Iná liečba* 4,5 5,9 7,6 16,7 .675 

* teplo, masáž, rozhovor, jedlo 
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Tab. 2c Spôsob liečby bolesti 12-24 hodín po operácii podľa druhu operácie (v %) 

 Urologická 
N=22 

Krčná N=17 Chirurgická 

N=55 

Ortopedická 
N=6 

Rozdiely 

Sig (χ2) 

Analgetikum 86,3 94,1 87,3 100 .678 

Odvádzanie pozornosti 54,5 76,5 70,9 16,7 .029 

Úprava polohy 81,8 70,6 76,4 83,3 .842 

Hra 22,7 11,8 12,7 0  .473 

TV 40,9 35,3 12,7 50 .016 

Hudba 9,1 5,9 3,6 50 .001 

Spev 4,5 0   1,8 0  .752 

Spoluúčasť rodiča 81,8 76,5 90,9 66,7 .237 

Hladenie 54,5 35,3 60 33,3 .243 

Trenie 0  0  0  0   

Bazálna stimulácia 0  0  0  0   

Odmena 0  0  3,6 0  .644 

Iná liečba* 0  0  5,7 0  .855 

* teplo, masáž, rozhovor, jedlo 
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Tab. 2d Spôsob liečby bolesti 48 hodín po operácii podľa druhu operácie (v %) 

 Urologická 
N=22 

Krčná N=17 Chirurgická 
N=55 

Ortopedická 
N=6 

Rozdiely 

Sig (χ2) 

Analgetikum 59 82,4 70,9 50 .316 

Odvádzanie pozornosti 54,5 52,9 60 0  .049 

Úprava polohy 81,8 52,9 67,3 83,3 .222 

Hra 22,7 11,8 14,5 0  .525 

TV 40,9 23,5 10,9 50 .065 

Hudba 9,1 5,9 1,8 50  

Spev 4,5 0 1,8 0  .752 

Spoluúčasť rodiča 86,4 76,5 89,1 66,7 .347 

Hladenie 59,1 41,2 60 33,3 .368 

Trenie 0  0 0  0   

Bazálna stimulácia 0 0  0  0   

Odmena 0  5,9 1,8 0  .596 

Iná liečba* 0 0  3,7 0  .637 

* teplo, masáž, rozhovor, jedlo 

 

Diskusia 

V našom výskume sme zistili, že z nefarmakologických postupov bola najviac využitá aktívna 

spoluúčasť rodiča, úprava polohy, hladenie a odvádzanie pozornosti. Niektoré 

nefarmakologické spôsoby neboli využité vôbec (trenie, bazálna stimulácia) alebo len 

minimálne (hudba, spev, odmena), a to vo všetkých sledovaných časových obdobiach po 

operácii a v obidvoch vekových skupinách. Informácie podobného charakteru sme zistili 

v štúdii Dobiášovej (2004) z Ústavu ošetrovateľstva LF UK v Bratislave, kde realizovali 

prieskum názorov na úroveň starostlivosti o pacientov s bolesťou. Zaujali nás podobné 

výsledky, hlavne čo sa týka aplikácie analgetík ako prioritného spôsobu liečby bolesti 

a minimálne využívanie alternatívnych intervencií. Taktiež očakávali širšie zastúpenie metód 

psychoterapie, relaxačných metód a pod. Z výsledkov štúdie realizovanej Maniasom et al. 
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(2005), ktorej sa zúčastnilo 52 sestier fakultnej nemocnice pracujúcich na chirurgickom 

oddelení v Melbourne v Austrálii vyplynulo, že sestry majú tendenciu spoliehať sa skôr na 

farmakologické tlmenie bolesti ordinovanými analgetikami. Dihle et al. (2006) skúmali 

realizáciu manažmentu pooperačnej bolesti u sestier v Nórsku ich pozorovaním a rozhovorom 

počas zmien (denných a nočných). Výsledky ukázali na rozdiely medzi tým, čo sestry 

povedali a praktickou realizáciou jednotlivých postupov. Táto štúdia naznačuje, že sestry 

nevedia nadobudnuté teoretické vedomosti aplikovať do praxe. Na realizáciu manažmentu 

bolesti u detí po operácii má okrem ich vedomostí vplyv aj organizácia práce na oddelení 

a v nemocnici (Manias et al., 2005). Ellis et al. (2007) tiež zistili obmedzené vedomosti 

u sestier o manažmente tlmenia bolesti, a to najmä vo vzťahu k jej hodnoteniu 

a k farmakologickým a nefarmakologickým spôsobom jej tlmenia. Štúdia Pölkki et al. (2001) 

potvrdzuje predchádzajúce, a to že sestry sa pri svojej každodennej práci rutinne snažia 

vytvoriť dieťaťu optimálne príjemné prostredie, ale kognitívno-behaviorálne a fyzikálne 

stratégie na tlmenie bolesti používajú menej často (Twycross, Dowden, 2009). 

 

Záver 

Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že manažment tlmenia detskej bolesti je problémovou 

oblasťou dnešného moderného ošetrovateľstva. Pracovníci, ktorí vykonávajú pooperačnú 

starostlivosť a analgéziu u detí zohrávajú v tejto problematike kľúčovú úlohu, vzhľadom na 

to, že je to úloha oveľa náročnejšia a zložitejšia ako u dospelých pacientov. Mali by byť 

erudovaní v tejto oblasti a mali by poznať túto problematiku, pretože je to ich odbornou 

a humánnou povinnosťou. Jedine na základe znalostí príčin, spôsobov hodnotenia, faktorov 

vnímania a poznania zvláštností pooperačnej liečby bude starostlivosť o detského pacienta 

účinná a bezpečná, s najnižším výskytom nežiaducich účinkov, a tým sa zabezpečí telesná 

a psychická pohoda chorého dieťaťa, čo pomôže urýchliť hojenie, uzdravenie z choroby 

a zabráni utrpeniu dieťaťa, pretože najhorší pohľad je na trpiace dieťa. Ku každému z nich 

treba pristupovať individuálne s cieľom vytvoriť pozitívny vzťah založený na dôvere. 

V tejto súvislosti vyjadrujeme nasledujúce odporúčania pre prax: 

1. implementovať manažment pooperačnej bolesti u dieťaťa do teoretickej i praktickej 

prípravy na povolanie, 

2. zvyšovať informovanosť sestier o jednotlivých nefarmakologických metódach tlmenia 

pooperačnej bolesti priebežne v rámci seminárov na pracovisku prostredníctvom 

prizvania odborníkov z oblasti algeziológie, klinickej psychológie a herných 

terapeutov. 
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KVALITA ŽIVOTA ŽIEN S INKONTINENCIOU MOČU 

 

Ľubica Rybárová, Daniela Školová, Silvia Žultáková, Štefánia Andraščíková 

Katedra pôrodnej asistencie, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity 

v Prešove, SR. 

 

Súhrn 

Cieľom prezentovanej pilotnej štúdie bolo zistiť úroveň kvality života žien v sledovanom 

súbore pacientiek liečených na urologickej ambulancii v Prešove. Sledovaný súbor tvorilo 

100 žien vo veku 30 až 86 rokov. Ako metódu získavania údajov sme použili nami preložený 

štandardizovaný dotazník I-QoL. Zistili sme závažné problémy žien sledovaného súboru 

v oblasti fyzickej, sociálnej a psychickej dimenzie kvality života. Na základe výsledkov 

pilotnej štúdie odporúčame sústrediť pozornosť na úpravu farmakologickej liečby, 

životosprávy žien, spoluprácu s fyzioterapeutom, psychológom a sexuológom, konzultovanie 

možnosti chirurgickej úpravy úniku moču v nami sledovanom súbore žien, ako aj využívanie 

tohto dotazníka  na zisťovanie úspešnosti doterajšej liečby. 

 

Kľúčové slová 

Inkontinencia moču, kvalita života, I-QoL 

 

Úvod 

Močová inkontinencia nepriaznivo ovplyvňuje život žien. Podľa prieskumov sa vyskytuje 

u 27 % žien (Zachoval a kol., 2006 podľa Minasian, Drutz, Al-Badr, 2003), na Slovensku je 

jej prevalencia u žien starších ako 18 rokov až 25 % (Švihra a kol., 2001). Inkontinencia moču 

je definovaná ako nedobrovoľný únik moču (Haylen et al., 2010), ktorého príčinou sú 

nonneurogénné faktory napr. anatomické, funkčné a idiopatické a faktory neurogénne, ktoré 

sú dôsledkom  neurologického ochorenia. Tento únik sa vyskytuje v troch kategóriách, a to 

ako stresová inkontinencia – samovoľný únik moču  pri fyzickej námahe, urgentná 

inkontinencia – samovoľný únik moču v spojení s nutkaním na močenie alebo bezprostredne 

po ňom a zmiešaná inkontinencia, ktorá je kombináciou už zmienených druhov. Má tri 

stupne: 1. stupeň – občasný únik moču, t.j. po kvapkách alebo únik maximálne dva razy 

denne; 2. stupeň – častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát denne a 3. stupeň - trvalý 

únik moču, t.j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu (Odborné usmernenie MZ SR, 2009). 
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Dôsledkom strachu z úniku moču pri inkontinencii sú rozpaky, stres, frustrácia, strata 

dôstojnosti, pocity depresie a obmedzenia v bežných denných činnostiach. Močová 

inkontinencia negatívne neovplyvňuje len fyzický a sexuálny život ženy, ale môže žene brániť 

v sociálnej interakcii pre jej neistotu v oblasti osobnej hygieny (Barensten et al., 2010), čo do 

značnej miery ovplyvňuje kvalitu jej života. 

Pre potreby hodnotenia kvality života žien bolo vyvinutých viacero nástrojov, ktoré ju 

hodnotia z komplexného hľadiska (Huvar, 2003; Cortes - Kelleher, 2005; Zachoval a kol., 

2006; Romančík, 2009; Rybárová, 2010). Stávajú sa zároveň neoddeliteľnou súčasťou 

diagnostiky močovej inkontinencie, čím je možné zabezpečiť kontrolu úspešnosti jej liečby. 

 

Cieľ práce 

Cieľom našej práce, bolo zistiť úroveň kvality života žien ambulantne liečených pre 

inkontinenciu moču. 

 

Súbor a metodika 

V nami prezentovanej pilotnej štúdii realizovanej v januári až marci 2009 sme sa zamerali na 

zistenie kvality života žien pomocou špecifického dotazníka I–QoL - Incontinence Quality of 

Life (Wagner et al., 1996) používaného na zistenie vplyvu močovej inkontinencie na nutnosť 

sebaobmedzenia v obvyklých činnostiach (obmedzujúce limitujúce správanie - 8 položiek), jej 

sociálne ťažkosti (5 položiek) a  psychosociálny dopad (9 položiek) za použitia päťstupňovej 

Likertovej hodnotiacej škály (1 veľmi – 5 vôbec nie). Použili sme jeho pôvodnú publikovanú 

anglickú verziu, ktorú sme preložili do slovenského jazyka. Dotazník sme nevalidizovali. 

Slovenská verzia dotazníka bola validizovaná na urologickej klinike v Martine (Švihra, 2004; 

Bushnell et al., 2005). 

Zber údajov sme realizovali na urologickej ambulancii na Prostejovskej ulici č.33 v Prešove 

po predchádzajúcom súhlase MUDr. Martina Vrbu, lekára ambulancie a na základe 

informovaného súhlasu jednotlivých respondentiek. 

Skúmaný súbor tvorilo spolu 100 žien vo veku od 30 do 86 rokov (priemerný vek bol 55,5 

rokov; SD 13,4), u ktorých bola diagnostikovaná a liečená močová inkontinencia. Druh 

inkontinencie, jej typ, trvanie, ani druh liečby sme nezisťovali. Charakteristiky skúmaného 

súboru uvádzame v tabuľke 1. 
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Tab. 1 Charakteristika súboru 
vek min. 30 
 max. 86 
 modus 50 
 medián 55 
 priemerný 55,5 
 SD 13,4 
pracovná záťaž psychická 73 
 fyzická 27 
bydlisko mesto 49 
 vidiek 51 
rodinný stav bez partnera 31 
 má partnera 69 
 
V štúdii sme testovali nasledujúce premenné: typ prevažujúcej záťaže, bydlisko a rodinný stav 
v korelácii k sebaobmedzeniam v obvyklých činnostiach (fyzické skóre), psycho-sociálnemu 
dopadu (psychické skóre), sociálnym ťažkostiam(sociálne skóre) a celkovému nameranému 
skóre kvality života. Priemerné namerané hodnoty skóre sme vyhodnotili v zmysle, že čím 
nižšie skóre, tým horšie hodnotenie a čím vyššie skóre, tým pozitívnejšie hodnotenie. 
Zistené údaje sme analyzovali pomocou deskriptívnej (priemerná, minimálna, maximálna 
hodnota, modus, medián, štatistická odchýlka SD) a korelačnej analýzy (korelačný koeficient) 
v programe Excel MS Office 2010 sme vyhodnotili všetkých 100 vyplnených dotazníkov. Pri 
analýze štatistickej závislosti premenných sme vychádzali z hodnotenia, že ak pri lineárnej 
závislosti medzi hodnotami dvoch premenných hodnota korelačného koeficientu vyššia ako 
+0,8 resp. menšia ako -0,8 vyjadruje vyššiu mieru vzájomnej závislosti, hodnota medzi +0,4 
až +0,8 resp. od -0,8 po -0,4 vyjadruje strednú závislosť a hodnota od +0,1 do +0,4 resp. od -
0,4 po -0,1 vyjadrujú malú závislosť. 
 
Výsledky a interpretácia 
Na základe analýzy sme zistili, že priemerná hodnota skóre v oblasti obmedzujúceho 
a limitujúceho správania je v našom súbore na úrovni 2,57; SD 1,08. Najvyššiu hodnotu skóre 
sme zaznamenali pri význame druh a množstvo vypitého nápoja (2,98; SD 1,1) a najnižšie pri 
dôležitosti často navštevovať toaletu (2,18; SD 1,0). V oblasti psycho-sociálneho dopadu 
močovej inkontinencie je priemerné skóre 3,35; SD 1,10, kde najvyššie skóre (3,75; SD 1,12) 
bolo zaznamenané pri položke zameranej na zistenie obáv opustiť domov na dlhší čas. 
Najnižšie skóre v tejto oblasti sme zaznamenali v položke zameranej na zistenie obáv 
z pohlavného styku (2,96; SD 1,34). V oblasti spoločenských ťažkostí je priemerné skóre 
2,62; SD 1,09, najvyššie je v položke zisťujúcej obavy z odsúdenia pre únik moču (3,23; SD 
1,16) a najnižšie v položke zisťujúcej obavy z toho, že niekto v okolí zacíti únik moču (2,07; 
SD 0,89). Celkové namerané priemerné skóre kvality života žien v našom súbore je 2,9; SD 
1,15. Podrobné výsledky deskriptívnej analýzy uvádzame v tabuľke 2. 
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Tab. 2 Deskriptívna analýza dotazníka 

položka min max modus medián priemer SD 

Trápim sa, že neprídem včas na záchod 1 5 2 3 2,64 0,91 

Trápim sa, že zakašlem alebo kýchnem,  1 5 2 2 2,47 0,98 

Musím opatrne vstávať, keď sedím 1 5 3 2 2,41 1,09 

Trápim sa, ak sú záchody na neznámych 
miestach 

1 5 2 2 2,42 1,11 

Je pre mňa dôležité chodiť často na záchod 1 5 1 2 2,18 1,00 

Je pre mňa dôležité všetko v predstihu 
naplánovať  

1 5 3 3 2,60 1,03 

Mám ťažkosti so spánkom v noci kvôli úniku 
moču 

1 5 3 3 2,88 1,17 

Musím sledovať čo pijem a aké množstvo, 
lebo mám únik moču 

1 5 4 3 2,98 1,10 

Fyzické skóre 2,18 2,98   2,57 1,08 

Trápim sa, že iným zapácham od moču 1 4 2 2 2,07 0,89 

Trápi ma, že sa  únik moču sa zhorší, keď 
budem staršia 

1 4 2 2 2,20 0,79 

Trápim sa kvôli rozpakom alebo poníženiu, 
lebo mám únik moču 

1 5 2 2 2,49 0,94 

Obávam sa, že sa pomočím 1 5 3 3 3,23 1,16 

Cítim, že neovládam môj močový mechúr 1 5 4 3 3,10 1,10 

Sociálne skóre 2,07 3,23   2,62 1,09 

Cítim sa menejcenná kvôli úniku moču  1 5 3 3 3,27 1,05 

Ak opustím domov na dlhší čas, necítim sa 
slobodne kvôli úniku moču  

1 5 4 4 3,75 1,12 

Cítim sa zle, lebo únik moču mi bráni robiť čo 
chcem 

1 5 3 3 3,01 1,18 

Vždy myslím na únik moču 1 5 3 3 3,31 0,88 

Môj únik moču spôsobuje, že sa necítim ako 
zdravý človek 

1 5 4 4 3,64 1,00 

Môj únik moču spôsobuje, že sa cítim 
bezmocná 

1 5 3 3 3,14 1,08 

Menej sa teším zo života, lebo mám únik 
moču 

1 5 3 4 3,59 0,97 

Môj únik moču ma obmedzuje pri výbere 
oblečenia 

1 5 4 4 3,45 0,94 

Trápim sa kvôli pohlavnému styku, lebo mám 
únik moču 

1 5 2 3 2,96 1,34 

Psychické skóre 2,96 3,75   3,35 1,10 

Celkové skóre     2,90 1,15 

Pozn.: 1-veľmi, 2-dosť, 3-trochu, 4-mierne,5-vôbec nie 

Z uvedených výsledkov našej pilotnej štúdie u sledovaného súboru žien vyplynulo, že majú 
výrazné problémy predovšetkým v sociálnej oblasti kvality života, kde sa miera sledovaného 
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skóre pohybuje v oblasti dosť závažného obmedzenia (2). Tu ako dosť závažná bola 
hodnotená položka poukazujúca na problémy so zápachom pri úniku moču v spoločenskom 
kontakte, ako mierne závažná (3) bola hodnotená položka zisťujúca obavy žien v súbore 
z pomočenia. Na druhom mieste sú u žien z nášho súboru problémy vo fyzickej oblasti kvality 
života, kde sme zistili skóre na úrovni bližšej k dosť závažnému obmedzeniu (2). Za dosť 
závažne (2) hodnotenú položku bola našim súborom žien klasifikovaná nutnosť častejšie 
chodiť na záchod, naopak lepšie skóre sme zistili v položke nutnosti sledovať množstvo 
a druh prijatých tekutín, kde sme zistili miernu závažnosť (3) tohto problému. Lepšie skóre 
sme zistili v oblasti psychickej dimenzie kvality života, kde sa úroveň nameraných hodnôt 
pohybuje v oblasti mierneho obmedzenia (3). Ako dosť závažná (2) bola hodnotená položka 
súvisiaca s pohlavným stykom a obavami z úniku moču počas neho. Mierne závažným 
problémom (3) v tejto oblasti sa javí pocit neslobody pri opustení domova na dlhší čas. 
Pri hodnotení štatistickej závislosti jednotlivých premenných sme zistili nízku mieru 
vzájomnej závislosti medzi pracovnou záťažou a priemernými hodnotami skóre v oblasti 
psycho-sociálneho dopadu (+0,1856), spoločenských ťažkostí (-0,123) a celkovým skóre 
kvality života (-0,127). Miernu závislosť sme zistili aj medzi bydliskom a priemernými 
hodnotami skóre v oblasti psycho-sociálneho dopadu (+0,1233), medzi rodinným stavom a 
priemernými hodnotami skóre v oblasti psycho-sociálneho dopadu (+0,1612) a priemernými 
hodnotami skóre v oblasti spoločenských ťažkostí (+0,2507). Vek je faktor, ktorý koreluje na 
nízkej štatistickej úrovni s obmedzujúcim a limitujúcim správaním (-0,1151), spoločenskými 
ťažkosťami (-0,3176) a celkovou priemernou úrovňou kvality života (-0,3190). Výsledky 
korelačnej analýzy medzi sledovanými premennými uvádzame v tabuľke 3. 
Tab. 3 Korelačná analýza premenných 
premenná vek záťaž Bydlisko rodinný stav 
priem_ols -0,11516* -0,023 -0,0271 -0,08504279 
priem_spt -0,31762* -0,123* -0,224 0,25071594* 
priem_psd 0,002157 0,1856* 0,1233* 0,16123494* 
priem_QoL -0,13906* -0,127* -0,1296* -0,04939096 
Pozn.: *závislosť na úrovni +0,1 - +0,4, -0,1 -  -0,4, priem_ols – obmedzujúce a limitujúce faktory, priem_ psd – 
psycho-sociálny dopad, priem_spt – spoločenské ťažkosti, priem_ QoL – kvalita života 

 

Z uvedeného vyplýva, že faktor veku významne ovplyvňuje fyzickú a sociálnu dimenziu 

kvality života žien v nami sledovanom súbore, ako aj ich celkovú kvalitu života. 65 žien 

v našom súbore bolo vo veku od 30 do 60 rokov, na základe čoho predpokladáme, že mohli 

mať intenzívny pracovný a spoločenskom život.  Pracovná záťaž sa javí ako štatisticky 

významný faktor v sociálnej a psychickej dimenzie kvality života, ale aj celkovej kvality 

života. 73 žien v našom súbore pracovalo viac psychicky, ako fyzicky. Pritom fyzická námaha 
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je jedným z predisponujúcich faktorov úniku moču. Druh bydliska je štatisticky významným 

faktorom, ktorý ovplyvňuje psychický stav žien v našom súbore, kde 51 z nich býva na 

vidieku. 

 

Záver 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že kvalita života žien v nami sledovanom súbor zisťovaná 

pomocou štandardizovaného dotazníka I-QoL je na nižšej úrovni. Na základe výsledkov tejto 

štúdie sa domnievame, že je potrebné sústrediť pozornosť na jej úpravu pomocou dostupných 

farmakologických, ako aj nefarmakologických metód. Z nefarmakologických metód môžeme 

v oblasti práce sestry, resp. pôrodnej asistentky s danou skupinou žien venovať sa edukácii 

žien v oblasti životosprávy, odporučiť spoluprácu s fyzioterapeutom, sexuológom, 

psychológom a aj spoluprácu s odborníkom z oblasti výberu vhodných kompenzačných 

pomôcok. Významná je aj spolupráca s lekárom urológom, resp. s gynekológom, ktorý môže 

na základe zhodnotenia celkového stavu danej ženy a jej požiadaviek odporučiť chirurgickú 

korekciu problému. Nami použitý dotazník hodnotíme ako hodnotiaci nástroj, ktorý môže 

sestra, resp. pôrodná asistentka použiť, ak chce na základe posúdenia závažnosti problémov 

v jednotlivých oblastiach kvality života (fyzickej, psychickej, sociálnej) účinne pomôcť 

ženám, ktoré majú problém s únikom moču. I-QoL dotazník je teda nástroj, ktorý môže 

doplniť ostatné diagnostické metódy zisťujúce úspešnosť doterajšej liečby močovej 

inkontinencie a usmerniť ošetrovateľskú starostlivosť o ženy v ambulantnej starostlivosti 

urológa, resp. gynekológa. 
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Súhrn 

Racionálna výživa má v živote dieťaťa mimoriadny význam, pretože je predpokladom pre 

jeho správny rast a vývin. V našom príspevku sme zamerali pozornosť na stravovacie návyky 

u detí predškolského veku, vzhľadom na to, že ide o jedno z najkritickejších období 

v súvislosti s ich vytváraním. V tomto období sa vytvárajú základné stravovacie návyky, 

a preto je nevyhnutné dbať na príjem všetkých živín, skladbu stravy, stravovací a pitný režim. 

Pozitívnu úlohu tu môže zohrávať materská škola, ale hlavný podiel na utváraní stravovacích 

návykov má vždy rodina. V príspevku predkladáme výsledky výskumu realizovaného u detí 

matiek predškolského veku. Cieľom výskumu bolo identifikovať skladbu stravy u detí 

predškolského veku na základe dosiahnutej úrovne vzdelania matky. 

 

Kľúčové slová 

Stravovací režim, skladba stravy, výživa, predškolský vek, vzdelanie matky 

 

Úvod 

Výživa predstavuje základný exogénny faktor podmieňujúci rast a vývin detí a mládeže. 

Môžeme povedať, že zdravie jednotlivca ovplyvňuje už od prenatálneho obdobia. Výskumy 

potvrdzujú, že výživa v detstve a v dospievaní spolu s ďalšími činiteľmi vonkajšieho 

prostredia do značnej miery určujú dĺžku a kvalitu celého života (Tomagová a kol., 2008). 

Organizmus dieťaťa je veľmi citlivý na deficity vo výžive, ale tiež na nadmerný príjem, 

najmä rizikových faktorov. Výživa má veľký význam nielen na udržiavanie dobrého 

zdravotného stavu, ale nesprávne stravovacie návyky môžu mať dopad na vznik mnohých 

ochorení. Osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom veku sa preto považuje za 

jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb (Beňo, 2008; Hlavatá, 

2007). 

Výchovu ku správnym stravovacím návykom, vhodnému prístupu ku kultúre jedla a 

stolovania, preto nie je možné oddeľovať od všeobecnej výchovy. Základom zdravej výživy 



250 
 

sa učí dieťa v rodine. Dieťa v predškolskom veku si stravovacie návyky osvojuje hlavne 

pozorovaním  kopírovaním nutričného správania ostatných členov rodiny. Správne 

stravovacie návyky rodiny sú teda tým najlepším príkladom a najosvedčenejším prostriedkom 

k správnej výžive (Hlavatá, 2007). 

V našich podmienkach je taktiež vzdelanie rodičov považované za faktor, ktorý má na rast a 

vývin dieťaťa najvýznamnejší vplyv. Vzdelanie rodičov ovplyvňuje skladbu jedálnička, voľbu 

potravín, spôsob podávania jedál, ale i fyzickú aktivitu detí a aktivity v ich voľnom čase 

(Pařizková, Lisá, 2007). Tento predpoklad sa opiera aj o rozsiahlu štúdiu, ktorou bolo 

preukázané, že ľudia s vyšším vzdelaním majú vyšší príjem komplexných sacharidov, 

bielkovín, ovocia, zeleniny a nižší príjem tukov a plnotučných potravín ako ľudia s nižším 

vzdelaním (Pařizková, Lisá, 2007; Vítek, 2008). 

 

Cieľ práce 

Cieľom výskumu bolo posúdiť skladbu stravy detí v predškolskom veku. Súčasne sme 

posudzovali rozdiely v skladbe stravy detí vzhľadom na vzdelanostnú úroveň matky. 

 

Súbor a metodika 

Výskum sme realizovali v časovom rozmedzí január - marec 2012. Respondentmi výskumu 

bolo 105 matiek detí predškolského veku. Respondenti boli oslovení v piatich materských 

školách Prešovského samosprávneho kraja. Priemerný vek respondentov bol 35 rokov, 

vekové rozpätie 22 – 46 rokov. Pohlavie detí predškolského veku bolo v 45 % chlapčenské 

a v 55 % dievčenské. Medzi respondentmi dominovalo stredoškolské vzdelanie s maturitou 

(43 %) a vysokoškolské vzdelanie (43 %). 

Pre analýzu vzťahu medzi skladbou stravy detí a vzdelaním matky sme si vytvorili dva 

výskuné súbory: 

- súbor detí matiek s vysokoškolským vzdelaním - VŠ (n = 45; 43 %), 

- súbor detí matiek so stredoškolským a nižším vzdelaním – SŠ (n = 60; 57 %). 

Na získanie údajov sme zvolili dotazníkovú metódu - modifikovaný frekvenčný dotazník - 

FFQ (food frequency questionar), ktorý sa používa ako merací nástroj na posúdenie 

a hodnotenie príjmu stravy. Položky dotazníka sú orientované na identifikáciu priemernej 

frekvencie konzumácie jednotlivých potravinových skupín. Pomocou dotazníka sme 

vyhodnocovali  frekvenciu konzumácie týchto potravinových skupín: 

- mlieko a mliečne výrobky, 

- obilniny (biele pečivo, tmavé pečivo, sladké pečivo, ryža a cestoviny), 
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- mäso a mäsové výrobky (tučné mäso, chudé mäso, ryby, údeniny), 

- ovocie, 

- zelenina, 

- strukoviny, 

- sladkostí, sladené nápoje, 

- slané pochutiny, 

- jedlá typu fast food. 

Pre potreby štatistického spracovania našich údajov sme využili software SPSS 15.0. Pre 

štatistickú komparáciu sledovaných dvoch skupín sme použili t - test (Studentovo rozdelenie 

t). Pred t- testom zhody stredných hodnôt bol najprv urobený test na zhodu rozptylov (F-test). 

Deskriptívna štatistika skupín nám poskytla informácie o mierach centrality (M - priemer, SD 

– smerodajná odchýlka) pre komparáciu údajov. 

 

 

Výsledky  

Uvádzame výsledky skúmania rozdielov v skladbe stravy detí predškolského veku medzi 

skupinami matiek s rozdielnym ukončeným vzdelaním. 

 

 
Tab. 1 Rozdiely v konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov v závislosti od vzdelania matky zistené podľa 
Studentovho t-testu 

 
Konzumácia  

VŠ SŠ P 
M SD M SD  

Mlieko, mliečne výrobky 2,38 1,13 2,55 1,10 0,44 

 Legenda k významnosti štatistických výsledkov * p < .05; ** p < .01; *** p <.001 

 
 
V oblasti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov sme pomocou t- testu nezistili 

signifikantné rozdiely vzhľadom na vzdelanie matky. Z hľadiska priemerných škálových (M) 

hodnôt vyplýva, že skupina detí matiek s VŠ vzdelaním prijíma vyššie množstvo mliečnych 

výrobkov (1 x denne) oproti komparovanej skupine detí matiek so SŠ a nižším vzdelaním (4 – 

5 x týždenne). 
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Tab. 2 Rozdiely v konzumácii jednotlivých druhov pečiva v závislosti od vzdelania matky zistené podľa 
Studentovho t-testu 

 
Konzumácia pečiva 

VŠ SŠ P 
M SD M SD  

Biele pečivo 3,18 1,03 2,48 1,02 0,0001*** 

Tmavé pečivo 3,62 1,11 4,05 1,21 0,064 

Sladké pečivo 3,96 0,74 3,36 0,86 0,203 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 
V oblasti konzumácie bieleho pečiva sme zaznamenali medzi sledovanými skupinami 

signifikantné rozdiely na úrovni p < .001. Deti matiek so stredoškolským a nižším vzdelaním 

signifikantne častejšie konzumujú biele pečivo (denne) ako deti matiek s vysokoškolským 

vzdelaním (4-5 x týždenne). Frekvencia konzumácie tmavého pečiva je vyššia v skupine detí 

matiek s VŠ vzdelaním. Sladké pečivo konzumujú vo vyššej miere deti matiek so SŠ a nižším 

vzdelaním. 

 

 

Tab. 3 Rozdiely v konzumácii ovocia, zeleniny a strukovín vzhľadom na vzdelanie matky zistené podľa 
Studentovho t-testu 

 
Konzumácia  

VŠ SŠ P 
M SD M SD  

Ovocie 2,53 0,94 3,07 0,86 0,004** 

Zelenina 3,22 0,93 4,22 0,90 0,000*** 

Strukoviny 4,19 0,63 4,55 0,57 0,004** 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

V  oblasti konzumácie ovocia a zeleniny sme zaznamenali pri porovnávaní sledovaných 

skupín signifikantné rozdiely vo všetkých sledovaných potravinách, čo sa nám potvrdilo na 

úrovni p < .01 a p < .001. Sledované potravinové komodity častejšie konzumujú detí matiek 

s VŠ vzdelaním. 
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Tab. 4 Rozdiely v konzumáciie fast food jedál, slaných pochutín, sladkostí a sladených nápojov vzhľadom 
na vzdelanie matky zistené podľa Studentovho t-testu 

 
Konzumácia  

VŠ SŠ P 
M SD M SD  

Fast food 5,31 0,60 5,23 0,62 0,517 

Slané pochutiny 4,71 0,66 4,52 0,83 0,186 

sladené nápoje 4,11 1,25 3,42 1,20 0,005** 

Sladkosti  2,91 0,92 2,67 0,80 0,159 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov  * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

V oblasti konzumácie sladených nápojov sme zaznamenali pri porovnávaní sledovaných 

skupín signifikantné rozdiely, čo sa nám potvrdilo na úrovni p < .01. Tieto nápoje konzumujú 

častejšie deti matiek so stredoškolským a nižším vzdelaním (denne) oproti deťom matiek s VŠ 

vzdelaním (1-3x týždenne). 

V rámci konzumácie ostatných sledovaných potravín sme t – testom nezaznamenali 

signifikantné rozdiely medzi sledovanými skupinami. 

 

Tab. 5 Rozdiely v množstve prijatých tekutín/deň v závislosti od  vzdelania matky zistené podľa 
Studentovho t-testu 

 
Odpoveď 

VŠ SŠ P 
M SD M SD  

množstvo tekutín na deň 2,11 0,65 2,12 0,69 0,916 

Legenda k významnosti štatistických výsledkov * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 
 

V oblasti príjmu tekutín sme vzhľadom na vzdelanie matky pomocou t-testu nezistili 

signifikantné rozdiely. Príjem tekutín je v oboch sledovaných skupinách detí 1,5l – 2l/24 hod. 

 

Diskusia 

V našom výskume sme vychádzali z predpokladu, že matky s ukončeným vyšším vzdelaním 

majú vyšší záujem a dostatok informácií v oblasti zdravej výživy a majú osvojené zásady 

racionálnej výživy a stravovania, pretože poznajú a uvedomujú si význam výživy pre zdravie 

ich detí. Taktiež vyššie vzdelanie rodičov sa väčšinou spája aj s priaznivejšou ekonomickou 

situáciou rodiny, a to im umožní konzumáciu energeticky aj výživovo hodnotnejších potravín 

(Pařizková, Lisá, 2007). Zistili sme, že vzdelanie malo štatisticky preukázaný vplyv na 
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skladbu stravy detí. Čím vyššie je vzdelanie matky, tým viac skladba stravy zodpovedá 

zásadám racionálneho stravovania. 

Analýzou výsledkov nášho výskumu sme zistili štatisticky signifikantné rozdiely vzhľadom 

na vzdelanie matky pri konzumácii týchto potravinových komodít: biele pečivo, ovocie, 

zelenina, strukoviny a sladené nápoje v prospech vysokoškolsky vzdelaných matiek. 

V oblasti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov sa nám t- testom nepodarilo zistiť 

signifikantné rozdiely, avšak  z hľadiska priemerných škálových hodnôt je frekvencia 

konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov vyššia u matiek s vysokoškolským vzdelaním. 

V detskej výžive sú mlieko a mliečne výrobky dôležitými potravinami. Pre rastúci detský 

organizmus sú významným zdrojom plnohodnotných bielkovín a vápnika, ktorý je potrebný 

pre zdravý rast a vývoj kostí a zubov. Pre deti nad 4 roky sa odporúča 1-3 porcie denne 

(Kunová, 2011). Epidemiologické štúdie z predchádzajúceho obdobia dokumentujú, že príjem 

vápnika u detí na Slovensku nedosahuje odporúčanú výživovú dávku (Béderová a kol., 2000). 

Analýzou výsledkov výskumu sme zistili, že príjem mlieka a mliečnych výrobkov je síce 

vyšší u detí matiek s VŠ vzdelaním, ale napriek tomu ho nemôžeme hodnotiť ako uspokojivý. 

Len veľmi nízke percento detí  konzumuje mlieko a mliečne výrobky viackrát denne, čo je 

v súlade so zásadami racionálnej výživy. Naše výsledky korešpondujú aj s výsledkami 

výskumu, ktorý bol realizovaný u 216 belgicko – flámskych detí predškolského veku. 

Výskum realizoval Úrad verejného zdravotníctva Ghentskej Univerzity v meste Ghent v 

období január – apríl 2008. Ako metódu výskumu taktiež použili frekvenčný dotazník (FFQ) 

a analýzou výsledkov výskumu autori zistili nízky príjem mlieka a mliečnych výrobkov 

hlavne u detí matiek s nižším vzdelaním (Vereecken, Covents, Maest, 2010). 

Ďalšou problémovou oblasťou nášho výskumu je vyššia konzumácia bieleho pečiva oproti 

tmavému pečivu vzhľadom k vzdelaniu matky. Z výsledkov výskumu sme zistili štatisticky 

signifikantné rozdiely v konzumácii bieleho pečiva, kde častejšiu konzumáciu bieleho pečiva 

udávali matky so stredoškolským a nižším vzdelaním. Toto zistenie hodnotíme negatívne, 

pretože biele pečivo rýchlo metabolizuje a zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Dodáva ľudskému 

organizmu iba energiu a sacharidy, na rozdiel od cereálneho pečiva, ktoré obsahuje vitamíny 

D a E, minerálne látky – vápnik, fosfor, horčík a železo a vlákninu. 

Zachar (2006) uvádza, že medzi kardinálne problémy výživy našej generácie patrí prechod na 

celozrnné obilninové produkty a ich konzumáciu. Ich podiel v strave je mizivý napriek ich 

zdraviu prospešným účinkom. Jeho tvrdenie korešponduje aj s našimi zisteniami, keďže 

väčšina detí sledovaných súborov konzumuje celozrnné pečivo najčastejšie len 1 – 3 krát 

týždenne, čo hodnotíme negatívne. Deti v predškolskom veku by mali konzumovať tmavé 
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pečivo častejšie, pretože obsahuje škrob, čo je najvýdatnejší zdroj sacharidov, zúčastňujúci sa 

na tvorbe telesnej energie najväčším dielom. Zároveň obsahuje aj nerozpustnú hrubú 

vlákninu, ktorá pôsobí na resorpciu sacharidov a zasahuje aj do metabolizmu tukov (Beňo, 

2001). 

Ovocie a zelenina sú dôležité potravinové zdroje živín s protektívnym účinkom – vlákniny, 

minerálnych látok a vitamínov – ktoré v súčasnosti nie sú vo výžive zastúpené v adekvátnom 

množstve (Béderová a kol., 2000). Na základe výsledkov výskumu môžeme s týmto faktom 

len súhlasiť. Analýzou a komparáciou výsledkov sme zistili štatisticky signifikantný rozdiel 

v konzumácii ovocia a zeleniny medzi sledovanými skupinami matiek. Zaznamenali sme 

nižšiu konzumáciu u detí matiek so stredoškolským a nižším vzdelaním. Nutričné 

odporúčania zdôrazňujú, aby ovocie a zelenina boli prijímané každý deň v dostatočnej dávke. 

Ovocie a zelenina by sa mali teda prijímať vo viacerých porciách denne, u dieťaťa 

v predškolskom veku v 3 - 4 porciách denne. (Gregora 2004). Z tohto pohľadu nehodnotíme 

príjem ovocia a zeleniny ani u detí matiek s vysokoškolským vzdelaním za uspokojivý, 

pretože len nízke percento detí prijíma tieto potravinové komodity viackrát denne, a zistenia 

pre konzumáciu zeleniny boli ešte nepriaznivejšie. Domnievame sa, že spotreba ovocia 

a zeleniny u detí sa môže zvýšiť, keď aj  rodičia idú príkladom a nabádajú deti, aby jedli 

ovocie a zeleninu . Aj rodinné stravovacie zvyky, najmä spoločné stravovanie rodiny môžu 

zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí. Ďalším faktorom je aj dostupnosť ovocia a zeleniny 

v domácnostiach a prístup k týmto potravinám, kde ich môžu konzumovať deti aj dospelí. 

Ako problémovú oblasť nášho výskumu môžeme označiť aj konzumáciu strukovín. 

Strukoviny majú významný index sýtosti než iné prílohy, sú zdrojom nízkeho obsahu tuku, 

vysokého obsahu vlákniny a obsahujú látky, ktoré spomaľujú ich vstrebávanie (Kubicová 

a kol., 2004). V rámci prijímania tejto potravinovej komodity sme zistili štatisticky 

signifikantný rozdiel v nízkej konzumácii u detí matiek so stredoškolským a mižším 

vzdelaním. Myslíme si, že je potrebné informovať rodičov o význame strukovín v strave 

dieťaťa, pretože príjem strukovín pre ich priaznivé účinky by mal byť u detí v predškolskom 

veku podstatne vyšší, konkrétne 1 – 1,5 porcie denne. Ako uvádza Béderová (2000) tieto 

potraviny vďaka svojej nutričnej hodnote môžu sčasti suplovať mäso a mlieko, a tak 

prispievať k lepšej rovnováhe medzi rastlinnými a živočíšnymi zložkami v strave detí. 

Neoddeliteľnou súčasťou zdravej výživy detí je správny pitný režim. Pri hodnotení pitného 

režimu detí sme zisťovali množstvo prijímaných tekutín u detí počas dňa vzhľadom na 

vzdelanie matky. Podľa Kovácsa (2008) je u detí zvýšené riziko dehydratácie, pretože 

obyčajne nemajú pocit smädu. Sú mimoriadne citlivé na straty vody a aj ju oveľa horšie 
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znášajú. Denne by mal každý predškolák vypiť 1,5-2 l tekutín. Kladne hodnotíme, že toto 

pravidlo dodržiava väčšina matiek - 76% matiek s VŠ a 62% matiek so SŠ. Negatívne 

hodnotíme výsledok, že až 33% detí matiek so SŠ a nižším vzdelaním prijíma denne menej 

ako 1 l tekutín. 

V rámci kvality prijatých nápojov sme sa vo výskume zamerali hlavne na konzumáciu 

sladených nápojov. Hainerová (2009) uvádza, že je dokázané, že konzumácia sladkých 

nápojov koreluje so zvýšeným denným energetickým príjmom, vyššou telesnou hmotnosťou a 

zvýšeným rizikom vzniku obezity. My sme zaznamenali štatisticky signifikantný rozdiel vo 

vyššom príjme sladených nápojov u detí matiek so stredoškolským a nižším vzdelaním. Naše 

zistenia sú v súlade s mnohými štúdiami, ktoré poukazujú na stúpajúci trend v príjme 

sladených nápojov a potvrdzujú jeho súvislosť s rizikom vzniku obezity (Babinská a kol., 

2007). 

Prezentované výsledky nášho výskumu  v značnej miere korešpondujú aj s výsledkami 

výskumu realizovaného jednotlivými RÚVZ v SR. Výskum bol realizovaný od apríla do 

novembra 2009 v súbore detí predškolského veku navštevujúcich  zariadenia pre deti 

a mládež. Vybraný súbor tvorilo 4 320 detí vo veku 4-6 rokov. Analýzou výsledkov autori 

Bérešová a kol. zistili tieto nedostatky: v sledovanom súbore detí bola zaznamenaná nízka 

 konzumácia mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny; pri konzumácii mäsa, mäsových 

komodít a  rýb hodnotenej v týždennej frekvencii bolo pozitívnym zistením len preferovanie 

konzumácie hydinového mäsa; týždennú konzumáciu rýb udávala asi len ¼ detí súboru 

(Bérešová a kol., 2009). 

 

Záver 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že napriek všeobecne lepšej dostupnosti k informáciám 

z oblasti racionálnej výživy, mnohé nedostatky v stravovaní detí stále pretrvávajú. 

V sledovanom súbore detí sme zistili nedostatočné zaraďovanie mlieka a mliečnych výrobkov 

do výživy, nízku konzumáciu rýb, ovocia, zeleniny a strukovín. Naopak zaznamenali sme 

vyšší príjem bieleho pečiva, tučného mäsa, údenín, slaných pochutín a sladených nápojov. 

Menej priaznivú nutričnú situáciu sme pozorovali u detí matiek so stredoškolským a nižším 

vzdelaním, u ktorých sme zistili výraznejšie deficity v skladbe stravy. Hllavný podiel na 

utváraní stravovacích návykov má vždy rodina, preto v prvom rade musia mať zásady zdravej 

výživy osvojené rodičia, aby takto vytvorili základ pre svoje deti. Preto je veľmi dôležité 

vykonávať primárnu prevenciu a apelovať na rodičov, ktorí stravovacie návyky a postoje 
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k jedlu u najmenších detí formujú. Nemôžeme očakávať, že rodič, ktorý zásady racionálnej 

výživy nepozná a sám nedodržiava, ich bude vštepovať svojim deťom. 
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Súhrn 

Výskumná štúdia sa zameriava na  preskúmanie vzťahu medzi vybranými psychosociálnymi 

faktormi (sociálna opora a osobnosť typu D), a syndrómom vyhorenia u pracovníkov 

pomáhajúcich profesií. 

Výskumný súbor tvorilo 80 profesionálov, pracujúcich v oblasti školstva a zdravotníctva (40 

učiteľov a 40 zdravotných sestier), na zber dát bol použitý štandardizovaný dotazník MBI - 

Maslach Burnout Inventory, pomocou ktorého bolo možné zistiť výskyt symptómov 

syndrómu vyhorenia, ďalej PSSS – Perceived Social Support Scale (dotazník merajúci úroveň 

vnímania sociálnej opory) a Type D Personality Scale (dotazník na meranie miery výskytu 

vlastností osobnosti typu D). 

Na základe výsledkov výskumu bol potvrdený signifikantný vzťah medzi osobnosťou typu D 

a syndrómom vyhorenia (vo faktore emocionálneho vyčerpania) a sociálnou oporou a 

syndrómom vyhorenia (vo faktoroch osobnostného výkonu a depersonalizácie). Neboli 

zistené významné rozdiely v miere syndrómu vyhorenia v premennej počet odpracovaných 

rokov, avšak ukázal sa významný rozdiel v čiastočne vyššej miere vyhorenia u učiteľov 

v porovnaní so zdravotnými sestrami. 

V rámci prevencie a manažmentu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách je potrebné 

zamerať sa na odstraňovanie organizačných problémov (pracovná preťaženosť, podmienky 

práce, odmeňovanie), avšak je potrebné brať do úvahy aj osobnostné premenné, ktoré sa 

spolupodieľajú na vzniku a prejavoch syndrómu vyhorenia. 

 

Kľúčové slová 

Syndróm vyhorenia, sociálna opora, D typ osobnosti, pomáhajúce povolania 
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Úvod 

Český autori Kebza a Šolcová (2003) vo svojej práci pôsobivo definujú pojem vyhorenie ako 

svojím spôsobom výstižnú metaforu : anglické sloveso „to burn“ znamená horieť, v slovnom 

spojení „burn out“ dohorieť, vyhorieť, vyhasnúť. Silne horiaci oheň, symbolizujúci v 

psychologickej rovine vysokú motiváciu, záujem, aktivitu a nasadenie, prechádza u človeka 

postihnutého syndrómom vyhorenia do dohorievania a vyhasnutosti, kde nič nie je, to 

znamená, že kde už nie je materiál, ktorý by živil horiaci oheň, nemá už  ďalej čo horieť. 

Príznaky syndrómu vyhorenia popisujú Nôtová a Páleníková (2003) na troch úrovniach, 

pričom medzi príznaky na úrovni psychickej patrí zvýšené emocionálne úsilie, iritabilita, 

negativizmus, depresivita, nižšia motivácia a nižšia efektivita, na úrovni fyzickej zvýšená 

únava, apatia, vegetatívne problémy, vyššie riziko závislostí, poruchy spánku a na sociálnej 

úrovni zníženie sociability, nechuť k profesii a častejší výskyt konfliktov. 

Podrobnejšie je možné popísať prežívanie príznakov vyhorenia nasledovne: dominuje pocit, 

že dlhodobé úsilie a námaha niečo dosiahnuť už trvá nadmerne dlho a efektivita tohto 

snaženia je v porovnaní s vynaloženou námahou mal; výrazný je pocit celkového, najmä však 

psychického a emocionálneho vyčerpania; dochádza k utlmeniu celkovej aktivity, kreativity, 

iniciatívy a invencie; prevažuje depresívna nálada, pocity smútku, frustrácie, 

bezvýchodiskovosti a beznádeje, ťaživo je prežívaná márnosť vynaloženého úsilia a jeho 

nízka zmysluplnosť; vyskytujú sa prejavy cynizmu, negativizmu a hostility ku vzťahu 

k osobám, ktoré sú súčasťou profesionálnej práce s ľuďmi (pacientom, klientom); výrazná 

tendencia redukovať kontakt s klientmi, často aj s kolegami a všetkými osobami, majúcimi 

vzťah k profesii; očividná nechuť k vykonávanej profesii a ku všetkému, čo s ňou súvisí; 

nízka empatia (prejavujúca sa u  osôb s pôvodne vysokou empatiou). 

Jičinská (2009) tvrdí, že na základe doposiaľ známych výsledkov štúdií publikovaných 

k problematike syndrómu vyhorenia je možné zostaviť nasledujúci prehľad hlavných 

profesijných skupín, u ktorých môžeme za určitých okolností predpokladať vznik a rozvoj 

syndrómu vyhorenia : lekári (najmä klinickí, pracujúci v odboroch ako napr. onkológia, 

chirurgia, JIS, psychiatria, LDN), všeobecné sestry, ďalší zdravotnícki pracovníci, 

psychológovia a psychoterapeuti, sociálni pracovníci, učitelia, pracovníci na poštách, 

dispečeri a dispečerky (napr. záchranné služby, dopravné služby), policajti, predovšetkým vo 

výkone služby, kriminalisti, právnici (obzvlášť advokáti), pracovníci vo väzniciach, 

profesionálni funkcionári (obzvlášť v oblasti štátnej správy), politici, manažéri, úradníci 

v bankách, na úradoch. 
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Profesia sama o sebe však nie je jediným rizikovým faktorom vyhorenia, medzi ďalšie faktory 

je možné podľa Jeklovej a Reitmayerovej (2006) zaradiť aj konkrétne pracovné podmienky 

v zamestnaní, organizáciu práce a spôsob ohodnotenia, situáciu v  osobnom živote a sociálnu 

oporu, ale aj osobnostné charakteristiky jedinca, zdravotný stav, a spôsoby zvládania záťaže. 

Z osobnostných charakteristík, ktoré podporujú vznik vyhorenia sú to napríklad prílišné 

nadšenie pre prácu, vnútornú tendenciu k súťaživosti a k porovnávaniu sa s druhými, ďalej 

subjektívne vnímanie náročnosti vlastných životných podmienok, zlé vnútorné 

sebahodnotenie, intenzívne vnímaný neúspech, snahu človeka spraviť všetko sám, nízku 

úroveň zdravej asertivity, neschopnosť povedať „nie“, nezvládanie konfliktov, potrebu mať 

všetko pod kontrolou, neschopnosť aktívneho aj pasívneho odpočinku či relaxácie, prílišnú 

zodpovednosť a starostlivosť, kladenie príliš vysokých nárokov na seba samého 

a neschopnosť pribrzdiť. 

Nízka miera a najmä kvalita sociálnej opory je považovaná takisto za významný rizikový 

faktor napomáhajúci rozvoju syndrómu vyhorenia. Kleiman a Riskind (2013) rozumejú pod 

sociálnou oporou dostupnosť priateľov a rodinných príslušníkov, ktorí môžu poskytovať 

podporu (či už materiálnu alebo psychickú) človeku, ktorý danú  pomoc potrebuje. Kaplan 

a Toshioma (in Křivohlavý, 2001) vo svojich výskumných štúdiách zistili, že ľudia s nízkou 

úrovňou sociálnej opory častejšie vykazujú výskyt syndrómu vyhorenia, ako tí, ktorí mali 

vyššie hodnoty miery sociálnej opory. 

Typ D osobnosti je tiež vnímaný ako možný osobnostný faktor vo vzťahu k vyhoreniu. 

Osobnosť typu D je charakterizovaná tendenciou človeka prežívať negatívne emócie 

a zároveň potláčať tieto emócie pri vyhýbaní sa sociálnemu kontaktu s inými ľuďmi. Pre 

koncept osobnosti typu D (distres) je charakteristická vysoká negatívna afektivita a zároveň 

vysoká sociálna inhibícia (Ďurka, 2010). Za osobnosť typu D je možné označiť ľudí, ktorí 

majú sklon prežívať v živote viac strát ako ostatní, ďalej sa vyznačujú poruchou 

sebahodnotenia, nedostatkom pružnosti a zníženou schopnosťou zvládať záťaž. Výsledky 

štúdie Ogińskej – Bulik (2006) ukázali vplyv nežiaducich účinkov pracovného stresu 

u osobností typu D, ktorý sa odrážal najmä v zhoršení ich zdravotného stavu – u osobností 

typu D bola zistená prítomnosť ochorení súvisiacich so stresom, a  prítomnosť syndrómu 

vyhorenia. 

Podľa Komačekovej (2012) spočíva náročnosť povolania zdravotnej sestry predovšetkým 

v tom, že so sebou nesie veľkú psychickú záťaž, ktorá vyplýva zo samotnej podstaty 

ošetrovateľskej profesie, zo sociálnych interakcií, komunikačných a iných problémov, ku 

ktorým dochádza v každodennej ošetrovateľskej starostlivosti. Naviac je len málo povolaní, 
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ktoré postihli v relatívne krátkom období také zmeny ako profesiu zdravotnej sestry. 

Zdravotná sestra bola v minulosti tradične považovaná za člena tímu, ktorý poskytuje 

pacientom základnú (fyzickú) starostlivosť. Hoci je táto funkcia v ošetrovateľstve 

najdôležitejšia aj dnes a nepochybne bude najdôležitejšia aj v budúcnosti, postupom času 

vznikli nové zodpovednosti a v súčasnosti sa stále rozširujú o ďalšie. Vychádzajú z orientácie 

profesijnej činnosti sestier na ľudské zdravie ako celok (Bartošíková, 2006). Jičínská (2009) 

poukazuje ešte na jednu zmenu v nárokoch práce kladených na zdravotnú sestru oproti 

minulosti a to síce, že sestra je navyše v súčasnosti povinná udržiavať svoje odborné 

vedomosti na úrovni súčasných vedeckých poznatkov a to prostredníctvom organizovaných 

foriem vzdelávania, napr. špecializačné štúdium, certifikované kurzy, inovačné kurzy, 

univerzitné štúdium, odborné stáže, účasť na školiacich akciách a odborných konferenciách. 

Výsledky v správe odbornej kontroly v roku 2006 poukázali na mnohé nedostatky v ochrane 

a bezpečnosti práce zdravotníkov v SR, súvisiace s nadmernou záťažou. Ako sa v správe 

uvádza, jedným z nedostatkov bolo prekračovanie stanovených limitov nadčasovej práce 

sestier a lekárov, ktoré boli zapríčinené súčasnou situáciou v zdravotníckych zariadeniach – 

v neustálom znižovaní počtu zdravotníckych zamestnancov, taktiež ich odchodom do 

zahraničia alebo iných ekonomických činností (Komačeková, 2012). 

Zacharová a kol. (2007) hovoria o osobnostných predpokladoch, ktoré sú nevyhnutné 

k výkonu funkcie zdravotníckeho pracovníka. Patrí tu napríklad tvorivý prístup, ktorým 

pracovník rieši zverené úlohy, dostatočná kritickosť a sebakritickosť, dávka empatie, 

porozumenie problémom chorých, pokojné, nie povýšenecké vystupovanie s pohotovými 

reakciami, rozvážne a primerane sebavedomé. Dôležitá je aj trpezlivosť, umenie ovládať sa 

a odpútať sa od svojich záujmov a potrieb. Ďalej sem zaraďujú zmysel pre humor, ale nie 

prehnaný optimizmus, ktorý u pacienta vyvolá skôr nedôveru. Zmysel pre povinnosť 

a zodpovednosť, dobrý vzťah k ľuďom pomáha napĺňať poslanie zdravotníka. Humánny 

vzťah k chorému je prejavom vyrovnanosti a zrelosti osobnosti. K nevyhnutným 

osobnostným predpokladom zdravotníka patrí tiež vyrovnanosť, s pokojným, primerane 

sebavedomým vystupovaním, rozvážnosť, trpezlivosť a schopnosť sebaovládania. Všetky 

uvedené aspekty vyžadujú sebakritickú kontrolu vlastného správania. Určitý profesionálny 

odstup by mal ísť ruka v ruke s pochopením a súcitom s trpiacim človekom. 
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Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či existuje vzťah medzi vybranými osobnostnými premennými 

(D typ osobnosti a sociálna opora) a výskytom syndrómu vyhorenia u ľudí pracujúcich 

v pomáhajúcich profesiách. 

 

Súbor a metodika 

Na zodpovedanie výskumnej otázky bol zvolený ex-post facto výskumný design. Výskumný 

súbor tvorilo 80 profesionálov pracujúcich v oblasti školstva a zdravotníctva (40 učiteľov a 40 

zdravotných sestier). Zber dát prebiehal vo februári až marci 2013. Skupina učiteľov 

a zdravotných sestier bola zvolená preto, lebo ide o profesie ktoré svojou náplňou 

a charakterom môžeme označiť ako pomáhajúce. Spolu 88,75%  respondentiek vo 

výskumnom súbore tvorili ženy. Čo sa týka vekového rozloženia, v kategórii od 25 do 34 

rokov je zastúpených 31,25 % osôb, v kategórii od 35 do 44 rokov je zastúpených 30 % osôb 

a v kategórii od 45 do 54 rokov je zastúpených 27, 5 % osôb. Svoje zastúpenie tu majú tiež 

osoby vo vekovej kategórii od 55 do 62 rokov, ktorí tvoria 11,25 % výskumného súboru. 

Na zber dát boli využité štandardizované meracie nástroje. Dotazník MBI – MASLACH 

BURNOUT INVENTORY je v súčasnosti pravdepodobne najrozšírenejším a jedným 

z najcitovanejších diagnostických nástrojov používaných v mnohých krajinách sveta 

k detekcii a k diagnóze syndrómu vyhorenia. Obsahuje 22 položiek, z ktorých 9 je 

zameraných na faktor emocionálneho vyčerpania (EE), 8 na faktor osobnostného výkonu 

(PA) a 5 na faktor depersonalizácie (DP). Skúma teda 3 faktory, z ktorých sa každý hodnotí 

na škále nízkeho, stredného a vysokého stupňa, podľa skórovania v dotazníku. No na rozdiel 

od faktoru emočného vyhorenia  a depersonalizácie, faktor osobnostného výkonu  sa hodnotí 

opačným pólovaním. 

Ďalej bol využitý Dotazník PSSS – PERCEIVED SOCIAL SUPPORT SCALE, ide o 

dotazník merajúci úroveň vnímania sociálnej opory. Obsahuje 3 subškály zamerané na mieru 

vnímanje sociálnej sociálnej opory zo strany rodiny, prieteľov a iných významných osôb, 

celkové skóre je maximálne 28, pričom vyššie skóre indikuje vyššiu sociálnu oporu. Bol tiež 

použitý dotazník TYPE D PERSONALITY Scale, dotazník má dve subškály: NA- negatívna 

afektivita a SI- sociálna inhibícia, Za diagnostické „cutoff“ skóre sa považuje, ak obe škály sú 

rovné alebo vyššie ako 10. 

Získané údaje boli spracované pomocou štatistického softvéru SPSS. Na charakteristiku 

výskumného súboru  bola použitá deskriptívna štatistika, na overenie vzťahov medzi 

premennými bola využitá korelačná analýza (výpočet Spearmanovho koeficientu), na zistenie 
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rozdielov medzi skupinami Mann- Whitneyho U test pre dva nezávislé výbery, keďže 

testovanie normality nepotvrdilo normálnu distribúciu dát. 

 

Výsledky a interpretácia 

Z Tabuľky 1. vyplýva, že medzi účastníkmi výskumu s osobnosťou typu D a skupinou 

nevykazujúcou známky osobnosti typu D boli zistené zistili významné rozdiely v subškále 

emocionálneho vyčerpania, kde typ D dosahoval vyššie hodnoty: U = 382,500; p<0,01 

(p=0,0045). V ostaných dvoch subškálach vyhorenia nebol zistený významný rozdiel medzi 

skupinami, hoci aj tu jedinci s osobnosťou typu D dosahovali vyššie priemerné skóre. 

Čiastočne sa tak potvrdil predpoklad výskumnej štúdie Ogińskej – Bulik (2006), z ktorej 

vyplynulo, že D typ osobnosti môže mať významný vzťah k syndrómu vyhorenia. Rozdiely 

vo faktoroch osobnostného výkonu a depersonalizácie sa síce nepreukázali ako významné, 

napriek tomu, že osobnosti typu D dosahovali mierne vyššie priemerné skóre v oboch týchto 

faktoroch. 

 
Tabuľka 1 Výsledky Mann – Whitneyho testu v subškálach syndrómu vyhorenia u ľudí s D typom 
osobnosti a ľudí nevykazujúcich D typ osobnosti. 
Subškála 
syndrómu 
vyhorenia 

 MR U P N 

EE D typ 51,79 382,500 0,0045 21 
Nie je D typ 36,48 59 

PA D typ 47,31 476,500 0,0585 21 
Nie je D typ 38,08 59 

DP D typ 45,07 523,500 0,146 21 
Nie je D typ 38,87 59 

U = hodnota U testu; p = dosiahnutá signifikancia; N = počet osôb vo výskumnom súbore 
 
Z tabuľky 2. možno zistiť, že Spearmanovou koreláciou bol zistený stredne silný (negatívny) 

štatisticky významný vzťah medzi subškálou osobnostného výkonu (PA) a sociálnou oporou: 

r = -0,271*; p<,05 (p = 0,015), a silný (negatívny) vzťah medzi subškálou depersonalizácie 

(DP)  a sociálnou oporou: r = -0,318**; p<,01 (p = 0,004). 

Vyššia úroveň sociálnej opory súvisí s nižšou mierou syndrómu vyhorenia v subškále 

osobnostného výkonu (PA) a depersonalizácie (DP). 

Zistené výsledky korešpondujú zo zisteniami výskumu Beltrána et al. (2009) na vzorke 

pomáhajúcich pracovníkov, z ktorého vyplynulo, že vyššia úroveň sociálnej opory významne 

súvisí s nižšou mierou syndrómu vyhorenia. Faktory osobnostného výkonu a depersonalizácie 

v našom výskume skutočne vykazovali významný vzťah so sociálnou oporou, faktor 
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emocionálneho vyčerpania však so sociálnou oporou významne nesúvisel. Do úvahy je 

potrebné vziať i možný fakt, že úroveň sociálnej osoby skúmaných osôb sa zvýšila až potom, 

čo dané osoby vyhoreli a následne hľadali pomoc u blízkych osôb. 

 
Tabuľka 2 Výsledky korelačnej analýzy sociálnej opory a syndrómu vyhorenia 
  EE PA DP 
Sociálna opora R -0,082 -0,271* -0,318** 

p  0,468 0,015 0,004 
N 80 80 80 

*Korelácia je signifikantná na hladine  0,05 (*p<0.05)  
**Korelácia je signifikantná na hladine 0,01 (**p<0,01)  
r – korelačný koeficient; p –signifikancia; N = počet osôb vo výskumnom súbore 
 
Tabuľka 7 uvádza, že medzi učiteľmi a zdravotnými sestrami boli preukázané významné 

rozdiely iba v jednej subškále vyhorenia, a to emocionálne vyčerpanie, kde učitelia 

dosahovali vyššie priemerné hodnoty: U=585,500; p < 0,05 (p = 0,039). V ostatných dvoch 

dimenziách, dimenzii osobnostného výkonu a depersonalizácie, neboli zistené významné 

rozdiely medzi skúmanými profesiami. 

 
Tabuľka 7 Významnosť rozdielov v miere syndrómu vyhorenia na základe typu zamestnania 
Syndróm 
vyhorenia 

 N MR U P 

EE Učitelia 40 45,86 585,500 0,039 
zdravotné 
sestry 

40 35,14 

PA Učitelia 40 38,79 731,500 0,509 
zdravotné 
sestry 

40 42,21 

DP Učitelia 40 37,20 668,000 0,202 
zdravotné 
sestry 

40 43,80 

N = počet osôb vo výskumnom súbore; U – hodnota U testu, p= dosiahnutá signifikancia; MR – mean rank = 
priemerné poradie 
 
Z tabuľky 8 vyplývajú nasledovné závery: keďže hodnoty Kruskal – Wallisovho testu neboli 

ani v jednom prípade štatisticky významné, možno konštatovať, že na základe počtu 

odpracovaných rokov neboli na subškálach emocionálneho vyčerpania, osobnostného výkonu 

a depersonalizácie zistené žiadne významné rozdiely v miere syndrómu vyhorenia. 
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Tabuľka 8 Významnosť rozdielov v miere syndrómu vyhorenia na základe počtu odpracovaných  
rokov 
Počet 
odpracovaných 
rokov 

 Subškály 
syndrómu 
vyhorenia 

MR x2 p N 

1-5 Syndróm 
vyhorenia 

EE 43,88 4,084 0,770 17 
PA 33,44 5,832 0,560 
DP 46,41 5,840 0,559 

6-10 Syndróm 
vyhorenia 

EE 48,18 4,084 0,770 14 
PA 42,18 5,832 0,560 
DP 39,96 5,840 0,559 

11-15 Syndróm 
vyhorenia 

EE 38,29 4,084 0,770 7 
PA 37,21 5,832 0,560 
DP 28,36 5,840 0,559 

16-20 Syndróm 
vyhorenia 

EE 40,23 4,084 0,770 11 
PA 46,55 5,832 0,560 
DP 36,68 5,840 0,559 

21-25 
 

Syndróm 
vyhorenia 

EE 41,44 4,084 0,770 9 
PA 48,50 5,832 0,560 
DP 49,89 5,840 0,559 

26-30 Syndróm 
vyhorenia 

EE 31,95 4,084 0,770 10 
PA 45,05 5,832 0,560 
DP 40,70 5,840 0,559 

31-35 Syndróm 
vyhorenia 

EE 34,25 4,084 0,770 8 
PA 40,31 5,832 0,560 
DP 39,75 5,840 0,559 

36-40 
 

Syndróm 
vyhorenia 

EE 35,63 4,084 0,770 4 
PA 24,75 5,832 0,560 
DP 28,88 5,840 0,559 

MR (Mean rank) = priemerné poradie; x2= Chi square – hodnota x2testu; p= dosiahnutá signifikancia ; N = počet 
osôb vo výskumnom súbore 
 
Pri premennej počet odpracovaných rokov bolo možné očakávať významné rozdiely, nakoľko 

sa zdá byť logické, že inú mieru vyhorenia môžeme očakávať u osoby, ktorá pracuje 

v pomáhajúcej profesii pár rokov a inú u osoby, ktorá pracuje v tej istej profesii počas oveľa 

dlhšej doby. Výsledok však ukázal opak. Pri interpretácii tohto výsledku sa môžeme oprieť 

o zistenia Kebzu a Šolcovej (2003), podľa ktorých počet odpracovaných rokov nehrá 

významnú úlohu na vzniku a vývine syndrómu vyhorenia. Významnejší vplyv na vznik 

syndróm vyhorenia teda môžeme prisúdiť iným premenným. Takýto vplyv bol preukázaný pri 

premenenej typ zamestnania, kde boli medzi učiteľmi a zdravotnými sestrami zistené 

významné rozdiely vo faktore emocionálneho vyčerpania, kde učitelia dosahovali vyššie 

priemerné hodnoty. V ostatných dvoch dimenziách, osobnostného výkonu a depersonalizácie 

však neboli zistené významné rozdiely. Možné vysvetlenie dôvodu existencie významných 
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rozdielov v miere syndrómu vyhorenia na základe zamestnania  je výskumná štúdia 

Raftopoulosa a kol. (2012), v ktorej títo autori za hlavnú príčinu takýchto rozdielov považujú 

mieru stresu prežívanú v jednotlivých povolaniach. Z toho vyplýva, že v našom výskumnom 

súbore by sa povolanie učiteľa a sestry mohlo líšiť v miere stresu, ktorý vedie 

k emocionálnemu vyčerpaniu. 

 
Záver 

Z výsledkov tohto výskumu vyplynulo, že sa čiastočne potvrdili výskumné predpoklady 

o významnom vzťahu medzi D typom osobnosti a vyšším výskytom syndrómu vyhorenia 

(konkrétne vo faktore emocionálneho vyčerpania), a tiež medzi vyššou mierou vyhorenia 

a slabšou sociálnou oporou (v dvoch faktoroch syndrómu vyhorenia: osobnostný výkon 

a depersonalizácia). Výsledky výskumu nepreukázali významné rozdiely v miere syndrómu 

vyhorenia v premennej počet odpracovaných rokov, avšak ukázal sa významný rozdiel 

v čiastočne vyššej miere vyhorenia u učiteľov v porovnaní so zdravotnými sestrami. V rámci 

prevencie a manažmentu syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách je potrebné zamerať 

sa na odstraňovanie organizačných problémov (pracovná preťaženosť, podmienky práce, 

odmeňovanie), avšak je potrebné brať do úvahy aj osobnostné premenné, ktoré sa 

spolupodieľajú na vzniku a prejavoch syndrómu vyhorenia. 
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IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV PÔRODNEJ ASISTENCIE V KLINICKEJ PRAXI 

A ICH TRANSFORMÁCIA DO KLINICKEJ OTÁZKY PROSTREDNÍCTVOM 

FORMÁTU PICO(T) 

 

Eva Urbanová 
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Súhrn 

Evidence-Based Practice – prax založená na dôkazoch je v kontexte pôrodnej asistencie alebo 

ošetrovateľstva  metodologický prístup ku klinickej praxi, v rámci ktorého 

sú pri rozhodovaní pôrodnej asistentky/sestry zvažované výsledky výskumu, hodnoty, 

preferencie pacienta, klinické skúsenosti pôrodnej asistentky/ sestry a dostupnosť 

prostriedkov v rámci klinického prostredia. 

Cieľom príspevku je identifikovať najčastejšie problémy v klinickej praxi pôrodných 

asistentiek, ktoré boli formulované  do klinickej otázky prostredníctvom formátu PICO(T). 

Použité metódy zahŕňajú analýzu písomných dokumentov a literárny prehľad. Do súboru bolo 

zaradených 44 semestrálnych prác študentiek magisterského programu pôrodná asistencia 

v externej forme na JLF UK v Martine, v akademickom roku 2012/2013. K najčastejším 

identifikovaným problémom v klinickej praxi pôrodných asistentiek patrila masáž perinea ako 

prevencia pôrodných poranení a ovplyvňovanie pôrodných bolestí. 

 

Kľúčové slová 

Prax založená na dôkazoch, identifikácia problémov, pôrodná asistencia 

 

Úvod 

Základná definícia Evidence-Based Practice (EBP), čiže praxe založenej na dôkazoch, 

pochádza od priekopníka a zakladateľa EBP, Davida Sacketta14. Definuje sa ako uvedomelé, 

explicitné a kritické používanie najhodnotnejších dôkazov, ktoré sú v súčasnosti dostupné, pri 

rozhodovaní v starostlivosti o individuálneho pacienta (Sackett, 1996). V kontexte pôrodnej 

asistencie a ošetrovateľstva ide o metodologický prístup ku klinickej praxi, v rámci ktorého sú 

pri rozhodovaní pôrodnej asistentky/sestry zvažované nasledovné štyri komponenty – 

                                                           
14 David Lawrence Sackett (nar. 1934)  je lekár, emeritný profesor, pochádzajúci z Kanady. Zaoberá sa klinickou 
epidemiológiou, bioštatistikou a zároveň sa považuje  zakladateľa evidence - based medicine. Je autorom viac 
ako desiatich odborných  kníh a 300 článkov vo vedeckých medicínskych časopisoch. 
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výsledky výskumu, hodnoty, preferencie pacienta, klinické skúsenosti pôrodnej asistentky/ 

sestry a dostupnosť prostriedkov v rámci konkrétneho klinického prostredia (Gurková, 

Žiaková, 2009). Relevantné využitie výsledkov ošetrovateľského výskumu, či výskumu 

v pôrodnej asistencii v reálnom klinickom prostredí  v kontexte  klinickej empírie a potrieb 

pacienta sa u nás pravdepodobne nevyužíva v takej miere, ktorá by uspokojivo zodpovedala 

profesionálnej príprave sestier a pôrodných asistentiek. 

 

Cieľ práce 

Cieľom príspevku je identifikovať najčastejšie problémy v klinickej praxi pôrodných 

asistentiek, ktoré boli formulované  do klinickej otázky prostredníctvom formátu PICO(T). 

 

Súbor a metodika 

Do súboru bolo zaradených 44 semestrálnych prác študentiek magisterského programu 

pôrodná asistencia v externej forme na JLF UK v Martine v akademickom roku 2012/2013. 

Všetky študentky, ktorých práce boli zaradené do súboru, pracujú ako pôrodné asistentky 

v klinickom prostredí. Semestrálne práce sa  realizovali v rámci predmetu  Pôrodná asistencia 

založená na dôkazoch v období október – január 2012/2013. 

Použité metódy: analýza písomných dokumentov, literárny prehľad. 

 

EBP v pôrodnej asistencii 

Klinická prax v podmienkach zdravotníctva, sa často pridržiava tradičných, rokmi 

zaužívaných prístupov, bez kritického prehodnocovania najnovších dôkazov a očakávaní 

pacientov (Nemcová, 2012). Tento nežiaduci fenomén rozdielu medzi praxou a vedeckými 

dôkazmi je badateľný aj v pôrodnej asistencii a poukazuje na potrebu EBP v pôrodnej 

asistencii. 

Proces EBP tak ako v iných odboroch,  aj v pôrodnej asistencii pozostáva zo sledu logických 

krokov: 

• formulovať problém, ktorý sa vyskytol v klinickej praxi prostredníctvom klinickej 

otázky (asking), 

• hľadať, identifikovať a získať potenciálne  dôkazy v literatúre (accesing), 

• hodnotiť kvalitu získaných dôkazov a rozhodnúť sa, ktoré sú najlepšie (appraising), 

• aplikovať najlepšie dôkazy (spôsoby na riešenie problému) do praxe, riešiť konkrétny 

problém (applying), 
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• hodnotiť dôsledky klinického rozhodnutia alebo zmeny (Cluett, Bluff, 2006; Gurková, 

Žiaková, 2009; Zeleníková, 2007). 

Ako a kedy formulovať klinický problém v praxi je rozhodujúcim momentom v EBP. Podľa 

Cluett a Bluff (2006) by sa v pôrodnej asistencii mali formulovať klinické problémy najmä z 

nasledovných dôvodov: 

• ak existujú rutinne zaužívané postupy a intervencie, ktoré sa používajú mnoho rokov 

(napr. rutinná epiziotómia, horizontálna poloha počas pôrodu a pod.), 

• ak sú zjavné medzery vo vedomostiach (zdravotného personálu, teda pôrodných 

asistentiek), 

• existujú nové informácie alebo postupy, 

• trvajú požiadavky zo strany žien (pacientov/klientov) na nové alebo iné postupy a 

intervencie. 

Prvým krokom procesu EBP je formulácia klinickej otázky, ktorá sa dá vyhľadať a 

zodpovedať. V tejto fáze sa formulujú predovšetkým špecifické otázky najčastejšie 

prostredníctvom formátu PICO(T). Klinické otázky je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvú 

skupinu tvoria základné otázky (backround questions), kde sa všeobecne pýtame „kto, čo, 

kedy, kde, ako, prečo“ (napríklad Akú terapeutickú komunikáciu využívajú pôrodné asistentky 

pri perinatálnej strate?). Druhú skupinu otázok  predstavujú špecifické otázky. Sú 

komplexnejšie a porovnávajú sa v nich zvyčajne dve premenné (napríklad Redukuje 

hydroterapia v prvej dobe pôrodnej celkovú spotrebu analgetík?). Vyžadujú zdroj, ktorý by 

zhrnul široký rozsah vedomostí. Aj základné otázky by sa mali preformulovať na špecifické 

použitím PICO(T) formátu (Zeleníková, 2007). PICO(T) formát teda predstavuje pomocný 

rámec na tvorbu klinickej otázky: 

• Problem – pacient, populácia, problém; 

• Intervention/Issue of Interest – hlavná intervencia/predmet záujmu; 

• Comparison Intervention or Comparison Group – alternatívna, porovnávajúca 

intervencia; 

• Outcome – výsledok, ktorý sa hodnotí; 

• Time – za aký čas(Gurková, Žiaková, 2009). 

Klinické otázky sa týkajú prevažne intervencií a postupov v klinickej praxi. Podľa Gurkovej 

a Žiakovej (2009) sa však nemusia dotýkať len intervencií, ale môžu pokrývať rôzne oblasti 

klinickej praxe – diagnostiku ošetrovateľských problémov alebo problémov pôrodnej 

asistencie, ich predikciu, prognózu ich vývoja ako aj prevenciu. 
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Výsledky a interpretácia 

Analýza písomných dokumentov, v tomto prípade semestrálnych prác, patrí medzi 

kvalitatívne výskumné metódy. Výskumník sa na ich vzniku aktívne nepodieľa, ale 

participuje na ich zostavovaní, selekcii a analýze. Samotný materiál už väčšinou nemôže 

nijako zmeniť (Miovský, 2006). V zadaných semestrálnych prácach študentky mali 

identifikovať problém v klinickej praxi pôrodnej asistencie s ktorým sa stretli priamo v praxi 

alebo problém, ktorý ich zaujíma v teoretickej rovine, no v praxi sa s ním zatiaľ nestretli 

(napríklad intervencia, ktorá sa nepoužíva na ich pracovisku, no chceli by ju do praxe 

zaviesť). V dokumentoch sa sledoval identifikovaný problém a k nemu zostavená špecifická 

klinická otázka, ďalej sa sledovali vyhľadané relevantné literárne zdroje (minimálne tri) a ich 

využiteľnosť v aktuálnej klinickej praxi. Prehľad identifikovaných problémov prezentuje 

nasledovná tabuľka: 
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Problém identifikovaný v klinickej praxi pôrodnej asistencie (analýza písomných dokumentov) 

Poradie Druh problému Častosť výskytu v dokumentoch 

1. Masáž perinea ako prevencia pôrodných poranení 12 x 

2. Ovplyvňovanie bolesti pri pôrode 6 x 

3. Dojčenie 3 x 

4. Predčasný pôrod (z rôznych aspektov) 3 x 

5. Vplyv rizikových faktorov na plod (fajčenie, kofeín) 2 x 

6. Hypnopôrod 1 x 

7. Sexuálna výchova 1 x 

8. Pôrod v domácom prostredí 1 x 

9. Krvácanie po pôrode 1 x 

10. Vaginálny pôrod po pôrode cisárskym rezom 1 x 

11. Náhle úmrtie dojčiat 1 x 

12. Pôrodná hmotnosť novorodencov 1 x 

13. Rizikové faktory vzniku popôrodnej depresie 1 x 

14. Dula ako podpora pri pôrode 1 x 

15. Nauzea a zvracanie počas tehotnosti 1 x 

16. Amniotómia 1 x 

17. Výhradná starostlivosť pôrodnou asistentkou 1 x 

18. Inkontinencia po pôrode 1 x 

19. Partner pri pôrode 1 x 

20. Epiziotómia a popôrodné komplikácie 1 x 

21. Perinatálna strata 1 x 

22. Bezpečnosť akupunktúry 1 x 

23. Hydratácia počas pôrodu 1 x 

 Spolu N = 44 
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Z analýzy dokumentov vyplýva, že študentky pôrodnej asistencie identifikovali 23 rôznych 

problémov v klinickej praxi. K najčastejším identifikovaným problémom patrila masáž 

perinea ako prevencia pôrodných poranení (n=12), ďalej ovplyvňovanie bolesti pri pôrode 

(n=6), dojčenie ( n=3), problematika predčasného pôrodu (n=3) a vplyv rizikových faktorov 

na plod (n=2). Ostatné problémy boli zastúpené jednotlivo. 

V dokumentoch bola sledovaná aj kvalita formulácie špecifickej klinickej otázky. 80% (n=35) 

klinických otázok v dokumentoch bolo formulovaných správne a 20% ( n=9) nesprávne. 

Všetky klinické otázky sa týkali intervencií a postupov v pôrodnej asistencii (pôrodníctve). 

Väčšina sa týkala intervencií špecifických pre pôrodnú asistenciu, no vyskytli sa aj také, ktoré 

spadali skôr do kompetencií lekárov. 

Aby pôrodné asistentky (sestry) mohli uskutočňovať EBP, mali by sa do úvahy brať 

nasledovné faktory: 

• k danej problematike musí byť publikovaný adekvátny výskum, 

• pôrodné asistentky (sestry), musia mať zručnosti týkajúce sa prístupu a kritickej 

analýzy výskumu, 

• prax musí umožniť pôrodnej asistentke (sestre) implementovať zmeny založené na 

EBP (Zeleníková, 2007). 

Na základe identifikovaných problémov v dokumentoch je možné konštatovať, že k danej 

problematike bol publikovaný adekvátny výskum, no chýbali relevantné literárne zdroje 

národnej proveniencie. Študentkám v mnohých prípadoch chýbali zručnosti vo vyhľadávaní 

literárnych zdrojov a kritickom hodnotení výsledkov vyhľadaných štúdií. Väčšina 

overovaných intervencií vo vybraných štúdiách, ktoré boli uvedené v dokumentoch, spadala 

do oblasti  klinickej praxe pôrodných asistentiek, zároveň by mohli byť v praxi dostupné aj z 

hľadiska materiálneho a personálneho, pri niektorých by si museli doplniť bázu vedomostí 

a zručností (napr. hypnopôrod a pod.). Otázkou však zostáva, či vybrané problémy naozaj 

reflektovali na aktuálne problémy, alebo či si ich študentky vybrali na základe literárnej 

dostupnosti. V podstate boli v súlade so všeobecnými cieľmi pôrodnej asistencie ako sú 

podpora úspešného pôrodu, podpora fyzickej a emočnej pohody rodičky (matky), ochrana 

plodu a novorodenca a pod. (Proctor, Renfrew, 2000). Ďalším, a azda najväčším problémom 

sa ukázala neznalosť angličtiny alebo iného cudzieho jazyka. Túto skutočnosť verbalizovali 

samotné pôrodné asistentky a v mnohých prípadoch to potvrdzovali aj značné štylistické 

chyby v dokumentoch, spôsobené prekladom. Na druhej strane študentky ocenili 

vyhľadávanie literárnych zdrojov ako prípravu k diplomovej práci a niektoré verbalizovali, že 

získali vierohodné dôkazy na obhajobu niektorých intervencií vo praxi. Podobné postoje 
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potvrdzuje aj štúdia Nemcovej (2012), ktorá sa zaoberala príbuznou problematikou v skupine 

študentov ošetrovateľstva. Autorka zhodne skonštatovala, že študenti v predmete EBP 

verbalizovali ako najväčší problém angličtinu a nedostatok národných výskumov, k predmetu 

pristupovali s nedôverou a bolo to pre nich časovo náročné. Pozitívne hodnotili, že sa naučili 

kriticky hodnotiť výskumné štúdie, nachádzať najlepšie dôkazy, možnosť rýchlejšie zistiť 

ako riešiť problém z praxe bez toho, aby musel byť k tomu realizovaný výskum. 

Prax založená na dôkazoch predstavuje v pôrodnej asistencii určitú cestu k získaniu 

autonómie. Čím viac postupov  a intervencií sa bude overovať vo výskume, tým viac ich bude 

možné implementovať a obhájiť v praxi. Model starostlivosti poskytovaný výlučne pôrodnou 

asistentkou (midwife-led care), umožňuje pôrodným asistentkám vykonávať široký rozsah 

činností v rámci právnych noriem určitého štátu. Pôrodné asistentky poskytujú primárnu 

zdravotnú starostlivosť a orientujú sa na ženy s predpokladaným fyziologickým priebehom 

pôrodu, zabezpečujú kontinuálnu, kompletnú prenatálnu, intrapartálnu a postpartálnu 

starostlivosť (Urbanová, Bašková, 2011). Vykonávajú množstvo intervencií a preberajú za ne 

aj úplnú zodpovednosť. Hoci sa tento model starostlivosti zatiaľ u nás  nevyskytuje, je zrejmé, 

že ak pôrodné asistentky budú chcieť pracovať samostatne, musia si svoje intervencie obhájiť 

na základoch relevantného výskumu – a tu je potreba EBP úplne nevyhnutná. 

 

Záver 

Z analýzy dokumentov vyplynulo, že k najčastejším identifikovaným problémom v klinickej 

praxi pôrodných asistentiek patrila masáž perinea ako prevencia pôrodných poranení a 

ovplyvňovanie pôrodných bolestí. Študentky absolvovali prvý krok EBP, čiže formulovali 

špecifickú výskumnú otázku prostredníctvom PICO(T) formátu.  20 % klinických otázok 

nebolo formulovaných správne, veľký problém predstavovala angličtina a pravdepodobne aj 

vyhľadávanie dokumentov v databázach. Je otázne, či vybrané problémy naozaj reflektovali 

na aktuálne problémy v klinickej praxi. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

CLUETT, E.,R. - BLUFF, R. 2006. Principles and Practice of Research in Midwifery. 2. Ed. 

Churchill Livingstone, Elsevier, 2006. 293 pp. ISBN 978 0 443 10194  6.   

GURKOVÁ, E. - ŽIAKOVÁ, K. 2009. Ošetrovateľská diagnostika v kontexte praxe 

založenej na dôkazoch. In Ošetřovatelství, ISSN 1212-4117, 1/2009, s. 32 – 37. 



276 
 

MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. 

Praha : Grada Publ., 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4. 

NEMCOVÁ, J. 2012. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch vo vzdelávaní sestier. In 

Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ed. D. Jarošová, I. Plevová,Y. Vrublová. 

1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7368-967-4, s. 8-11. 

PROCTOR, S. - RENFREW, M. 2000. Linking Research and Practice in Midwifery. 1. Ed. 

London : Harcourt Publ. Limited, 2000. 260 pp. ISBN 0 7020 2297 7. 

SACKETT, D. 1996. Evidence-based Medicine - What it is and what it isn't. BMJ 1996; 

312:71-72, [cit. 2013-04-14]. Dostupné na internete: 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71 

URBANOVÁ, E. - BAŠKOVÁ, M. 2011. Výhradná starostlivosť o ženu pôrodnou 

asistentkou. In Sestra a lekár v praxi, ISSN 1335-9444, 5-6/2011, s. 28-30. 

ZELENÍKOVÁ, R.  2007. Evidence-based pratice – nový trend v ošetrovateľstve. In 

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Ed. R. Bužgová, D. Jarošová. 1. 

vyd.  Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-230-9, s. 96-99. 

 

Kontaktná adresa autorky 

Mgr. Eva Urbanová, PhD. 

Ústav nelekárskych študijných programov  JLF UK v Martine 

Malá Hora 5 

036 01 Martin 

urbanova@jfmed.uniba.sk 

  

http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71


277 
 

KVALITA ŽIVOTA A JEJÍ PROMĚNY V ČASE V SOUVISLOSTI 

S TĚHOTENSTVÍM 
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Souhrn 

Studie (pomocí generického dotazníku WHOQOL-BREF) zodpovídá otázku, jak bude těhotná 

žena hodnotit kvalitu svého života v jednotlivých trimestrech a dále, jak s odstupem 6-8 

měsíců po porodu zpětně zhodnotí kvalitu života z I. trimestru. Cíle studie byly: 1. ověřit 

použitelnost generického dotazníku WHOQOL-BREF pro zjišťování kvality života u 

fyziologicky těhotných žen, 2. porovnat kvalitu života žen v průběhu fyziologického 

těhotenství s kontrolním vzorkem netěhotných žen, 3. zjistit, zda se mění hodnocení kvality 

života ženy v průběhu těhotenství, 4. zjistit, jak bude hodnocena kvalita života zpětně, 6-8 

měsíců po porodu. Jako metodu jsme použili českou zkrácenou verzi dotazníku WHOQOL-

BREF. Těhotné ženy (N = 223) jej vyplnily opakovaně v každém trimestru a po porodu 

jedenkrát (N = 48). Kontrolní soubor netěhotných žen (N = 161) jej vyplnil jednorázově. 

Zjistili jsme, že generický dotazník WHOQOL-BREF je možné použít u těhotných žen 

s normálním průběhem těhotenství. Vnímaná kvalita života byla hodnocena těhotnými ženami 

nejhůře ve III. trimestru. Nejvýraznější změny byly zaznamenány v doméně fyzického zdraví 

(D1) a v doméně Prožívání (D2). Nejlépe byla hodnocena kvalita života těhotných žen ve II. 

trimestru. Pozitivnímu hodnocení odpovídaly i retrospektivní odpovědi žen po porodu, které 

signalizovaly změny předpokládané teorií posunu v odezvě (respons shift). Zajímavé zjištění 

bylo, že hodnocení samostatných položek dotazujících se přímo na kvalitu života (Q1) a 

spokojenost se zdravím (Q2) se v jednotlivých trimestrech významně neměnily. 

 

Klíčová slova 

Kvalita života, těhotenství, trimestr, respons shift, dotazník WHOQOL-BREF 

 

Úvod 

Při longitudinálních výzkumech se sleduje, jak se u respondentů mění v čase zkoumaná 

proměnná. Obvykle se opakovaně použijí stejné metody (pretest a posttest), abychom mohli 

změny objektivně porovnat. Při výzkumech kvality života se předpokládalo, že jde hlavně o 
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změny související s pacientovým zdravotním stavem, tedy o změny, jež jsou závislé na 

efektivitě léčby a na pacientově odpovědi na léčbu. Tento jednoduchý předpoklad nemusí být 

úplně správný, jak konstatují Schwartzová a Sprangerová (1999, 2000) i Mareš (2005). Mareš 

(2005) vysvětluje nejednoznačnost a komplikovanost průběhu změn a upozorňuje, že si 

psychologové v posledních letech začali klást otázku: mění se jen námi sledované 

charakteristiky osob, anebo se mění i osobnost člověka, který hodnocení provádí? Hodnotí 

změny stále stejný člověk, anebo „nový člověk“, jehož osobnost je proměněna prožitými 

událostmi? Vždyť zkoumaný subjekt - v našem případě těhotná žena - je ovlivněna nově 

nabytými zkušenostmi, prožila závažné životní události, které vyústily v úspěšný či méně 

úspěšný výsledek; změnila se také její sociální role. 

V našem výzkumu jsme se soustředili na kvalitu života žen v období fyziologického 

těhotenství. Vždyť těhotenství je významnou životní etapou, v níž je každá těhotná žena 

konfrontována s řadou situací, které pro ni byly dosud nezvyklé. Mohou vzbuzovat negativní, 

ale i pozitivní emoce, jež souvisejí nejen s adaptací jejího organismu na vývoj a růst 

těhotenství a blížící se termín porodu, ale i s prenatální péčí (viz povinná a doporučená 

vyšetření, podvolení se životnímu stylu těhotné ženy). 

Z praktického i somatického hlediska se těhotenství, které trvá přibližně 10 lunárních měsíců 

po 28 dnech, dělí na tři trimestry. Jednotlivé trimestry se liší charakterem psychických a 

tělesných změn provázených typickými těhotenskými potížemi. V prvním trimestru se těhotná 

žena uzavírá a zaměřuje se sama na sebe; její emoční rozladěnost a labilita se projevuje 

ambivalentním postojem k těhotenství. Během tohoto trimestru dochází k akceptování 

těhotenství. Ve druhém trimestru u těhotné ženy dochází k přijetí plodu jako samostatné 

lidské bytosti, kterou si žena zhmotňuje a vizualizuje ve svých představách. V posledním 

trimestru se těhotná žena na jedné straně obává porodu, na druhé straně se těší na děťátko, 

které zhmotní její představy. Úkolem ženy je připravit se na blížící porod a na budoucí 

mateřství (Roztočil, 2008, s. 103). 

V prvním trimestru  ženy nejčastěji trápí ranní nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, v dalších to 

jsou otoky, časté močení, zácpa a bolesti zad. Zahraniční studie uvádí, že tělesnými potížemi 

souvisejícími např. se zažívacím traktem, jako je nauzea a zvracení, trpí v prvním trimestru až 

50 % - 90 % gravidních žen (Lacasse, Bérard, 2008; Koren et al., 2004; Sherman, Flaxman, 

2002; Lindseth et al., 2000). Tošner a Doležal (in Zwinger et al., 2004, s. 77) upozorňují, že 

adaptace ženského organismu na těhotenství je různá: od plného zdraví a fyziologického 

těhotenství přes rizikové faktory a rizikové těhotenství až k chorobným stavům a 

patologickému těhotenství. Záleží na vybavenosti ženského organismu a jeho připravenosti 
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psychosociální, genetické, trofické. Zaleží též na somatotypu ženy, jakou má odolnost vůči 

infekci a jak je trénován její kardiovaskulární systém. 

Vzhledem k výše uvedeným faktům jsme předpokládali, že kvalita života těhotné ženy se 

bude lišit od kvality života netěhotných žen a rovněž, že nebude po celé období těhotenství 

stejná. Zajímalo nás tedy, jak bude hodnotit a prožívat kvalitu života těhotná žena, jak se 

kvalita života v průběhu těhotenství s ohledem na jednotlivé trimestry mění a jak bude kvalita 

života hodnocena zpětně s odstupem času po porodu. 

 

Teoretická východiska proměny kvality života v čase 

Malý (2001, s. 177) konstatuje, že se kvalita života jedince mění v čase, a to v závislosti na 

změnách samotného jedince (pacienta) i jeho okolí. A dodává, že podle Schumachera a 

Olszewskiho je kvalita života mnohorozměrný, subjektivní a dynamický ukazatel, 

v psychometrii často označovaný jako specifický konstrukt, který je možné měřit pouze 

nepřímo a jen v určitém omezeném počtu časových intervalů. 

Norman (2003) připomíná, že na dotaz ohledně zdraví lidé většinou odpovídají tak, že 

srovnávají svůj aktuální zdravotní stav: 1. s představou tzv. „ideálního zdraví“, tedy 

s předpokladem, že lidé určitého věku mají určité obtíže a že se cítí všichni přibližně stejně; 2. 

s tou úrovní kvality svého života, jaká bývala - buď před delším časovým obdobím (např. 

před rokem, pokud jsou zdraví), anebo před propuknutím nemoci či před zahájením terapie. 

Změny, které mohou nastat v pacientově hodnocení kvality života na základě prožitých 

životních událostí či cílených intervenčních přístupů, lze vysvětlit podle Normana (2003) 

dvěma teoriemi: 1. implicitní teorii stability a změny (implicit theory of stability and change - 

Ross, 1989), 2. teorii posunu v odezvě (respons shift theory - Schwartzová a Sprangerová, 

1999, 2000). Každá z těchto teorií se opírá o plastičnost a dynamičnost kvality života. 

Ad 1. První teorie změny v jedincově hodnocení kvality života se opírá jednak o teorii 

epizodické paměti (tj. paměti pro události), jednak o sociální psychologii a porozumění sobě 

samému a sebeprezentaci. Ross se zaměřil na opakované dotazování na jednu a tutéž 

proměnnou s konkrétním časovým odstupem, přičemž respondenti nebyli dopředu na 

opakování upozorněni. Autor říká: jsme-li dotazováni na jednu a tu samou věc po určité době, 

nevybaví se nám přesně to, co jsme poprvé odpověděli. Obvykle volíme jeden ze dvou 

způsobů: a) snažíme se co nejpřesněji si rozvzpomenout, pátráme v paměti, snažíme si vše co 

nejpřesněji vybavit, b) využijeme svoji implicitní teorii o tom, zda se vůbec zjišťovaná 

proměnná může v čase změnit. Podle této teorie existují dva typy respondentů. Jedni 

předpokládají, že se nová odpověď nebude lišit od současného stavu a dá se tak podle něho 
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identifikovat. Věří, že se jejich charakteristiky v čase příliš nemění; jde o zastánce teorie 

stability. Druzí předpokládají, že se původní stav bude lišit od aktuálního stavu a že rozdíl 

bude výrazný. Jde o zastánce teorie změny. Ross upozorňuje, že při opakovaném dotazování 

může docházet vlivem implicitní teorie ke třem zkreslením: 

• jedincův stav se změnil, ale on změnu nevnímá, není pro něj dostatečně velká 

• jedincův stav se změnil; změnu sice vnímá, ale chybně 

• jedincův stav se nezměnil, ale on změnu uvádí, protože je přesvědčený, že ke změně 

muselo dojít. 

Ad 2. Druhá teorie se nazývá teorií posunu v jedincově odezvě. Obě autorky předpokládají, že 

v osobnosti jedince dochází ke třem zásadním změnám. Díky tomu, co výrazného prožil, 

nastává: 1. změna jedincových hodnot, dochází ke změně jeho vnitřních standardů (rekalibraci 

hodnocení), 2. změna zasahuje do hierarchie jeho hodnot (reevaluace), 3. změna se týká 

obsahu pojmů, jimiž se charakterizuje kvalita života; mění se celý koncept jedincova chápání 

kvality života (rekonceptualizace). Autorky vytvořily teoretický model, který vysvětluje vznik 

těchto změn neboli posun v odezvě. Model se skládá z pěti základních prvků (viz obr. 1). 
 

Metodické přístupy k hodnocení kvality života žen v těhotenství a po porodu 

Kvalitě života je tak věnována význačná pozornost. Badatelé se ji snaží nejen definovat (např. 

Barofsky, 2012), ale hledají i nové cesty, jak ji zjišťovat a jak získané výsledky 

implementovat do praxe v rámci rutinního screeningu a následných intervencí. Diagnostika 

kvality života v současném pojetí se stává relativně samostatnou mezioborovou oblastí 

(Vachková, Mareš, 2012). 

Zdraví ženské populace by mělo být hodnoceno také z hlediska zlepšování kvality života. 

V posledních desetiletích se v klinických studiích hodnocením kvality života zkoumá relativní 

účinnost preventivních a léčebných programů v těhotenství a po porodu, která se stává 

důležitější než klesající mateřská nemocnost a úmrtnost (Mogos et al., 2012). 

Nedostatek ověřených specifických nástrojů, nejen v ČR, ale i v zahraničí, vede k tomu, že se 

v mnoha studiích zaměřených na kvalitu života v těhotenství a po porodu používají obecné, 

generické nástroje. Dovolují srovnávat mezi sebou zdravé a nemocné osoby, anebo osoby 

s různými typy onemocnění mezi sebou. Použití generických metod ve výzkumech převažuje, 

protože jsou ověřené a spolehlivé, nemusí být dostatečně citlivé, aby zachytily specifické 

rozdíly ve kvalitě života žen v průběhu těhotenství a následně po porodu. 

Mogose a kol. (2012) ve své přehledové studii uvádí, že se pouze generické nástroje používají 

v 57% (nejčastěji SF-36 a SF-12, dále WHOQOL-BREF World Health Organization´s 
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Quality of Life Scale - BREF). Nástroje, které jsou specifické pro kvalitu života v těhotenství, 

se používají jen ve 20 % případů (nejčastěji jde o MGI Mother-Generated Index, MAPP-QoL 

Maternal Perceived Quality of Life, NVPQoL – Nausea Vomiting Pregnancy Quality of Life). 

Kombinace generického nástroje se specifickým se vyskytuje ve 23 % případů. Vzhledem 

k výzkumným záměrům naší studie jsme pro tuto fázi výzkumu zvolili rovněž generický 

dotazník, a to dotazník standardizovaný pro českou populaci - WHOQOL–BREF. 

Cíle naší studie byly: 1. ověřit použitelnost generického dotazníku WHOQOL-BREF pro 

fyziologicky těhotné ženy, 2. porovnat kvalitu života žen v průběhu fyziologického 

těhotenství s kontrolním vzorkem netěhotných žen, 3. zjistit, zda se mění hodnocení kvality 

života v průběhu těhotenství, 4. zjistit, jak bude hodnocena kvalita života retrospektivně, tj. 6-

8 měsíců po porodu. 
 
 

 
Obr. 1 Teoretický model posunu v jedincově odezvě a vnímané kvalitě života (mod. podle Spranger, 
Schwartz, 2000:13; Schwartz, Sendor, 2000: 184; převzato: Mareš, 2005: 24)  
 

Soubor 

V rámci prospektivní15 studie bylo osloveno 200 netěhotných žen, z nichž bylo vybráno 161 

respondentek pro kontrolní skupinu (N=161) a 223 těhotných žen s fyziologickým průběhem 

těhotenství (N = 223). Průměrný věk netěhotných žen byl 29,73 (SD = 5,674), průměrný věk 

                                                           
15 Prospektivní fáze studie spočívala ve  vyplnění generického dotazníku WHOQOL-BREF těhotnými ženami 
opakovaně v  jednotlivých trimestrech. 
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těhotných žen byl 29,70 (SD = 4,862). Vzdělání základní měly 2 netěhotné ženy a 12 

těhotných žen, střední vzdělání 100 netěhotných žen a 121 těhotných žen, vyšší odborné 

vzdělání 16 netěhotných žen a 18 těhotných žen, vysokoškolské vzdělání 43 netěhotných žen 

a 72 těhotných žen. 

Zaměstnaných bylo 103 netěhotných žen a 134 těhotných žen, nezaměstnané ženy byly 3 

netěhotné a 15 těhotných žen, studujících bylo 32 netěhotných žen a 7 těhotných žen, na 

mateřské dovolené bylo 23 netěhotných žen a 67 těhotných žen. Obě tyto skupiny žen byly 

dále roztříděny podle věku, vzdělání, zaměstnání a rodinného stavu. 

V rámci retrospektivní16 studie byly osloveny ženy (N = 223), které se zúčastnily prospektivní 

fáze studie zabývající se kvalitou života v průběhu těhotenství a které dobrovolně uvedly 

kontaktní údaj. Těmto ženám byl v rozmezí 6-8 měsíců po porodu zaslán opětovně dotazník 

WHOQOL–BREF s požadavkem, aby se rozvzpomněly a vyplnily jej stejně, jak jej vyplnily 

v I. trimestru. Této retrospektivní studie se zúčastnilo v porovnání s prospektivní studií již jen 

20 % žen (N = 48). 

 

Metodika 

Byl použit dotazník WHOQOL - BREF17, který obsahuje celkem 26 položek. Jsou 

strukturovány do 4 domén a dvou samostatných položek hodnotících celkovou kvalitu života 

(Q1) a spokojenost se zdravotním stavem (Q2). Výsledky se vyjadřují v podobě čtyř 

doménových skórů a průměrných hrubých skórů dvou samostatných položek: D1- Fyzické 

zdraví (7 položek); D2 - Prožívání - (6 položek); D3 - Sociální vztahy (3 položky); D4 - 

Prostředí (8 položek). Čím vyšší hodnota skórů, tím lepší kvalita života. Dále byly použity 

běžné statistické postupy popisné a induktivní statistiky obsažené v softwarovém balíku SPSS 

verze14. 

 

Výsledky 

Ad cíl 1) Popisné charakteristiky souboru: 

Byly ověřeny psychometrické charakteristiky našeho souboru těhotných a kontrolního 

souboru netěhotných žen, zda je možné použít tento dotazník v souvislosti s kvalitou života 

těhotných žen. Byla testována reliabilita jednotlivých škál WHOQOL u netěhotných žen a 

v různých časech těhotenství, včetně retrospektivy, která se vztahovala k prvnímu trimestru. 

                                                           
16 Retrospektivní studie spočívala v jednorázovém vyplnění generického WHOQOL-BREF stejným způsobem, 
jako byl vyplněn v I. trimestru  
17 Použití české verze dotazníku WHOQOL – BREF v naší studii bylo schváleno Dr. Dragomireckou (2006) 
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Koeficienty vnitřní konzistence (Cronbachovo α) pro domény WHOQOL – BREF jsou 

uvedeny v tab. 1. 

Ad cíl 2) Korelace mezi souborem těhotných žen a kontrolním souborem netěhotných žen: 

Hrubé srovnání těhotných žen a kontrolního souboru proběhlo pomocí užití T-testu. 

Signifikantní rozdíl byl zastižen v doméně Fyzické zdraví (D1) a v doméně Prožívání (D2). 

Netěhotné ženy udávaly vyšší průměrný skór v doméně Fyzické zdraví, těhotné ženy zase 

vykazovaly vyšší průměrný skór v doméně Prožívání. 

Při kontrole vlivu demografických údajů, včetně interakce věku a stavu byly velké 

signifikantní rozdíly mezi těhotnými a netěhotnými ve dvou obecných proměnných: Kvalita 

života (Q1), Spokojenost se zdravím (Q2). Zajímavé je, že těhotné ženy hodnotily kvalitu 

svého života lépe a byly i spokojenější se svým zdravím, než netěhotné ženy. V subškálách 

(D1-D4) jsou rovněž signifikantní rozdíly, i když ne tak výrazné. V subškále Fyzické zdraví 

(D1) je vyšší průměr u skupiny netěhotných žen, ale jen 0,2. Podobně je tomu i v dalších 

proměnných, ale vyšší průměry jsou tentokrát ve skupině těhotných žen. Můžeme tedy 

konstatovat, že kromě domény fyzického zdraví, které vykazují lepší netěhotné ženy, mají 

těhotné ženy ostatní domény kvality života vyšší (viz tab. 2). 

Ad cíl 3) Rozdíly mezi jednotlivými trimestry: 

Obecně se dá říci, že průměrné skóry v čase klesají a stoupají a že trend je zahnutý. 

Fyzické zdraví (D1) během těhotenství klesá a to nelineárně,  pokles je rychlejší ve II. 

trimestru, než byl během I. trimestru. V doméně Prožívání (D2) je signifikantní rozdíl mezi II. 

a III. trimestrem. V doméně Sociálních vztahů (D3) je zřetelný klesající trend, rozdíly jsou 

signifikantní mezi všemi trimestry. Na základě specifického testu se ukázalo, že v průběhu 

těhotenství klesá průměrný skór i v doméně Prostředí (D4). 

U samostatných položek týkajících se celkové Kvality života (Q1) a Spokojenosti se zdravím 

(Q2) nebyly potvrzeny žádné rozdíly mezi jednotlivými trimestry. 

Ad cíl 4) Korelace mezi jednotlivými sběry dat (trimestry a retrospektivou): 

Pro opakovaná měření byla použita ANOVA, obecný test, zda se průměry liší. Mouchlyho 

test, který byl signifikatní a POST-HOC test (Sidak) na porovnání každého průměru 

s každým. Rozdíly mezi jednotlivými trimestry a retrospektivou byl potvrzen v jediné doméně 

Fyzické zdraví (D1) – viz tab. 3. Třetí trimestr má v této doméně nejnižší průměr. Nejvyšší 

průměr je ve druhém trimestru, kterému odpovídá i retrospektiva. Retrospektivní odpovědi 

korelují více s druhým trimestrem, než s prvním, na který měly ženy vzpomínat a podle I. 

trimestru  i odpovídat. V doméně Prožívání (D2), v doméně Sociální vztahy (D3) a v doméně 

Prostředí (D4) nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi jednotlivými trimestry a retrospektivou, 
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stejně tomu tak bylo i u samostatných položek Kvalita života (Q1) a Spokojenost se zdravím 

(Q2), ani zde nebyly potvrzeny žádné rozdíly. I v těchto doménách a položkách korelují 

retrospektivní odpovědi s II. trimestrem. 

 
Tab. 1 Vnitřní konzistence škál WHOQOL-BREF na vzorku těhotných v různých časech 

Domény 
I. trimestr  II. trimestr  III. trimestr Retrospektiva 
těhotné netěhotné těhotné těhotné těhotné 

D1 Fyzické zdraví 0,785 0,645 0,773 0,864 0,774 
D2 Prožívání 0,732 0,752 0,742 0,753 0,777 
D3 Sociální vztahy 0,633 0,719 0,674 0,612 0,513 
D4 Prostředí 0,783 0,692 0,783 0,798 0,774 

 
Tab. 2 Signifikantní rozdíly mezi skupinou těhotných a netěhotných žen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tab. 3 Korelace mezi jednotlivými trimestry a retrospektivou v doméně Fyzické zdraví 

 
 

A D1 Fyzické 
zdraví 

 
B D1 Fyzické 
zdraví 

C D1 Fyzické 
zdraví 

R D1 Fyzické 
zdraví 

A D1 Fyzické 
zdraví 

r 1 ,640 ,597 ,430 
p  ,000 ,000 ,002 
N 225 219 204 48 

B D1 Fyzické 
zdraví 

r ,640 1 ,663 ,593 
p ,000  ,000 ,000 
N 219 219 204 48 

C D1 Fyzické 
zdraví 

r ,597 ,663 1 ,381 
p ,000 ,000  ,008 
N 204 204 204 48 

R D1 Fyzické 
zdraví 

r ,430 ,593 ,381 1 
p ,002 ,000 ,008  
N 48 48 48 48 

(A=I. trimestr, B=II. trimestr, C=III. trimestr, R= retrospektivní soubor) 
 

Skupina N M SD 
D1 Fyzické zdraví 
p=0,000 

0 
netěhotné 

161 4,04 0,37 

1 těhotné 223 3,81 0,56 
D2 Prožívání 
p=0,000 

0 
netěhotné 

161 3,79 0,52 

1 těhotné 223 3,96 0,48 
D3 Sociální vztahy 
P=0,000 

0 
netěhotné 

161 3,92 0,71 

1 těhotné 223 4,17 0,56 
D4 Prostředí 
p=0,000 

0 
netěhotné 

161 3,69 0,42 

1 těhotné 223 3,88 0,49 
Q1 Jak byste hodnotila kvalitu svého života? 
p=0,000 

0 
netěhotné 

161 2,62 0,89 

1 těhotné 223 4,05 0,63 
Q2 Jak jste spokojena se svým zdravím? 
p=0,000 

0 
netěhotné 

154 1,79 1,18 

1 těhotné 223 3,97 0,60 
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Diskuze 

Koeficienty vnitřní konzistence (Cronbachovo α) pro domény WHOQOL-BREF odpovídají 

koeficientům vnitřní konzistence výběrového souboru zdravých jedinců pražské populace ve 

věkové kategorii (18-59), který byl zkoumán v rámci validizace české verze WHOQOL-

BREF (Dragomirecké a kol., 2006). Mírně odlišně se chová pouze položka (q4), která se 

dotazuje na potřebu lékařské péče pro fungování v každodenním životě. Domníváme se, že je 

to tím, že si těhotné ženy snaží udržet přesvědčení, že těhotenství je normální stav, který 

lékařskou péči nevyžaduje. 

Soubor těhotných žen má vyšší kvalitu života a tyto ženy jsou i spokojenější se svým zdravím 

než kontrolní soubor netěhotných žen. 

V průběhu těhotenství se hodnocení kvality života (Q1) a spokojenost se zdravím (Q2) 

nemění, ale mění se hodnocení jednotlivých domén zejména sociální vztahy (D3) a prostředí 

(D4) se zřetelně klesajícím trendem. Souvisí to pravděpodobně se stoupající izolací těhotných 

žen úměrně s gestačním věkem. III. trimestr má nejnižší průměr, nejvyšší průměr je ve II. 

trimestru, kterému odpovídá i retrospektivní hodnocení. 

U retrospektivních odpovědí jsme zaznamenali, že ženy s odstupem 6-8 měsíců, kdy se měly 

rozvzpomenout, jak hodnotily svou kvalitu života v I. trimestru, měly tendenci své odpovědi 

nadhodnocovat. Poté, co prožily II. a III.trimestr, péči o narozené dítě, se jim zdálo, že tenkrát 

byla kvalita jejich života lepší, než v době, kdy ji skutečně prožívaly. Zajímavým zjištění 

bylo, že retrospektivní hodnocení I. trimestru odpovídalo průměrným skórům II. trimestru, ve 

kterém se těhotné ženy z celého průběhu těhotenství cítily nejlépe, ve kterém udávaly nejvyšší 

spokojenost se zdravím a s kvalitou života. 

Na základě implicitní teorie stability a změn můžeme vyvodit dva předpoklady: prvním je, že 

se jejich odpověď neliší od jejich současného stavu, což by znamenalo, že kvalita života po 

porodu je stejná s kvalitou života ve II. trimestru a je tedy vysoká; druhým předpokladem je, 

že se jim změnila kvalita života a že se změna promítá do jejich přání vyšší kvality života, než 

jakou skutečně prožívají. Pokud bychom vycházeli z teorie posunu v odezvě (Respons shift) 

autorek Sprangerové a Schwartzové (2000), pak by zpětné hodnocení kvality života 

v těhotenství souviselo s mateřstvím, kdy dominuje budoucí role matky (viz obr. 2). 

Zdůvodnění faktu, že ženy 6-8 měsíců po porodu hodnotily kvalitu života v I. trimestru lépe, 

než ji ve skutečnosti tenkrát prožívaly, můžeme vyvodit z kauzálního modelu (Vachková, 

Mareš, 2012), který má šest proměnných: příprava na roli matky, změna hodnot, sebereflexe, 

akceptace změn, obohacení života, pocit odpovědnosti, které ovlivňují a nově konceptualizují 

kvalitu života zdravé těhotné ženy. V případě normálního průběhu těhotenství dochází 
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k pozitivním změnám v hodnotovém systému, mateřství představuje nový pozitivní smysl 

života a jeho kvalita získává nový rozměr naplněním společensky uznávaného poslání ženy 

(Vachková, Mareš, 2012, s. 293-294). Osobnost ženy se také změnila. 

Co říkají výsledky zahraničních výzkumů? Výzkumný tým vedený Jennifer S. Haasovou 

(2004) se zabýval změnami zdravotního stavu žen během těhotenství a po porodu. Pomocí 

vybraných položek z dotazníků MOS, SF-36, CES-D zjistil, že podstatné změny (mající vliv i 

na kvalitu života) nastaly v průběhu těhotenství. Např. ve III. trimestru poklesly tělesné 

funkce a k jejich zlepšení došlo až po porodu (8-12 týdnů). Prevalence psychických obtíží 

byla rovněž zvýšená ve III. trimestru. I v našem souboru byla zjištěna nejnižší kvalita života 

ve III. trimestru v souvislosti s nejnižším průměrným skórem v doméně Fyzické zdraví 

(tělesné funkce) a Prožívání (psychické změny). 

Fernandesová a Vidová (2009) pomocí QLI (Quality of Life Index) sledovaly kvalitu života 

během jednotlivých trimestrů těhotenství. Zjistily statisticky významný rozdíl mezi těhotnými 

ženami v I. a II. trimestru. Těhotné ženy v I. trimestru prezentovaly vyšší kvalitu života než 

ve II. trimestru. Signifikantní rozdíl mezi I. a III. trimestrem, jakož i II. a III. trimestrem 

zjištěn nebyl. 

V naší studii byl naopak zjištěn statisticky významný rozdíl mezi všemi třemi trimestry 

navzájem a to v jednotlivých doménách (D1-D4): Nebyl však zjištěn rozdíl mezi trimestry 

v samostatných položkách hodnocení kvality života (Q1) a spokojenosti se zdravím (Q2). 

Zajímavé srovnání přináší studie brazilského vědeckého týmu pod vedením Vallim (2011), 

který zkoumal vliv vodního cvičení na kvalitu života těhotných žen během fyziologického 

těhotenství. Jako metodu použili také dotazník WHOQOL- BREF. Ten (podobně jako v naší 

studii) jeho respondentky vyplňovaly v průběhu těhotenství třikrát: na počátku, ve 28. 

gestačním týdnu a v 36. týdnu. Přestože jejich závěry dokládají, že vodní cvičení nemá vliv na 

kvalitu života těhotných žen, je možné porovnat jejich průměrné skóry celkové spokojenosti 

se zdravím (Q2) a kvality života (Q1) s našimi. V obou výzkumech se v průběhu jednotlivých 

trimestrů nemění. V případě domény Fyzické zdraví (D1) se v obou výzkumech objevuje 

mírně klesající trend. Existují však i rozdíly. V brazilském výzkumu hodnoty domény 

Prostředí (D4) naopak stoupají a nejvyšší průměrný skór je dosažen ve 36. týdnu těhotenství. 

Zdá se, že brazilské těhotné ženy netrpí ke konci těhotenství izolací. Pravděpodobně to 

vyplývá jak ze specifického souboru těhotných žen, které podstoupily (jako součást prenatální 

péče a předporodní přípravy) speciální vodní cvičení, tak i ze sociálně-kulturně odlišného 

prostředí. Brazilská kultura je kolektivnější, členové velkých rodin se častěji scházejí. 
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Závěr 

Studie prokázala, že generický dotazník WHOQOL-BREF je možné použít u těhotných žen 

s normálním průběhem těhotenství. 

Během těhotenství se v jednotlivých trimestrech mění hodnoty kvality života v doménách 

Fyzické zdraví, Prožívání, Sociální vztahy a Prostředí. Nejlépe byla kvalita života hodnocena 

ve II. trimestru, čemuž odpovídaly i retrospektivní odpovědi, které potvrzovaly teorii posunu 

v odezvě (respons shift). Kvalita života byla hodnocena nejhůře ke konci těhotenství, tzn. ve 

III. trimestru, ve kterém jsou zachyceny i nejvýraznější změny fyzického zdraví (D1) a změny 

prožívání (D2). 

Zajímavé zjištění bylo, že hodnocení samostatných položek dotazujících se přímo na kvalitu 

života (Q1) a spokojenost se zdravím (Q2) se v jednotlivých trimestrech neměnilo. 
 

 
Obr. 2 Modifikovaný teoretický model posunu v odezvě a vnímané kvalitě života v těhotenství (podle 
Spranger, Schwartz, 2000:13; Schwartz, Sendor, 2000: 184; převzato: Mareš, 2005: 24, mod. autory, 2013)  
 
„Podpořeno programem SVV-2013-266901" 
 

 

 

 

 

 

2. prvek 
Antecedenty: 

vzdělání, věk, osobnostní 
zvláštnosti, očekávání apod. 

změna role odpovědnost mateřství 

 

1 prvek 
Katalyzátor 

změny: 

průběh 
těhotenství, 
mateřství  

3. prvek 
Mechanismus 

změny: 
zvládání zátěže 
(těhotenství, 
porod), sociální 
srovnávání, 
sociální opora – 
rodina a partner , 
změna cílů, 
pozitivní 

 

4. prvek 
Posun v odezvě: 
1. příprava na 
roli matky 
2.preference 
rodiny, zdraví  
dítěte, 
partnerského 
vztahu                       
3. mateřství jako 
smysl života 

5. prvek 

 

Pozitivně 
vnímaná  a 
prožívaná 

kvalita života 
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HODNOTENIE VPLYVU FYZIOTERAPEUTICKEJ INTERVENCIE NA FUNKČNÚ 

MIERU NEZÁVISLOSTI GERIATRICKÝCH PACIENTOV 

 

Elena Žiaková, Renata Furmaníková, Daniela Letašiová 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Katedra fyzioterapie, Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave, SR. 

 

Súhrn 

Cieľom práce bola analýza miery sebestačnosti geriatrických pacientov a hodnotenie vplyvu 

fyzioterapeutickej intervencie na ich funkčnú nezávislosť. Do štúdie boli zaradení 43 muži 

(35,54%) a 78 žien (64,46%), priemerný vek u mužov 74,48 (SD±9,50) rokov a u žien 78,82 

(SD±7,26), ktorí podstúpili fyzioterapiu, so zreteľom zvýšiť ich mobilitu, reedukáciu 

motorických funkcií, nácvik transferov a lokomócie. Využívali sa techniky na 

neurofyziologickom podklade (Bobath koncept, Kabatová technika, senzomotorická 

stimulácia), kondičná  analytická kinezioterapia, doplnenú o respiračnú fyzioterapiu 

a fyzikálnu terapiu. Funkčná mieru nezávislosti (FIM) sa u každého pacienta testovala 18 

položkami, ktoré boli ďalej rozdelené do šiestich oblastí: mobilita presuny, mobilita 

lokomócia, komunikácia, sebestačnosť, sfinktery, sociálna adaptabilita. Predpokladalo sa, že 

po rehabilitačnej terapii sa pacienti zlepšia v bežných denných činnostiach. Vyhodnocovali sa 

jednotlivé položky FIM testu na začiatku a na konci hospitalizácie. V rámci celého súboru 

prišlo k zlepšeniu hodnôt FIM o (10,45%). Po rehabilitačnej terapii sa pacienti zlepšili 

v bežných denných činnostiach, s najväčším ovplyvnením  motorickej časti FIM. Cieľom 

rehabilitácie v geriatrii je udržať nezávislosť a zabezpečenie určitej kvality života. 

 

Kľúčové slová 

FIM, geriatrický pacient, fyzioterapia 

 

Úvod 

V dôsledku zväčšovania sa podielu starých ľudí v populácii, je stále viac zdôrazňovaná 

potreba racionálneho využitia liečebných možností zahrňujúcich aj fyzioterapiu. Optimálny 

postup rehabilitácie by mal vychádzať z aktuálneho vyšetrenia postihnutia geriatrického 

pacienta, ktoré je potrebné na stanovenie jeho funkčného potenciálu. 

Na otázku, kto je geriatrický pacient, existuje veľa definícií. V širšom slova zmysle sa hovorí 

o chorých senioroch určitého veku (v hospodársky vyspelých krajinách seniori nad 75 rokov). 
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Z vývojového psychologického hľadiska je vek 75-89 rokov považovaný za „vlastnú 

starobu“. Starnutie považujeme za prirodzený inovolučný proces, ktorý je určovaný 

niekoľkými faktormi. Do popredia vstupuje polymorbidita spolu s chronickými ochoreniami, 

ktoré sa musia mať počas rehabilitačného procesu na zreteli. Medzi ďalšie limitujúce faktory 

fyzioterapie u geriatrických pacientov patrí kognitivní deficit. Cieľom príspevku je zhodnotiť 

vplyv fyzioterapie na sebestačnosť geriatrických pacientov. Sebestačnosť pacientov sa 

porovnávalo prostredníctvom Testu funkčnej nezávislosti (FIM) a to na začiatku a na konci 

hospitalizácie na lôžkovom oddelení liečebne dlhodobo chorých. Test je používaný ako 

štandard v programoch na sledovanie priebehu terapie. Sedemstupňová škála odráža 

konkrétnu potrebu pomoci, tá znázorňuje čas alebo energiu, ktorú je nutné vynaložiť, aby 

pacient uspokojil všetky potreby k dosiahnutiu a udržaniu určitej kvality života. V teste je 

hodnotených celkom 18 činností, ktoré sa ďalej rozdelili pre lepšiu porovnateľnosť výsledkov 

do šiestich oblastí: mobilita presuny, mobilita lokomócia, komunikácia, sebestačnosť, 

sfinktery, sociálna adaptabilita. Každá z funkcií má 7 stupňovú bodovú škálu, kde 1 bod 

znamená plnú pomoc a 7 bodov plnú samostatnosť, celkové rozpätie skóre je od 18-126 

bodov. Výhodou je, že test súčasne hodnotí schopnosti lokomócie a aktivity denného života 

(ADL) s funkciami kognitívnými. FIM sa radí k základným indikátorom miery obmedzenia. 

 

Cieľ práce 

Cieľom práce bola analýza miery sebestačnosti geriatrických pacientov a hodnotenie vplyvu 

fyzioterapeutickej intervencie na ich funkčnú nezávislosť. 

 

Súbor a metodika 

Naša štúdia prebiehala na oddelení LDCH s kapacitou 45 lôžok. Fyzioterapia bola prevádzaná 

na základe ordinácie ošetrujúceho lekára a kineziologického rozboru fyzioterapeuta. 

Do štúdie bolo zaradených 43 mužov (35,54 %) a 78 žien (64,46 %), s priemerným vekom 

 mužov 74,48 (SD ±9,50) rokov a  žien 78,82 (SD ±7,26) rokov, ktorí podstúpili rehabilitáciu 

- individuálnu kinezioterapia v rozsahu 30 minút denne 5x do týždňa. Dĺžka hospitalizácie 

bola 21dní. Terapia bola zameraná na mobilitu pacienta, reedukáciu motorických funkcií, 

nácvik transferov a lokomócie. Využívali sa techniky kinezioterapie založené na 

neurofyziologickom podklade ako Bobath koncept, Kabatová technika, senzomotorická 

stimulácia, kondičná analytická fyzioterapia, doplnená o respiračnú fyzioterapiu. 

Elektroterapia sa aplikovala u 65 pacientov (53,72 %) v zastúpení ultrazvuk, magnetoterapia 

a diadynamické prúdy. Počet procedúr, ktoré pacient vybral bol 10 s frekvenciou 3x do 
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týždňa. Termoterapiu predstavoval lavahterm a solux, bola aplikovaná u 28 pacientov (23,14 

%) 10x každý druhý deň – 3x do týždňa. Funkčnú mieru nezávislosti FIM sme u každého 

pacienta testovali 18 položkami, ktoré boli ďalej rozdelené do šiestich oblastí: mobilita 

presuny, mobilita lokomócia, komunikácia, sebestačnosť, sfinktery, sociálna adaptabilita. 

Predpokladalo sa, že po rehabilitačnej intervencii sa pacienti zlepšia v bežných denných 

činnostiach. 

 

Výsledky  

Vyhodnocovali sa jednotlivé položky FIM testu na začiatku a na konci hospitalizácie. 

V kvalite FIM - mobilita presuny sa hodnotila miera nezávislosti v oblasti, ktorá zahŕňala 

presuny z lôžka, stoličky, vozíka, WC, vane a sprchy. Získané výsledky sa prezentujú 

v tabuľke 1. 
Tabuľka 1 Vstupné a výstupné hodnoty FIM – mobilita, presuny 

Mobilita presuny Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 1332 1698 366 

% 11,26 12,99 27,48 

X 3,67 4,67 1,01 

SD 1,65 1,67 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
% - percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Celková vstupná priemerná hodnota FIM - mobilita presuny v celom sledovanom súbore na 

začiatku hospitalizácie dosiahla hodnotu 3,67 (SD ±1,65) bodov, po absolvovaní fyzioterapie 

sa zvýšilo skóre v priemere o 1,01 bodu na priemernú hodnotu na 4,67 (SD ±1,67) bodu, ako 

uvádza tabuľka 1. 

V kvalite testu FIM – mobilita lokomócia sa posudzovala nezávislosť v základnej lokomóciii 

a to chôdzu, pohyblivosť na vozíku a pohyblivosť po schodoch. Aby pacient získal 

maximálny počet bodov musel prejsť aspoň 50 m bez pomôcok a hore, dole po 12 schodoch 

bez použitia zábradlia. Získané výsledky sú uvedené v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Vstupné a výstupné hodnoty FIM – mobilita, lokomócia 

Mobilita lokomócia Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 703 941 238 

% 5,94 7,20 33,85 

X 3,26 4,18 1,10 

SD 1,44 1,64 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
% - percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Zo získaných výpočtov sa zistilo, že priemerná hodnota FIM- mobilita lokomócia na začiatku 

terapie v sledovanom súbore pacientov bola 3,26 (SD ±1,44) bodov. Na konci liečby dosiahli 

pacienti v priemere 4,18 (SD ±1,64) bodov, čo predstavuje zlepšenie priemerne o 1,10 bodu. 

Kvalita testu FIM- komunikácia, hodnotí kognitívnu schopnosť týkajúcu sa dorozumievania 

a chápania. Za sebestačného pacienta považujeme pacienta, ktorý rozumie pokynom 

a rozhovorom komplexnej aj abstraktnej povahy, rozumie hovorenej aj písanej materskej reči. 

Vyjadrovanie musí byť jasné a plynulé. 

 
Tabuľka 3 Vstupné a výstupné hodnoty FIM - komunikácia 

Komunikácia Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 2931 2990 59 

% 24,77 22,88 2,01 

X 6,05 6,17 0,12 

SD 1,32 0,84 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
% - percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Pri vstupnom vyšetrení dosiahli hospitalizovaní pacienti v testovanej položke FIM -

komunikácia priemerne 6,05 (SD ±1.32) bodu. Po fyzioterapeutickej intervencii sa zmenila 

hodnota v priemere o 0,12 bodu, čo v celkovom konečnom vyhodnotení znamenalo 

dosiahnutú priemernú hodnotu 6,17(SD ±0,84) bodu ako uvádzame v tabuľke 3. 

V kvalite testu FIM – sebestačnosť sme hodnotili mieru nezávislosti v úkonoch sebaobsluhy, 

ktoré zahŕňajú jedlo, česanie, kúpanie, obliekanie hornej časti tela, obliekanie dolnej časti tela 

a umývanie. Na získanie 7 bodov pacient je schopný jesť z taniera, piť z pohára, používať 
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príbor, potravu žuje a prehĺta. Pri úprave zovňajšku je schopný umyť si zuby, tvár, ruky, 

oholiť sa a vie sa postarať o zubnú protézu. 
 

Tabuľka 4 Výstupné hodnoty FIM - sebestačnosť 

Sebestačnosť Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 3316 3728 412 

% 28,03 28,53 12,42 

X 4,57 5,13 0,57 

SD 1,67 1,42 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
%- percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Z tabuľky 4 je zrejmé, že priemerné hodnoty FIM- sebestačnosť na začiatku hospitalizácie 

dosiahli hodnotu 4,57 (SD ±1,67) bodu. Na konci hospitalizácie testovaný súbor pacientov 

získal priemernú bodovú hodnotu 5,1 (SD3 ±1,42), čo predstavuje zlepšenie v priemere 0,57 

bodu. 

V položke FIM – sfinktery hodnotíme kontinenciu močového mechúra a konečníku. Za plne 

nezávislého považujeme pacienta, ktorý ovláda kontrolu mikcie aj defekácie, nepotrebuje 

podložnú misu a plienky. 

 
Tabuľka 5 Vstupné a výstupné hodnoty FIM - sfinktery 

Sfinktery Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 1407 1488 81 

% 11,89 11,39 5,76 

X 5,81 6,14 0,33 

SD 1,51 1,09 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
% - percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Z prezentovaných výsledkov tabuľky 5 vyplýva, že sledovaný súbor na začiatku rehabilitácie 

dosiahol priemerne hodnotu 5,81 (SD ±1,51) bodu. Na konci hospitalizácie došlo v priemere 

k zlepšeniu o 0,33 bodu. Pacienti na konci testovania dosiahli v priemere bodové hodnotenie 

6,14 (SD ±1,09). 

Kvalita FIM testu - Sociálna adaptabilita hodnotí problematiku sociálneho kontaktu 

a sociálnej interakcie. Pacient je hodnotený ako plne sebestačný ak je schopný primerane 

jednať s personálom, inými pacientmi a s rodinnými príslušníkmi. Ďalej si musí byť plne 
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vedomí, že jeho slová a jednanie majú vplyv na ostatných ľudí. Pacient vie správne rozoznať 

problémy a nájsť vhodné rozumné riešenia, musí poznávať známe osoby a pamätať si denné 

rutinné úloh 
 

Tabuľka 6 Vstupné a výstupné hodnoty FIM - sociálna adaptabilita 

Sociálna 

adaptabilita Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 2143 2224 81 

% 18,11 17,02 3,78 

X 5,9 6,12 0,22 

SD 1,28 0,99 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
%- percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Vstupná priemerná hodnota tejto kognitívnej kvalite testu FIM bola na začiatku hospitalizácie 

5,90 (SD ±1,28) bodu. Na konci hospitalizácie sledovaný súbor pacientov dosiahol priemernú 

hodnotu 6,12 (SD ±0,99) bodu, čo predstavuje zlepšenie v priemere o 0,22 bodu (tabuľka 6). 
 

Tabuľka 7 Vstupné a výstupné hodnoty FIM - celkové skóre 

Celkové skóre FIM Na začiatku Na konci Rozdiel 

Abs. 11832 13069 1237 

% 100 100 10,45 

X 88,38 100,08 10,52 

SD 23,79 34,86 

 X - aritmetický priemer, SD - smerodajná odchýlka, Abs - absolútna hodnota, 
% - percentuálne vyjadrenie absolútnej hodnoty 
 

Z uvedených tabuiek 1-7 vyplýva, že najväčšie percento zlepšenia dosiahli hospitalizovaní 

pacienti v testovanej položke FIM testu – mobilita v zmysle lokomócie 33,85 %, na druhom 

mieste sa umiestnila mobilita - presuny 27,48 %, na treťom mieste sebestačnosť s hodnotou 

12,42 %, potom nasleduje položka sfinktery 5,76%, najnižšie zlepšenie môžeme vyčítať 

v hodnotách  sociálnej adaptabilite (3,78 %) a komunikácie (2,01 %). V rámci celého súboru 

ako uvádzame v Tabuľke 7, došlo k zlepšeniu v celom testovanom súbore o 1237 bodov 

(10,45 %). 
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Diskusia 

Vstupné vyšetrenie, ktoré sme uskutočnili na začiatku hospitalizácie, malo u daného súboru 

pacientov priemernú hodnotu 88 bodov. Výstupné vyšetrenie, ktoré bolo realizované v deň 

ukončenia rehabilitácie a malo priemernú hodnotu 100 bodov. Pri testovaní rozdielov 

stredných hodnôt dosiahnutého FIM skóre u hospitalizovaných geriatrických pacientov sa 

potvrdil štatisticky významný rozdiel. Podobný prieskum bol prevedený aj v  práci Brandovej 

(2011), ktorá dokázala, že cielená rehabilitácia na doliečovacích lôžkach u pacientov po 

cievnej mozgovej príhode vedie u geriatrických pacientov k zvýšeniu miery ich funkčnej 

nezávislosti, a to najmä motorickej zložky. V našej štúdii sa tieto zistenia tak isto potvrdili. 

Najväčšie percento zlepšenia dosiahli hospitalizovaní pacienti v testovanej položke FIM testu 

– mobilita v zmysle lokomócie, na druhom mieste sa umiestnila mobilita- presuny, na treťom 

mieste sebestačnosť, potom nasleduje položka sfinktery, najnižšie zlepšenie nastalo pri 

rozdiele hodnôt sociálnej adaptability a komunikácie. Z daných výsledkov vyplýva, že 

v najväčšej miere sa dokázalo fyzioterapiou ovplyvniť motorickú zložku sebestačnosti, ale 

mierne zlepšenie sa zaznamenalo aj v zložke kognitívnej. Tieto zistenia poukazujú na 

skutočnosť, že po absolvovaní komplexnej terapie, dôjde k celkovému zlepšeniu zdravotného 

stavu pacienta, čo má vplyv i na kognitívnu a psychickú zložku. Ergeletzis (2002) v rokoch 

2000 a 2001 uskutočnil štúdiu na rehabilitačnom oddelení v nemocnici v Grécku. Jeho cieľom 

bolo zhodnotiť výsledky komplexnej rehabilitácie u pacientov nad 80 rokov. Tejto štúdie sa 

celkom zúčastnilo 223 pacientov. Rehabilitácia obsahovala fyzioterapiu i ergoterapiu a bola 

prevádzaná dvakrát denne. Ako hodnotiaci nástroj bol tak isto použitý FIM test. Výsledky 

štúdie ukázali, že väčšina pacientov (72,7 %) bola schopná návratu domov. Táto štúdia 

podporuje nutnosť zaradenia komplexnej rehabilitácie i u vekovo starších pacientov. Hegener 

(2007) publikoval retrospektívnu štúdiu, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť vplyv rehabilitačnej 

terapie u geriatrických pacientov po CMP. Súbor bol tvorený zo 47 seniorov s priemerným 

vekom 81 rokov. Títo geriatrickí pacienti po CMP mali ťažký neurologický deficit a nízke 

hodnoty funkčnej nezávislosti hodnotenej Barthelovým indexom. Počas hospitalizácie sa 

pridružili ďalšie komplikácie (zápal pľúc, inkontinencia, dekubity), ktoré vo veľkej miere 

zhoršovali ich rehabilitačný potenciál a kvalitu života. Autor teda upozorňuje na nutnosť 

zaistiť preventívne opatrenia na zníženie tohto rizika a potrebu komplexnej rehabilitácie. 
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Záver 

V štúdii sa poukazuje na to, že fyzioterapiou dokážeme ovplyvniť sebestačnosť geriatrických 

pacientov. Pri ďalšom prieskume sa podarilo vyšpecifikovať, ktoré oblasti sebestačnosti sa 

podporili najviac a do akej miery. Pokúsili sme sa aspoň čiastočne rozanalyzovať od čoho 

závisí tento pozitívny vplyv. Náš predpoklad, že po rehabilitačnej terapii sa pacienti zlepšia 

v bežných denných činnostiach, sa potvrdil a najviac sa ovplyvnila motorická časť FIM skóre. 

Pohyb je jedným zo spojovacích článkov vnútorného a vonkajšieho sveta. Podieľa sa na ňom 

telo i duša vo vzájomnej harmónii. O dôležitosti pohybu v období starnutia a staroby nemožno 

pochybovať. Cieľom rehabilitácie podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie, je 

obnovenie chorobou postihnutých funkcií a zabezpečenie určitej kvality života. Indikačné 

spektrum pre rehabilitačné programy v geriatrii predstavujú ochorenia od 

muskuloskeletálneho systému, muskuloskeletálneho systému, chronické ochorenia 

respiračného systému, choroby kardiovaskulárneho systému, psychické poruchy, po poruchy 

centrálneho nervového systému až po ochorenia a involučné zmeny reprodukčného systému 

(Repková, 2009) V rámci rehabilitačných programov využívame metodiky a techniky 

kinezioterapie, fyzikálnej terapie, ergoterapie a ďalšie metódy, zamerané na oblasť 

psychosociálnych funkcií. Plne si uvedomuje, že starí a chorí ľudia potrebujú komplexnú 

starostlivosť, ktorej súčasťou je aj fyzioterapia. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

BRANDOVÁ, P. 2011. Rehabilitace pacientů na doléčovacích lůžkách po cévní mozkové 

příhodě: kombinace fyzioterapie a ergoterapie u pacientů nad 75 let: diplomová práce. Brno : 

Masarykova univerzita Lékařská fakulta, 2011.72 s. 

ERGELETZIS, D. – KEVORKIAN, C. G. 2002. Rehabilitation of the older stroke patient: 

functional outcome and comparison with younger patients.  In American journal of physical 

medicine and rehabilitation 2002. [cit. 2011-10-24]. Dostupné na internete: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12447086. 

HEGENER, K. – KRAUSE, T. 2007. Patient characteristics and factors associated with 

unfavourable in-hospital rehabilitation therapy outcome in very old geriatric patients with first 

– ever ischemic stroke. A retrospective case – control study. In Archives of Gerontology and 

Geriatrics. 40 (6). 2007. p. 457 – 462. [cit. 2011-09-21]. Dostupné na internete: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18074087. 



298 
 

REPKOVÁ, A. 2009. Podpora reprodukčného zdravia seniorov In: Seniori v 21. storočí, 

zborník prednášok z odborného seminára k medzinárodnej konferencii Seniori 2009, 

Bratislava. Bratislava : SZU, 2009. - ISBN 978-80-89352-33-3. s. 50-53. 

 

Kontaktná adresa autorky 

PhDr. Elena Žiaková, PhD. 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Katedra fyzioterapie 

SZU v Bratislave 

elenaziakov@gmail.com 

  



299 
 

VÝSKUM AKO VÝCHODISKO PRAXE ZALOŽENEJ NA DÔKAZOCH 
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Ústav nelekárskych študijných programov 

Vydanie: prvé 

Náklad: 100 ks 

Rozsah:  299 strán 

Rok vydania: 2013 

Technické spracovanie: Ing. Peter Beňo - BERISS 

ISBN 978-80-89544 – 41- 7 

EAN 9788089544417 


	OBSAH
	PREDHOVOR
	Ľubica Bánovčinová, Mária Hrabošová
	VÝSKYT ÚZKOSTI A DEPRESIE U ŽIEN S DIAGNOSTIKOVANÝM ONKO-GYNEKOLOGICKÝM OCHORENÍM

	Mária Boledovičová, Alena Machová, Dita Nováková, Andrea Schönbauerová
	VÝŽIVA V RODINE S DEŤMI AKO VÝZNAMNÝ SOCIÁLNY DETERMINANT ZDRAVIA

	Marta Bothová
	AKTIVNÍ TĚHOTENSTVÍ A POROD

	Štěpánka Bubeníková, Věra Vránová, Lenka Strnadová
	VYUŽITÍ VALIDIZACE DIAGNOSTICKÝCH PRVKŮ U VYBRANÉ OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY V PORODNÍ ASISTENCI

	Jana Čmelová
	KVALITA ŽIVOTA RODINY PACIENTA S DEPRESIOU PODĽA WHOQOL 100 DOTAZNÍKA. CASE MANAGMENT

	Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Dagmar Magurová, Eleonóra Klímová
	OPATROVANIE PACIENTA S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU V DOMÁCOM PROSTREDÍ

	Želmíra Fetisovová, Katarína Adamicová,Alena Mažgútová
	HOSPICOVÁ TÉMATIKA V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA NA JLF UK V MARTINE

	Simona Kelčíková, Lucia Mazúchová, Andrea Mišáková
	STRAVOVACIE NÁVYKY U ŽIEN PO PÔRODE V SÚVISLOSTI S DOJČENÍM

	David Kimmer, Sylva Bártlová, Věra Olišarová, Lukáš Martinek
	VÝŽIVA JAKO PRIMÁRNÍ PREVENCE U ADOLESCENTŮ – vedecký zámer

	Alexander Kiško, Anna Hudáková, Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, Dagmar Magurová, Ľubica Derňárová
	STRATÉGIA SKRÍNINGOVÉHO VYŠETRENIA MLADÝCH ŠPORTOVCOV A ZDOKONALENIE FORIEM VÝUČBY V OBLASTI BIOFYZIOLÓGIE ŠPORTU

	Karolina Kocot
	CRACOW SOCIAL CAMPAIGNS FOR PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA

	Ľuboslava Kundraciková, Ľubica Derňárová
	ANALÝZA DÔKAZOV V KLINICKEJ PRAXI PRI ŠTANDARDIZOVANÝCH OŠETROVATEĽSKÝCH VÝKONOCH - ZAVÁDZANIE A STAROSTLIVOSŤ O PERIFÉRNE ŽILOVÉ KATÉTRE

	Gabriela Kuriplachová, Zuzana Šimová, Tatiana Šantová
	VÝSLEDKY PRIESKUMU VYUŽÍVANIA VYUČOVACÍCH METÓD V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO

	Ivana Lamková, Ludmila Lamplotová
	EFEKT A VÝZNAM PORODNÍ ASISTENTKY PŘI EDUKACI DOSPÍVAJÍCÍCH O REPRODUKČNÍM A SEXUÁLNÍM ZDRAVÍ

	Ludmila Lamplotová, Ivana Lamková, Kateřina Benzlová
	POROVNÁNÍ LÉČBY KLIMAKTERICKÉHO SYNDROMU Z POHLEDU UŽIVATELEK

	Daniela Letašiová, Elena Žiaková
	OVPLYVNENIE BOLESTI FYZIOTERAPIOU U PACIENTA S GONARTRÓZOU

	Lukáš Martinek, Valérie Tóthová, Věra Olišarová, David Kimmer
	POHYBOVÁ AKTIVITA JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ PREVENCE U ZDRAVÉ DOSPĚLÉ POPULACE – vedecký zámer

	Lucia Mazúchová, Simona Kelčíková
	ZÁUJEM A STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA ZO STRANY RODIČOV AKO DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ PREVENCIE ZANEDBÁVANIA DIEŤAŤA

	Jana Novotná
	MOTIVACE STUDENTŮ/EK OBORU VŠEOBECNÁ SESTRA KE STUDIU A BĚHEM STUDIA ZVOLENÉHO OBORU

	Zuzana Novotná, Gabriela Kuriplachová, Zuzana Šímová
	DIAGNOSTIKA DEMENCIE V KOMUNITNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

	Věra Olišarová, Lenka Šedová, Valérie Tóthová, David Kimmer
	AKTIVITY A PERSPEKTIVY CENTRA PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB

	Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Ľubica Derňárová, Janka Cínová
	VSTUPNÝ MONITORING VEDOMOSTÍ V KONTEXTE ZVYŠOVANIA KVALITY VZDELÁVANIA V OŠETROVATEĽSTVE

	Lukáš Pavelek
	EVALUÁCIA KVALITATÍVNYCH DÁT V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

	Lukáš Pavelek
	ANALÝZA ŠTATISTIKÝCH DÁT PROSTREDNÍCTVOM OPEN-SOURCE SOFTWARE PSPP

	Jagoda Pitera, Kamila Rachwał
	STANDARDS OF PERINATAL CARE IN POLAND

	Daniela Rybárová, Ivana Argayová
	HODNOTENIE VYUŽÍVANIA METÓD TÍŠENIA POOPERAČNEJ BOLESTI U DETÍ

	Ľubica Rybárová, Daniela Školová, Silvia Žultáková, Štefánia Andraščíková
	KVALITA ŽIVOTA ŽIEN S INKONTINENCIOU MOČU

	Zuzana Šimová, Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Zuzana Novotná
	STRAVOVACÍ REŽIM DETÍ VZHĽADOM NA VZDELANOSTNÚ ÚROVEŇ MATKY

	Zuzana Škodová, Ivana Pavlicová
	SOCIÁLNA OPORA A OSOBNOSŤ TYPU D AKO PREDIKTORY SYNDRÓMU VYHORENIA V POMÁHAJÚCEJ PROFESII

	Eva Urbanová
	IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV PÔRODNEJ ASISTENCIE V KLINICKEJ PRAXI A ICH TRANSFORMÁCIA DO KLINICKEJ OTÁZKY PROSTREDNÍCTVOM FORMÁTU PICO(T)

	Eva Vachková, Jiří Mareš, Stanislav Ježek
	KVALITA ŽIVOTA A JEJÍ PROMĚNY V ČASE V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM

	Elena Žiaková, Renata Furmaníková, Daniela Letašiová
	HODNOTENIE VPLYVU FYZIOTERAPEUTICKEJ INTERVENCIE NA FUNKČNÚ MIERU NEZÁVISLOSTI GERIATRICKÝCH PACIENTOV




