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PRÍHOVOR 

 

V čase, keď sa v klinickej praxi čoraz naliehavejšie kladie dôraz na význam a úlohu praxe 

založenej na dôkazoch a na fakultách na počet a kvalitu vedeckých publikačných výstupov, 

pociťujú nelekárske študijné programy potrebu vytvorenia kvalitnej vedeckej základne. 

Naliehavým sa tiež ukazuje riešenie problematiky odlišností v predmetoch, ich metodológie 

a tiež hodnotení výsledkov. 

Recenzovaná publikácia VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH má 

za cieľ poskytnúť širokej odbornej verejnosti informácie o výsledkoch vedeckej činnosti, 

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

verejného zdravotníctva a ďalších odborov. Výber vedeckých prác, ktoré čitateľovi 

predkladáme, sú výsledkom vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov pôsobiacich na 

akademickej pôde a v praxi. 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. 

Do publikácie prispeli autori z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. 

 

Zostavovatelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

DIMENZIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI V OŠETROVATEĽSTVE 

Ľubica Bánovčinová 

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

nelekárskych študijných programov, Martin, SR. 

 

Súhrn 

V súvislosti s prosociálnym konaním sa používa pojem prosociálnej osobnosti. Môžeme ju 

definovať ako trvalú tendenciu myslieť na blaho iných osôb, mať o druhých empatický 

záujem a správať sa spôsobom, ktorý prináša prospech druhým. Penner et al. hovoria o dvoch 

dimenziách prosociálnej osobnosti: prvá hovorí o prosociálnych myšlienkach a pocitoch a 

druhá je vnímanie seba samého ako nápomocného a kompetentného. Plánovaná forma 

pomáhania je príznačná pre pomáhajúce profesie, medzi ktoré patrí povolanie sestry. Cieľom 

nášho prieskumu bolo zmapovať výskyt zložiek prosociálnej osobnosti vo vybranej vzorke 

sestier z praxe. Výskumným nástrojom využitým na meranie prosociálneho správania bol 

Dotazník prosociálnej osobnosti (Prosocial Personality Battery - PSB), ktorý zostavili L. 

Penner et al. Vysoké priemerné hodnoty, ktoré respondentky dosiahli v subškálach sociálnej 

zodpovednosti, morálneho usudzovania a sympatického záujmu, ako aj nízke hodnoty 

osobného diskomfortu sú v súlade s požiadavkami kladenými na predstaviteľky pomáhajúcich 

povolaní. 

Kľúčové slová: Prosociálna osobnosť – Ošetrovateľstvo - Sestry. 

 

Úvod 

Termín prosociálny bol pôvodne použitý v zmysle kultúrne žiaduceho správania. Pozornosť 

sa paradoxne najprv zamerala na tzv. „prosociálnu agresiu“, tj. potenciálne škodlivé agresívne 

konanie použité „pre účely kultúry“, definované ako žiaduce. Táto prosociálna agresia sa 

orientovala k úsiliu o formovanie správania smerom k sociálnej zodpovednosti, a nie k 

poškodeniu. Termín, pôvodne predstavujúci charakteristiku agresívneho správania, sa rýchlo 

vyvinul zahrnutím foriem správania, ktoré boli opakom agresie: altruizmu, pomáhania, 

dobročinnosti a sebeobetovania (Záškodná, Mlčák, 2007). Východiskom pri diferencovaní 

prosociálneho správania môže byť napríklad zdroj spúšťajúci tento typ správania. Ako uvádza 

Záškodná a Kubicová (2008), je tu možné hovoriť o spontánnom a responzívnom 

prosociálnom správaní. Zatiaľ čo pri spontánnom type jednotlivec sám identifikuje druhého 

človeka ako potrebného a sám iniciuje akt pomoci, u responzívneho správania sú prosociálne 

aktivity reakciou na žiadosť osoby v núdzi. Prosociálne správanie má taktiež diferencovanú 
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časovú lehotu. Niektoré prejavy prosociálnosti sú jednorázové, krátkodobé, iné sú časovo 

veľmi náročné. 

Prosociálne správanie sa rozvíja postupne spolu so zrením osobnosti a dielčich kognitívnych a 

afektívnych zložiek osobnosti. V sociálnej psychológii sa v tejto súvislosti používa pojem 

prosociálnej osobnosti. Konceptom prosociálnej osobnosti sa zaoberalo viacero výskumníkov 

v snahe identifikovať osobnostné koreláty prosociálneho konania. Môžeme ju definovať ako 

trvalú tendenciu myslieť na blaho iných osôb, mať o druhých empatický záujem a správať sa 

spôsobom, ktorý prináša prospech druhým (Výrost, Slaměník, 1997; Záškodná, Kubicová, 

2008). Penner et al. (2005) hovoria o dvoch dimenziách prosociálnej osobnosti: prvá hovorí 

o prosociálnych myšlienkách a pocitoch (napr. zmysel pre zodpovednosť a tendencia zažívať 

kognitívnu a afektívnu empatiu); druhá je vnímanie seba samého ako nápomocného 

a kompetentného. Schéma čŕt, ktoré tvoria prosociálnu osobnosť je trvale spojená so širokou 

škálou druhov prosociálneho správania. Penner et al. (1995) v snahe objasniť štruktúru 

prosociálnej osobnosti a vytvoriť výskumný nástroj, ktorý by zachytával širokú škálu 

prosociálnych reakcií a správania identifikovali niekoľko testov osobnosti, ktoré podľa nich 

predikujú prosociálne konanie. Konkrétne sa jedná o: sociálnu zodpovednosť, prijímanie 

perspektívy, sympatický záujem, osobný discomfort, morálne usudzovanie založené na 

obojstrannom záujme, na druhých zamerané morálne usudzovanie a subjektívne vnímaný 

altruizmus. Prosociálna osobnosť je podľa Pennera a jeho spolupracovníkov (1995) 

kombináciou dvoch faktorov, ktoré zahŕňajú tak kognitívnu a afektívnu ako aj konatívnu 

oblasť človeka. Zatiaľ čo prvý faktor primárne hodnotí kognície a afekt, druhý faktor 

primárne hodnotí behaviorálne tendencie. Oba faktory zvyšujú pravdepodobnosť poskytnutia 

pomoci v rozličných situáciách (Fritzsche, Penner, 1992). 

Sociálna zodpovednosť podľa Schwartza a Howarda (1982) predstavuje tendenciu akceptovať 

zodpovednosť za následky svojho konania. Bierhoff (2002) ju spolu s empatiou považuje za 

hlavné zložky prosociálnej osobnosti. Schwartz (Gramann, Bonifeld, Kim, 1995; Auhagen, 

Bierhoff, 2001) predpokladal, že pomáhajúce správanie sa s väčšou pravdepodobnosťou 

objaví vtedy, keď sa ľudia cítia osobne zodpovední za pomoc v špecifických situáciách. Carlo 

et al. (1991) zaznamenali, že sociálna zodpovednosť bola významným prediktorom 

prosociálneho správania u dospelých v situácii, keď sa mohli vyhnúť pomoci a keď potreba 

ich pomoci bola vysoká. Vplyvom zrenia osobnosti a každodenným sociálnym kontaktom s 

inými ľuďmi si človek uvedomuje dôležitosť dodržiavania noriem a postupom času môže 

dôjsť k ich zvnútorneniu. Stanú sa hodnotou, ktorá bude bezprostredne ovplyvňovať konanie 

a správanie jednotlivca (Výrost, Slaměník, 1997). 
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Prijímanie perspektívy ako tendencia prijímať hľadisko druhých, je založené na 

nonegocentrickom myslení, prispôsobenie psychologického náhľadu na druhé osoby v 

každodennom živote. Prijímanie perspektívy nám v rôznych situáciách sprostredkúva uhol 

pohľadu človeka v núdzi a tým zvyšuje pravdepodobnosť poskytnutia pomoci a prosociálneho 

konania (ktoré sú podstatou nápomocnosti). Ako sme už spomínali v predchádzajúcej časti, na 

túto schopnosť vplýva množstvo a rozmanitosť prežitých nepriaznivých situácií (Buda, 1994), 

z čoho môžeme usudzovať, že prijímanie perspektívy a skúsenosti so situáciami núdze sa 

ovplyvňujú navzájom. Tendencia preberať hľadisko druhých je primárne orientovaná na 

druhého (Davis, 1980) a tvorí preto súčasť Na druhého orientovanej empatie ako jedna zo 

zložiek prosociálnej osobnosti (Penner et al., 1995). 

Sympatický záujem tvorí afektívnu zložku prosociálneho správania a zahŕňa pocity sympatie 

a záujem o nešťastie iných. Hoci Bekkers a Wilhelm (2006) zaznamenali len veľmi slabý 

vzťah medzi empatickým záujmom a prosociálnym správaním, vysoká úroveň empatického 

záujmu je považovaná za motivátor altruistického správania (Bierhoff, Rohmann, 2004). 

Osobný discomfort môžu ľudia zažívať vtedy, keď je iná osoba v núdzi. Osobný diskomfort 

je charakteristický prežívaním negatívnych emócií pri kontakte s človekom v núdzi. 

Na druhých orientované morálne usudzovanie je tendencia zamerať sa predovšetkým na 

záujmy iných ľudí v procese morálneho uvažovania. 

Morálne usudzovanie založené na obojstrannom záujme znamená tendenciu brať do úvahy 

záujmy všetkých zúčastnených strán v procese morálneho uvažovania. Podľa Černíka, 

Viceníka a Višňovského (Balážová, 2009) usudzovanie je relevantné len v takom ľudskom 

konaní, ktoré sa zakladá na schopnosti jednotlivca svoje konanie zamýšľať vopred, vopred ho 

konštruovať a priebežne i následne ho vyhodnocovať z hľadiska jeho dôsledkov, efektívnosti, 

účinnosti a pod. 

Subjektívne vnímaný altruizmus je popisovaný ako tendencia poskytovať pomoc 

jednotlivcom a skupinám, ktorí ju potrebujú. Predstavuje frekvenciu zapájania sa 

participantov do rozličných prosociálnych aktivít. 

Cieľ práce 

Plánovaná forma pomáhania je príznačná pre pomáhajúce profesie, medzi ktoré patrí 

povolanie sestry. Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovať výskyt zložiek prosociálnej 

osobnosti vo vybranej vzorke sestier z praxe. 

Metóda 

Výskumným nástrojom využitým na meranie prosociálneho správania bol Dotazník 

prosociálnej osobnosti (Prosocial Personality Battery - PSB), ktorý zostavili L. Penner et al. 
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(1995). Táto batéria dotazníkov obsahuje prebraté položky z viacerých osobnostných škál, 

ktoré korelovali s prosociálnymi afektmi, kogníciami a konaním (najčastejšie pomáhajúcim). 

Konečná verzia dotazníka obsahuje 56 položiek rozdelených do 7 subškál: Sociálna 

zodpovednosť (SR); Empatický záujem (EC); Prijímanie perspektívy (PT); Osobný distres 

(PD); Na druhých orientované morálne usudzovanie (O); Morálne usudzovanie založené na 

obojstrannom záujme (M); Subjektívne vnímaný altruizmus (SRA). Položky respondent 

hodnotí na 5- stupňovej škále reprezentujúcej: v položkách 1– 42 mieru súhlasu s daným 

výrokom, v položkách 43 – 56 frekvenciu výskytu daného pocitu, resp. konania. Na základe 

analýzy týchto škál sa autori rozhodli pre dvojfaktorový prístup, ktorý ponúka teoreticky 

koherentnejšie a interpretovateľné faktory: 

Faktor 1, Na druhých orientovaná empatia - Other-oriented empathy = suma skóre v 

subškálach SR, EC, PT, O, M; zahŕňa prosociálne myslenie a cítenie. Ľudia, ktorí dosahujú 

vysoké skóre v tomto faktore, majú podľa autorov pravdepodobne sklony zažívať tak 

afektívnu ako aj kognitívnu empatiu a cítiť zodpovednosť za a záujem o blaho druhých. 

Faktor 2, Nápomocnosť - Helpfulness = suma skóre v subškálach PD (reverzné) a SRA; 

meria súčasné a predchádzajúce skúsenosti alebo históriu pomáhania iným. Ľudia, ktorí 

dosahujú vysoké skóre v tomto faktore, podľa autorov v minulosti boli nápomocní a je 

nepravdepodobné, že budú zažívať na seba orientovaný diskomfort v situáciách, keď je iná 

osoba v extrémnom distrese. 

Crombachov koeficient alfa udávajú autori pre prvý faktor (Other-oriented empathy) 0,77 

a pre druhý faktor (Helpfulness) 0,85. 

Súbor 

Náš výskumný súbor tvorilo 102 sestier pracujúcich v ošetrovateľskej profesii. Priemerný vek 

bol 36,06 roka, najnižší vek bol 23 a najvyšší 52 rokov. V skupine prevládali ženy (3 muži), 

preto uvádzame výsledky bez ohľadu na pohlaví. 

Výsledky a interpretácia 

Pri vyhodnocovaní Dotazníka prosociálnej osobnosti bolo hodnotených v skupine sestier 92 

respondentov (Tabuľka 1). 
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Tabuľka 1 Priemerné dosiahnuté skóre v jednotlivých subškálach Prosocial personality battery 
Subškály  N Min Max Mean SD 
 SR 92 39 64 52,48 5,45 
 EC 89 16 34 26,70 3,83 
 PT 89 14 33 24,45 3,70 
 O 92 8 20 14,98 2,48 
 M 92 7 26 15,16 2,70 
 PD 89 5 34 12,98 3,81 
 SRA 92 17 65 40,38 8,03 
Faktor 1 89 106 163 133,69 11,36 
Faktor 2 89 11 53 27,69 8,98 

 

V subškále Sociálnej zodpovednosti bolo dosiahnuté celkové priemerné skóre (Mean) 52,48 

(štandardná odchýlka, ďalej SD=5,45) bodov. V Súcitného záujmu bolo dosiahnuté celkové 

priemerné skóre 26,7 (SD=3,83) bodov. V Prijímania perspektívy bolo dosiahnuté celkové 

priemerné skóre 24,45 (SD=3,7) bodov. V subškále Na druhých orientovaného morálneho 

usudzovania bolo dosiahnuté celkové priemerné skóre 14,98 (SD=2,48) bodov. V subškále 

Morálneho usudzovania založeného na obojstrannom záujme bolo dosiahnuté celkové 

priemerné skóre 15,16 (SD=2,7) bodov. V subškále Osobného diskomfortu bolo dosiahnuté 

celkové priemerné skóre 12,98 (SD=3,81) bodov. V subškále Subjektívne vnímaného 

altruizmu bolo dosiahnuté celkové priemerné skóre 40,38 (SD=8,03) bodov. Vo Faktore 1 – 

Na druhých orientovaná empatia bolo dosiahnuté celkové priemerné skóre 133,58 (SD=11,38) 

bodov. Vo Faktore 2 - Nápomocnosť bolo dosiahnuté celkové priemerné skóre 27,69 

(SD=8,98) bodov. 

Sociálna zodpovednosť podľa Schwartza a Howarda (1982) predstavuje tendenciu akceptovať 

zodpovednosť za následky svojho konania. Pomerne vysoké hodnoty, ktoré dosiahli 

respondenti v našom súbore (52,48; max. 75) svedčia o tom, že sestry majú tendenciu k 

prijímaniu zodpovednosti za svoje konanie. Berkowitz a Daniels (Dovidio et al., 2006) zistili, 

že tí, ktorí dosiahli vysoké skóre v ich škále sociálnej zodpovednosti boli oproti tým, čo 

dosiahli nízke skóre, náchylnejší pomôcť niekomu, kto od ich pomoci závisel. Pacient je často 

v dôsledku svojho zlého zdravotného stavu závislý od pomoci sestry. Táto závislosť môže 

podporovať u sestier pocit zodpovednosti. Zároveň ho môže upevňovať taktiež uvedomenie si 

toho, že aj malá chyba môže mať veľmi vážne dôsledky. 

V subškále Prijímania perspektívy dosiahli respondenti v našom súbore skôr priemerné 

hodnoty (24,45; max. 35). Prijímanie perspektívy, t.j. schopnosť prijímať hľadisko druhých, 

považujú Van Vugt a Van Lange (2006) za hlavný komponent empatie, ktorý môže byť 

chápaný ako heuristické pravidlo prijímania premyslených rozhodnutí. Porozumenie uhlu 

pohľadu iného človeka a tiež správna interpretácia týchto informácií je dôležitá pre 
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plánovanie vhodnej odpovede (Borrego, 2009). Fields et al. (2004) a Hojat et al. (2003) zistili, 

že schopnosť vidieť svet očami pacienta je u sestier vyššia než u lekárov. Novšie pohľady na 

prácu sestry zdôrazňujú význam snahy vidieť problém zo strany pacienta. Pomáha to 

lepšiemu uchopeniu jeho vzťahového rámca a identifikácii skrytých potrieb, ktoré sú dôležité 

pre poskytovanie efektívnej pomoci. 

Sympatický záujem tvorí afektívnu zložku empatie a prosociálneho správania. V našom 

súbore dosiahli respondenti pomerne vysoké priemerné skóre (26,7; max. 35). Záujem o 

pomáhanie druhým a prospešnosť je v mnohých prípadoch hlavným motivačným faktorom pri 

výbere školy a povolania (Zamboriová, Simočková, 2005, Collings, 1997), ktorého je 

pomáhanie hlavnou súčasťou. Vplyvom praxe sa môže meniť tak v pozitívnom ako aj v 

negatívnom smere. Pri nástupe do práce môžu sestry viac súcitiť s pacientmi ako neskôr, 

pretože u nich dochádza k určitej profesionálnej adaptácii až deformácií. 

Osobný diskomfort je charakteristický prežívaním negatívnych emócií pri kontakte s 

človekom v núdzi. Respondenti dosiahli priemerné skóre (12,98; max. 25). U jednotlivcov s 

nízkou úrovňou Na druhých orientovanej empatie (Faktor 1) je pravdepodobne osobný 

diskomfort sebeckou (egocentrickou) reakciou na problémy druhých. Naproti tomu tí, ktorí 

majú vysokú úroveň Faktora 1, prežívajú osobný discomfort ako na druhého orientovanú 

odpoveď na utrpenie druhého človeka (Penner et al., 1995). Redukcia negatívnych emócií je 

nevyhnutná pre efektívne vykonávanie ošetrovateľskej praxe, ako aj súčasťou prevencie 

syndrómu vyhorenia. Pri nástupe do práce sú sestry viac náchylné k súcitu s pacientmi a 

prežívaniu distresu. Neskôr by si sestry mali osvojiť a vybudovať obranné mechanizmy, ktoré 

by ich mali uchrániť pred vplyvom týchto emócií. 

Na druhých orientované morálne usudzovanie je tendencia zamerať sa predovšetkým na 

záujmy iných ľudí v procese morálneho uvažovania. Vyššie priemerné skóre (14,98; max. 20) 

nie je podľa nás prekvapivé, nakoľko sa jedná o predstaviteľov pomáhajúceho povolania. 

Tento typ morálneho usudzovania totiž vystihuje podstatu prosociálneho správania, t.j. 

zameranie sa na potreby druhého viac než na svoje vlastné. 

Morálne usudzovanie založené na obojstrannom záujme znamená tendenciu brať do úvahy 

záujmy všetkých zúčastnených strán v procese morálneho uvažovania. Bolo dosiahnuté 

relatívne vysoké priemerné skóre (15,16; max. 20). Objektívne zvažovanie záujmov všetkých 

zúčastnených môžeme považovať za jeden z prejavov zrenia osobnosti. 

V oboch subškálach boli v skupine študentov aj sestier dosiahnuté takmer rovnaké výsledky. 

Subjektívne vnímaný altruizmus tendencia poskytovať pomoc jednotlivcom a skupinám, ktorí 

ju potrebujú. Predstavuje frekvenciu zapájania sa participantov do rozličných prosociálnych 
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aktivít. Na základe skôr priemerného skóre (40,38; max. 70) dosiahnutého respondentmi v 

našom výskume by sa dalo predpokladať, že zapájanie sa do prosociálnych aktivít je pomerne 

zriedkavé. Podobné výsledky boli dosiahnuté aj v americkej štúdii (Hardy, Kisling, 2006) 

zahŕňajúcej súbor sestier a študentov ošetrovateľstva. Tieto výsledky mohli byť ale 

ovplyvnené faktom, že subškála Subjektívne vnímaného altruizmu sa zameriava na niektoré 

špecifické situácie a aktivity, ktoré však nezachytávajú celú škálu konania označovaného za 

prosociálne. Pomáhajúce správanie môže byť chápané ako výsledok spojenia motivačných 

charakteristík jednotlivca a možnosťami poskytnutými okolím. Pre pomáhajúce profesie je 

príznačné práve plánované pomáhanie. 

Faktor 1, Na druhých orientovaná empatia zahŕňa prosociálne myslenie a cítenie. Ľudia, ktorí 

dosahujú vysoké skóre v tomto faktore, majú podľa autorov Pennera et al. (1995) 

pravdepodobne sklony zažívať tak afektívnu ako aj kognitívnu empatiu a cítiť zodpovednosť 

za a záujem o blaho druhých (t.j. prosociálne pocity a myšlienky). Respondenti dosiahli v 

tomto faktore nadpriemerné hodnoty (133,58; max. 185). 

Faktor 2, Nápomocnosť meria súčasné a predchádzajúce skúsenosti alebo históriu pomáhania 

iným (t.j. prosociálne správanie). Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v tomto faktore, podľa 

Pennera et al. (1995) v minulosti boli nápomocní a je nepravdepodobné, že budú zažívať na 

seba orientovaný diskomfort v situáciách, keď je iná osoba v extrémnom distrese. 

Respondenti v našom súbore dosiahli priemerné hodnoty v tomto faktore (27,69; max. 45). 

Penner a Fritzsche (1993) zistili, že ľudia, ktorí pracovali ako dobrovoľníci pre charitu dlhšie 

ako 6 mesiacov dosahovali signifikantne vyššiu úroveň v oboch faktoroch oproti tým, ktorí 

pracovali kratšie (menej ako 6 mesiacov). Môžeme teda predpokladať, že sestrami dosiahnuté 

hodnoty môžu byť značne ovplyvnené dlhšou praxou a históriou pomáhania. 

Záver 

V súvislosti  s prosociálnym konaním sa používa pojem prosociálnej osobnosti. Môžeme ju 

definovať ako trvalú tendenciu myslieť na blaho iných osôb, mať o druhých empatický 

záujem a správať sa spôsobom, ktorý prináša prospech druhým. Plánovaná forma pomáhania 

je príznačná pre pomáhajúce profesie, medzi ktoré patrí povolanie sestry. Vysoké priemerné 

hodnoty, ktoré respondentky dosiahli v subškálach sociálnej zodpovednosti, morálneho 

usudzovania a sympatického záujmu, ako aj nízke hodnoty osobného diskomfortu sú v súlade 

s požiadavkami kladenými na predstaviteľky pomáhajúcich povolaní. 
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Souhrn 

V České republice zatím nebyl realizován výzkum, který by se zabýval hlouběji 

problematikou komunitní péče. Z tohoto důvodu byl v rámci projektu IGA MZ ČR NS 9608-

3 uskutečněn výzkum na výběrovém souboru 1007 lékařů, 1005 sester a 2022 občanů. Cílem 

výzkumu bylo zjistit názory dospělé populace a zdravotníků (lékařů a sester) na problematiku 

komunitní péče se zřetelem na postavení sestry v komunitní péči a možnosti využití jejích 

kompetencí, na základě reprezentativního kvantitativního výzkumu. Kromě tohoto 

kvantitativního výzkumu byla provedena diskuse s představiteli zdravotnických odborů 

v jednotlivých krajích a zástupci/představiteli jednotlivých zdravotních pojišťoven. Na 

základě analýzy výsledků šetření, srovnávací analýzy komunitní péče ve vybraných zemích 

EU a jednání se zástupci krajů a pojišťoven byl vypracován návrh doporučení. Rovněž byly 

vytvořeny rámcové standardy ošetřovatelské péče. Šlo o intervenční výzkum, jehož cíle byly 

nejen gnoseologické, ale hlavním cílem bylo implementovat komunitní ošetřovatelskou péči 

do stávajícího systému zdravotnictví v ČR. 

Klíčová slova: Komunitní péče – Laická veřejnost – Lékař – Ošetřovatelství – Sestra. 

 

Úvod 

V České republice není v současné době fakticky realizována systematická a plánovitá 

komunitní péče, přestože právní nástroje regulace výkonu povolání jsou již připraveny. České 

sestry nejsou také zapojeny do populačně zaměřené preventivní péče v rámci ochrany 

veřejného zdraví (public health); tato činnost však patří v ČR do náplně činností pracovníků 

v ochraně veřejného zdraví zejména v rámci činnosti zdravotních ústavů, ani zde však není 

situace uspokojivá. Největší výzvu pro sestry v současnosti tvoří chybějící role sestry při péči 

o seniory, tedy činnost zaměřená na vyhledávání rizikových osob, na edukaci a podporu péče 

blízkých osob, a na doporučení a koordinaci vhodných zdravotních a sociálních služeb. 

V České republice jsou jako sestry působící v komunitní péči vnímány sestry působící 

v domácí ošetřovatelské péči, popřípadě také sestry působící v rámci primární lékařské péče, 

tj. v ordinacích praktických lékařů pro dospělé či pro děti a dorost. Role těchto sester jsou 

však užší oproti rolím komunitní sestry, tyto sestry tedy nelze považovat za komunitní sestry 
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ve smyslu uvedeném výše. K systematickému poskytování péče nepřispívá ani organizační 

oddělení preventivní role sestry (sestra u praktického lékaře) od intervenčních činností sestry 

v domácí péči, ani vázání činnosti sestry v primární péči výhradně na ordinaci lékaře, jelikož 

lékař nemusí mít, a ani nemívá, územně heterogenní skupinu pacientů. 

Sestry působící v rámci domácí ošetřovatelské péče v současném systému mohou plnit pouze 

intervenční roli, navíc reálně pouze v případech, kdy je péče indikována lékařem. Podle 

současných právních předpisů se může sestrou poskytující domácí ošetřovatelskou péči stát 

každá sestra způsobilá na území ČR k výkonu povolání bez odborného dohledu, tedy 

registrovaná sestra. Specializovaná způsobilost se vyžaduje pouze pro některé činnosti, jako 

např. indikace vhodné metody pro léčbu chronické rány (§ 53 písm., vyhl. č. 424/2004 Sb.) 

domácí dlouhodobá umělá plicní ventilace (§ 49 odst. 4, písm., vyhl. č. 424/2004 Sb.) nebo 

některé ošetřovatelské intervence u dětí (§ 51 vyhl. č. 424/2004 Sb.). Z hlediska právních 

požadavků na regulaci profese tedy není vyžadováno pro roli sestry v domácí ošetřovatelské 

péči žádné dodatečné školení či praxe, přestože oboje může hrát roli při výběrovém řízení 

organizovaném krajem či při výběru smluvního partnera zdravotní pojišťovnou. Sestra 

v domácí péči je ve většině případů organizačně nezávislá na lékaři, svou činnost realizuje 

typicky v rámci samostatného nestátního zdravotnického zařízení. Její role však zcela 

nezávislá není. Z hlediska právní regulace výkonu povolání je sestra sice způsobilá vykonávat 

činnosti, které mají charakter výlučně ošetřovatelské péče, bez indikace lékaře, tedy zcela 

nezávisle pouze na základě vlastního zhodnocení potřeb pacienta (např. zajišťování 

průchodnosti horních cest dýchacích, ošetřování stomií či chronických ran, edukace) (§ 4 

odst. 1, vyhl. č. 424/2004 Sb.). Činnosti, které jsou součástí léčebné či diagnostické péče 

lékaře je způsobilá vykonávat pouze na základě jeho indikace (indikaci lékaře např. potřebuje 

k jakékoli aplikaci léčivého přípravku, včetně volně prodejných) (§ 4 odst. 3, vyhl. č. 

424/2004 Sb.). Z hlediska reálného poskytování ošetřovatelské péče v ekonomických 

poměrech České republiky je však nutné zdůraznit, že pokud má být domácí ošetřovatelská 

péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, musí být vždy indikována lékařem. 

Fakticky je tedy sestra v domácí ošetřovatelské péči plně závislá na posouzení a indikaci péče 

lékařem. Limitem pro další rozvoj tohoto segmentu péče jsou i dlouhodobě nízké úhrady 

z veřejného zdravotního pojištění. 

Ani činnost sestry v rámci primární lékařské péče neobsahuje v současné době systematický 

přístup, který je pro komplexní komunitní ošetřovatelskou péči nezbytný. Naopak, v primární 

péči jsou v posledních 20 let postupně omezovány až vypouštěny i ty činnosti sester zaměřené 

na preventivní péči o zdraví komunity, které sestry standardně a úspěšně plnily v předchozím 
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zdravotním systému, tj. zejména preventivní návštěvy dětských sester v rodinách či porodních 

asistentek u rodiček; role geriatrických sester byla zcela zrušena bez odpovídající náhrady. 

V některých ordinacích lékařů primární péče je činnost sestry v péči o zdraví komunity 

redukována v podstatě pouze na rozesílání pozvánek na očkování či preventivní prohlídky. 

Potenciál sester působících v primární lékařské péči není tedy v současné době zdaleka 

naplněn, existence a profesní zkušenost těchto sester však tvoří velkou příležitost pro rozvoj 

skutečného komunitního ošetřovatelství. 

Problémem je také oddělení systému zdravotní a sociální péče z hlediska ekonomického, 

organizačního i regulace výkonu povolání. Role sestry odpovídající britské specializované 

sestře (health visitor), která je odpovědná za vyhledávání rizikových osob a koordinaci 

komplexních zdravotních a sociálních služeb v rámci komunity není po zrušení geriatrických 

sester, českými sestrami naplňována; do značné míry jsou nyní do této činnosti směřováni 

sociální pracovníci. Sociální pracovníci však ve většině případů nemají dostatečné 

zdravotnické vzdělání pro plnění role koordinátora zdravotní a sociální péče a jejich činnost 

není vzhledem k chybějícím standardům dostupnosti veřejných služeb realizována srovnatelně 

ve všech obcích. Rozsah a systematičnost služeb závisí na místní iniciativě a dobré podpoře 

místní či regionální veřejné správy. 

Právní předpisy regulující výkon zdravotnických povolání na území České republiky definují 

další dvě skupiny zdravotnických profesionálů: sestry – specialistky pro komunitní péči 

(komunitní sestry) a asistenty ochrany veřejného zdraví (dřívější asistenty hygienické služby). 

Specializace komunitní sestry byla právně zakotvena v roce 2004, vzdělávána je až v poslední 

době. Její působnost stanovená právními předpisy zahrnuje poskytování primární péče, včetně 

péče ve vlastním sociálním prostředí jedince či rodiny, má silný preventivní akcent a zahrnuje 

rovněž vyhledávání a péči o ohrožené skupiny. Česká republika má tedy vhodné právní 

prostředí pro zavedení funkce skutečné komunitní sestry, limitem je zde absence systému 

úhrady této péče, jak z veřejného zdravotního pojištění, tak i z jiných veřejných zdrojů. 

V České republice neexistuje standard veřejných služeb, případné zřízení komunitní sestry je 

nyní pouze na dobrovolném přístupu jednotlivých obcí či krajů. Nepřekvapuje tedy, že systém 

komunitních sester neexistuje. 

Cíl práce 

Cílem výzkumu je na základě reprezentativního kvantitativního výzkumu zjistit názory 

dospělé populace a zdravotníků (lékařů a sester) na postavení sester v komunitní péči a 

možnosti využití jejích kompetencí. Na základě tohoto šetření, srovnávací analýzy komunitní 

péče ve vybraných zemích EU, provést diskusi s představiteli zdravotnických odborů 
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v jednotlivých krajích, zástupci/představiteli jednotlivých zdravotních pojišťoven a 

implementovat zjištěné výsledky do praxe. 

Soubor, metodika 

Do výběrového souboru bylo zařazeno 1007 lékařů, 1005 sester a 2022 občanů. Tito 

respondenti byli vybráni náhodným výběrem pomoci kvót. Parametry výběru zdravotníků 

(sester a lékařů) byly konstruovány na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky při MZ ČR platných k 31. 12. 2007. Výběr souboru občanů byl určen údaji Českého 

statistického úřadu. 

Lékařská veřejnost byla reprezentována z 47,3 % muži a 52,7 % ženami. Podle věku měla 

největší zastoupení věková kategorie 45-54 let (40 %). 

Sestry byly zastoupeny z 96,8% ženami a 3,2% souboru tvořili muži. Podle věku byla 

zastoupena nejčastěji věková kategorie do 34 let (31 %). 

Ve skupině laiků (občanů) soubor tvořilo 48,2 % mužů a 51,8 % žen. 

Realizace zjišťování názorů laické i odborné veřejnosti probíhala technikou řízených 

rozhovorů. Každý respondent byl informován o účelu výzkumu a byl seznámen s tazatelským 

archem. Účast ve výzkumném šetření byla dobrovolná, na základě informovaného souhlasu. 

Sběr dat proběhl prostřednictvím profesionální tazatelské sítě. Do výzkumu lékařů a sester 

bylo zahrnuto 201 tazatelů, do šetření veřejnosti 405 tazatelů z celé ČR. Každý tazatel prošel 

podrobnou instruktáží. 

Ke zpracování těchto dat byl využit program SASD (Statistická analýza sociálních dat) verze 

1.4.4. Zpracován byl 1. stupeň třídění a kontingenční tabulky 2. stupně třídění. Míra závislosti 

byla stanovena na základě Chí2 a dalších testovacích kritérií (dle charakteru znaků). 

Výsledky a interpretace 

Pojem „komunitní sestra“ není v praxi českého zdravotnictví obvyklý. Jeho vnímání může být 

odlišné v různých cílových skupinách. Jedním z cílů výzkumu bylo proto zjistit, co si pod 

tímto pojmem představuje odborná veřejnost, reprezentovaná lékaři a sestrami. U občanů 

nebyla tato skutečnost zjišťována, neboť zpracovatelé výzkumu předpokládali, že laické 

veřejnosti nebude tento pojem znám. Otázka byla položena jako uzavřená v následujícím 

znění: „Které z tvrzení, podle Vás, vystihuje pojem komunitní sestra? 1) sestra, která pracuje 

v terénu (mimo ZZ) se zdravými i nemocnými lidmi; 2) sestra, která pracuje v terénu (mimo 

ZZ) jen s nemocnými lidmi; 3) sestra, která pracuje v terénu (mimo ZZ) jen se starými lidmi; 

4) nevím, nikdy jsem tento pojem neslyšel/a.“ 
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Graf 1 Vnímání pojmu „komunitní sestra“ u odborné veřejnosti (v %) N = 1007 (lékaři); N = 1005 (sestry) 

Legenda - 1) sestra, která pracuje v terénu (mimo ZZ) se zdravými i nemocnými lidmi; 2) sestra, která pracuje 
v terénu (mimo ZZ) jen s nemocnými lidmi; 3) sestra, která pracuje v terénu (mimo ZZ) jen se starými lidmi; 4) 
nevím, nikdy jsem tento pojem neslyšel/a 

Vnímání pojmu „komunitní sestra“ je u lékařů a sester v podstatě shodné. Více než 3/4 

respondentů z obou cílových skupin vnímá komunitní sestru jako někoho, kdo pracuje 

v terénu (mimo zdravotnické zařízení) se zdravými i nemocnými lidmi. Jen necelá 1/10 lékařů 

a sester nemá o tomto pojmu jasno a neví, co si pod ním má představit. Další cca 1/10 se 

domnívá, že jde o sestru, která pracuje v terénu jen s nemocnými lidmi, jen minimum si 

myslí, že jde o sestru, která se stará o staré lidi. 

Vnímání tohoto pojmu je uvnitř jednotlivých skupin (lékařů i sester) v zásadě homogenní a 

z hlediska analýz zpracovaných na základě druhého stupně třídění nebyly zjištěny žádné 

statisticky významné souvislosti mezi názory na tuto otázku a jednotlivými 

sociodemografickými znaky. 

Jedním z klíčových momentů výzkumu byla skutečnost, nakolik odborná a laická veřejnost 

pociťuje potřebu působení sester v komunitní péči a zda toto působení pokládají vůbec za 

možné. Vzhledem k tomu, že laická veřejnost nemá přesnou představu o podstatě působení 

sestry v komunitní péči, byl její názor na tuto otázku zjišťován prostřednictvím projektivní 

otázky. Její znění bylo následující: „V zahraničí sestry běžně pracují samostatně v terénu, 

v prostředí, kde lidé žijí (rodina – domov, škola, zaměstnání), uskutečňují návštěvní službu. 

Poskytují specifickou péči dětem, rodinám, seniorům, zdravotně postiženým a jejich 

příslušníkům. Důležitou úlohou je vyhledávání a práce s rizikovými skupinami obyvatel. 

Pečují o člověka od narození, ale také v době, kdy jeho život končí. Myslíte, že je možné, aby 
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sestry u nás takto samostatně působily? 1) určitě ano; 2) spíše ano; 3) nevím; 4) spíše ne; 5) 

určitě ne“. 

29,4%

32,9%

26,7%

9,5% 1,5%

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO NEVÍM SPÍŠE NE URČITĚ NE

 
Graf 2 Názor občanů na samostatné působení sester v komunitní péči N = 2022 

Názor občanů České republiky na možnost samostatného působení sester v komunitní péči je 

poměrně jednoznačný. Většina (62,3 %) z nich je spíše nebo určitě přesvědčena o tom, že by 

sestry mohly v České republice v komunitní péči samostatně působit, dalších 26,7 % nemá na 

tuto záležitost jasný názor. Jen 11,0 % občanů České republiky je spíše nebo určitě toho 

názoru, že by sestry samostatně působit v komunitní péči neměly. 

Vyhraněnější názor na tuto otázku mají ženy, které by samostatné působení sester přivítaly, 

muži častěji nemají v této otázce jasno a volí odpověď „nevím“. 

Důležitým předpokladem zavedení funkce komunitní sestry a jejího uplatnění v praxi je 

znalost možných překážek, které realizaci samostatné péče komunitních sester brání. 

Pro větší přehlednost a stanovení pořadí a významu jednotlivých překážek v samostatné péči 

komunitních sester byl pro každou z nich vypočítán index (vážený aritmetický průměr) a na 

základě jeho hodnoty zpracováno pořadí překážek dle důležitosti, kterou jim odborná i laická 

veřejnost přisuzuje. Platí, že čím nižší je hodnota průměru, tím větší váha je překážce 

přisuzována. 
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Tabulka 1 Pořadí překážek v realizaci samostatné péče komunitních sester dle důležitosti, kterou jim 

přisuzuje odborná a laická veřejnost 

 PRŮMĚR POŘADÍ 

  LÉK. SEST. OBČ. LÉK. SEST. OBČ. 

Nejasnosti financování 1,297 1,373 1,482 1. 1. 1. 

Finanční zátěž 1,355 1,426 1,488 2. 2. 2. 

Obtížná spolupráce se zdravotními pojišťovnami 1,392 1,442 1,512 3. 3. 3. 

Otázka legislativy - uzákonění 1,429 1,451 1,610 4. 4. 4. 

Ustanovení kompetencí sester v ČR 1,480 1,470 1,671 5. 5. 5. 

Otázka zaměstnavatele 1,665 1,640 1,759 6. 6. 8. 

Dnešní uzavřené rodiny, které odmítají vstup do 
domácnosti 1,689 1,645 1,713 7. 7. 7. 

Neochota ke změnám 1,752 1,715 1,711 8. 8. 6. 

Nedostupnost vzdělání pro komunitní sestry 1,864 1,894 1,987 9. 11. 13. 

Nedůvěra ve schopnosti sester ze strany laické 
veřejnosti 1,929 1,950 1,885 10. 13. 11. 

Překrývání kompetencí s kompetencemi lékaře 1,950 1,741 1,874 11. 9. 10. 

Nespolupráce mezi odborníky 2,030 1,822 1,849 12. 10. 9. 

Nezájem odborníků 2,107 1,939 1,944 13. 12. 12. 

Nedostatečné zkušenosti sester 2,169 2,325 2,229 14. 15. 15. 

Nedůvěra ve schopnosti sester ze strany odborné 
veřejnosti 2,197 2,045 2,044 15. 14. 14. 

Nezájem sester o navýšení kompetencí 2,273 2,375 2,234 16. 16. 16. 

Ve všech skupinách se na prvních pěti místech ve shodném pořadí umístily tyto překážky: 

nejasnost financování, finanční zátěž, obtížná spolupráce se zdravotními pojišťovnami, otázky 

legislativy - uzákonění a ustanovení kompetencí sester v ČR. Všechny skupiny se shodují i na 

dalších třech překážkách, kdy jejich pořadí u lékařů a sester je shodné, u občanů je 

pozměněné. Jde o otázku zaměstnavatele, skutečnost, že dnešní uzavřené rodiny odmítají 

vstup do domácnosti a obecnou neochotu ke změnám. I těmto překážkám je ve všech cílových 

skupinách přikládána důležitost. 

Otázky finanční povahy považuje odborná i laická veřejnost za hlavní překážku v realizaci 

samostatné péče komunitních sester. V této souvislosti bylo rovněž zjišťováno v cílových 

skupinách, reprezentujících odbornou veřejnost, kdo by měl být odpovědný za financování 

práce sester v komunitní péči. 
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Graf 3 Zdroje financování práce komunitních sester (v %) N = 1007 (lékaři); N = 1005 (sestry) 

Legenda - 1) stát; 2) kraj; 3) město; 4) zdravotnické zařízení; 5) pacient; 6) organizace, ve které pracuje; 7) jiný 
názor. 
Lékaři i sestry se shodují v tom, že činnost komunitních sester by měl financovat především 

stát (54,0 % lékařů a 52,5 % sester). Tento názor jednoznačně ve sledovaných cílových 

skupinách převládá. Menší část respondentů si myslí, že financovat činnost těchto pracovníků 

by měla organizace, ve které pracují (12,8 % lékařů a 18,2 % sester). Třetím nejrozšířenějším 

názorem je financování krajem (13,6 % lékařů, 10,8 % sester), jiné názory jsou zastoupeny 

méně. 

Závěr 

K hlavním důvodům, které vedou v posledních letech k větší potřebě komunitní péče lze 

počítat jednak stárnutí populace, měnící se struktura rodiny, rozvoj techniky v terénní péči a 

to, že pacienti již nejsou pasivními příjemci, ale spolupracují a jsou mnohem lépe 

informováni. 

Mezi role sester v rámci komunitní péče podle Světové zdravotnické organizace patří nejen 

poskytování přímých zdravotních služeb obyvatelstvu, tedy vlastní ošetřovatelské intervence, 

ale také koordinace zdravotní a sociální péče, včetně vyhledávání rizikových osob, zejména 

seniorů, identifikace ohrožených skupin v komunitě, příprava vhodných preventivních progra-

mů a jejich realizace v komunitě (prevence zneužívání návykových látek u dětí v rámci škol či 

programy pro podporu kojení v rámci komunity) či poradenská činnost pro jedince a rodiny 

v rámci podpory zdravého životního stylu (Světová zdravotnická organizace 2000, 2003). 

Na základě analýzy výsledků šetření lze konstatovat zájem odborné i laické veřejnosti o 

komunitní ošetřovatelství. Právní nástroje regulace výkonu povolání komunitní sestry jsou již 

připraveny. Byly vytvořeny podmínky pro rozvoj nového oboru specializačního vzdělávání - 

komunitní sestry. Z nařízení vlády číslo 463/2004 Sb. stanovující druhy specializačního 
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vzdělávání pro všeobecné sestry a porodní asistentky vyplývá možnost specializovat se v 

oblasti komunitní péče. Vyhláškou MZ ČR č. 424/2004 Sb., která navazuje na zákon č. 

96/2004 Sb., jsou konkretizovány činnosti všeobecných sester a porodních asistentek v oblasti 

komunitní péče. Co však není připraveno, je finanční zabezpečení implementace komunitního 

ošetřovatelství do systému zdravotnictví (Bártlová, 2009). Odborná i laická veřejnost se ve 

značné míře shodují v hodnocení závažnosti překážek, které brání v realizaci samostatné péče 

komunitních sester. Za nejzávažnější z nich pak považují otázky finanční povahy a problémy 

ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami (Tóthová, Bártlová, Prošková 2010). Vzhledem 

k tomu, že se jedná o činnosti zdravotní-ošetřovatelské, domníváme se, že je třeba, aby je 

zabezpečoval stát event. za spoluúčasti krajů. 

Na základě analýzy výsledků šetření, jednání se zástupci krajů a pojišťoven a na základě 

srovnávací analýzy komunitní péče ve vybraných zemích EU doporučujeme: 

1) Pokračovat ve výzkumu komunitní ošetřovatelské péče, zaměřit se především na finanční 

nákladovost tohoto problému a větší provázanost mezi zdravotní a sociální službou. 

2) Pokračovat v jednání s politiky, představiteli ministerstva zdravotnictví, ministerstva 

práce a sociálních věcí, aby se ve strategickém plánování rozvoje zdravotnictví počítalo 

s implementací komunitní ošetřovatelské péče. 

3) Jednat s předsedou komise Rady asociace krajů pro zdravotnictví ČR ohledně možností 

začlenění sestry v komunitní péči v rámci regionů. 

4) Realizovat pracovní semináře v rámci krajů o možnostech začlenění sestry do komunitní 

ošetřovatelské péče. 

5) Apelovat na plátce pojišťoven s tím, že v nejlepším zájmu uživatelů by měly být finanční 

zdroje přeneseny ze stávajících institucí do provozní služby v komunitě. 

6) Dostat informace až k pacientovi. V zájmu zajištění informovanosti by mělo být 

zvyšováno povědomí široké veřejnosti a těch, kteří rozhodují a ovlivňují veřejné mínění. 

V rámci opatření byly vytvořeny rámcové standardy ošetřovatelské péče, a to v následujících 

oblastech: 

• Domácí péče v komunitním ošetřovatelství 

• Hospicová péče v komunitním ošetřovatelství 

• Komunitní ošetřovatelská péče o duševně nemocné 

• Komunitní ošetřovatelská péče o staré občany 

• Komunitní ošetřovatelská péče v prevenci pracovních rizik 

• Komunitní ošetřovatelská péče o děti 

• Komunitní ošetřovatelská péče v porodní asistenci 
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Domníváme se, že v době ekonomické krize, kdy stále probíhá transformace českého 

zdravotnictví a hledají se finanční zdroje, je komunitní péče výzva všem politikům, neboť ve 

vyspělých zemích jsou sestry a porodní asistentky považovány za nejdůležitější zdroj pro 

zajištění reformních strategií v souvislosti s transformací nemocnic, zkracováním doby 

hospitalizace a především s rozvojem komunitní péče. V řadě států Evropské unie, kde systém 

komunitní péče je realizován, pracují sestry v komunitách, které jejich služby vyžadují a plně 

využívají. Jejich práce je orientována na primární, sekundární i terciální prevenci, a provází 

jedince po celý jeho život od narození až po smrt. Tyto sestry pracují v prostředí, které je 

jedinci bezprostředním a to je domov, zaměstnání, škola. Tento typ péče není systematicky a 

jednotně v ČR poskytován, přičemž jeho zavedení z odborného hlediska nic nebrání a 

odborná i laická veřejnost tento typ péče považuje za vhodný. 
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Súhrn 

Náročnosť práce zdravotníckej profesie si požaduje nielen fyzickú, ale i psychickú 

pripravenosť a zdatnosť. Autorka sa zameriava na pripravenosť na povolanie, na spôsoby 

zvládania stresových situácií, na agens, ktoré vplývajú na psychiku. Stratégiou je poukázať na 

možnosť riešenia psychickej záťaže v na dodržiavanie zásad psychohygieny. 

Kľúčové slová: Zdravotnícka profesia - Pripravenosť - Povolanie - Psychika - Prevencia. 

 

Úvod 

„Profesia sestry je pomáhajúcim povolaním, v ktorom sa jeho náročnosť prejavuje v oblasti 

fyzickej, duševnej a emocionálnej a z pohľadu prípravy na povolanie a zvládnutie 

profesionálneho výkonu patrí medzi najnáročnejšie povolania. Byť sestrou znamená byť činná 

v oblasti, v ktorej je kontinuálne vzdelávanie nutnosťou a zároveň aj individuálnym 

predpokladom pre každého, kto sa chce etablovať a pôsobiť v tejto pomáhajúcej profesii. 

Uplatnenie sa v ošetrovateľskom povolaní je podmienené aj psychickými vlastnosťami jedinca 

a osobnostnými rysmi“ (Ilievová, 2009a, s. 4). Každodenný stres a veľký tlak na psychiku sa 

môže odraziť negatívne tak vo vzťahu k sebe, ako aj k pracovnej činnosti. Plnenie tejto 

dôležitej úlohy si vyžaduje od nás primerané teoretické vedomosti, profesionálne správanie a 

kladné morálne i charakterové kvality každého zdravotníckeho pracovníka (Botíková, 2009). 

Zdravotnícka profesia sa zakladá na interakcii s pacientom. Vo všeobecnom meradle platí, že 

osobnostné kvality človeka predurčujú, ako bude nadväzovať vzťahy so svojim okolím, či 

komunikáciou prispeje k atmosfére dôvery, prípadne naopak, ju bude brzdiť. Prístup a 

komunikácia sestry zanecháva v pacientovom prežívaní odozvu, ktorá môže byť o to silnejšia, 

o čo je pacientova zraniteľnosť väčšia. V prípade ak pacient vzhľadom na svoj zdravotný stav, 

situáciu, prežíva úzkosť, neistotu, strach, vtedy je vhodná atmosféra bezpečia, porozumenia a 

podpory. V prípade chýbania, jeho úzkosť môže narastať a to sťažuje proces ozdravovania 

(Ilievová, 2009). 
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Vlastný text 

V novom tisícročí prebehne mnoho zmien v znamení modernizácie a príprav zdravotníckeho 

záchranného systému na problematiku terorizmu a problematiku zvládania psychickej 

náročnosti profesie (Hlaváčková, 2005). V súčasnosti v Slovenskej republike neexistuje 

jednotné organizovanie kurzov zamerané na psychickú pripravenosť a zvládanie záťažových 

situácií, čo je veľkou škodou nielen pre urgentnú zdravotnú starostlivosť, ale i pre 

ošetrovateľstvo. Je to pre nás výzvou do budúcnosti. Organizovanie psychologických služieb 

sa zatiaľ vykonáva v Krajských operačných strediskách (KOS) počas a po psychicky 

náročných situáciách. Pri zvládaní, ťažkých životných situácií, ktoré v nás vyvolávajú stres a 

napätie, nejde iba o postupy, ktoré použijeme v boji so stresom. Do boja vstupuje 

i skutočnosť, akí sme a akú máme osobnostnú charakteristiku. V živote sa stretávame so 

situáciami, ktoré sú ťažko zvládnuteľné, môže sa to vyskytovať ako v medicíne, tak i v iných 

odboroch, vtedy je dôležité prejaviť resilienciu (nezlomnosť, húževnatosť, elasticitu, 

nezraniteľnosť). „Osobnou rezistenciou“ môžeme vyjadriť mieru elasticity, húževnatosti, 

nezlomnosti, schopnosti rýchle sa spamätať po ranách, ktoré sme dostali v priebehu života. 

Osobná rezistencia je individuálna schopnosť zvládnuť čo najrýchlejšie a najúčinnejšie 

stresovú, prípadne distresovú reakciu. Pre zvládanie ťažkých situácií v osobnej 

psychohygiene je vhodná: relaxácia, prechádzky, správne dýchanie, uvoľňovanie svalov, 

ventilovanie emócií, klasické relaxačné cvičenia, autogénne relaxačné tréningy podľa 

profesora Schultza, profesora Reicha, Jacobsonovej progresívnej relaxácie (Křivohlavý, 

2010). Pri prevencii následkov hromadnej záťaže je potrebné, aby sa profesionáli mohli bez 

pocitov viny či zlyhania obrátiť na odborníkov, ktorí sú skúsení pre oblasť duševného zdravia 

a taktiež i na „peerov,“ kolegov ktorí absolvovali výcvik pre poskytovanie pomoci prvej 

psychologickej starostlivosti v rámci debriefingu alebo defusingu. Zvládať záťaž prameniacu 

na traumatických udalostiach, mimoriadnych udalostiach (Critical Incident Stress 

Management - CISM) súčasne tvorí systém preventívnych i intervenčných techník. Ich 

cieľom je udržanie, obnova psychickej rovnováhy profesionálov po náročných zásahoch, 

využitie ma preventívny i ozdravujúci charakter. Základné prvky systému tvoria vyškolení 

pracovníci „peeri“ (ang. slovo peer - rovný, druh), spolupráca s odborníkmi pre duševné 

zdravie s poznatkami profesionálnej problematiky. Základom je koordinácia pri rozhodovaní 

a indikácii typov intervencie pri mimoriadnej udalosti. Systém posttraumatickej starostlivosti 

je celosvetovo uznávaný a využíva sa hlavne u záchranárov, v zložkách polície, HaZZ, v 

armáde (Bratská, 2008a). Podľa Berryovej (2009) je kľúčom k úspechu naučiť sa efektívne 

zvládať záťaž, a nie snaha o jej elimináciu. Výstižne uvádza Křivohlavý (1994; 2010), že 
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medzi techniky zvládania záťaže patrí: asertivita, komunikačné zručnosti, efektívne 

využívanie času, jogová relaxácia, meditačné techniky, Jacobsonova progresívna relaxácia, 

Schultzov autogénny tréning, relaxácia pomocou biologickej spätnej väzby a iné. 

K technikám patrí „trojboj“: spoznanie a eliminovanie stresorov, relaxácia, zvýšenie odolnosti 

voči stresu. Individuálne poskytovanie psychologických služieb (klinických, zdravotných, 

poradenských) je zamerané na zdokonaľovanie schopností jednotlivca, posilňovanie jeho 

zdrojov a na pomoc zmeniť jeho situáciu. Na individuálnej báze sa robí tiež organizovaný 

výcvik, ktorý pomáha tým, že sa ľudia učia jednak uvedomovať si príznaky stresu a prerušiť 

chovanie v okamihu, kedy nastáva stresová reakcia, jednak schopnostiam aktívneho zvládania 

stresu (coping). Tieto techniky zvládania zahŕňajú napríklad asertivitu, komunikačné 

zručnosti, efektívne využívanie času. Odborníci zaoberajúci sa problematikou stresu 

vypracovali mnoho techník a postupov, ktoré sú nápomocné na ceste znižovania, prípadne 

odbúravania pôsobenia stresu (Křivohlavý, 1994). Veľký problém predstavuje psychická 

oblasť prežívania zdravotníckej profesie a psychosomatického pôsobenia na organizmus 

človeka. Vo veľkom počte výskumov sa jednoznačne prejavuje fakt, že zdravotníci, ktorí 

trávia väčšinu pracovnej doby v kontakte s pacientmi, sú viac neurotickejší, než tí, ktorí s 

nimi nie sú v kontakte (výskumníci, laboranti, fyzioterapeuti atď.). V západných krajinách je 

z medicínskych štatistík nižšia morbidita v porovnaní s inými profesiami, avšak je viac 

suicídií. Vysoké nároky sú na dlhodobú pamäť, zodpovednosť, stres z intenzívnej 

starostlivosti. Psychická záťaž vyplývajúca z rizika ohrozenia zdravia druhých vzniká na 

základe potreby trvalo dodržiavať bezpečnostné pravidlá (Onderková, 2009). Rozvoj vedy 

priniesol mnoho nových diagnostických i liečebných postupov, avšak i etických otázok a 

problémov spojených so starostlivosťou o kriticky chorých. V popredí sú vždy etické 

princípy: princíp beneficiencie, princíp non-maleficiencie, princíp autonómie, princíp 

rešpektovania zákona. Princíp beneficience: konanie v záujem chorých, ochrana života, 

ochrana zdravia, úľava od utrpenia, bolesti, obnova alebo korekcia poškodených orgánov, 

zlepšenie kvality života. Princíp non-maleficiencie je princípom nikdy nepoškodiť chorého 

„primum non nocere“. Princíp autonómie, kde by lekári nemali mať právo rozhodovať za 

pacienta schopného rozhodovať samého za seba bez jeho súhlasu „voluntas aegroti suprema 

lex“, vyjadrenie rešpektu lekára k osobe a autonómii človeka. V intenzívnej medicíne je 

otázka súhlasu chorého s liečbou problematická (Černý, 2003). Jobánková (2003) uvádza, že 

osobné prežívanie člena záchranného tímu môže byť silne stresujúce, pokiaľ je unášaný 

dramatickosťou situácie a je si vedomí svojej nedostatočnej odbornej, prípadne technickej 

vybavenosti. Môže sa cítiť i nekompetentný k určitým zákrokom. Stresové situácie môžu 
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viesť k dezorganizácii správania, neefektívnosti správania voči okoliu. Na intenzite pridáva 

i emocionálne správanie, môže sa vytratiť i schopnosť účinne sa správať. Záchranár by mal 

mať efektívne verbálne i neverbálne správanie, vysokú mieru sebakontroly, nadhľad nad 

krízovou situáciou. Huges et al. (2010) uvádzajú, že v oblastiach, kde sa veľké katastrofy 

vyskytujú zriedka, je menšia možnosť na získavanie skúseností a chápania katastrof, horší 

prístup ku správaniu a poradenstvu, podpore. Odporúčajú z realizovaného výskumu 

využívanie vyškolených zdrojov a vykonávať školenia. Výstižne uvádzajú autori Buriánková, 

Ryba (2009), že cieľom psychosociálnej intervenčnej služby (PIS) v Českej republike je 

podpora a starostlivosť o zamestnancov. V Českej republike sa zostavila skupina, ktorej 

cieľom je priama realizácia systému poskytovania psychosociálnych intervenčných služieb 

zamestnancom ZZS v prípadoch, kedy budú zasiahnutí psychickou záťažou a potrebujú 

hovoriť o tom. Skupinu tvoria profesijní kolegovia tzv. peeri. Peeri rozumejú práci 

v záchrannej zdravotnej službe viac ako odborník na duševné zdravie. Peer je ako psychológ 

v zmysle externého pracovníka pre vykonanie psychotestov. Psychológ robí peerom 

supervíziu. Profesionáli tak majú možnosť, obrátiť sa na kolegov, ktorí majú: „uši ochotné 

počúvať, srdce pripravené porozumieť“. Peeri sú v pohotovosti na mobilných telefónoch a 

pripravení ísť tam, kde ich budú potrebovať. Možnosťou je i schôdzka s peerom. Snahou 

psychosociálnej intervenčnej služby je podporiť kolegov a uľaviť od zaťažujúcich situácií, 

s ktorými je ešte ťažšie pracovať v bežnej službe, v prípadoch mimoriadnych udalostí, taktiež 

i pomoc civilnému obyvateľstvu (Buriánková, Ryba, 2009). Vzdelávanie v Číne sestry tvoria 

najväčšiu skupinu zdravotnej starostlivosti, ich pripravenosť reagovať na katastrofy a 

podieľať sa na pripravenosti i zotavení je dôležitá pre spoločnosť a jej odolnosť voči 

katastrofám. Zvyšuje sa budovanie kapacít u všetkých zdravotných sestier s vedomostnou 

základňou a taktiež i zručnosťami pri reakciách na rôzne katastrofy. Na základe ICN 

(International Council of Nurses) rámca katastrofických sesterských kompetencií a 

globálnych štandardov pre inicializáciu edukácie v katastrofickom ošetrovateľstve a pôrodnej 

asistencii bol vyvinutý vzdelávací program s názvom „Úvod do katastrofického 

ošetrovateľstva.“ Obsahuje štyri metódy: akčné učenie, problémové učenie, zručnostné 

školenie, prednášky (Pang, Chan, Cheng, 2009). Existuje argument, že podľa štúdií a 

skúseností systému Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS) je na mieste úrazu 

pri ťažkých zraneniach výhodnejšia prítomnosť paramedika ako lekára. Tento systém je 

využívaný z vojenského hľadiska, jeho prínosom je jednoduchosť, stanovenie priorít (Knor, 

2004). Vzdelávanie v USA: Z obáv bioterorizmu a nedostatkov pri hromadných nešťastiach 

boli zdravotnícki pracovníci zaradení do kategórie záchranárov v teréne. Medzinárodná 
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sesterská (INCMCE) bola založená na strategické plánovanie a vzdelávanie sestier. Vytvorila 

štúdiu na zistenie typov a úrovní vzdelávacích programov na katastrofy. Štúdia poukazuje na 

to, že až 75 % respondentov sa domnievalo, že sesterské fakulty nedostatočne pripravili 

študentov v oblasti riadenia katastrof (Weiner, Irwin, Trangenstein, Gordon, 2005). V USA 

predstavujú sestry najväčší sektor pracovníkov zdravotnej starostlivosti v rámci USA a budú 

s istotou v prvej línii akejkoľvek reakcie na mimoriadne udalosti. V rámci pripravenosti 

krajiny všetky sestry musia mať základne vedomosti o katastrofe ako o vede. Patria sem 

znalosti ako: definície a klasifikácie systémov pre katastrofy, katastrofy a epidémie, 

mimoriadne udalosti a pripravenosť na katastrofy, reakcie na katastrofy, vedomosti 

a zručnosti, rýchle posúdenie katastrofy, triedenie, dekontaminácia, ochranné prostriedky, 

hodnotenie rizík, identifikácia nebezpečenstva, reakcie na katastrofy a havarijná pripravenosť. 

V minulosti boli napr. pri bioterorizme prioritou vláda a vládne subjekty. V súčasnosti systém 

zdravotnej starostlivosti zahŕňa do vzdelania všetkých pracovníkov, nakoľko to bolo 

prekážkou v neschopnosti efektívne riešiť tieto situácie. Sestry túto možnosť prijali 

s nadšením. Pripojilo sa niekoľko ošetrovateľských univerzít v USA, ktoré majú osvedčenia 

pre vzdelávanie na reakcie ohrozenia verejného zdravia, prírodné katastrofy, hromadné 

nehody. Vo Walese a v Írsku sú on-line vzdelávania, univerzity sú spojené s polytechnickou 

univerzitou vo Fínsku, ponúkajú certifikáty pre postgraduálne a magisterské vzdelávanie pre 

študentov rozličných národov ako i profesií. Vo sveste existujú Univerzitné prípravné 

programy na predmetnú problematiku (Veenema, 2006). Návrhy na vytvorenie akademických 

stredísk pre koordináciu boli vytvárané od r. 2002. Hlavné oblasti zamerania sú: záchranári 

v teréne, koordinácia miestnych a federálnych činností, benchmark, účinnosť programu, 

určenie osvedčených postupov reakcia na teroristické útoky. Programy sa zameriavajú na dve 

oblasti: na prednemocničnú oblasť a nemocničnú oblasť (Veenema, 2006). Podľa Šeblovej 

(2004) je dôležité, aby sa zjednotila terminológia, definovali obsahy pomoci, profil 

pracovníka, nároky na výcvik a zaradenie do systému i financovanie. Je dôležité 

psychosociálnu pomoc legislatívne ošetriť. Morgan (2010) sa zaoberal vo svojej publikácii 

zostavením manuálu, potrebným pre výučbu v psychosociálnej podpore v každodennej praxi. 

Zdôrazňuje, že psychosociálna podpora je neoddeliteľnou súčasťou všetkých ľudí, 

odborníkov, detí, študentov, učiteľov, organizácií. Bez ohľadu na to, či žijú v situáciách 

pokoja alebo uprostred tragédií, chaosu, okamžitých alebo mimoriadnych situácií. Venuje sa 

i vzdelávaniu učiteľov pre mimoriadne situácie na viacero tematických okruhov v súlade 

s medzinárodnými usmerneniami a odporúčaniami, osvedčenými postupmi z globálnych 

skúseností. V spolupráci s viacerými organizáciami i s IRC - Internacional Recsue 
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Committee/New York uvádza, že „vzdelanie môže zohrať dôležitú a zásadnú úlohu 

v psychosociálnej ochrane detí postihnutých konfliktom“. Manuál slúži pre odborníkov, 

učiteľov, rodičov, deti, študentov, špecialistov, pracovníkov spoločenstiev, pre sociálnych 

pracovníkov, špecialistov, psychológov zaoberajúcimi sa duševným zdravím (Morgan, 2010). 

Podpore a rozvoju efektívnych stratégií zvládania záťaže a obnove zdrojov pre jej 

zvládanie v zdravotníckej profesii by mala byť venovaná zvýšená pozornosť. V našich 

podmienkach v rámci praxe v zdravotníctve je príprava na zvýšenú profesijnú záťaž 

a manažment stresu nedostačujúca. Vzdelávanie je nasmerované hlavne na zvládanie 

pacienta a jeho ťažkostí. Dôraz sa kladie na odborné vedomosti a manuálne zručnosti, 

avšak menej na oblasť komunikácie (Gurňáková, Lukáčová, 2010). V súčasnosti sú 

vedomosti zdravotníckeho personálu o psychologických reakciách a ich zvládaní v 

mimoriadnych situáciách vysoko potrebné, ale zvyčajne nedostatočné (Vargová, 2007). 

V USA bola vytvorená štúdia na zistenie typov a úrovní vzdelávacích programov so 

zameraním na katastrofy. Poukazuje, že až 75 % respondentov sa domnievalo, že fakulty pre 

vzdelávanie v zdravotníckych profesiách nedostatočne pripravili študentov v oblasti riadenia 

katastrof (Weiner, Irwin, Trangenstein, Gordon, 2005). V Európskej únii (EÚ) sa v desiatich 

krajinách realizoval výskum pre oblasť syndrómu vyhorenia zdravotníckych pracovníkov. 

Závažným bolo zistenie, že v skúmanom súbore trpel každý štvrtý respondent vysokým 

stupňom vyhorenia (25,2 %) (Berešová, 2006). V EÚ v roku 2005 bol stres druhým 

najfrekventovanejšie udávaným problémom v súvisiacim s prácou, ktorý postihol 22 % 

zamestnancov (European Agency for Safety and Health at Work, 2007) (Komačeková, 2009). 

V podmienkach Českej republiky sa výskumu venovala a venuje MUDr. Šeblová, PhD.. 

Rozsiahly výskum realizovala v oblasti záťaže, stresu a syndrómu vyhorenia na 

ZZS, možnostiam včasnej diagnostiky, prevencie, terapie od roku 2003 do roku 2007. 

V podmienkach SR sa problematike vybraným zdrojom, prejavom a stratégiám zvládania 

stresu medzi operátormi ZZS venovala v Gurňáková a Beňušková (2009). 

Záver 

Výstižne uvádzajú autorky Gurňáková a Lukáčová (2010), že zdravotnícka profesia je 

záťažová a stresujúca. Najefektívnejší zdravotník je schopný s vedomosťami, schopnosťami 

a možnosťami zvládať stres konštruktívne. Dlhodobé pôsobenie zvýšenej psychickej záťaže 

pri nedostatočných možnostiach obnovy využívaných zdrojov zvládania stresu, vedie veľmi 

často ku nepriaznivým dôsledkom v oblasti kvality života zdravotníckych pracovníkov 

a zhoršeniu kvality pracovného výkonu. Moderná urgentná medicína musí podobne ako 

ostatné medicínske odbory rešpektovať holistický prístup k pacientovi a akceptovať 
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populačný prístup pri zdravotnej starostlivosti pre komunitu. Koordinácia aktivít a možností v 

spolupráci s poskytovateľmi psychosociálnych služieb obetiam mimoriadnych udalostí je 

jednou z mnohých povinností krízového manažmentu záchrannej zdravotnej služby, ktoré sú 

jednou z podmienok obsahu Listiny ľudských práv a slobôd (Hlaváčková, Jansa, 2003). 

Každý človek prežíva stres a záťaž rôzne. V popredí zostávajú nižšie emócie. Vedomie 

postihnutého môže byť znížené, stráca schopnosť správneho hodnotenia situácie. Často je 

prítomný strach, úzkosť, bezmocnosť. Vážne zranený v psychickom rozpoložení môže 

ubližovať fyzicky i verbálne. Každý, kto sa snaží poskytovať pomoc, musí počítať 

i s nečakanými reakciami a správaním zo strany postihnutého i príbuzných (Sollárová, a kol., 

2002). Záchrana ľudského života v rôznych situáciách a prostrediach je činnosť, ktorá 

vyžaduje ľudí telesne a aj psychicky pripravených na vysokej odbornej úrovni. Rozhodujúci 

je postoj i určitý odstup pred krízovými situáciami s ktorými sme denne konfrontovaný. 

Zdravotnícku profesiu dokáže vykonať nielen vedomostne a fyzicky zručný profesionál ale 

v prvom rade psychicky vyrovnaný profesionál. Ľudský život a záchrana ľudského života 

je pre nás všetkých najcennejšia, a preto i zdravotnícka profesia je vysoko cenenou 

a príťažlivo nádhernou profesiou. 
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Súhrn 

Cieľom práce bolo zistiť mieru duševného zdravia u žiakov na 2. stupni základných škôl 

v žilinskom regióne a porovnať s výsledkami obdobného výskumu v košických školách. Do 

výskumu autorov bolo zaradených 406 žiakov  vybraných základných škôl a jedného 8 

ročného gymnázia v žilinskom regióne. Priemerný vek žiakov bol 12,4 roka. K zberu údajov 

sa použili 4 výskumné nástroje: dotazník subjektívnej pohody (GHQ12), škála emocionálnej 

rovnováhy (ABS), škála sebaúcty podľa Rosenberga (SeS) a inventár životných udalostí 

(LEI). Autori porovnávajú svoje výsledky s výsledkami autorov z Ústavu sociálnej medicíny 

LF UPJŠ v Košiciach, ktorí vo svojom projekte, realizovanom v rokoch 1998 - 2000 mapovali 

duševné zdravie na základných školách a jednom 8 ročnom gymnáziu v Košiciach. Tento 

súbor tvorilo 519 detí ich priemerný vek bol 11,5 roka, použité boli rovnaké výskumné 

nástroje až na LEI. 

Porovnanie prinieslo nasledujúce zistenia: Vo vzorke žiakov žilinského regiónu sa ukázala 

nižšia miera duševného zdravia v dotazníku subjektívnej pohody, v škále  negatívnych emócií 

a v škále sebaúcty v porovnaní so žiakmi z Košíc. Naopak, miera duševného zdravia  v škále 

pozitívnych emócií bola vyššia v porovnaní so žiakmi z Košíc. 

Kľúčové slová: Duševné zdravie - Základné školy - Ukazovatele duševného zdravia. 

 

Úvod 

Starostlivosť o duševné zdravie nesporne patrí medzi prioritné úlohy spoločnosti, aby sa 

zachovala produktivita jednotlivcov, harmonický život v rodinách či komunitách a 

zmysluplný život, ktorý v človeku rozvíja kreativitu a aktívnosť (Stempelová, 2009). Väčšina 

európskych krajín si to uvedomila až  v posledných rokoch (Policies and practices..., 2008). 

Duševné zdravie zahŕňa schopnosť sa rozvíjať emocionálne, psychicky, rozumovo, sociálne a 

duchovne (Barry a Jenkins, 2007). Pre duševné zdravie dieťaťa je potrebné zabezpečiť zdravú 

a bohatú emocionálnu pôdu, z ktorej a na ktorej dieťa rastie, vyvíja sa. Okrem prejavovania 

lásky a porozumenia dieťaťu je dôležitý aj spôsob komunikácie. Ak bude dieťa vo vzťahu 

s dospelými nachádzať dostatočné uspokojovanie svojich emocionálnych, ale aj sociálnych 
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a vzdelávacích potrieb, sprístupní sa tak cesta k jeho emocionálnemu rozvoju (Fábiková a 

Miňová, 2008). Približne 450 miliónov ľudí na svete trpí duševnými poruchami. Svetová 

zdravotnícka organizácia uvádza, že u jednej zo štyroch osôb sa počas života vyvinie jedna a 

viac duševných alebo behaviorálnych porúch. V Európskom regióne trpí duševnou poruchou 

približne 2 milióny mladých ľudí a to v rozsahu od depresie po schizofréniu. Celosvetový 

výskyt duševných porúch u detí a adolescentov sa uvádza 20 % a samovražda je treťou 

najčastejšou príčinou smrti  u dospievajúcich (Mental health..., 2005). Počet nových detských 

pacientov v psychiatrických ambulanciách pozvoľna pribúda. Najčastejšou diagnózou, pre 

ktorú sú deti vyšetrované, sú poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom 

v detstve a počas dospievania. Pritom sú chlapci 2-krát častejšie vyšetrovaní ako dievčatá a 

druhou najčastejšou príčinou návštevy psychiatrickej ambulancie boli neurotické, stresom 

podmienené a somatoformné poruchy (Rovný, 2009). Duševné poruchy ovplyvňujú všetky 

vekové kategórie, majú ekonomický dopad na spoločnosť a kvalitu života jednotlivcov a ich 

rodín (Dlouhy, 2004). Nedostatok pozornosti duševnému zdraviu detí a adolescentov môže 

viesť k duševným poruchám s celoživotnými následkami (Caring for children..., 2003). 

Monitorovanie duševného zdravia obyvateľstva má vo všeobecnosti zásadný význam; okrem 

iného poskytuje zásadné údaje o význame duševného zdravia tvorcom politiky, 

zainteresovaným stranám a širokej verejnosti (Mental Health..., 2008). Ak chceme, aby 

spoločnosť bola zdravá duševne aj telesne je potrebné zamerať sa na podporu duševného 

zdravia vrátane rozvíjania a udržiavania duševného zdravia u detí (Stagman a Cooper, 2010). 

Cieľ práce 

Cieľom práce bolo zistiť mieru duševného zdravia (subjektívnej pohody, emocionálnej 

rovnováhy, sebaúcty a životných udalostí) u žiakov na vybraných základných školách 

a jednom 8  ročnom gymnáziu v žilinskom regióne a porovnať s výsledkami obdobného 

výskumu v košických školách. 

Súbor, metodika 

Súbor tvorilo 406 žiakov  6 -tých a 7-mych ročníkov vybraných základných škôl a jedného 8 

ročného gymnázia v žilinskom regióne. Z celkového počtu žiakov bolo  240 dievčat (59,1%) 

a  166 chlapcov (40,9%). Priemerný vek žiakov bol 12,4 roka. Zber dát sa uskutočnil v apríli 

až júni 2010 so súhlasom riaditeľa školy a po písomnom súhlase rodičov. Rozdaných bolo 

829 informovaných súhlasov rodičom. Z toho 416 rodičov súhlasilo s vyplnením dotazníka. 

Žiaci vyplnili dotazník, škály a „inventár“ počas vyučovacej hodiny. 

K zisteniu miery duševného zdravia sa použili štyri výskumné nástroje: 
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Dotazník subjektívnej pohody - GHQ 12 (The General Health Questionnaire, Goldberg 

1972). 12 položkový dotazník zisťujúci subjektívnu pohodu ľudí. Otázky sú zamerané na 

prekonávanie ťažkostí, problémov so spánkom, sebadôvery. Respondent odpovedá na otázky 

týkajúce sa posledných štyroch týždňov. V dotazníku sa hodnotí Likert skóre (GHQc,) rozsah 

sumárneho skóre sa pohybuje od 0 do 36. Vyššie skóre indikuje nižšiu subjektívnu pohodu 

(nižšiu mieru duševného zdravia). Hodnotí sa aj sumárne skóre binárnou metódou (GHQb). 

Rozsah  skóre sa pohybuje od 0 do 12, kde „cut point“ >= 3 indikuje „prípad“. 

Škála emocionálnej rovnováhy - ABS (The Affect Balance Scale, Bradburn 1965). 10 

položková škála, zameraná na 5 pozitívnych a 5 negatívnych emócií. Respondent odpovedá 

na otázky týkajúce sa posledných troch týždňov. Hodnotí sa pozitívne sumárne skóre (ABSp), 

negatívne sumárne skóre (ABSn) a skóre emocionálnej rovnováhy (ABS). Rozsah 

pozitívneho sumárneho skóre (ABSp) je od 0 do 5, vyššie skóre indikuje vyššiu mieru 

pozitívnych emócií (vyššiu mieru duševného zdravia). Rozsah negatívneho sumárneho skóre 

(ABSn) sa pohybuje od 0 do 5, vyššie skóre indikuje vyššiu mieru negatívnych emócií (nižšiu 

mieru duševného zdravia). Skóre emocionálnej rovnováhy sa pohybuje od - 5 do + 5, vyššie 

skóre indikuje prevahu pozitívnych emócií nad negatívnymi (vyššiu mieru duševného 

zdravia). 

Škála sebaúcty podľa Rosenberga - SeS (The Rosenberg self-esteem scale, 1965). 10 

položková škála  zameraná na hodnotenie sebaúcty. Rozsah sumárneho skóre sa  pohybuje od 

10 do 40, vyššie skóre indikuje vyššiu sebaúctu (vyššiu mieru duševného zdravia). 

Inventár životných udalostí (LEI, Katreniaková et al., 2001) zameraný na životné udalosti 

detí, ktoré sa udiali počas posledného roka. Obsahuje 14 pozitívnych a 14 negatívnych 

životných udalostí. Hodnotí sa sumárny počet pozitívnych udalostí (LEIp); rozsah je od 0 do 

14, kde vyšší počet indikuje viac pozitívnych udalostí. Ďalej sa hodnotí sumárny počet 

negatívnych udalosti (LEIn), rozsah sa pohybuje od 0 do 14, vyšší počet indikuje viac 

negatívnych udalostí a napokon sa hodnotí sumárny počet životných udalostí (SŽU), rozsah 

od - 14 do + 14, vyšší počet indikuje prevahu pozitívnych udalostí nad negatívnymi. 

Výsledky a interpretácia 

V Tab.1 uvádzame zistené hodnoty miery duševného zdravia (subjektívnej pohody, 

emocionálnej rovnováhy, sebaúcty a životných udalostí) u žiakov  vybraných základných škôl 

a jedného 8  ročného gymnázia v žilinskom regióne, v Tab. 2 hodnoty miery duševného 

zdravia zistené v košickom regióne, kde boli použité rovnaké výskumné nástroje až na LEI. 
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Tab. 1 Miera duševného zdravia žiakov v žilinskom regióne 
 n priemer SD min max 

GHQc 406 10,51 5,89 0 35 
GHQb 406 2,46 2,77 0 12 

ABSp 406 3,39 1,11 0 5 
ABSn 406 1,83 1,36 0 5 

ABS 406 1,56 1,90 -5 5 

SeS 406 27,21 4,31 14 40 

LEIp 406 8,09 2,18 1 13 
LEIn 406 4,12 2,33 0 14 

SŽU 406 3,98 3,17 -8 12 
 GHQc - dotazník subjektívnej pohody- Likert skóre, GHQb- dotazník subjektívnej pohody - skóre binárna 
metóda, ABSp –škála emocionálnej rovnováhy - pozitívne emócie, ABSn - škála emocionálnej rovnováhy- 
negatívne emócie, ABS- skóre emocionálnej rovnováhy  SeS- škála sebaúcty, LEIp - inventár životných 
udalostí- pozitívne udalostí, LEIn - inventár životných udalostí - negatívne udalosti, SŽU- sumár životných 
udalostí, n – absolútny počet žiakov, SD – smerodajná odchýlka, min a max - rozsah sumárneho skóre pre 
jednotlivé škály 
Tab. 2 Miera duševného zdravia žiakov v košíckom regióne (Katreniaková a Kovářová, 2002) 

 n priemer SD min max 

GHQ12 444 8,69 4,72 0 30 

ABSp 437 3,35 1,10 0 5 

ABSn 438 1,36 1,21 0 5 

ABS 432 2,00 1,73 -4 5 

Ses 452 27,79 3,84 14 38 
GHQ12 - dotazník subjektívnej pohody, ABSp –škála emocionálnej rovnováhy - pozitívne emócie, ABSn - škála 
emocionálnej rovnováhy- negatívne emócie, ABS – skóre emocionálnej rovnováhy, SeS- škála sebaúcty, n – 
absolútny počet žiakov, SD – smerodajná odchýlka, min a max - rozsah sumárneho skóre pre jednotlivé škály 
 

U žiakov v žilinskom regióne sa dotazníkom subjektívnej pohody zistilo Likert skóre (GHQc) 

10,51 (SD ± 5,89), skóre binárnou metódou (GHQb) bolo 2,46 (SD ± 2,77). V škále 

emocionálnej rovnováhy sme vyhodnocovali pozitívne sumárne skóre (ABSp), ktoré bolo 

3,39 (SD ± 1,11). Negatívne sumárne skóre (ABSn) bolo 1,83 (SD ± 1,36). Výsledné skóre 

emocionálnej rovnováhy (ABS) vyšlo 1,56 (SD ± 1,90). V škále sebaúcty (SeS) sa 

zaznamenalo priemerné skóre 27,21 (SD ± 4,31). V inventári životných udalostí sme 

zaznamenali u pozitívnych životných udalostí priemerné skóre 8,09 (SD ± 2,18) 

a u negatívnych priemerné skóre 4,12 (SD ± 2,33). Skóre sumárneho počtu životných udalostí 

vyšlo 3,98 (SD ± 3,17). 

Na porovnanie vlastných výsledkov sme v dostupnej literatúre nenašli relevantné údaje až na 

jednu výnimku: v priebehu rokov 1998 - 2000 bol na Slovensku pracovníkmi Ústavu sociálnej 

medicíny LF UPJŠ v Košiciach realizovaný projekt „Podpora duševného a emocionálneho 
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zdravia v rámci ENHPS“. Cieľom práce bolo mapovať duševné zdravie detí. Vzorku tvorilo 

519 detí zo základných škôl a jedného 8 ročného gymnázia v Košiciach. K zisteniu boli 

použité výskumné nástroje dotazník subjektívnej pohody - GHQ12, škála emocionálnej 

rovnováhy - ABS a škála sebaúcty podľa Rosenberga - SeS (Katreniaková a Kovářová, 2002). 

Porovnanie výsledkov hodnôt miery duševného zdravia žiakov vybraných škôl v žilinskom a 

košickom regióne prinieslo nasledujúce zistenia: 

Likert skóre v dotazníku subjektívnej pohody žiakov žilinského regiónu bolo 10,41 u žiakov 

z Košíc 8,69. Vyššie skóre indikuje nižšiu mieru subjektívnej pohody. V škále pozitívnych 

emócií (ABSp) mali žiaci zo žilinského regiónu priemerné skóre 3,39 žiaci z Košíc 3,35. 

Vyššie skóre indikuje vyššiu mieru pozitívnych emócií. V škále negatívnych emócií (ABSn) 

bolo priemerné skóre žiakov zo žilinského regiónu 1,83 žiakov z Košíc 1,36. Vyššie skóre 

indikuje vyššiu mieru negatívnych emócií. Výsledné priemerné skóre emocionálnej 

rovnováhy (ABS) u žiakov zo žilinského regiónu bolo 1,56 u žiakov z Košíc 2,00. Vyššie 

priemerné skóre indikuje vyššiu mieru emocionálnej rovnováhy. V škále sebaúcty sa zistilo 

priemerné skóre u žiakov zo žilinského regiónu  27,21  u žiakov z Košíc 27,79. Vyššie skóre 

indikuje vyššiu mieru sebaúcty. 

Zistené rozdiely jednotlivých hodnôt miery duševného zdravia žiakov vybraných škôl v 

žilinskom a košickom regióne  vyžadujú hlbšiu analýzu spolu so zohľadnením viacerých 

faktorov (napríklad pohlavie, typ rodiny, sociálna skupina, charakter životných udalostí 

a pod.) na význam ktorých poukazujú práce viacerých zahraničných autorov (Collishaw et. 

al., 2004, Harland et.al., 2002). 

Záver 

Vo vzorke žiakov žilinského regiónu sa ukázala nižšia miera duševného zdravia v dotazníku 

subjektívnej pohody, v škále negatívnych emócií a v škále sebaúcty v porovnaní so žiakmi z 

Košíc. Naopak, miera duševného zdravia v škále pozitívnych emócií bola vyššia v porovnaní 

so žiakmi z Košíc. 

Naše výsledky rozširujú poznatky o duševnom zdraví slovenskej populácie detí. Zistené 

hodnoty ukazovateľov miery duševného zdravia  môžu po podrobnejšom spracovaní 

a doplnení byť dobrým základom pre ďalší výskum problematiky duševného zdravia detí a 

mladistvých, ktorý by napokon mohol prispieť nielen na vysvetlenie ich príčin, ale aj na 

podporu duševného zdravia a k rozvíjaniu intervencií zameraných na prevenciu duševných 

porúch. 

 

 



43 

Zoznam bibliografických odkazov 

BARRY, M., JENKINS, R. 2007. Implementing Mental Health Promotion. 2007 [online]. 

[cit. 2011-01-10]. Dostupné na internete: http://books.google.sk/books?id=O8F8EIp4-

PAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

BRADBURN, M. N. 1965. The Affect Balance Scale. In Mc Dowell, I. 2006. Measuring 

health: A Guide To Rating Scales and Questionnaires. New York: Oxford University Press, 

2006. 748 s. ISBN 0-19-516567-5. 

Caring for children and adolescents with mental disorders. Geneva: World Health 

Organization, 2003. 27 s. ISBN 92 4 159063 7. 

COLLISHAW, S., MAUGHAN, B., GOODMAN, R. 2004. Time trends adolescent mental 

health. In Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2004, Volume 45, Issue 8, p. 1350- 

1362, 2004 ISSN 0021-9630. 

DLOUHY, M. 2004. Mental Health Care System and Mental Health Expenditures in the 

Czech Republic. In The Journal of Mental Health Policy and Economics, 2004,  roč.4, č. 7, s. 

159-165. ISSN 1099-176X. 

FÁBIKOVÁ, A., MIŇOVÁ, M. 2008. Rozvíjajúci program emocionálnej inteligencie. Každý 

máme svoju hviezdu na nebi. Prešov: Vydavateľstvo ROKUS, 2008. 121 s. ISBN 978-80-

89055-84-5. 

GOLDBERG, D. 1972. The General Health Questionnaire. In MC DOWELL, NEWELL, C. 

1996. Measuring health: A Guide To Scales and Questionnaires New York: Oxford 

University Press. 1996. 523 s. ISBN 0-19-510371-8. 

HARLAND, P., REIJNEVELD, S. A., BRUGMAN, E. et. al. 2002. Family factors and life 

events as risk factors for behavioural and emotional problems in children. In European Child 

and Adolescent Psychiatry, volume 11, number 4, 2002, p. 174 -184 ISSN 1018-8827. 

KATRENIAKOVÁ, Z., KOVÁŘOVÁ, M. 2002. Duševné zdravie detí v mladšom školskom 

veku – možnosti a význam jeho zisťovania. In Československá pediatrie, roč. 57, č. 10, 2002, 

s. 589 – 594 ISSN 0069-2328. 

KATRENIAKOVÁ, Z., KOVÁŘOVÁ, M., VAN DALEN, E. et.al. 2001. Inventár životných 

udalostí (LEI) – príprava a overenie novej mierky pre detskú populáciu. In Československá 

pediatrie, 2001, roč. 56, č. 4, s. 203 – 207. ISSN 0069-2328. 

Mental health of children and adolescents: European Ministerial Conference on Mental 

Health [online]. Helsinki, Finland, 2005. 7 s. [cit. 2011-01-16]. Dostupné na internete: 

http://www.euro.who.int/document/MNH/ebrief14.pdf 



44 

Mental Health in the EU - Key Facts, Figures, and Activities - A Background Paper provided 

by the SUPPORT – project 2008 [online]. [cit.2011-01-14]. Dostupné na internete: 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/background_paper_en.pdf 

Policies and practices for mental health in Europe [online]. World Health Organization, 

Geneva, 2008 [cit. 2011-01-14]. Dostupné na internete: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/96450/E91732.pdf 

ROVNÝ, I. 2009. Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Herba, 2009. 125 s. ISBN 978-80-

89171-60-6 

ROSENBERG, M. 1965. „The measurement of self-esteem“ in society and the adolescent 

self-image. Princeton, New Yersey, 1965, s. 16-319. Citované podľa Katreniaková 

a Kovařová, 2002 

STAGMAN, S., COOPER, J. 2010. Childrens Mental Health. [online]. National Center for 

Children in Poverty, Columbia University, 2010 [cit. 201,10-01-12]. Dostupné na: 

http://www.nccp.org/publications/pdf/text_929.pdf 

STEMPELOVÁ, J. 2009. Národný program duševného zdravia z pohľadu psychológa. In 

Revue medicíny v praxi, 2009, č. 4, roč. 7, s. 423-43 ISSN 1336-202X. 

Kontaktná adresa autora 

Mgr. Petra Dankovičová 

JLF UK v Martine 

Ústav nelekárskych študijných programov 

Malá Hora 5 

036 01 Martin 

Slovenská republika 

dankovicova@jfmed.uniba.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

STRACH A OBAVY U PACIENTA S DIAGNÓZOU HERNIA DISKU 
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Súhrn 

Hlavnou témou práce je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s herniou disku. 

Teoretická časť práce zobrazuje problematiku vertebrogénnych ochorení, z hľadiska etiológie, 

klinickej symptomatológie, diagnostiky, liečby a komplexnej starostlivosti pri hernii disku. 

Tak tiež sa tu venujeme poskytovaniu starostlivosti pacientovi pred, počas a po operácii a to 

sa charakterizuje ako perioperačná starostlivosť poskytovaná v predoperačnom, 

intraoperačnom a pooperačnom období. Zaoberáme sa tu prioritnými problémami a to 

posudzovaním bolesti v perioperačnom období, posudzovaním sebestačnosti tak isto 

v perioperačnom období.. Nemalú pozornosť venujeme intraoperačnej ošetrovateľská 

starostlivosti. Práve v tomto období sa zameriavame na sesterskú diagnózu – strach. V 

pooperačnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s herniou disku, v tomto období sestra 

posudzuje aktuálny bio-psycho-sociálny stav pacienta, jeho potreby a sleduje prejavy 

pooperačných komplikácií. Lepiešová (2005). Praktickú časť práce tvorí výskum, zameraný 

na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti pri vertebrogénnych ochoreniach, na 

zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich  poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov 

s herniou disku, vyžadujúcim si chirurgický zákrok. Hlavným cieľom je zistiť najdôležitejšie 

problémy pacientov s herniou disku v súvislosti s operáciou z ich pohľadu, a následne 

zhodnotiť posudzovanie a riešenie vzniknutých problémov sestrou. Cieľom práce je 

zabezpečiť pacientom s hernia disku, poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Zvláštnu pozornosť venujeme zhodnoteniu sebestačnosti pacienta a určeniu stupňa závislosti 

pri vykonávaní bežných denných aktivít ako i posúdení bolesti, ktoré považujeme za prioritu 

v poskytovaní starostlivosti. Zistili sme, že za najdôležitejší problém pacientov s herniou 

disku je bolesť a narušená sebaopatera, a že sestry pristupujú k problému bolesti častejšie, ako 

k problému narušenej sebaopatery. Dotazníkovou metódou sme získali názory pacientov pre 

a po operácii, i názory sestier k spomínanej problematike. 

Kľúčové slová: Hernia disku - Perioperačná ošetrovateľská starostlivosť – Posudzovanie - 

Posudzovacie škály – Bolesť - Sebestačnosť. 
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Úvod 

Degeneratívne ochorenie chrbtice je jednou z najčastejších príčin zdravotných ťažkostí 

dospelej populácie a jedným z najčastejších dôvodov pracovnej neschopnosti. V súčasnej 

dobe je ale zaznamenaná tendencia ku znižovaniu vekovej hranice. Životná prevalencia je 60 

– 90 %, s ročnou incidenciou asi 5 %. Pri vyšetrení jednoduchou rádiografiou vykazuje 

degeneratívne zmeny na bedrovej chrbtici 95% mužov a 80 až 85% žien vo veku 65 rokov. 

Pri použití MR degeneratívne zmeny na medzistavcovej platničke vykazuje viac než 1/3 

populácie už v tretej dekáde života. Bedrovou spondylózou sú najviac postihnutí muži. 

Na zvládnutie kvalitnej komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s herniou disku 

je potrebné priblížiť a dokonale zvládnuť predoperačnú, intraoperačnú a pooperačnú 

ošetrovateľskú starostlivosť, kde nemenej významné miesto má posudzovanie sestrou vo 

všeobecnosti, ale aj posúdenie prioritným problémov z pohľadu sestier, ale pozrieť sa aj 

pohľadom pacienta na tieto problémy. Začíname postupne prechádzať na predoperačná 

ošetrovateľská starostlivosť. Ošetrovateľská starostlivosť v predoperačnom období zahŕňa 

prijatie pacienta, jeho posúdenie a následne prípravu na chirurgický výkon, ktorý predstavuje 

zásah do jeho organizmu po stránke nielen fyzickej ale aj psychickej, sociálnej, ekonomickej 

a pod. Podľa Lepiešovej (2005) patria sem aj okrem mnohých sesterských diagnóz aj strach, 

nedostatočná sebaopatera, bolesť. Zaoberáme sa tu prioritnými problémami a to 

posudzovaním bolesti v perioperačnom období, posudzovaním sebestačnosti tak isto 

v perioperačnom období. Pre zisťovanie charakteru bolesti sestry zaznamenávajú pacientov 

opis bolesti, ktorý môže byť doslovný, alebo sestra ponúkne pacientovi, aby si vybral 

z určitých možností. Pre zaznamenanie lokalizácie bolesti je možné použiť mapu bolesti. Pri 

posúdení intenzity bolesti môžeme použiť číselné škály ,,0 - 10“, kde 0 znamená žiadnu 

bolesť a 10 najhoršiu bolesť. Pri hodnotení časového faktoru, sestra zisťuje čas nástupu 

bolesti, intervaly bez bolesti, frekvenciu výskytu. V posúdení bolesti sestra zisťuje, či nie sú 

prítomné faktory, ktoré ju môžu vyprovokovať. Podmieňujúcim a spúšťacím faktorom bolesti 

môže byť napr. nespavosť, teplo, chlad, telesná námaha, pocit osamelosti, sociálnej izolácii. 

Sestra v spolupráci s pacientom hodnotí aj zmierňujúce faktory bolesti a ovplyvniteľnosť 

bolesti. (Zacharová et al., 2007). Jedným zo základných cieľov moderného ošetrovateľstva je 

pomoc chorému zostať sebestačným, byť nezávislým na pomoci druhých. Preto má sestra 

vedieť zisťovať funkčné schopnosti každého chorého a využívať ľudský potenciál k udržaniu 

a rozvoju sebestačnosti tak, aby bol dlhodobo nezávislým vo svojom obvyklom prostredí. 

Používané testy hovoria o stupni sebestačnosti chorého a o kvalitatívnej a kvantitatívnej 

potrebe ošetrovateľskej starostlivosti (Staňková, 2001). 
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Nemalú pozornosť venujeme intraoperačnej ošetrovateľská starostlivosti. Intraoperačné 

obdobie je obdobie od prevzatia pacienta na operačnú sálu, do prevozu pacienta z operačnej 

sály  na ošetrovaciu jednotku po operácii. K najčastejším problémom v intraoperačnom 

období podľa Lepiešovej (2005) patrí aj ošetrovateľská diagnóza – strach, ktorou sa budeme 

zaoberať. Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s herniou disku je 

charakterizované ako interval medzi prebudením pacienta po anestézii až po prepustenie 

pacienta do domácej starostlivosti. Cieľom starostlivosti v bezprostrednom operačnom období 

je predovšetkým zaistiť základné vitálne funkcie pacienta a napomôcť pacientovi čo 

najrýchlejšie sa zotaviť z anestézie. Posúdenie pacienta sestrou by malo plynulo nadväzovať 

na predoperačné a intraoperačné posúdenie. V pooperačnom období sestra posudzuje aktuálny 

bio-psycho-sociálny stav pacienta, jeho potreby a sleduje prejavy pooperačných komplikácií. 

Lepiešová (2005).Modernizácia života a vysoký stupeň rozvoja spolupôsobia pri zvyšovaní 

počtu úrazov, ochorení, poranení chrbtice, ktoré sú osobitným problémom a vyžadujú 

špecifickú starostlivosť zo strany sestry. Základným predpokladom na úspešné zvládnutie 

následkov ochorenia a adaptáciu pacienta na ochorenie je aj individuálna ošetrovateľská 

starostlivosť. Ošetrovateľstvo v tejto oblasti zahŕňa vzájomné vzťahy mnohých ľudí, ktorých 

sa dotýkajú pacientove reakcie na potencionálne, alebo aktuálne zdravotné problémy. 

Cieľ práce 

Zhodnotiť najčastejšie vyskytujúce sa problémy pacientov s vertebrogénnym syndrómom 

(herniou disku) vyžadujúcim si chirurgický zákrok z pohľadu pacientov pred a po operácii. 

Zistiť postoj sestier k riešeniu zistených problémov – deficitov v ich potrebách pred a po 

operácii u pacientov s vertebrogénnym syndrómom (herniou disku) vyžadujúcim si 

chirurgický zákrok. Cieľom práce je zabezpečiť pacientom s hernia disku, poskytovanie 

kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, na základe posudzovania sestrou a to v predoperačnej, 

intraoperačnej a pooperačnej ošetrovateľskej starostlivosti. Tak tiež sa zameriavame na 

posúdenie bolesti a sebestačnosti sestrou. Zvláštnu pozornosť venujeme zhodnoteniu 

sebestačnosti pacienta a určeniu stupňa závislosti pri vykonávaní bežných denných aktivít ako 

i posúdení bolesti, ktoré považujeme za prioritu v poskytovaní starostlivosti. Navrhnúť 

opakované používanie posudzovacích škál podľa vzniknutých problémov – deficitov 

v potrebách pri poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a to na základe 

posudzovania sestrou v rôznom časovom slede pri  danom ochorení, vo všetkých typoch 

ošetrovateľskej starostlivosti. Konkrétne: predoperačnej, intraoperačnej a pooperačnej 

ošetrovateľskej starostlivosti – samozrejme s určitými danými špecifikami, ktoré zahrnujeme 

do komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, pri tomto ochorení. 
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Súbor, metodika 

Základnou vzorkou výskumu sú respondenti získaní zámerným výberom. Základnú vzorku 

tvoria dve skupiny. V prvej skupine je určujúcim kritériom diagnóza hernia disku – algická 

forma a druhú skupinu tvoria sestry poskytujúce starostlivosť pacientom s vertebrogénnym 

ochorením (herniou disku).Výskum sme realizovali na Neurochirurgickom oddelení vo 

Fakultnej Nemocnici v Nitre, so súhlasom manažmentu daného oddelenia. Výskumu sa 

zúčastnili dve skupiny respondentov. V prvej skupine bolo zaradených 100 pacientov 

s diagnózou hernia disku. Druhú skupinu tvorilo 20 sestier, ktoré vykonávali ošetrovateľskú 

starostlivosť o týchto pacientov. Vo výskume sa zameriavame na zhodnotenie faktorov 

ovplyvňujúcich poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s vertebrogénnym 

ochorením (herniou disku). V práci sa uplatnila literárna metóda, metóda dotazníka, obsahová 

analýza dokumentácie, kvalitatívna a kvantitatívna metóda. 

Výsledky a interpretácia 

Vo výskume sa zameriavame na zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s vertebrogénnym ochorením (herniou disku) 

vyžadujúcim si chirurgický zákrok. V prvej časti výskumu  venujeme pozornosť  problémom 

pacienta pred a po operácii, tým, ktoré považujú za najdôležitejšie z ich pohľadu. A to 

prezentujeme v sumárnom prehľade strachu, obáv u pacientov pred a po operácií. A to 

graficky, kde jasne do popredia ide strach z bolesti a na druhom mieste, strach z nedostatočnej 

sebaopatery. Druhá časť výskumu smerujeme otázkami na zistenie postojov sestier k riešeniu 

vzniknutých problémov. Zmapovali sme intervencie z pohľadu sestry u pacientov so 

strachom, alebo obavami z nedostatočnej sebaopatery a intervencie z pohľadu  sestry u 

pacientov so strachom, alebo obavami z bolesti a nepohody, ktoré sme pre prehľadnosť 

graficky a percentuálne vyhodnotili. Venovali sme sa testovaniu bolesti za pomoci dotazníka 

bolesti (na stupnici od 0 – 10), 1.,4.,10., deň po operácii. Teda môžeme smelo povedať, že 

problém bolesti z pohľadu sestry aj pacienta nám vyšiel ako prvoradý. Konkrétne sme sa 

zamerali na bolesť väčšiu ako stupeň číslo 6. Na základe už aj našich zistení vieme, že 

problematika hodnotenia problémov u pacienta s vertebrogénnym ochorením (herniou disku) 

je zameraná najmä na bolesť a narušenú sebestačnosť. Ide o stavy, ktoré nie sú ireverzibilné, 

ale stavy, ktoré sa postupom času menia, z tohto dôvodu je potrebné ich priebežne 

posudzovať z hľadiska poskytovania adekvátnej starostlivosti. Veď vieme, že aj prílišná 

starostlivosť pri vykonávaní denných aktivít môže byť nielen prospešná, ale môže pacientovi 

aj poškodiť, pacient sa stáva inaktívnym. Posudzovanie je potrebné nielen z hľadiska vývoja 



49 

spomínaných stavov aj z ich vzájomného ovplyvnenia, čo môžeme tiež našimi zisteniami 

potvrdiť a doložiť. 

Záver 

Starostlivosť o pacientov s vertebrogénnym ochorením (herniou disku) je veľmi náročná. 

Počas poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s touto diagnózou, metódou 

ošetrovateľského procesu, je správna identifikácia problémov  pacienta – deficitov potrieb vo 

fáze posudzovania, základom pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Základným predpokladom na úspešné zvládnutie následkov ochorenia a adaptáciu pacienta na 

ochorenie je individuálna ošetrovateľská starostlivosť. Ošetrovateľstvo v tejto oblasti zahŕňa 

vzájomné vzťahy mnohých ľudí, ktorých sa dotýkajú pacientove reakcie na potencionálne,  

alebo aktuálne zdravotné problémy. Hlavným cieľom práce bolo poukázať na problematiku 

ošetrovania pacientov s herniou disku. Zamerali sme sa na zhodnotenie prioritných problémov 

s herniou disku z hľadiska samotných pacientov. Ako prioritné problémy v predoperačnej 

a pooperačnej starostlivosti uviedli bolesť a nedostatočnú sebaopateru, tak ako sme 

predpokladali. Rovnako sa potvrdil aj predpoklad, že je potrebné posudzovanie jednotlivých 

problémov pacienta pribežne, nielen jednorázovo, ako to mnohé sestry v druhej časti 

výskumu uviedli. Neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti je aj plánovanie a poskytovanie 

starostlivosti na základe objektívneho zhodnotenia, konkrétne s použitím meracích 

a posudzovacích škál. Získané výsledky výskumu týkajúce sa problematiky starostlivosti 

o pacientov s herniou disku, následne transformujeme do odporúčaní nielen z hľadiska 

významu pre pacienta ale i sestrám pre zabezpečenie poskytovania individualizovanej 

komplexnej starostlivosti na základe objektívneho zhodnotenia problémov – deficitov 

v potrebách pacienta. 

Odporúčania pre prax 

Zistené skutočnosti nás nútia zamyslieť sa a prehodnotiť spôsobí, možnosti, riešenia a hľadať 

také východiská, ktoré skvalitnia, zefektívnia a zjednodušia ošetrovateľskú starostlivosť 

o pacientov s herniou disku v predoperačnom a pooperačnom období. 

Zaradiť posudzovacie škály – mapu bolesti, číselnú škálu na posúdenie intenzity bolesti do 

štandardnej pred a pooperačnej starostlivosti o pacienta s herniou disku. 

Zaviesť používanie posudzovacích škál ako súčasť sesterskej anamnézy v dokumentácii 

u pacientov s herniou disku. 

Podporovať sestry pri používaní posudzovacích škál v praxi pri ich dopĺňaní, zjednodušovaní, 

prípadne ich rozširovaní. 

 



50 

Zoznam bibliografických odkazov 

DOENGES, M. E., MOORHOUSE, M. F. 2001. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2001. 565 s. ISBN 80-247-0242-8. 

FARKAŠOVÁ, D. 2004. Východiská zvyšovania kvality a efektivita ošetrovateľskej 

starostlivosti. In Ošetrovateľský obzor, roč. 1, 2004, č. 3/4, s. 70-74. ISSN 1336-5606. 

FERKO, A. et al. 2002. Chirurgie v kostce. Praha: Grada Publishing, 2002. 247 s. ISBN 80-

247-0230-4. 

FIRMENT, J., STUDENÁ, A. 2001. Anestéziológia a intenzívna medicína. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2001. 326 s. ISBN 80-7097-442-7. 

KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1, 2. diel, 1. 

slov. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0. 

KRISTOVÁ, J. 2004. Komunikácia v ošetrovateľstve, Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004, 

212 s. ISBN 80-80-631-603. 

KRIŠKOVÁ, A. et al. 2006. Ošetrovateľské techniky. 2. prepracované a doplnené  vydanie. 

Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2006, 780 s. ISBN 80-8063-202-2. 

LEPIEŠOVÁ, E. 2005. Ošetrovanie v perioperačnom období. In. Chirurgické ošetrovateľstvo. 

Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2005. 152 s. ISBN 80-8063-176-X. 

LEPIEŠOVÁ, E. et al. Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti. Martin: Osveta, 1997, 145 

s. ISBN 80-217-0497-7. 

MALEK, V. et al. 2008 Ochorenie chrbtice. In Jiří Nahlovský et al. Neurochirurgia. Galen, 

2006. s. 305 – 379. ISBN 80-7262-319-2. 

MAREČKOVÁ, J. et al. 2005. Nanda domény v posouzení a diagnostické fázi 

ošetřovatelského procesu. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita ZSF, 2005. 245 s. ISBN 80-

7368-058-0. 

MUSILOVÁ, M. 2004. Sesterská diagnóza v ošetrovateľskej praxi. In Ošetrovateľský obzor, 

roč.1, 2004, č.1/2, s. 21-23. ISSN 0457-4214. 

NÁHLOVSKÝ, J. et al. Neurochirurgia. Praha: Galén, 2006. 606 s. ISBN 80-7262-319-2. 

OLEJNÍK, J et al. 2002. Perioperačný manuál chirurga. Bratislava: Ebner, 2002. 387 s. ISBN 

80-968653-2-3. 

RZŠKA, P. et al. 2008 Ochorenie chrbtice. In Jiří Nahlovský et al. Neurochirurgia. Praha: 

Galén, 2006. 309 s. ISBN 80-7262-319-2. 

STAŇKOVÁ, M. 2001. Hodnocení a měříci techniky v ošetřovatelské praxi. Brno: Institut 

pro další vzdelávaní pracovníků ve zdravotníctví, 2001, 51 s. ISBN 80-7013-323-6. 



51 

ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. 2007. Zdravotnícka psychologie. 

Praha: Grada Publishing, 2007, 232 s. ISBN. 978-80-247-2060-5. 

Kontaktná adresa autora 

PhDr. Jana Farkašová 

Fakultná nemocnica Nitra 

Slovenská republika 

janulkafarkasova@post.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV SO PSORIÁZOU - PRAKTICKÝ 

VÝZNAM V LIEČBE 
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¹Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine, SR. 

²Psychiatrická klinika UNM a JLF UK v Martine, SR. 

 

Súhrn 

Úvod. Psoriáza je ochorenie, ktoré ovplyvňuje všetky aspekty kvality života – negatívne 

zasahuje do rozličných oblastí života pacientov, ich životných partnerov a celej rodiny, 

vplýva na fyzické aj psychické zdravie a na ich sociálne fungovanie. 

Súbor a metodika. Kvalitu života autori zisťovali v súbore 25 pacientov s ťažkými formami 

ochorenia pred a po systémovej liečbe cyklosporínom A pomocou multidimenzionálnej 

PCASEE škály kvality života podľa Becha (1996). 

Výsledky. Tri mesiace trvajúca liečba viedla k nielen významnej remisii prejavov ochorenia na 

koži, ale aj k dramatickému zlepšeniu ukazovateľov kvality života. Celkové skóre kvality 

života bolo u respondentov 83, 93 (oproti možnému maximu 150), po liečbe stúplo o 23, 76 

%; jednotlivé komponenty vykazovali rozptyly a diferencie tak pred ako aj po liečbe. 

Záver. Výsledky poukazujú na význam posudzovania kvality života pacientov so psoriázou 

ako východisko pre indikovanie vhodných komplexných terapeutických a ošetrovateľských 

stratégií. 

Kľúčové slová: Kvalita života – Psoriáza – Liečba – Cyklosporín. 

 

Úvod 

Chronické kožné ochorenia, ktorých najtypickejším predstaviteľom je psoriáza a atopická 

dermatitída zasahujú negatívnym spôsobom do všetkých oblastí života pacientov. Kožné 

choroby napádajú sociálnu pozíciu pacienta, jeho sebavedomie, sebaistotu a percepciu seba 

samého odlišným spôsobom ako ochorenia iných orgánov. Od nepamäti sa s kožnými, 

nervovými a psychickými chorobami spája stigmatizácia postihnutých. Pacienti sa cítia 

chybní, odlišní, hanbia sa a skrývajú, sú zlostní a očakávajú odmietanie okolia. 

Dve tretiny pacientov so psoriázou sa vyhýbajú verejným miestam, takmer tri štvrtiny 

chorých sa stránia spoločného kúpania (Gupta a kol., 1998; Rapp a kol., 1999). Pacienti trpia 

depriváciou ľudského telesného kontaktu, pretože viac ako štvrtina opýtaných zažila, že iní 

ľudia sa ich vedome stránia dotknúť (Gupta a kol. 1998). 
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Kým ochorenie a jeho liečbu možno vnímať ako organopatologickú odchýlku od normy 

a návrat do pôvodného stavu, pojmy ako utrpenie a uzdravenie odzrkadľujú stav ľudského 

vnútra, duše človeka čím možno vysvetliť nápadnú divergenciu hodnotenia závažnosti 

psoriázy samotným pacientom a zdravotným personálom, na čo upozornili Baughman a Sobel 

už v roku 1970 (Baughman a Sobel, 1970). 

Podľa pracovnej skupiny WHO QoL Group sa kvalita života definuje ako vnímanie vlastnej 

pozície v živote v kontexte kultúry a hodnotových systémov so zreteľom na životné ciele, 

očakávania, štandardy a záujmy. Kvalitu života komplexným spôsobom ovplyvňujú fyzické 

zdravie, psychický stav človeka, úroveň jeho nezávislosti a vzťahy k významným znakom 

prostredia (WHO, 1993), preto v posledných rokoch možno badať odklon od monodimenzio-

nálnych koncepcií kvality života a dôraz sa kladie na multidimenzionálnu charakteristiku. 

V posledných desaťročiach sa zlepšovanie kvality života u ľudí s chronickými, 

zneschopňujúcimi poruchami stáva významným cieľom práce klinikov a vedcov. Na význam 

posudzovania liečiva z hľadiska jeho vplyvu na kvalitu života poukázal už nestor slovenskej 

farmakoterapie T. R. Niederland (1993); v našich podmienkach sa otázkam kvality života 

pacientov s psoriázou venovali Semrádová a Balaštík (2003), Semrádová (2005), Chromej 

a Fetisovová (2006). 

Cieľ práce 

V otvorenej pilotnej klinickej štúdii: 

1. posúdiť kvalitu života a jej jednotlivé komponenty u pacientov so psoriázou, 

2. porovnať kvalitu života pred liečbou a počas liečby cyklosporínom A. 

Súbor 

Do štúdie bolo zaradených 25 pacientov, ktorí spĺňali indikačné kritériá pre liečbu 

cyklosporínom (Ž:12, M:13) z celkového počtu 37 dispenzarizovaných pre ťažké formy 

psoriázy. Priemerný vek pacientov bol 43 rokov (od 28 do 65), priemerná hodnota bazálneho 

skóre PASI (Psoriasis area and severity index) bola 22,4 (od 6,3 do 42,8). PASI nad 12 je 

indikáciou pre systémovú liečbu psoriázy. 

Všetky potrebné vyšetrenia a vlastná terapia (cyklosporín A v dávke 3 mg/kg denne) 

prebiehali až na ojedinelé výnimky v ambulantných podmienkach (Ambulancia pre chronické 

dermatózy Dermatovenerologickej kliniky MFN a JLF UK v Martine). 

Do skupiny ťažkých foriem psoriázy sa zaraďujú prípady s veľkým rozsahom a intenzitou 

kožných prejavov, postihnutie kĺbov, lokalizácia na stupajach a dlaniach, prípady 

nedostatočne odpovedajúce na konvenčné a dostupné spôsoby liečenia. Priebeh ochorenia 

a liečebnú odpoveď zhoršujú pridružené prejavy metabolického syndrómu, často sa 
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prejavujúce zvýšeným endogénnym erupčným tlakom. Charakteristiku súboru podávame 

v Tabuľke 1 – 2. Výrazný liečebný efekt systémovej liečby cyklosporínom A  (ďalej CsA) 

v súbore 25 pacientov s ťažkými formami psoriázy demonštruje Tabuľka 3. 

Tabuľka 1 Klinické formy prejavov na koži pacientov zaradených do štúdie (n = 25) 

 Psoriáza Počet pacientov 

  

Chronická ložisková forma psoriasis vulgaris: 

  rýchlo recidivujúca 

  refraktérna na konvenčnú liečbu 

  lokalizovaná na dlaniach, stupajách 

  na tvári, chrbátoch rúk 

 

3 

4 

3 

9 

 Psoriasis generalisata (suberytrodermická forma) 

   

   Psoriasis artropatica                                                                            

 

6 

 

16 

 Spolu 25 

 

Zvýšený endogénny erupčný tlak (Braun-Falco a kol., 2001), hodnotený podľa príznakov 

výrazného zápalu psoriatických ložísk s tendenciou k exsudácii, udávaných skorých recidív, 

prejavov exantematického charakteru pri chronických ložiskových formách bol u 13 (52,0 %) 

pacientov. 

Tabuľka 2 Sprievodné ochorenia / nálezy a endogénny erupčný tlak a v súbore pacientov s ťažkými 

formami psoriázy (n = 25) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sprievodné ochorenia /nálezy  Endogénny erupčný tlak     

     Zvýšený Nezvýšený                Spolu 

     n = 13            n = 12                 n = 25  

____________________________________________________________________________________________________________ 

nadmerná hmotnosť, obezita      8                3                  11 

hyperlipoproteinémia       6                4                  10 

hypertenzná choroba       8                3                  11 

užívanie NSA                    8                1                    9 

porucha glukózovej tolerancie /DM     3                      0                    3 

hyperurikémia                                             2                3                    5 

emočná labilita, disstres                               8                2                   10 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Spolu     43 (72,9 %)   16 (27,1 %)                   59 (100 %) 
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Tabuľka 3 Výsledky liečenia CsA u probandov (n = 25) podľa % poklesu skóre PASI 

_______________________________________________________________________ 

  % poklesu Podiel pacientov Hodnotenie  

_______________________________________________________________________ 

 

  90–100   46,3 %          výrazná terapeutická odpoveď   

                        80–89              28,3 %         dostatočná terapeutická odpoveď  

  60–79              23,1 %           zlepšenie 

   0–59              2,3 %             nevýrazné zlepšenie  

_______________________________________________________________________ 

Metodika 

Kvalita života bola posudzovaná PCASEE škálou kvality života (Bech, 1996). Škála má 6 

subškál a každá subškála obsahuje 5 položiek. Subškála P hodnotí somatický aspekt kvality 

života, C - kognitívny; A - emočný; S - sociálny; E-1 - ekonomický a E-2 - osobnostný (ego) 

aspekt kvality života. Hodnotenie je subjektívne, na stupnici od 0 - 5, pričom hodnota 5 

vyjadruje najvyššiu úroveň kvality života v danej položke. Súhrnné skóre subškál dosahuje 

hodnoty od 0 – 25 a celkové skóre kvality života 0 – 150. Vyššia hodnota teda indikuje vyššiu 

subjektívnu kvalitu života. 

Škála bola vyvinutá na základe PCASEE – modelu kvality života, ktorý rešpektuje 

multidimenzionálny prístup k sledovaniu kvality života, vychádzajúc z bio-psycho- 

sociálneho modelu chorôb. 

Výsledky a interpretácia 

U respondentov, pacientov s ťažkými formami psoriázy sa zistilo nižšie celkové skóre kvality 

života, ktoré bolo pred liečbou 83,93 (oproti možným 150). Po efektívnej liečbe došlo k jeho 

zvýšeniu o 23,76 %. Pri iniciálnom vyšetrení pred liečbou, ako i pri vyšetrení po troch 

mesiacoch liečby, boli zistené rozptyly v jednotlivých komponentoch kvality života. 

Multidimenzionálny rámec kvality života zahŕňa subjektívnu pohodu ako emočný komponent, 

spokojnosť ako kognitívny komponent, postihnutie fungovania ako funkčný či výkonový 

komponent a zmysel života ako spirituálny komponent. 

Medzi komponentmi kvality života pred liečbou dosahoval najnižšiu úroveň somatický (P) a 

emočný (A) aspekt (subjektívna pohoda) kvality života, strednú úroveň osobnostný (E-2), 

ekonomický (E-1) a sociálny (S) aspekt a najvyššiu úroveň kognitívny (C) aspekt 

(spokojnosť). Po troch mesiacoch liečby bol na najnižšej úrovni ekonomický (E-1) a 
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osobnostný (E-2) aspekt, na strednej úrovni somatický (P) a sociálny (S) aspekt a najvyššiu 

úroveň dosahoval emočný (A) a kognitívny (C) aspekt (Tabuľka 4). 

Tabuľka 4 Dynamika zmien v aspektoch kvality života počas systémovej medikamentóznej liečby u 20 

pacientov 
 

Aspekt  Pred liečbou  Počas liečby  Zlepšenie počas liečby 
 

P  12,77   17,57   +37,59 % 

C   16,10   18,64   +15,78 % 

A  12,90   18,47   +43,18 % 

S   14,34   17,64   +23,01 % 

E-1  14,00   15,24   +8,96 % 

E-2  13,83   16,34   +18,15 % 
 

PCASEE  83,93   103,87   +23,76 % 

 

Zlepšenie v jednotlivých komponentoch kvality života počas liečby bolo  nerovnomerné, 

disproporcionálne. Najvýraznejšie zlepšenie sa zistilo v emočnom, somatickom a sociálnom 

aspekte, stredné v osobnostnom a kognitívnom aspekte a minimálne v ekonomickom aspekte. 

Zlepšenie v somatickom aspekte zodpovedá úprave lokálneho nálezu – u vyše 70% 

respondentov bola dosiahnutá výrazná a dostatočná liečebná odpoveď ( 80-100 % redukcie 

kožného nálezu), pričom, ako ukazuje Tabuľka 2 išlo prevažne o chorých so zvýšeným 

endogénnym erupčným tlakom, teda so skúsenosťou obvykle  málo presvedčivého liečebného 

efektu v minulosti používaných spôsobov liečenia. 

Na zlepšení v emočnom aspekte sa okrem uvedeného výrazného terapeutického efektu mohlo 

podieľať aj zmiernenie algickej symptomatiky a zlepšenie pohyblivosti účinkom cyklosporínu 

A, keď u polovice respondentov boli prítomné nielen kožné prejavy ale aj postihnutie kĺbov 

(Tabuľka 1). 

Možno predpokladať, že zlepšené sociálne fungovanie môže ovplyvňovať životné podmienky 

a zmeny v úrovni sociálneho fungovania aj životných podmienok môžu tiež ovplyvňovať 

subjektívnu pohodu a spokojnosť. 

Dosiahnuté výsledky – po troch mesiacoch liečby cyklosporínom  nielen významná remisia 

prejavov, ale aj dramatické zlepšeniu ukazovateľov kvality života – korešpondujú 

s publikovanými skúsenosťami efektu podávania cyklosporínu na ukazovatele kvality života 

pacientov s psoriázou (Salek a Finlay, 1993; Lewis a Finlay, 2004). 
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Záver 

Cieľom komplexnej  liečby sa stáva zlepšenie kvality života. Výsledky štúdie preukázali, že 3 

mesačná účinná systémová liečba cyklosporínom A pozitívne ovplyvnila subjektívnu pohodu, 

spokojnosť a úroveň sociálneho fungovania pacientov s ťažkými formami psoriázy. 
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RIZIKOVÉ SPRÁVANIE MLADÝCH DOSPELÝCH VO VEKU 19 – 24 ROKOV 
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Súhrn 

Autorky sa vo svojej pilotnej štúdií zamerali na výskyt rizikového správania vo vekovej 

kategórií mladých dospelých vo veku 19 – 24 rokov. 

Súbor: Autorky v pilotnej štúdií oslovili 42 mladých dospelých vo veku 19-24 rokov. 

Respondenti boli študenti denného štúdia v študijnom programe urgentná zdravotná starostli-

vosť. Z celkového počtu bolo 27 chlapcov a 15 dievčat. Priemerný vek respondentov bol 

20,16 rokov. V súvislosti s problematikou autorky vypočítali priemernú hodnotu BMI, ktorá 

bola 22,7, čo znamená pásmo normy. 

Metodika: Pilotná štúdia bola realizovaná metódou štruktúrovaného dotazníka, ktorý bol 

rozdelený pre dievčatá a pre chlapcov. V oboch dotazníkoch boli otázky nasmerované na 

nasledovné oblasti rizikového správania: oblasť sexuality, sexuálneho správania, 

antikoncepcie a očkovaniu proti ľudskému papilloma vírusu (HPV), na oblasť športu 

a aktívneho pohybu, na oblasť užívania alkoholu, drog a podporných látok, na oblasť, 

interpersonálnych vzťahov, kultúry a tzv. adrenalínových aktivít. Vzhľadom na počet 

respondentov v pilotnej štúdií  autorky výsledky vyjadrovali v absolútnych číslach 

a prehľadne spracovali v tabuľkách a v grafoch. 

Zhrnutie: Z výsledkov pilotnej štúdie  vyplynulo, že v porovnaní s podobnými štúdiami, ktoré 

boli realizované, dotazovaní respondenti vykazovali rizikové správanie v oblastiach užívania 

drog, čo vo vysokoškolskej populácií nie je zvláštnosťou. V sexuálnej oblasti môžeme 

hodnotiť správanie respondentov v oblasti normy a nie ako rizikové. Informovanosť v oblasti  

prevencie infekcie HPV je nízka. V oblasti športových aktivít respondenti udávali, že aktívne 

športujú a to aj v niektorých športoch naraz. Väčšina opýtaných respondentov by vyskúšala 

viacero “adrenalínových aktivít“ naraz. 

Kľúčové slová: Správanie – Riziko – Dospelosť – Prieskum - Literatúra. 
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Úvod 

Pojem rizikové správanie nie je jasne vymedzený. Stretávame sa s rôznymi pohľadmi na túto 

problematiku. Moore, Gullone a Kostanski vymedzujú rizikové správanie ako správanie, 

výsledok ktorého nie je jasný, ktoré prináša balansovanie medzi možnosťami negatívnych 

následkov (straty) a  pozitívnymi výsledkami (ziskom). K rizikovým formám správania sa tak 

zaraďujú  všetky formy drogového správania,  ale aj porušovanie sociálnych noriem, 

promiskuita a iné (Verešová, 2002). Fandelová uvádza, že  za rizikové situácie možno 

považovať tie, v ktorých sa prejavujú rizikové formy správania v zmysle rozhodovania sa v 

určitých negatívne pôsobiacich podmienkach, pri ohrození, nedostatku alebo nadbytočnosti 

významných informácií, v časovom strese a pod. (Verešová, 2002). 

Rizikovým správaním v rôznych vekových obdobiach života sa zaoberajú odborníci v 

rôznych oblastiach a býva predmetom štúdií pedagógov, psychológov, sociológov, lekárov 

a sestier. Z pohľadu ošetrovateľstva nás rizikové správanie zaujíma vzhľadom na možnosti 

prevencie situácií a správania, ktoré by viedli k negatívnym dopadom takýchto aktivít na 

zdravie a kvalitu života jedinca. 

Cieľom našej pilotnej štúdie bolo realizovať prieskum rizikového správania mladých 

dospelých vo veku 19-24 rokov. Vybrali sme si túto špecifickú vekovú kategóriu s ohľadom 

na fakt, že jedinca v tomto veku vnímame ako vyhraneného a odolného voči negatívnym 

vplyvom prostredia s ujasneným životným postojom a cieľom. Ďalším dôvodom výberu tejto 

vekovej kategórie bol fakt, že predmetom prieskumu bolo rizikové správanie vyskytujúce sa 

u budúcich zdravotníckych pracovníkov, u ktorých by sme predpokladali, že vedia zvládať 

rizikové situácie a negatívne vplyvy prostredia. Cieľom pilotnej štúdie bolo aj otestovať 

validitu predkladaného prieskumného nástroja, aby bol použiteľný pre realizáciu výskumu 

v populácií vysokoškolských študentov. 

Súbor a metodika 

Súbor tvorilo 42 náhodne vybraných  respondentov – študentov  denného bakalárskeho štúdia 

v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť. Z celkového počtu 42 respondentov 

bolo 27 chlapcov a 15 dievčat, vekový priemer respondentov bol 20,16 rokov. V súvislosti 

s problematikou sme vypočítali priemernú hodnotu BMI, ktorá bola 22,7, čo znamená pásmo 

normy .Respondenti vstupovali do pilotnej štúdie dobrovoľne. 

Na realizáciu pilotnej štúdie sme použili metódu anonymného štruktúrovaného dotazníka, 

ktorého otázky boli rozčlenené do rôznych oblastí vymedzujúcich okruh rizikového správania.  
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Vymedzené oblasti, ktoré boli predmetom nášho záujmu boli: 

• sexualita, sexuálne správanie, antikoncepcia, prevencia pohlavne prenosných 

ochorení, vrátane vakcinácie proti HPV 

• šport, telesná aktivita 

• užívanie alkoholu, drog, podporných látok 

• kultúra a preferované kultúrne aktivity 

• tzv. „adrenalínové“ aktivity. 

Dotazník bol vytvorený pre potreby realizácie prieskumu a v pilotnej štúdií sme overovali 

jeho validitu. Pilotnú štúdiu sme realizovali v mesiaci október 2010. Vzhľadom k malému 

počtu respondentov (42), sme v rámci analýzy výsledkov pilotnej štúdie výsledky vyjadrovali 

v absolútnych číslach. Výsledky sme sprehľadnili v tabuľkách a v grafoch podľa jednotlivých 

sledovaných oblastí, ktoré sú vyššie uvedené. 

Výsledky a interpretácia 

Vzhľadom na rozsiahlosť údajov sme uviedli grafické znázornenie výsledkov len u niektorých 

vybraných otázok 

Tab. 1 Najviac informácií o sexualite a sexuálnom správaní muža a ženy ste dostali od 
    

Možnosť       Chlapci Dievčatá spolu   

matky       1 2 3   

oboch rodičov     3 0 3   

učiteľa       2 2 4   

priateliek/ov     9 7 16   

sama/sám z dostupnej literatúry 9 4 13   

iné       2 0 2   

neodpovedali     1 0 1   

spolu       27 15 42   
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Graf 1 

        
Tab. 2 Pohlavný styk medzi mužom a ženou považujete za   

Možnosti         Chlapci dievčatá spolu 

ľudskú potrebu , láska k tomu nie je potrebná 5 1 6 

prirodzené vyústenie lásky medzi mužom a ženou 19 10 29 

ľudskú potrebu, ale dá sa bez jej uspokojenia žiť 2 4 6 

spolu         26 15 41 
 

 
Graf 2 

   

Tab. 3 Prvý pohlavný styk bol pre vás  

Možnosti /chlapci   počet

náhodný a neočakávaný 7 

chcený a z lásky   9 

chcel som to zažiť   7 

nemal som pohlavný styk 3 

neodpovedal   1 

spolu     27 
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Tab. 4 Pohlavný styk bol pre vás   

Možnosti/dievčatá     počet 

náhodný, neočakávaný/nepríjemný 0 

náhodný, neočakávaný/príjemný 3 

chcený a z lásky     7 

chcela som to zažiť     1 

nemala som pohlavný styk   2 

neodpovedali     2 

spolu       15 

Tab. 5       

Informácie o antikoncepcii považujte za:    

Možnosti       chlapci dievčatá spolu 

dostatočné, prehľadné, rozumiem im 24 13 37 

mám ich veľa ale im nerozumiem 1 1 2 

nedostatočné     1 1 2 

antikoncepcia je vecou ženy   0 0 0 

neodpovedali     1 0 1 

spolu       27 15 42 

       

 
Graf 3 
 

Tab. 6 Poznáte sexuálne prenosné choroby?  

Možnosti   chlapci dievčatá spolu 

áno   27 15 42 

nie   0 0 0 

neodpovedali 0 0 0 

spolu   27 15 42 
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Tab. 7  

Poznáte riziká častého striedania partnerov 

Možnosti chlapci dievčatá spolu 

áno  26 15 41 

nie 0 0 0 

neodpov. 1 0 1 

spolu 27 15 42 
 

 
Graf 4 
 
Tab. 8 V súčasnosti vediete aktívny pohlavný život s   

Možnosti       chlapci dievčatá spolu 

jednou partnerkou     12 11 23 

viacerými partnerkami   2 0 2 

pohlavný styk mám príležitostne 8 0 8 

nežijem aktívnym pohlavným životom 4 4 8 

neodpovedali     1 0 1 

spolu       27 15 42 
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Graf 5 

Tab. 9 Pri náhodnom pohlavnom styku použitie prezervatívu    

Možnosti /chlapci          

považujem za samozrejmé 16      

záleží od okolností   9      

nikdy nepoužívam prezervatív 0      

neodpovedali   2      

spolu     27      
 
Tab. 10 Pri náhodnom pohlavnom styku okrem vašej antikoncepcie od partnera použitie prezervatívu 

Možnosti / dievčatá          

vyžadujete bezpodmienečne 5      

vyžadujete podľa okolností 2      

nevyžadujete   2      

neuplatňujem ho   5      

neodpovedali   1      

spolu     15      
 
Tab. 11 Viete, čo je ľudský papilloma vírus    

Možnosti    chlapci dievčatá spolu  

áno    9 6 15  

nie    8 3 11  

niečo som o tom počul/a 10 6 16  

neodpovedali  0 0 0  

spolu    27 15 42  
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Graf 6 
 
Tab. 12 Dali by ste sa zaočkovať proti HPV - len dievčatá  

Možnosti         

áno     9   

nie, ale uvažujem o tom 1   

nie a ani o tom neuvažujem 3   

neodpovedali   0   

spolu     15   

      

 
Graf 7  
      

Tab. 13 Fajčenie      

Možnosti     chlapci dievčatá spolu 

áno 5 0 5 

nie     17 13 30 

občas, keď som v spoločnosti 4 2 6 

neodpovedali   1 0 1 

spolu     27 15 42 
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Graf 8 

Tab. 14 Venujete sa aktívnemu pohybu   

Možnosti    chlapci dievčatá  spolu 

áno, denne športujem 8 3 11 

áno, 3x týždenne  9 4 13 

áno, 1x týždenne  10 7 17 

nie     0 1 1 

spolu    27 15 42 
 
Poradie športov u chlapcov:  

plávanie a beh  16 

cyklistika   8 

posilňovňa, florbal  5 

turistika   4 

horolezectvo  3 

lyžovanie, fotbal  3 

stolný tenis  2 

paraglajding, volejbal  

hokej, hokejbal, biliard 1 

    

Tab. 15 Po prvýkrát vám alkohol ponúkli     

Možnosti:       chlapci dievčatá spolu 

rodičia na rodinnej oslave     8 3 11 

kamaráti         9 9 18 

spolužiaci na školskom výlete     2 1 3 

napil som sa sám, chcel/a som vedieť, ako to chutí 7 2 9 

neodpovedali       1 0 1 

spolu         27 15 42 
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Graf 9 

Tab. 16 V súčasnosti alkohol pijete   

Možnosti   chlapci dievčatá spolu 

denne   0 0 0 

príležitostne 24 14 38 

nepijem alkohol 2 1 3 

neodpovedali 1 0 1 

spolu   27 15 42 
 
Tab. 17 Užili ste niekedy omamnú alebo psychotropnú látku (drogu)? 

Možnosti     chlapci dievčatá spolu 

áno     17 4 21 

nie, ani to nechcem skúsiť 9 10 19 

nie , nebola na to príležitosť 0 1 1 

neodpovedali   1 0 1 

spolu     27 15 42 
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Graf 19 
      

Tab. 18 Poznáte riziká užívania drog     

Možnosti       chlapci dievčatá spolu 

áno, ale aj napriek tomu ich beriem 1 0 1 

áno       25 15 40 

nie       1 0 1 

spolu       27 15 42 
 
Tab. 19 Užili by ste kvôli lepšiemu športovému výkonu podporné prostrie

Možnosti    chlapci dievčatá spolu 

áno, ak by to bolo potrebné 3 3 6 

áno, za každých okolností 0 0 0 

nie    17 10 27 

nie, za žiadnych okolností 6 2 8 

neodpovedali   1 0 1 

spolu    27 15 42 
 

Tab. 20 Osoba, ktorej bez výhrad veríte je  

Možnosti   Chlapci dievčatá spolu 

matka   2 2 4 

otec   0 0 0 

najlepší priateľ 12 5 14 

priateľka   7 2 9 

manželka   1 0 1 

iná, uveďte 1 5 9 

nemám takú osobu 4 1 5 

spolu   27 15 42 
 
Tab. 21 Pri návšteve kina uprednostňujete filmy     

Možnosti   chlapci dievčatá spolu     

romantické 1 5 6     

akčné   9 0 9     

detektívky 0 0 0     

horory a trilery 4 3 7     

historické 4 2 6     

westerny   1 0 1     

iné, dopíšte 7 5 13     

neodpovedali 1 0 1     

spolu   27 15 42     
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Tab. 22 Keby ste si mohli vyskúšať niektorú z činností nižšie uvedených, čomu by ste dali prednosť 

Možnosti       chlapci dievčatá spolu   

zoskok padákom     5 2 7   

lietanie na rogale     1 2 3   

bunjy jamping     4 0 4   

rýchla jazda na športovom aute 1 1 2   

let v stíhacom lietadle   2 2 4   

jazda motocyklom na plochej dráhe 1 1 2   

vyskúšal by som všetko   10 7 17   

nič ma z toho neláka   1 0 1   

neodpovedali     2 0 2   

spolu       27 15 42   
 

 
Graf 11 

Sexualita, sexuálne správanie, antikoncepcia, prevencia pohlavne prenosných ochorení, 

vrátane vakcinácie proti HPV 

V Slovenskej a v Českej republike boli realizované výskumy rizikového správania, avšak 

ťažiskovo boli zamerané na adolescentnú mládež, ktorá je mimoriadne ohrozená vplyvom 

rôznych rizikových faktorov, ktoré môže následne viesť k prejavom rizikového správania 

(Blatný a kol., 2005). Ako uvádzajú autorky Padyšáková a Zlochová (2009) vo výsledkoch 

svojej štúdie, v populácií gymnazistov hlavným zdrojom   informácií v oblasti plánovaného 

rodičovstva boli rodičia (Padyšáková,2009). Informovanosť o antikoncepcií u respondentov 

v našej pilotnej štúdií  je dostatočná. Väčšina respondentov uvádza, že má informáciu 

o pohlavne prenosných chorobách a tomuto faktu prispôsobuje aj svoje sexuálne správanie. 

Menej uspokojivá je situácia v oblasti informácií o HPV, najmä u chlapcov. Dievčatá majú 

informácie o možnosti vakcinácie proti HPV, ale nevyužili by ju všetky. 
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Väčšina respondentov v našej pilotnej štúdií sa vyjadrila, že informácie o sexualite 

a sexuálnom správaní muža a ženy získali od kamarátov. Pohlavný styk medzi mužom 

a ženou považujú za prirodzené vyústenie lásky. Tento názor podporuje aj výsledok, že 

väčšina respondentov v súčasnosti má jedného stáleho sexuálneho partnera. Priemerný vek 

začiatku pohlavnej aktivity u dievčat v našom súbore bol 15 rokov a u chlapcov 18 rokov. 

Prvý pohlavný styk mali respondenti chcený a z lásky. 

Šport, telesná aktivita 

V uvedenej oblasti je situácia uspokojivá, nakoľko s výnimkou jednej respondentky väčšina 

uvádza, že pravidelne športuje, najčastejšia frekvencia je tri krát za týždeň. Podporuje to aj 

fakt, že ide o budúcich zdravotníckych záchranárov, pre ktorých je dobrá telesná kondícia 

nevyhnutnosťou. Len jedna respondentka uviedla, že nešportuje vôbec. Z výsledkov 

výskumu, ktorý realizovala Štefániková a kol. v roku 2003 vyplýva, že síce fajčenie má medzi 

vysokoškolákmi klesajúcu tendenciu, ale klesá aj športová aktivita a to aj u chlapcov 

a dievčat, čo sa nepriaznivo odráža na celkovom zdravotnom strave vysokoškolskej populácie 

(Štefániková, 2003). 

Užívanie alkoholu, drog, podporných látok 

V oblasti užívania alkoholu , drog a podporných látok situácia nie je až taká uspokojivá. 

Väčšina respondentov prvý krát skúsila alkohol na podnet kamarátov. Chlapci preferovali 

pivo a dievčatá červené víno. V súčasnosti väčšina uvádza, že pije alkohol príležitostne. 

Väčšina respondentov má skúsenosti s marihuanou a jeden respondent v jej užívaní pokračuje. 

Z rozboru drogovej situácie v SR v roku 2008 vyplývajú závery, že užívanie drog 

u vysokoškolskej populácie je vyrovnané medzi chlapcami a dievčatami a výrazne narástol 

celoživotný výskyt užívania marihuany. Po 20. roku života sa hodnota ustaľuje na 33% 

v sledovanej populácií vo veku medzi 19. – 24. rokom. Popri tom vzrastá aj konzumácia 

alkoholu, ktorá sa v tejto kombinácií stáva vysoko rizikovou (Kastelová, 2009). 

Na otázky nasmerované na užívanie podporných prostriedkov, sa väčšina našich respondentov 

vyjadrila, že podporné prostriedky pre lepší športový výkon by rozhodne nepoužila. 

Kultúra 

Pri sledovaní filmového umenia väčšina dáva prednosť filmom zo súčasnosti a najradšej majú 

filmy z kategórie skutočných príbehov. Menej preferované sú romantické filmy a horory. 

„Adrenalínové“ aktivity 

Väčšina respondentov by vyskúšala všetky z ponúknutých aktivít. Na druhom mieste 

preferujú zoskok padákom. Jedného respondenta z ponúknutých možností nič neláka. Mnohé 

z ponúknutých aktivít sa už dnes bežne realizujú pod odborným dohľadom. 
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Záver 

Pilotná štúdia zameraná na rizikové správanie mladých dospelých bola zameraná na 

vymedzené oblasti záujmu. Konštatujeme, že významný faktor, ktorý ovplyvňuje výskyt 

rizikového správania je vek a taktiež profesionálne príprava a profesionálna orientácia našich 

respondentov. Na základe výsledkov pilotnej štúdie konštatujeme, že správanie našich 

respondentov v globálnom posúdení nemôžeme označiť ako rizikové. Pri hodnotení 

jednotlivých posudzovaných oblastí konštatujeme, že najrizikovejšou oblasťou je užívanie 

drog Pilotnú štúdiu však chceme rozširovať a realizovať ju v populácií vysokoškolských 

študentov v rámci Banskobystrického kraja. 
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Souhrn 

V roce 2010 proběhlo v České republice rozsáhlé dotazníkové šetření v rámci mezinárodní 

studie HBSC (The Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National 

Study). Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na problematiku zdraví a životního stylu českých 

dětí, jeho součástí bylo i sledování životní spokojenosti dětí. Zúčastnilo se ho celkem 4 425 

dětí ve věku 11, 13 a 15 let na 94 náhodně vybraných školách ve všech krajích České 

republiky. Z výsledků vyplývá, že životní spokojenost českých dětí je vysoká. Většina dětí na 

sledovaných škálách životní spokojenosti (Cantrilův index a Heubnerova škála) uvedla 

hodnoty vyšší než dvě třetiny možného maxima. Životní spokojenost statisticky významně 

souvisela s pohlavím a věkem dětí (v neprospěch dívek a starších dětí). 

Klíčová slova: Kvalita života - Životní spokojenost – Děti - Česká republika. 

 

Úvod 

Přirozenou touhou většiny lidí je prožít šťastný a spokojený život. Otázkami, co činí člověka 

šťastným, co přispívá ke spokojenému životu, co zlepšuje kvalitu života, se zabývají lidé 

odpradávna. Předmětem vědeckého zkoumání se problematika lidského štěstí stala v druhé 

polovině 20. století, zejména v devadesátých letech. V současnosti se dostává do popředí 

zájmu mnoha vědních oborů, zejména medicíny, psychologie a sociologie, a to v podobě 

složitého, multidimenzionálního konceptu kvalita života. Může být vnímána i zkoumána 

z rozmanitých úhlů pohledu a z hlediska jednotlivých oborů i osob mohou být zdůrazňována 

různá hlediska a oblasti, které ji ovlivňují. 

Kvalita života (quality of life), osobní, duševní pohoda (well-being) a životní spokojenost 

(life satisfaction), jsou pojmy, které spolu úzce souvisí a které jsou v odborné literatuře často 

používány jako synonyma (Blatný, 2010). Osobní pohoda se dokonce v posledních dvaceti 

letech stala jedním z nejvíce studovaných psychologických témat (Blatný, 2010; Mareš, 

2006). Důvod zájmu vědy o tyto oblasti můžeme vidět ve změně pohledu na člověka a jeho 
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zdraví. Jsou upřednostňovány komplexní koncepce, které zohledňují zdraví v širokých 

souvislostech. Zdůrazňuje se holistický pohled na člověka, pojetí zdraví se vrací k myšlenkám 

antické filozofie, která chápala zdraví jako celek rovnovážných elementů v širokém kontextu 

s prostředím. Životní spokojenost je ovlivněna řadou faktorů, mezi které patří zejména věk, 

zdravotní stav, sociální vztahy, socioekonomický status, životní události a spiritualita ve svém 

 širokém pojetí (celkový životní postoj, transcendence, smysl života, víra, religiozita) (Kebza, 

2005; Křivohlavý, 2004; Hodačová, 2008; Blatný, 2010; Hodačová a kol., 2011). 

Sledování životní spokojenosti (kvality života) dětí má svá specifika. Ještě v roce 2001 bylo 

zkoumání kvality života u dětí označováno pojmem emerging field (nově vznikající). Teprve 

po roce 2005 lze sledovat nárůst výsledků výzkumů a rozvoj výzkumných nástrojů, které 

kvalitu života dětí a dospívajících sledovaly. Většina však byla zaměřena na chronicky a 

vážně nemocné děti (Mareš, 2008, Hlaváčková a kol., 2009). Zvláštnosti zkoumání životní 

spokojenosti (kvality života) dětí vychází z odlišnosti jednotlivých vývojových období a z 

osobnostních zvláštností daných úrovní myšlení, vnímáním zdraví, interpretací stresorů 

a jejich zvládáním. Na děti výrazněji než na dospělé působí sociokulturní a etnické faktory. 

Dítě je více ovlivňováno rodinou a vrstevnickou skupinou, má málo možností sociální 

prostředí měnit, omezenější rozsah zvládacích strategií než dospělý a méně než dospělý může 

rozhodovat samo o sobě (Mareš, 2008; Mareš, 2006). Přehled dostupných českých a 

slovenských prací zaměřených na kvalitu života u dětí podávají Mareš, Marešová (2006). 

Autoři zároveň upozorňují na některé jejich nedostatky, např. terminologickou a 

metodologickou nejednotnost, malý zájem o pozitivní vlivy na kvalitu života dětí či používání 

nestandardizovaných výzkumných nástrojů. Zdůrazňují nutnost respektovat vývojové, 

osobnostní, zdravotní a sociální odlišnosti, kterými se děti a dospívající liší od dospělých. 

Cíl práce 

Cílem naší práce bylo sledovat životní spokojenost českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let 

v rámci mezinárodní studie HBSC 2010 a následná analýza spokojenosti dětí v závislosti na 

věku a pohlaví. 

Metody 

Studie HBSC (The Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National 

Study) je unikátní výzkumná studie, která byla iniciována v Evropě v roce 1982 prvními 

výsledky výzkumu ze tří zemí – Finska, Norska a Anglie. Program byl převzat Světovou 

zdravotnickou organizací jako kolaborativní studie, která systematicky zjišťuje pozitivní i 

negativní vlivy na zdraví dětí a mládeže. Poslední šetření proběhlo v roce 2010. Česká 

republika se studie účastní od roku 1995. Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. 
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Studie je založená na dotazníkovém šetření v páté, sedmé a deváté třídě náhodně vybraných 

škol. Jejím cílem je sledovat behaviorální komponenty zdraví dětí ve věku jedenácti až 

patnácti let (Csémy, 2005). Přehled základních ukazatelů behaviorálních determinant zdraví 

dětí školního věku je publikován v oficiální závěrečné zprávě WHO, která je oficiální 

publikací WHO a má zásadní význam pro plánování preventivních postupů v oblasti podpory 

zdraví (Currie et al., 2004; Currie et al., 2008; Csémy, 2005). 

Dotazníkové šetření bylo anonymní a proběhlo na 94 náhodně vybraných školách ČR (po 

souhlasu ředitelů škol) v červnu 2010. Dotazník vycházel z mezinárodní anglické verze 

dotazníku, která byla vypracována koordinačním pracovištěm WHO. Obsahoval 75 položek a 

zahrnoval část mandatorní, povinnou pro každou ze zúčastněných zemí a část fakultativní, 

volitelnou. Otázky byly rozděleny do několika odlišných domén – socioekonomické faktory, 

stravovací zvyklosti, fyzická aktivita, návykové chování, rodina, psychosociální adaptace, 

duševní zdraví, psychosomatické obtíže, úrazy, škola a životní spokojenost. 

Sběr dat byl proveden v souladu s kritérii stanovenými Světovou zdravotnickou organizací 

unifikovaným postupem (jednotná instrukce pro žáky, stejný způsob administrace ve třídě, 

odevzdávání vyplněných dotazníků v neoznačených obálkách). Žáci vyplňovali dotazníky 

během jedné vyučovací hodiny za přítomnosti zaškolených osob, schopných podat dětem 

doplňující vysvětlení. Podmínkou pro zařazení žáků do studie bylo neodevzdání negativního 

vyjádření rodičů, kteří byli předem o výzkumu informováni. Data byla získána od celkového 

počtu 4 425 dětí. Po sběru byla data dle instrukce WHO odeslána do centrálního registru 

v Bergenu, kde byla kontrolována, čištěna a vrácena zpět do České republiky. 

Životní spokojenost jsme posuzovali na základě dvou standardizovaných položek: 

Huebnerovy škály (HŠ) – 6 podotázek (Jsem spokojen s tím, jak mi věci vycházejí; V mém 

životě jde vše dobře; Ve svém životě bych chtěl změnit mnoho věcí; Přál bych si mít úplně jiný 

život; Mám dobrý život; Mám dobrý pocit z věcí, které mě potkávají. Odpovědi: nikdy, zřídka, 

často, vždy; rozmezí hodnot: 6–24, vyšší skóre znamenalo vyšší spokojenost se životem 

(Huebner, 1991); Cantrilova indexu (CI) – hodnocení života na škále (žebříku) s rozmezím 

hodnot 0–10 (0 znamená nejhorší možný život, 10 nejlepší život, jaký si děti dovedou 

představit, hodnoty 6 a více znamenají vysokou životní spokojenost) (Currie et al., 2008; 

Cantril, 1965). 

Pro analýzu vztahů mezi sledovanými položkami životní spokojenosti, pohlavím, věkem 

a dalšími sledovanými proměnnými jsme zjištěné hodnoty na škálách HŠ a CI rozdělili do tří 

kategorií, na průměrné (průměr ± SD), podprůměrné (méně jak průměr - SD) a nadprůměrné 
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(více jak průměr + SD). Statistická analýza byla provedena pomocí χ² testu nezávislosti 

v kontingenční tabulce. 

Výsledky 

Data byla získána od celkového počtu 4 425 dětí, z toho bylo 2 145 chlapců (48,5 %) a 2 280 

dívek (51,5 %). U 21 dětí nebyl v dotazníku uveden věk. Ve věku 11 let bylo 1426 dětí (32,4 

%), 13 let 1456 dětí (33,1 %) a 15 let 1522 dětí (34,6 %) (celkem 4 404). Charakteristiku 

souboru podle věku a pohlaví ukazuje Tab. 1. 

Tabulka 1 Charakteristika souboru dle věku a pohlaví 

Věková kategorie celkem chlapci dívky 
11 1 426 719 707 
13 1 456 669 787 
15 1 522 747 775 
celkem 4 404 2 135 2 269 

 

Životní spokojenost na sledovaných škálách 

České děti vykazovaly na škálách HŠ a CI vysoké hodnoty, které dosahovaly více než dvou 

třetin možného maxima. U CI byla průměrná hodnota pro celý soubor sledovaných dětí 7,5 

(maximum je 10), u HŠ byl průměr 16,7 (maximum je 24). Přehled průměrných hodnot u 

celého sledovaného souboru i v kategoriích podle pohlaví a věku uvádíme v Tab. 2. Z tabulky 

je zřejmé, že dosažené průměrné hodnoty na obou škálách jsou nižší u dívek a klesají se 

vzrůstajícím věkem dětí. Na škále CI uvedli chlapci v průměru o 0,2 vyšší hodnoty než dívky, 

na škále HŠ to bylo o 0,7 více než u dívek. Nejvyšší hodnoty ze všech kategorií dosáhly 

jedenáctileté děti. Dospívající z kategorie patnáctiletých označili na CI a HŠ naopak nejnižší 

hodnoty ze všech sledovaných skupin. 

Tabulka 2 Průměrné hodnoty škál životní spokojenosti 

pohlaví věk  

CH D 11 13 15 

průměr pro 

celý soubor 

Cantrilův index (0–10) 7,6 7,4 7,8 7,5 7,3 7,5 

Směrodatná odchylka 1,8 1,9 1,9 1,9 1,7 1,8 

Huebnerova škála (6–24) 17,1 16,4 17,2 16,7 16,2 16,7 

Směrodatná odchylka 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 

 

Životní spokojenost ve vztahu ke zdraví 

Životní spokojenost úzce souvisí se zdravím, proto jsme se zaměřili na analýzu subjektivně 

vnímaného zdravotního stavu ve vztahu k hodnotám na škálách CI a HŠ. Svoje celkové zdraví 

děti hodnotily pomocí čtyřbodové škály. Na otázku: Co soudíš o svém zdravotním stavu? 

měly možnost volit odpovědi: je vynikající, dobrý, ne moc dobrý, špatný. 
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Svůj zdravotní stav jako vynikající nebo dobrý označilo celkem 90,3 % dětí (91,3 % chlapců, 

89,2 % dívek), jako ne moc dobrý a špatný 9,7 % dětí (8,8 % chlapců a 10,8 % dívek). 

Prokázali jsme statisticky významnou souvislost (p < 0,001) mezi subjektivním hodnocením 

zdravotního stavu a pohlavím dětí. Třetina chlapců označila svůj zdravotní stav jako 

vynikající, v kategorii dívek se takto vyjádřila jen necelá čtvrtina. Dívky většinou hodnotily 

svůj zdravotní stav jako dobrý (Tab. 3). 

Tabulka 3 Subjektivní hodnocení zdravotního stavu podle pohlaví v % 

pohlaví 
Zdravotní stav 

chlapci dívky 

vynikající 33,7 24,1 

dobrý 57,6 65,1 

ne moc dobrý 7,2 8,8 

špatný 1,6 2,0 

 

Ve srovnání s chlapci výrazně nižší procento dívek ve všech věkových kategoriích 

klasifikovalo svůj zdravotní stav jako vynikající. Jako špatný označilo svůj zdravotní stav 

nejvíce dětí z kategorie patnáctiletých dívek a nejméně z kategorie třináctiletých a 

patnáctiletých chlapců. U dívek jsme zjistili statisticky významné rozdíly (p < 0,001) mezi 

subjektivním hodnocením zdraví a věkem. S rostoucím věkem významně méně dívek 

hodnotilo svůj zdravotní stav jako vynikající (Tab. 4). 

Tabulka 4 Subjektivní hodnocení zdravotního stavu podle věku a pohlaví v % 

věková kategorie 
pohlaví 

11 13 15 

vynikající 33,6 36,9 30,7 

dobrý 58,6 53,4 60,5 

ne moc dobrý 5,9 8,3 7,5 
chlapec 

špatný 2,0 1,4 1,4 

vynikající 30,4 23,4 19,0 

dobrý 59,1 67,7 68,2 

ne moc dobrý 8,5 7,3 10,4 
dívka 

špatný 2,0 1,6 2,4 

Děti, které hodnotily svůj zdravotní stav jako vynikající nebo dobrý uváděly statisticky 

významně častěji (p < 0,001) hodnoty v horním indexu CI a HŠ než děti, které hodnotily svůj 

zdravotní stav jako ne moc dobrý nebo špatný (Tab. 5, Tab. 6). 
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Tabulka 5 CI ve vztahu k zdravotnímu stavu v % 

 

 

Tabulka 6 HŠ ve vztahu k zdravotnímu stavu v % 

 zdravotní stav 

Huebnerova škála 

(6 – 24) 
vynikající dobrý 

ne moc 

dobrý 
špatný 

dolní (< 13,1) 10,4 20,9 44,1 44,0 

průměr (13,1–19,9) 63,5 68,9 51,2 46,7 

horní (> 19,9) 26,1 10,2 4,6 9,3 

Diskuse 

V našem výzkumu jsme sledovali životní spokojenost dětí v České republice na 

reprezentativním vzorku žáků pátých, sedmých a devátých tříd v rámci mezinárodní studie 

HBSC 2010. Je potěšující, že většina dětí vykazovala na obou sledovaných škálách životní 

spokojenosti (Cantrilův index, Huebnerova škála) vysoké hodnoty. I když je rozmezí hodnot u 

jednotlivých škál různé, shodně platí, že vyšší hodnoty znamenají větší životní spokojenost. 

Pokud porovnáme výsledky s ostatními zeměmi zapojenými do studie HBSC, můžeme 

konstatovat, že většina dětí uvedla v roce 2006 na Cantrilově indexu vysokou spokojenost, a 

to hodnoty 6 a více (jedná se o desetibodovou škálu). U českých dětí to bylo celkem 81 % 

respondentů. Z hlediska mezinárodního to nicméně znamenalo umístění až v druhé polovině 

pořadí ve všech třech věkových kategorií (Currie et al., 2008). Výsledky studie z roku 2010 

ještě mezinárodně nejsou zpracovány. 

Z našich výsledků vyplývá souvislost mezi subjektivním hodnocením životní spokojenosti, 

pohlavím a věkem dětí. Jedenáctileté děti hodnotily spokojenost se svým životem nejlépe, 

naopak kategorie patnáctiletých na sledovaných škálách označila nejnižší hodnoty. Dívky 

hodnotily spokojenost se svým životem hůře než chlapci. Stejný trend můžeme v České 

republice sledovat i ve studiích HBSC z roku 2002 a 2006 (Csémy a kol., 2005; Hlaváčková a 

kol., 2009). 

Nižší životní spokojenost u starších adolescentů je pravděpodobně ovlivněna specifiky 

daného vývojového období, především změnami v myšlení, emočním vývoji a v tělesném 

 zdravotní stav 

Cantrilův index 

(0–10) 
vynikající dobrý 

ne moc 

dobrý 
špatný 

dolní (< 5,2) 6,4 15,4 36,1 44,0 

průměr (5,2–9,1) 68,5 76,3 60,2 48,0 

horní (> 9,1) 25,1 8,4 3,6 8,0 
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schématu (Vágnerová, 2005). Pro myšlení je charakteristická zvýšená sebereflexe, 

introspekce a sebehodnocení. Dospívající jsou ve větší míře kritičtí, jejich vztah k sobě 

samému se v závislosti na vysoko umístěné představě ideálního já mění (Macek, 1999; 

Vágnerová, 2005). Tělesný vzhled je pro dívky důležitější než pro chlapce, na ženskou krásu 

se obecně klade větší důraz, tělesný vzhled se v období dospívání stává významnou součástí 

osobní identity. Změny těla jsou u dívek nápadnější než u chlapců, dívky je často vnímají jako 

omezující a jsou s tělesným vzhledem méně spokojené než chlapci (Valášková a kol., 2002; 

Vágnerová, 2005, Polášková a kol., 2008). 

Důvodem horší subjektivně vnímané životní spokojenosti u dívek může být i skutečnost, že 

jsou více než chlapci zaměřeny na allocentrické hodnoty spojené se sociocentrickou orientací, 

potřebou porozumění a pomoci druhým, což jim může v dnešní spíše individualisticky 

zaměřené společnosti přinášet problémy (Macek, 1999; Mareš, 2005). Zdrojem obav u 

dospívajících dívek může být i představa o ideálním já, které je spojováno více 

s maskulinními vlastnostmi (Janošová, 2005). Na genderové rozdíly v subjektivně vnímané 

kvalitě života dospívajících upozornila i studie Škody, Doulíka, Hajerové-Müllerové (2008). 

Autoři poukázali na skutečnost, že vyšší kvalita života u chlapců může souviset s tím, že 

chlapci méně často prožívají negativní emoce a zároveň svoje emoce lépe než dívky zvládají a 

jsou méně než dívky zaměřeni na mezilidské vztahy. K závěru, že dívky jsou citlivější a více 

se zabývají svými pocity než chlapci stejného věku, došli také Koukola a Ondřejová (2006). 

Nižší spokojenost u dívek může být zapříčiněna i tím, že dívky se méně než chlapci věnují 

fyzické aktivitě a častěji se nudí (Škoda a kol., 2008). 

Úzké vztahy jsme zjistili také mezi životní spokojeností a subjektivně vnímaným zdravotním 

stavem. Děti, které uváděly horší zdravotní stav, byly se svým životem méně spokojené. 

Vztah se dá interpretovat i obráceně. Děti, které jsou v životě méně spokojené, vnímají své 

zdraví jako horší. Přitom zdraví není jen hodnotou individuální, ale i celospolečenskou. V 

tomto ohledu je tedy důležitá odpovědnost jak jedince, tak i rodiny, školy, dalších institucí, 

vlády, parlamentu. Je proto třeba, aby tyto převzaly za zdraví populace svou část 

odpovědnosti a ukázaly, že si zdraví lidí váží. 

Životní spokojenost a kvalita života obecně patří mezi velmi široké koncepty a existuje celá 

řada faktorů, které je ovlivňují. Patří mezi ně zejména rodina a vztahy v ní, zdraví, škola, 

dobré vztahy s vrstevníky, socioekonomická situace, přiměřené nároky kladené na dítě a 

schopnost přizpůsobit se jim, trávení volného času, schopnost přijímat se a mít se rád apod. 

Sledování životní spokojenosti, kvality života a životního stylu u adolescentů je také cenným 

zdrojem informací o jejich postojích, chování, subjektivně vnímaném zdraví, štěstí v různých 
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oblastech života. Dětství a dospívání patří mezi významná období, kdy si jedinec osvojuje 

vzorce svého chování, vztah k životu, společnosti, zdraví. Je proto velmi důležité, aby se na 

tuto věkovou kategorii přednostně soustředila pozornost společnosti, a aby děti již od útlého 

věku i během celého dalšího života byly vedeny k pochopení hodnoty zdraví v jeho širokém 

pojetí, k rozvoji široce pojímané zdravotní gramotnosti (tedy ke schopnosti v každodenním 

běžném životě směrovat ke zdraví), k samostatnosti a ke schopnosti nést odpovědnost za 

důsledky svého rozhodování, k hodnotě života obecně a k pozitivnímu a odpovědnému 

přístupu k němu. Významnou roli ve výchově bezesporu hraje rodina a škola. Proto by 

pozornost měla být zaměřena nejen na děti, ale i na jejich rodiče a učitele. 

Závěr 

Téma kvalita života, životní spokojenost představuje vědecky poměrně novou, nicméně 

důležitou oblast, hodnou zvýšeného zájmu. Zejména zájem o věkovou kategorii dětí zesílil 

teprve v posledních deseti letech. Jak se v obdobných případech ukazuje, jde o 

multidimenzionální fenomén, který každý člověk i každý obor může vnímat trochu jinak. 

Různé obory i směry výzkumu se snaží téma uchopit po svém a popsat svými prostředky. 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že životní spokojenost je u českých dětí dlouhodobě 

vysoká, většina českých dětí hodnotí svůj život jako velmi dobrý. Na sledovaných škálách CI 

a HŠ uvádí většina dětí hodnoty vyšší než dvě třetiny možného maxima. Z analýzy našich 

výsledků vyplývá, že hodnocení životní spokojenosti českých dětí statisticky významně závisí 

na věku a pohlaví. Prokázána byla i souvislost životní spokojenosti a subjektivního hodnocení 

zdraví. 

Každý člověk zcela přirozeně touží po štěstí. Proto je třeba se otázkou kvality života, životní 

spokojenosti nadále zabývat a pomáhat lidem štěstí nalézt. 

Poděkování: Studie vznikla s podporou operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost s číslem CZ.1.07/1.3.00/14.0008 s názvem „Tvorba a implementace 

edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a 

školních zařízeních“ a s podporou subprojektu „Studie Mládež a zdraví 2010 (HBSC 2010)“ – 

dotazníkové šetření na školách v ČR (hlavní řešitel Mgr. Tomáš Blaha). 
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Súhrn 

Chronická obštrukčná choroba pľúc je najčastejším chronickým pľúcnym ochorením. 

Predstavuje závažný zdravotný, ekonomický a spoločenský problém ľudskej populácie. 

Cieľom tejto práce je porovnať psychosociálne aspekty u pacientov s CHOCHP medzi 

pohlavím. Základnou metódou na zber údajov bol použitý štandardizovaný dotazník SGRQ - 

dotazník nemocnice svätého Juraja o dýchaní. Celkový súbor tvorilo 75 pacientov. Počet 

mužov bol 56 a počet žien 19. Pacienti boli hospitalizovaní na klinike Pneumológie 

a ftizeológie vo Fakultnej nemocnici v Trnave s diagnózou chronická obštrukčná choroba 

pľúc. Úplne prestať pracovať muselo 18% mužov a až 26% žien kvôli svojmu ochoreniu. 

Svoje pľúcne ochorenie ako ich najdôležitejší problém opísalo až 58,9% mužov a 52,6% žien 

opísalo svoje problémy s dýchaním ako problém, ktorý im spôsobuje veľa problémov. 

U 53,6% mužov ochorenie bráni vykonávať väčšinu činností a u 57,9% žien ochorenie bráni 

vo vykonávaní akejkoľvek činnosti. Podľa celkového skóre sa u 70% mužov a u 53% žien 

kvalita života po hospitalizácii zlepšila. Chronická obštrukčná choroba pľúc je bremenom 

nielen pre pacienta. Je záťažou aj pre tých, ktorí sa starajú o príbuzného alebo priateľa, 

trpiaceho touto chorobou, ale aj pre celú spoločnosť. 

Kľúčové slová: CHOCHP - Psychosociálne aspekty - Kvalita života - Dotazník SGRQ. 

 

Úvod 

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je najčastejším chronickým pľúcnym 

ochorením predstavuje závažný zdravotný, ekonomický a spoločenský problém ľudskej 

populácie (Rozborilová, 2005). CHOCHP trpí celosvetovo 300 miliónov ľudí a predpokladá 

sa, že v  roku 2020 sa dostane na 3. miesto v úmrtnosti a na 5. miesto v príčine výskytu 

(Kliber et al., 2010). Hlavnou príčinou nárastu CHOCHP je narastajúca spotreba cigariet, 

ktorých produkty horenia poškodzujú drobné dýchacie cesty a pľúcne mechúriky a vedú k 

tejto progresívnej a liečebne ťažko ovplyvniteľnej chorobe s narastajúcim trendom výskytu a 

mortality. Je iste paradoxné, ale súčasne pravdivé povedať, že nebyť cigariet, nebolo by 
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prakticky ani tejto choroby (Chovan, 2006). Kvalita života je daná nielen zdravotným stavom, 

vekom a sociálne ekonomickými podmienkami, ale ovplyvňuje ju tiež psychické vnímanie, 

prianie, očakávanie a ciele jednotlivca i kultúrnosť spolu s odlišným hodnotovým systémom 

v rôznych geografických oblastiach sveta (Vondra, Malý, 2003). Chronický charakter 

ochorenia  a intenzita nepredvídaných akútnych epizód môže podstatne znížiť kvalitu života 

chorého. Prítomnosť symptómov, ale aj strach pred nimi môže u týchto pacientov zapríčiniť 

obmedzenie fyzických aktivít, alebo sociálnych situácií, z ktorých by inak mali potešenie 

(Salajka, 2006). 

Cieľ práce 

Hlavným cieľom práce je porovnať psychosociálne aspekty u pacientov s CHOCHP medzi 

pohlavím. Druhým cieľom je porovnať kvalitu života pacientov s CHOCHP na začiatku a na 

konci hospitalizácie medzi pohlavím. 

Metodika práce 

Základnou metódou na zber údajov bol použitý štandardizovaný dotazník SGRQ - dotazník 

nemocnice svätého Juraja o dýchaní. Tento dotazník vznikol v roku 1990 a je najčastejšie 

používaný dotazník na meranie kvality života. Bol navrhnutý na meranie zhoršenia zdravia 

u pacientov s CHOCHP a s astmou (Jones, 1991). Dotazník je rozdelený na dve základné 

časti. Prvá časť skúma symptómy, čo znamená zisťovanie zdravotného stavu u pacienta pred 

hospitalizáciou. Druhá časť sa predovšetkým zaoberá pacientovým súčasným stavom, 

prežívaním, jeho aktivitami a dopadom ochorenia. Maximálne celkové skóre môže byť 

3989,4. Celkové prepočítané skóre sa vypočíta podľa vzorca: 

Skóre = 100 x       súčet pozitívnych odpovedí v dotazníku                                                                                  

                           súčet všetkých pozitívnych hodnôt v dotazníku 

Súbor tvorilo 75 pacientov. Počet mužov bol 56 a žien bolo 19. Pacienti boli hospitalizovaní 

na klinike Pneumológie a ftizeológie vo Fakultnej nemocnici v Trnave s diagnózou chronická 

obštrukčná choroba pľúc. Zdrojom publikovanej literatúry boli hlavne internetové databázy 

ako PuB Med, MeSH, ProQuest, Medscape. Zdrojom štúdií boli použité rôzne odborné 

časopisy predovšetkým Health and Quality of Life Outcomes, CHEST, European Respiratory 

Journal, Canadian Respiratory Journal. Výsledky práce boli analyzované použitím programu 

R project, použitím párového t – testu. 

Výsledky 

Celkový počet pacientov bol 75 z toho tvorilo 75% mužov a 25% žien. Najviac pacientov až 

40% bolo vo vekovej kategórii 70 – 79 rokov. Najmenej bolo vo vekovej kategórii 45 – 59 

rokov (Tabuľka 1). 
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 Tabuľka 1 Základné rozdelenie pacientov s CHOCHP podľa vekovej kategórie 

Veková kategória Počet pacientov s CHOCHP % 

45 – 59  11 15%  
60 – 69  22 29%  
70 – 79  30  40%  
80 a viac  12  16%  
Spolu  75  100%  
Priemerný vek  70,053 

 

Z celkového počtu bolo 51,8% mužov, ktorí tvrdili, že väčšinu dni v týždni nestačili s dychom 

a u žien to bolo u 52,6%. Len 5,4% mužov tvrdili, že za posledný mesiac nemali problém 

s nedostatkom dychu. Žien bolo 10,5%, ktoré nemali problém s nedostatkom dychu (Tabuľka 

2). 

Tabuľka 2 Percentuálne zobrazenie pacientov s CHOCHP rozdelené podľa pohlavia, ktorí nestačili s 

dychom za posledný mesiac 

 
Nedostatok dychu 

Muži  
% 

Ženy  
% 

Väčšina dní v týždni 29 51,8% 10 52,6% 

Viac dní v týždni 16 28,6% 5 26,3% 

Niekoľko dní v 
mesiaci 

7 12,5% 2 10,5% 

Iba pri infekciách DC 1 1,8% 0 0% 

Vôbec nie 3 5,4% 2 10,5% 
Spolu 56 100% 19 100% 

 

Svoje pľúcne ochorenie opísalo 58,9% mužov ako ich najdôležitejší problém. Žien bolo 

52,6% ktoré opísali svoje pľúcne ochorenie ako problém, ktorý im spôsobuje veľa ťažkostí 

(Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Ako opísali svoje pľúcne ochorenie pacienti s CHOCHP, rozdelené podľa pohlavia 

Opísané pľúcne 
ochorenie 

Muži  
% 

Ženy  
% 

Môj najdôležitejší 
problém 

33 58,9% 6 31,6% 

Spôsobuje mi veľa 
problémov 

18 32,1% 10 52,6% 

Spôsobuje mi 
niekoľko problémov 

4 7,1% 3 15,8% 

Nespôsobuje mi 
žiadne problémy 

1 1,8% 0 0% 

Spolu 56 100% 19 100% 
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Úplne prestať pracovať kvôli svojmu pľúcnemu ochoreniu muselo 18% mužov a 26% žien 

(Tabuľka 4). 

Tabuľka 4 Vplyv ochorenia na  zamestnanie u pacientov s CHOCHP rozdelené podľa pohlavia 

Vplyv ochorenia na 
zamestnanie 

Muži  
% 

Ženy  
% 

Prinútili ma úplne 
prestať pracovať 

10 18% 5 26% 

Prinútili ma zmeniť 
zamestnanie 

5 9% 0 0% 

Nemajú vplyv na 
moju prácu 

41 73% 14 74% 

Spolu 56 100% 19 100% 

 
Žiaden pacient netvrdil, že mu jeho ochorenie nebráni vo vykonávaní rôznych činností. 

Ochorenie bráni vykonávať väčšinu činností u 53,6 % mužov a u 57,9% žien ochorenie bráni 

vo vykonávaní akejkoľvek činnosti (Tabuľka 5). 

Tabuľka 5 Názor, ktorý najlepšie vystihuje vplyv dýchacích ťažkostí na ich život u pacientov s CHOCHP 

rozdelení podľa pohlavia 

Názor na vlastné 
ochorenie 

Muži % Ženy % 

Nebránia mi v žiadnej 
činnosti 

0 0% 0 0% 

Bránia mi v 1-2 
činnostiach 

7 12,5% 3 15,8% 

Bránia mi vo väčšine 
činnosti  

30 53,6% 5 26,3% 

Bránia mi vo všetkom 19 33,9% 11 57,9% 

Spolu 56 100% 19 100% 
 

Celkové priemerné skóre, ktoré sme zistili pomocou dotazníka SGRQ bolo u mužov 2505,8 

na začiatku hospitalizácie a na konci hospitalizácie bolo 2258. Dôležité je, že sa skóre 

u pacientov znížilo a z toho vyplýva, že kvalita života sa im zlepšila. Celkové skóre bolo 

u žien na začiatku hospitalizácie 2618,7 a na konci hospitalizácie bolo 2396,2 čo znamená, že 

sa pacientkam po hospitalizácii kvalita života zlepšila. Tieto rozdiely boli štatisticky 

významné (p<0,05). Celkové skóre pacientov bolo vyššie u žien ako u mužov a to znamená, 

že ženy hodnotili svoju kvalitu života za horšiu ako muži (Tabuľka 6). 
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Tabuľka 6 Priemerné dosiahnuté celkové skóre na začiatku (Z) a na konci (K) hospitalizácie u pacientov s 

CHOCHP, rozdelené podľa pohlavia 

Celkové skóre  

Pacienti s CHOCHP (Z) (K) 

 

p hodnota 

Muži 2505,8 2258,0 p<0,05 

Ženy 2618,7 2396,2 p<0,05 

 

Na základe prepočítania celkového skóre sme zistili, že muži mali na začiatku hospitalizácie 

skóre 47 a na konci hospitalizácie mali celkové prepočítané skóre 42 a ženy mali na začiatku 

hospitalizácie celkové prepočítané skóre 49 a na konci mali 45. Čo znamená, že sa kvalita 

života zlepšila štatisticky významne (p<0,05) (Tabuľka 7). Pre klinicky významné sa 

považuje zníženie celkového prepočítaného skóre o 4 jednotky (Jones, 2002). 

Tabuľka 7 Priemerné prepočítané celkové skóre na začiatku (Z) a na konci (K) hospitalizácie u pacientov 

s CHOCHP, rozdelené podľa pohlavia 

Prepočítané celkové skóre  

Pacienti s CHOCHP (Z) (K) 

 

p hodnota 

Muži 47 42 p<0,05 

Ženy 49 45 p<0,05 

 

Podľa prepočítaného celkového skóre sa u 70% mužov kvalita života zlepšila a u 30% mužov 

sa kvalita života nezlepšila ani po hospitalizácii. U 53% žien sa kvalita života zlepšila 

a u 47% žien sa kvalita života nezlepšila ani po ukončení hospitalizácie (Tabuľka 8). 

Tabuľka 8 Percentuálne zobrazenie pacientov s CHOCHP, rozdelené podľa pohlavia a zlepšenie ich 

kvality života na základe rozdielu (4 jednotiek) na začiatku a na konci hospitalizácie 

Zlepšila sa kvalita života Nezlepšila sa kvalita života Pacienti 

s CHOCHP počet % počet % 

Muži 39 70% 10 53% 

Ženy 17 30% 9 47% 

 

Záver 

Tento dobrý pocit, pocit života bez obmedzení závisí od účinnosti liečby a od čo najnižšej 

miery nežiaducich účinkov liečby. CHOCHP je bremenom nielen pre pacienta. Je záťažou aj 

pre tých, ktorí sa starajú o príbuzného alebo priateľa, trpiaceho touto chorobou a samozrejme 

pre celú spoločnosť. Priame a nepriame náklady spojené s liečbou CHOCHP sú porovnateľné 

s nákladmi spojenými s liečbou rakoviny prsníka alebo porážky (mozgovej mŕtvice). Každé 
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chronické ochorenie prináša so sebou značnú psychickú nadstavbu. Preto je jednoznačne 

odporúčané, aby sa v rámci komplexnej starostlivosti zaoberalo aj kvalitou života pacientov. 
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Súhrn 

Príspevok je zameraný výskum v ošetrovateľstve, opisuje zmeny, ktoré viedli k transformácii 

vzdelávania v ošetrovateľstve, vyzdvihuje dôležitosť aktívnej účasti sestier na vedecko – 

výskumnej činnosti. Venuje sa výskumu v ošetrovateľstve z pohľadu národných 

a medzinárodných dokumentov. Súčasťou je prezentácia výsledkov empirického prieskumu, 

ktorého cieľom bolo zistiť vedomosti sestier externého štúdia v študijnom odbore 

Ošetrovateľstvo v oblasti základov a významu výskumu v ošetrovateľstve. Až 95 % (19) 

sestier uviedlo, že podľa nich výskum v ošetrovateľstve umožňuje získavanie nových 

poznatkov a ich aplikáciu v praxi. 90 % (18) respondentiek pokladá uverejňovanie 

a prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu za dôležité. Napriek tomu, ani jedna 

z respondentiek nedistribuovala výsledky bakalárskej práce ani písomnou ani verbálnou 

formou. 60 % (12) respondentiek uviedlo, že nemá záujem prezentovať výsledky svojej 

záverečnej práce. 

Kľúčové slová: Ošetrovateľstvo – Vzdelávanie – Výskum - Postoj sestier - Vedecko-

výskumná činnosť sestier. 

 

Úvod 

Ošetrovateľstvo ako profesia sa vyvíjalo niekoľko storočí a od svojich začiatkov až dodnes 

prekonalo mnohé zmeny vo všetkých oblastiach. Došlo k rýchlemu vývoju vzdelávacích 

ošetrovateľských programov a širokej škály nemocničných aj miestnych ošetrovateľských 

služieb. Všetky tieto zmeny umožnili ošetrovateľstvu pokrývať požiadavky na rôzne služby 

a napredovať v zdokonaľovaní a profesionalizácii (Kozierová, 1995, s. 6). 

Od roku 1990 prešli zdravotnícke študijné odbory transformačným procesom, ktorý 

akceptoval zmeny v spoločnosti, systéme vzdelávania v zdravotníctve a kritériá Európskej 

únie. Zmeny v systéme vzdelávania najvýraznejšie ovplyvnili požiadavky transformujúceho 

sa zdravotníctva a zdravotníckej praxe (Závodná, Musilová, 2000, s. 3). 

Jedným z dôležitých činiteľov transformácie vzdelávania v ošetrovateľstve je Bolonský 

proces, ktorý predstavuje reformu usilujúcu sa o zosúladenie vysokoškolských sektorov 

krajín, ktoré podpísali Bolonskú deklaráciu so snahou vytvoriť otvorený európsky priestor pri 
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zachovaní rôznorodosti, ktorá je považovaná za prvok atraktívnosti. Jedným z cieľov 

Bolonskej deklarácie je aj podpora nevyhnutnej európskej dimenzie vo vysokoškolskom 

vzdelávaní. Táto podpora by mala byť zameraná najmä na prípravu študijných plánov, 

spoluprácu medzi inštitúciami, mobilné schémy a integrované programy štúdia, výcviku 

a výskumu. Európska federácia sesterských asociácií v spolupráci s Medzinárodnou radou 

sestier (ICN) a WHO pre Európu, vyjasnili základné princípy súvisiace so vzdelávaním sestier 

v Európe. 

Aby sa ošetrovateľstvo ako profesia a samostatná vedná disciplína neustále rozvíjalo 

a napredovalo na vedecky podloženej teoretickej základni, aby držalo krok s novými 

poznatkami z oblasti vedy a techniky a tým zdokonaľovalo, zlepšovalo a skvalitňovalo 

ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta, je nevyhnutné, aby sa sestry aktívne zapájali do 

vedecko – výskumnej činnosti. Pôsobenie sestier v oblasti výskumu v ošetrovateľstve 

podporujú mnohé národné aj medzinárodné organizácie. 

Sestra v klinickej praxi by mala poznať výskumný proces a jeho terminológiu, mala by citlivo 

posudzovať faktory týkajúce sa ochrany práv jedincov. Takisto by sa mala zúčastňovať na 

výbere významných výskumných problémov a výsledky výskumu kriticky využívať 

(Kozierová, 1995, s. 33). 

Výskum v ošetrovateľstve z pohľadu národných a medzinárodných organizácií 

Charta práv sestier a pôrodných asistentiek vypracovaná Slovenskou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek v roku 2008, uvádza v článku V., týkajúcom sa vzdelávania, 

zvyšovania kvalifikácie a sústavného vzdelávania, 7 práv sestry a pôrodnej asistentky. Patrí 

medzi ne aj právo sestier a pôrodných asistentiek na získavanie informácií týkajúcich sa 

výkonu povolania podľa súčasného stavu vedy. Sestry a pôrodné asistentky majú právo 

zúčastňovať sa na školeniach, odborných seminároch, výmenných stážach a pobytoch na 

špecializovaných pracoviskách na území Slovenska ako aj v zahraničí. Medzi ich práva patrí 

aj prispievanie do odborných vedeckých časopisov. 

Mníchovská deklarácia, ktorú v roku 2000 podpísalo 48 ministrov zdravotníctva európskych 

krajín, vyzdvihla dôležitosť rozvoja znalostí a praktických poznatkov prostredníctvom 

výskumu a praxe založenej na faktoch evidence based nursing. Ministri zdravotníctva 

predložili dôsledky, ktoré vyplývajú z kľúčových a narastajúcich rolí sestier. Patria sem 

vedomosti a evidencia pre prax prostredníctvom výskumu a popularizovania významu 

informácií a skvalitnenie základného a kontinuálneho vzdelania a prístup k vysokoškolskému 

vzdelaniu sestier a pôrodných asistentiek. Vedúce ministerské sestry a asociácie sestier 

a pôrodných asistentiek boli vyzvané a nabádané, aby zvýšili svoje úsilie pri skvalitňovaní 
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poskytovania starostlivosti o pacienta a pritom vychádzali z vedeckého poznania a klinických 

dôkazov, satisfakcie pacientov ako užívateľov a z efektívneho využívania zdrojov. 

Spolupráca WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) a Rady Európy (2000), určila 5 

hlavných funkcií sestry: 

• poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v podpore zdravia, prevencii ochorení, 

rehabilitácii alebo podpore jednotlivcov, rodín alebo skupín, 

• uplatnenie sestry – expertky v multidisciplinárnom zdravotnom tíme a v spoločnosti, 

• vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, študentov, pacientov, klientov a ich rodín, 

• rozvíjanie ošetrovateľskej praxe cez kritické myslenie založené na výskume, 

• podporovanie jednotlivcov, rodín a komunít vo všetkých aspektoch zdravotnej 

starostlivosti, povzbudzovanie sebadôvery a samostatnosti, podpora zdravého 

životného prostredia (WHO, Rada Európy in Michal, 2000, s. 6). 

Vzdelávanie, ošetrovateľská prax a služby, legislatíva, výskum v ošetrovateľstve, ekonomická 

úroveň sestier a spolupráca s inými zdravotníckymi profesiami patria medzi aktivity ICN 

(Medzinárodnej rady sestier), reflektujúce široký okruh záujmov a potrieb svojich 

medzinárodných členov (ICN. In Clark, Lang, 1992). 

V etickom kódexe ICN sa v článku 3, týkajúcom sa sestier a ich profesie uvádza, že sestra hrá 

rozhodujúcu rolu pri určovaní a realizácii prijateľných noriem klinickej ošetrovateľskej praxe, 

manažmentu, výskumu a vzdelávania. (ICN. In Alexander, Runciman, 2003, s. 49). 

PCN (Stála rada sestier Európskej únie) bola ustanovená v roku 1971 a predstavuje 

nezávislý európsky hlas profesie. Jej členstvo pozostáva z národných sesterských organizácií, 

združených z ICN a členských štátov Európskej únie. Podľa PCN je výskum v ošetrovateľstve 

významnou a nespochybniteľnou hodnotou zdravotnej starostlivosti v liečbe pacientov. Sestry 

by mali byť čo najviac vzdelané, aby vedeli odovzdávať rozvoj získaných zručností, ktoré sú 

schopné naučiť sa nezávisle počas svojej profesie, aby boli schopné držať krok so zmenami, 

v dôsledku rozvoja vedy a techniky. Sestry by mali byť schopné pochopiť výskumné metódy 

a mali by vedieť kriticky oceniť ošetrovateľský výskum, ktorý rozvíja ošetrovateľskú prax. 

Sestry by mali vykonávať, používať a zúčastňovať sa na výskume a rozvíjaní práce 

a prostredníctvom toho zabezpečiť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Sestry by mali byť 

schopné zabezpečiť sústavný profesionálny rozvoj a vzdelanie v ošetrovateľstve (PCN. In 

Michal, 2000, s. 5). 

Podľa Americkej asociácie sestier (ANA) existuje na splnenie potrieb ďalšieho 

profesionálneho rozvoja sestier mnoho rôznych prostriedkov. Výskumná činnosť patrí spolu s 
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ďalším vzdelávaním, rozvojom zamestnancov, akademickým vzdelaním medzi formálne 

prostriedky profesionálneho rozvoja sestier (ANA, 1994, s. 3). 

Profesionálne správanie je charakteristickým znakom profesionálneho rastu a rozvoja. Podľa 

Rady Altranais (1994) majú sestry zákonnú povinnosť udržiavať na výskume založené 

vedomosti a zručnosti (An Board Altranais. In Young, 1991). 

Cieľ práce 

V roku 2010 sme realizovali empirický prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť vedomosti 

sestier externého štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo v oblasti základov a významu 

výskumu v ošetrovateľstve. 

Súbor, metodika 

Súbor respondentov tvorilo 20 študentiek prvého ročníka magisterského štúdia v externej 

forme štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Všetky respondentky pracovali ako sestry 

v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na ambulanciách alebo lôžkových 

oddeleniach. Prieskum sme uskutočnili na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

Univerzity v Trnave. 

Ako metódu prieskumu sme zvolili metódu dotazníka. Respondentky boli informované o jeho 

účele a poučené o spôsobe jeho vyplnenia. Dotazník tvorí 25 položiek, z toho 19 položiek je 

zatvorených, 1 polootvorená a 5 otvorených. Podľa obsahového zamerania sú položky 

rozdelené do 5 okruhov: 

• demografické údaje, 

• vedomosti o základných pojmoch výskumu v ošetrovateľstve, 

• vedomosti o etických zásadách výskumu v ošetrovateľstve, 

• vedomosti o hypotéze a tvorbe dotazníkových položiek, 

• postoje a vnímanie výskumu v ošetrovateľstve sestrami. 

V príspevku sa venujeme vyhodnoteniu postoja sestier k výskumu v ošetrovateľstve. 

Dotazník bol anonymný a dobrovoľný, všetky respondentky boli oboznámené o účele 

a využití zozbieraných informácií. Dotazníky boli priamo distribuované, ich návratnosť bola 

100 %. 

Výsledky a interpretácia 

Jednou z otázok sme zisťovali, aký význam pripisujú sestry výskumu v ošetrovateľstve. Až 95 

% (19) sestier uviedlo, že podľa nich výskum v ošetrovateľstve umožňuje získavanie 

nových poznatkov a ich aplikáciu v praxi. 5 % (1) respondentiek vidí význam výskumu 

v ošetrovateľstve iba vo vedení študentov k napísaniu záverečnej práce. Možnosť, v ktorej 
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bolo uvedené, že sestra nevidí vo výskume v ošetrovateľstve žiaden význam, neoznačila ani 

jedna respondentka. Výsledky približuje Graf 1. 

Význam výskumu v ošetrovateľstve

0%

95%

5% Vo vedení študentov k
napísaniu záverečnej
práce

Umožňuje získavanie
nových poznatkov, ich
aplikáciu v praxi

Vo výskume v
ošetrovateľstve
nevidím žiaden
význam

 
Graf 1 Význam výskumu v ošetrovateľstve 

Vzhľadom k skutočnosti, že sestry sú študentkami 1. ročníka magisterského stupňa štúdia 

a majú obhájenú bakalársku prácu, zaujímalo nás, či výsledky tejto práce publikovali, alebo 

prednášali. Z analýzy výsledkov prieskumu vyplýva, že ani jedna z respondentiek výsledky 

bakalárskej práce nedistribuovala ani písomnou ani verbálnou formou. Výsledky 

približuje Graf 2. 

Odpublikovanie alebo odprednášanie výsledkov 
bakalárskej práce

0%

100%

Áno

Nie

 
Graf 2 Odpublikovanie alebo odprednášanie výsledkov bakalárskej práce 

V ďalšej položke sme sa sestier pýtali, či majú záujem publikovať alebo prednášať výsledky 

ich záverečnej práce. 60 % (12) respondentiek uviedlo, že nemá záujem prezentovať 
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výsledky záverečnej práce. 40 % (8) respondentiek prejavilo záujem o prezentáciu 

a uverejnenie výsledkov ich záverečnej práce. Výsledky prieskumu prezentujeme v Grafe 3. 

Záujem publikovať alebo prednášať výsledky 
záverečnej práce

40%

60%
Áno

Nie

 
Graf 3 Záujem publikovať alebo prednášať výsledky záverečnej práce 

V nasledujúcej otázke sme monitorovali postoj sestier k uverejňovaniu a prezentácii 

výsledkov výskumu. 90 % (18) respondentiek pokladá uverejňovanie a prezentáciu 

výsledkov vedeckého výskumu za dôležité. 10 % (2) sestier sa nevedelo rozhodnúť, či sú 

uverejňovanie a prezentácia výsledkov výskumu dôležité. Ani jedna sestra však neoznačila, že 

podľa nej dôležité nie sú. Výsledky prieskumu približuje nasledujúci Graf 4. 

Sú uverejňovanie a prezentácia výsledkov vedeckého 
výskumu dôležité?
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Graf 4 Sú uverejňovanie a prezentácia výsledkov vedeckého výskumu dôležité? 

Diskusia 

Dôležitosť pôsobenia sestier v oblasti výskumu uvádza Charta práv sestier a pôrodných 

asistentiek vypracovaná Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (2008), Svetová 
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zdravotnícka organizácia a Rada Európy (2000), Medzinárodná rada sestier (2003), Stála rada 

sestier Európskej únie (2000), Americká asociácia sestier (1994), Rada Altranais (1994). 

Aby sa sestry aktívne podieľali na vedecko–výskumnej činnosti a aplikácii výsledkov 

výskumu v praxi, je potrebné, aby chápali jeho dôležitosť pre napredovanie ošetrovateľstva 

a skvalitňovanie starostlivosti o pacienta. Až 95 % (19) sestier uviedlo, že podľa nich výskum 

v ošetrovateľstve umožňuje získavanie nových poznatkov a ich aplikáciu v praxi. 90 % (18) 

respondentiek pokladá uverejňovanie a prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu za 

dôležité. Chápanie dôležitosti a významu výskumu v ošetrovateľstve však pre napredovanie 

odboru nestačí. Sestry sa musia na tejto činnosti aktívne podieľať a samé prispievať 

k zdokonaľovaniu zlepšovaniu starostlivosti o pacienta výskumnou činnosťou, praxou 

podporujúcou evidence based nursing a zavádzaním nových poznatkov do praxe. Ani jedna 

z respondentiek nedistribuovala výsledky bakalárskej práce ani písomnou ani verbálnou 

formou. 60 % (12) respondentiek uviedlo, že nemá záujem prezentovať výsledky svojej 

záverečnej práce. Bolo by vhodné preskúmať dôvody, pre ktoré sa sestry aktívne nepodieľajú 

na týchto činnostiach, hoci ich považujú za dôležité a následne navrhnúť a uskutočniť 

intervencie na zlepšenie danej situácie. 

Záver 

K zlepšovaniu ošetrovateľskej praxe, starostlivosti o pacienta, vzdelávania, administratívy 

a výskumu vedie aj plánované učenie, ktoré je vytvorené na rozšírenie vedomostí, zručností 

a pozície registrovaných sestier (An Bord Altranais, 1994). 

Výskum v ošetrovateľstve vplýva na poskytovanie kvalitnej a efektívnej zdravotnej 

starostlivosti vo veľkej miere. Sestry by sa mali zamerať na kvalitatívne štúdie 

z ošetrovateľskej praxe a navzájom si ich vymieňať prostredníctvom odborných časopisov, 

konferencií a pod. Prostredníctvom výskumu môžu identifikovať potreby populácie, medzery 

vo vedomostiach a naplánovať intervencie na odstránenie týchto nedostatkov. Prax sestier je 

najvýznamnejší spôsob, akým môžu sestry pôsobiť na zdravie jednotlivcov, rodín a komunít. 

Aby sestry poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, musia byť vzdelané, informované 

o výsledkoch najnovších výskumov v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti a tieto nové 

poznatky aplikovať v praxi (ICN, 2008, s. 45). 

Podľa Koňošovej (2010) si musia sestry samy uvedomiť, že čím je ich profesia náročnejšia 

a čím pevnejšie sú základy ich vedomostí, tým bude väčšia ich osobná zodpovednosť. Ich 

nová rola bude vyžadovať opustenie známeho a doteraz bežného, opustenie pocitu istoty 

spojeného s nemocnicami, štruktúrou ich vnútorných pravidiel, denných rutín a riadiacich 

hierarchií v prospech samostatnejšej a vlastným rozhodovaním vymedzenej role. 
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Súhrn 

Predkladaný príspevok sa zameriava na starostlivosť o geriatrického pacienta. Jednou z ciest 

skvalitňovania starostlivosti o seniorov je prehĺbenie spolupráce rodiny a služieb 

poskytovaných spoločnosťou. Autorky príspevku prezentujú výsledky prieskumu, ktorého 

cieľom bolo zistiť záujem sestier a rodiny o vzájomnú spoluprácu v ambulantnej a ústavnej 

zdravotnej starostlivosti o seniora, do akej miery sa rodina zúčastňuje na starostlivosti 

o seniora a zistiť faktory ovplyvňujúce efektívnosť spolupráce sestry a rodiny pri starostlivosti 

o seniora. 

Kľúčové slová: Senior - Rodina seniora - Gerontologické ošetrovateľstvo - Spolupráca sestry 

a rodiny - Prieskum. 

 

Úvod 

„Gerontologické ošetrovateľstvo je aplikovaný klinický odbor ošetrovateľstva, ktorý sa 

zameriava na starostlivosť o základné potreby starého človeka, na udržanie jeho sebestačnosti 

a nezávislosti pri bežných denných činnostiach, na prevenciu komplikácií a na podporu jeho 

psychickej, fyzickej a sociálnej pohody“ (Poledníková et al., 2006, s. 14). Základným 

princípom a cieľom starostlivosti o seniorov je snaha, čo najdlhšie udržať starého človeka 

v jeho pôvodnom, rodinnom prostredí. Toto prostredie je najoptimálnejšie a prioritné. 

Rodina a komunita pre každého človeka predstavujú možnosť sebarealizácie, pocit istoty a 

šancu zúčastňovať sa spolu s ostatnými na živote rodiny a spoločnosti – tým sa vytvárajú 

podmienky pre určitú kvalitu života jedinca v zdravej sociálnej homeostáze. 

Niet pochybností o tom, že rodina, prípadne blízke osoby, predstavujú pre seniorov dôležitú 

súčasť ich prostredia. Jednou z ciest skvalitňovania starostlivosti o seniorov je prehĺbenie 

spolupráce rodiny a služieb poskytovaných spoločnosťou. Meniace sa podmienky spoločnosti 

však menia aj možnosť rodín a charakter starostlivosti poskytovanej rodinou (Poledníková et 

al., 2005). 

Základným kritériom indikácie domácej ošetrovateľskej starostlivosti je čiastočná alebo úplná 

imobilita pacienta a potreba ošetrovania pacienta nepresahuje viac ako dve hodiny za deň. 

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa môže poskytovať aj pri náhlych či krátkodobých 
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ochoreniach, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú 

ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť (Bušová, 2008). 

Cieľ práce 

• Zistiť záujem sestier a rodiny o vzájomnú spoluprácu v ambulantnej a ústavnej 

zdravotnej starostlivosti o seniora. 

• Monitorovať úroveň spolupráce medzi sestrou a rodinou v starostlivosti o 

geriatrického pacienta. 

• Zistiť do akej miery sa rodina zúčastňuje na starostlivosti o seniora. 

• Zistiť faktory ovplyvňujúce efektívnosť spolupráce sestry a rodiny pri starostlivosti o 

seniora. 

• Prispieť k prehĺbeniu poznatkov v oblasti spolupráce sestry a rodiny v starostlivosti o 

seniora. 

Súbor, metodika 

Na dosiahnutie stanovených cieľov sme použili dotazník s názvom „Spolupráca sestry 

a rodiny pri starostlivosti o seniora“. Navrhnuté položky prieskumu boli vopred overené 

pilotnou štúdiou u 10 respondentov. Vypracovali sme dva dotazníky s otvorenými, 

polootvorenými a zatvorenými položkami, ktorých obsahové zameranie bolo rovnaké. 

Dotazník 1 – pre sestry obsahoval 12 položiek (Dotazník 1 = D1). Dotazník 2 – pre 

príbuzných seniora obsahoval 13 položiek (Dotazník 2 = D2). Získané údaje sme 

vyhodnocovali kvalitatívnou, kvantitatívnou analýzou a komparáciou. Výberový súbor tvorilo 

80 respondentov, 40 sestier a 40 rodinných príslušníkov - sestry pracujúce v Agentúre 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti, sestry pracujúce na lôžkových oddeleniach ústavného 

zdravotníckeho zariadenia, príbuzní seniora v domácej starostlivosti a príbuzní 

hospitalizovaného seniora. Prieskum sme realizovali v období od 01/2010 – do 03/2010 vo 

Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch na lôžkových oddeleniach 

a v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Nových Zámkoch. Dotazníky sme 

distribuovali osobne a preto sme získali ich 100,00 % návratnosť. 

Výsledky a interpretácia 

Cieľom našej práce bolo zistiť záujem sestier a rodiny o spoluprácu v ambulantnej a ústavnej 

zdravotnej starostlivosti o seniora. V hypotéze H1 sme predpokladali, že väčšina sestier a 

príbuzných  seniora má záujem o efektívnu spoluprácu pri starostlivosti o seniora. Hypotézu 1 

sme overovali položkami 2/D1, 3/D2; 5/D1, 6/D2; 6/D1, 7/D2; 7/D1, 8/D2. 

Položkou 2/D1, 3/D2 sme zisťovali či, sestry poznajú meno príbuzného seniora a príbuzní 

poznajú meno sestry, ktorá sa stará o ich seniora. Zistili sme, že 19 (95,00 %) sestier 
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pracujúcich v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a 14 (70,00 %) sestier 

pracujúcich na lôžkových oddeleniach pozná meno príbuzného seniora. 17 (85,00 %) 

príbuzných seniora v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a 16 (80,00 %) 

príbuzných hospitalizovaného seniora pozná meno sestry, ktorá sa stará o ich seniora. 

V položke 5/D1, 6/D2 sme skúmali ako hodnotia respondenti vzájomné vzťahy medzi sebou. 

8 (40,00 %) sestier pracujúcich v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a 9 (45,00 

%) sestier pracujúcich na lôžkových oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia 

hodnotia vzájomné vzťahy ako dobré, 12 (60,00 %) príbuzných seniora v Agentúre domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti vzájomné vzťahy medzi nimi  a sestrou považuje za výborné a 8 

(40,00 %) príbuzných hospitalizovaného seniora ich považuje za dobré. 

Ďalej sme zistili, že 9 (45,00 %) sestier pracujúcich v Agentúre domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti správanie rodiny seniora hodnotilo ako primerané okolnostiam, 5 (25,00 %) 

sestier pracujúcich na lôžkových oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia hodnotilo 

správanie ako dobré a 5 (25,00 %) sestier hodnotilo správanie ako individuálne. 7 (35,00 %) 

príbuzných seniora v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti hodnotilo správanie 

sestier ako milé, ochotné, 6 (30,00 %) profesionálne, 6 (30,00 %) príbuzných 

hospitalizovaného seniora uviedlo, že správanie sestier je dobré. 

Položkou 7/D1, 8/D2 sme skúmali, či majú príbuzní seniora záujem o spoluprácu so sestrou 

a či sestry majú záujem o spoluprácu s príbuznými seniora.  

Tabuľka 1 
Prehľad odpovedí na položku 7/D1: Majú príbuzní seniora záujem o spoluprácu s Vami? 

Prehľad odpovedí na položku 8/D2: Majú sestry záujem o spoluprácu s Vami? 

sestry príbuzní seniora 

ADOS oddelenie ADOS oddelenie

 

odpoveď 
n % n % n % n % 

áno  20 100,00 14 70,00 15 75,00 19 95,00 

nie  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

neviem sa vyjadriť 0 0,00 6 30,00 5 25,00 1 5,00 

spolu 20 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 
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Graf 1 Záujem o spoluprácu sestry a príbuzných seniora 

Z výsledkov prieskumu, ktorý prezentuje v Tabuľke a Grafe 8 vyplýva, že sestry aj príbuzní 

majú záujem o spoluprácu. Sestry pracujúce na lôžkových oddeleniach ústavného 

zdravotníckeho zariadenia, príbuzní seniora v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

a príbuzní hospitalizovaného seniora uviedli aj možnosť odpovede „neviem sa vyjadriť“, 

dôvodom ich odpovedania môže byť pasívny prístup sestier ako aj príbuzných seniora. 

Analýzou odpovedí sme zistili, že sestry pracujúce na lôžkových oddeleniach ústavného 

zdravotníckeho zariadenia a príbuzní hospitalizovaného seniora vnímajú spoluprácu prevažne 

v dôvere, v komunikácii a v odovzdávaní informácií. Dôvera je dôležitým prvkom vo vzťahu 

sestry a príbuzných seniora. Ďalej možno konštatovať, že príbuzní seniora v Agentúre 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa zapájajú do starostlivosti o seniora, ich aktívny 

záujem je pravdepodobne ovplyvnený známym prostredím a ošetrovateľskou starostlivosťou 

sestry, ktorá je individualizovaná a zameraná v danom čase na jedného pacienta. 

Zistili sme, že väčšina sestier a príbuzných seniora má záujem o efektívnu spoluprácu. 

Môžeme konštatovať, že Hypotéza H1 sa potvrdila. 

Ďalším cieľom našej práce bolo zistiť záujem rodiny o seniora. V hypotéze H2 sme 

predpokladali, že záujem rodiny o seniora je hodnotený pozitívnejšie príbuznými ako 

sestrami. Hypotézu H2 sme overovali položkami 1/D2; 1/D1, 2/D1. 

Zistili sme, že 19 (95,00 %) príbuzných seniora v Agentúre domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti a 12 (60,00 %) príbuzných hospitalizovaného seniora uprednostňuje ambulantnú 

starostlivosť. 1 (5,00 %) príbuzný seniorov Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

a 8 (40,00 %) príbuzných hospitalizovaného seniora by uprednostnilo ústavnú starostlivosť. 

Položkou 1/D1, 2/D2 sme sa pýtali respondentov, ako často ho navštevujú príbuzní seniora. 6 

(30,00 %) sestier pracujúcich v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti uviedlo, že 
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príbuzní navštevujú seniora denne, 9 (45,00 %) uviedlo niekoľkokrát do týždňa, 5 (25,00 %) 

uviedlo, že je to raz týždenne. 3 (15,00 %) sestry pracujúce na lôžkových oddeleniach 

ústavného zdravotníckeho zariadenia uviedli, že príbuzní navštevujú seniora denne, 12 (60,00 

%) sestier odpovedalo, že ho navštevujú niekoľkokrát do týždňa, 5 (25,00 %) sestier uviedlo, 

že ho navštevujú raz týždenne. 12 (60,00 %) príbuzných seniora v Agentúre domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti navštevuje seniora denne, 6 (30,00 %) príbuzných ho navštevuje 

niekoľkokrát do týždňa, 2 (10,00 %) príbuzní raz týždenne. 4 (20,00 %) príbuzní 

hospitalizovaného seniora navštevujú seniora počas hospitalizácie denne, 13 (65,00 %) 

príbuzných navštevuje seniora niekoľkokrát do týždňa, 2 (10,00 %)  raz týždenne a 1 (5,00 %) 

príbuzný nenavštevuje seniora vôbec. 

Zistili sme, že záujem rodiny o seniora bol hodnotený pozitívnejšie príbuznými ako sestrami. 

Môžeme konštatovať, že hypotéza H2 sa potvrdila. 

Ďalej sme skúmali do akej miery sa rodina zúčastňuje na starostlivosti o seniora. V hypotéze 

H3 sme predpokladali, že spolupráca s príbuznými je účinnejšia v ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti ako v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hypotézu H3 sme overovali položkami 

9/D1, 10/D2. 

Tabuľka 2 

Prehľad odpovedí na položku 9/D1: Zapájate príbuzných seniora do starostlivosti o neho? 

Prehľad odpovedí na položku 10/D2: Zapájate sa do starostlivosti o seniora? 

sestry príbuzní seniora 

ADOS oddelenie ADOS oddelenie 

 

 

odpoveď
n % n % 

áno vždy 14 70,00 11 55,00 15 75,00 13 65,00 

niekedy 6 30,00 9 45,00 4 20,00 7 35,00 

nikdy 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 

spolu 20 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 
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Graf 2 Zapojenie sa do starostlivosti o seniora 

V položke 9/D1, 10/D2 sme zisťovali, či sestry zapájajú príbuzných do starostlivosti o seniora 

a či sa príbuzní zapájajú do starostlivosti o seniora. 

15 (75,00 %) sestier pracujúcich v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti zapája 

príbuzných do ošetrovateľskej starostlivosti, z toho 9 (45,00 %) konkretizovalo svoju 

odpoveď: zapájanie do ošetrovania rán, rehabilitácie, polohovania, hygienickej starostlivosti, 

1 (5,00 %) sestra príbuzných zapája do edukácie, neodpovedali 4 (20,00 %) sestry. 6 sestier 

(30,00 %) pracujúcich na lôžkových oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia 

príbuzných zapája do ošetrovania rán, polohovania, hygienickej starostlivosti, kŕmenia, 5 

(25,00 %) sestier zapája príbuzných do edukácie, 9 (45,00 %) sestier neodpovedalo. 14 (73,69 

%) príbuzných seniora v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa zapája do 

ošetrovateľskej starostlivosti, 4 (21,05 %) príbuzní neuviedli, akým spôsobom sa zapájajú do 

starostlivosti o seniora. 7 (35,00 %) príbuzných hospitalizovaného seniora sa zapája do 

ošetrovateľskej starostlivosti, 1 (5,00 %) príbuzný uviedol „zakúpim potrebné pomôcky, 

informujem sa o zdravotnom stave“, 4 (20,00 %) sa zapájajú do „komunikácie so sestrou, 

získavanie informácií“, 2 (10,00 %) uviedli neviem a 6 (30,00 %) príbuzných neodpovedalo. 

Zistili sme, že spolupráca s príbuznými seniora je účinnejšia v ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti ako v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ošetrovateľskú starostlivosť 

v ambulantnej starostlivosti o seniora plánujeme v spolupráci s rodinou, ktorá nám pomáha 

zistiť zvláštnosti pacienta, jeho želania, zvyky, osobitosti a umožňuje individualizovať plán 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zabezpečiť tak lepšie uspokojenie potrieb 

(Tebeľáková, 2008). Môžeme konštatovať, že hypotéza H3 sa potvrdila. 

Sestry pracujúce v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti za najdôležitejšiu činnosť 

spolupráce sestry a rodiny uviedli poskytovanie informácií o užívaní liekov, o diétnom režime, 

životospráve a sestry pracujúce na lôžkových oddeleniach ústavného zdravotníckeho 
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zariadenia ako najdôležitejšiu činnosť spolupráce sestry s rodinou uviedli poskytovanie 

informácií o ošetrovateľských postupoch a ich nácvik (prevencia dekubitov, polohovanie 

pacienta, ošetrovanie rán, kolostómie, aplikácia inzulínu, mobilizácie pacienta). Príbuzní 

seniora v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti považujú za najdôležitejšie 

v spolupráci poskytovanie informácií o ošetrovateľských postupoch a ich nácvik (prevencia 

dekubitov, polohovanie pacienta, ošetrovanie rán, kolostómie, aplikácia inzulínu, mobilizácie 

pacienta) a príbuzní  hospitalizovaného seniora za najdôležitejšie pre spoluprácu považujú 

poskytovanie informácií o užívaní liekov, o diétnom režime, životospráve hodnotenie bolo a 

poskytovanie informácií o ošetrovateľských postupoch a ich nácvik (prevencia dekubitov, 

polohovanie pacienta, ošetrovanie rán, kolostómie, aplikácia inzulínu, mobilizácie pacienta). 

Zistili sme (ak zlúčime odpovede sestier zapájanie sa do ošetrovateľskej starostlivosti, 

zapájanie sa do ošetrovania rán, ošetrovateľskej rehabilitácie, polohovania, hygienickej 

starostlivosti, edukácie), že 80,00 % sestier Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

a 55,00 % sestier na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia zapája príbuzných do 

starostlivosti o seniora. Je však zarážajúce, že až  45,00 % sestier na oddeleniach ústavného 

zdravotníckeho zariadenia neodpovedalo. Myslíme si, že prístup sestier k spolupráci 

s príbuznými je skôr pasívny a príbuzných do starostlivosti nezapájajú. Výsledky nekorelujú 

so zisteniami v položke 9/D1 a 10/D2 pojednávajúcej o zapájaní príbuzných do starostlivosti 

o seniora. 

Ďalším cieľom prieskumu bolo zistiť faktory ovplyvňujúce efektívnosť spolupráce sestry a 

rodiny pri starostlivosti o seniora. V hypotéze H4 sme predpokladali, že spoluprácu sestier 

s príbuznými pri starostlivosti o seniora najvýraznejšie ovplyvňuje časový faktor. Hypotézu 

H4 sme overovali položkami 4/D1, 5/D2; 11/D1, 12/D2; 12/D1, 13/D2. 

10 (50,00 %) sestier pracujúcich v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti hodnotili 

čas, ktorý venujú príbuzným, že je primeraný k potrebám seniora, 5 (25,00 %) sestier čas 

hodnotí ako dostatočný a u 4 (20,00 %) sestry ho považujú za nedostatočný. 9 (45,00 %) 

sestier pracujúcich na lôžkových oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia hodnotilo 

čas venovaný príbuzným seniora ako primeraný k potrebám seniora, 4 (20,00 %) sestry 

hodnotili čas ako dostatočný. 8 (40,00 %) príbuzných seniora v Agentúre domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti hodnotilo čas, ktorý im sestra venuje ako úplne postačujúci, 11 

(55,00 %) príbuzných si myslí, že je primeraný k potrebám seniora. 9 (45,00 %) príbuzných 

hospitalizovaného seniora hodnotilo čas, ktorý im sestra venuje ako primeraný k potrebám 

seniora, 6 (30,00 %) príbuzných hodnotilo čas ako dostatočný. 
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Za faktory ovplyvňujúce spoluprácu sestier s príbuznými 15 (75,00 %) sestier pracujúcich 

v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti považuje zaneprázdnenie príbuzných inými 

povinnosťami. Podľa 8 (40,00 %) sestier pracujúcich na lôžkových oddeleniach ústavného 

zdravotníckeho zariadenia faktorom, ktorý najviac ovplyvňuje spoluprácu je nedostatok 

záujmu a pasivita príbuzných a 7 (35,00 %) sestier uviedlo neefektívnu komunikáciu medzi 

sestrou a príbuznými seniora. 13 (65,00 %) príbuzných seniora v Agentúre domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti odpovedalo, že neexistujú žiadne faktory ovplyvňujúce 

spoluprácu sestry a  11 (55,00 %) príbuzných hospitalizovaného seniora uviedlo ako faktor 

ovplyvňujúci spoluprácu sestier s príbuznými zaneprázdnenie sestier inými povinnosťami. 

Čas, ktorý sestry venovali príbuzným seniora, oba výberové súbory respondentov hodnotili 

ako primeraný k potrebám seniora. Sestry hodnotili čas, ktorý venujú príbuzným seniora 

negatívnejšie ako príbuzní seniora. Myslíme si, že si sestry uvedomujú, že príbuzným 

nevenujú dostatok času pre realizáciu iných pracovných činností. 

V položke 12/D1, 13/D2 sme skúmali, čo by respondenti zlepšili alebo zmenili v spolupráci 

medzi sestrou a rodinou v starostlivosti o seniora na oddelení a v domácej starostlivosti. 
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Graf 3 Zmeny v spolupráci medzi sestrou a rodinou seniora 

5 (25,00 %) sestier Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti by ovplyvnilo faktor času, 

4 (2,00 %) sestry uviedli zlepšiť komunikáciu. 5 (25,00 %) sestier pracujúcich na lôžkových 

oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia by ovplyvnilo faktor času a 6 (30,00 %) 

sestier by zvýšilo záujem príbuzných o seniora. 4 (20,00 %) príbuzní seniora v Agentúre 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti by ovplyvnili faktor času, 9 (45,00 %) príbuzných je 

spokojných, nič by nezmenili. Na oddeleniach príbuzní hospitalizovaného seniora  by 4 

(20,00 %) chceli viac personálu, 4 (20,00 %) sestry by chceli venovať seniorom viac času, 4 
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(20,00 %) sú spokojní, nič by nezmenili. Zistili sme, že spoluprácu sestier s príbuznými pri 

starostlivosti o seniora najvýraznejšie neovplyvňuje časový faktor. Sestry pracujúce 

v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti uviedli ako najčastejšiu odpoveď 

zaneprázdnenie príbuzných inými povinnosťami čoho dôvodom môže byť, že väčšina 

príbuzných je v produktívnom veku a zamestnaných. Sestry pracujúce na oddeleniach 

ústavného zdravotníckeho zariadenia uviedli najčastejšiu odpoveď nedostatok záujmu a 

pasivitu príbuzných čo je zarážajúce nakoľko v položke 7/D1 až 70,00 % sestier uviedlo, že 

príbuzní majú záujem o spoluprácu. Druhou najčastejšou odpoveďou sestier bola neefektívna 

komunikácia medzi sestrou a príbuznými seniora. Zároveň sa uvedeným tvrdením vynára 

otázka, či sestry venujú komunikácii s príbuznými dostatok času, nakoľko v položke 4/D1 

sestry hodnotia čas, ktorý venujú príbuzným ako nepostačujúci. Je pozitívnym zistením, že 

väčšina príbuzných seniora v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti uviedla, že 

neexistujú žiadne faktory ovplyvňujúce spoluprácu sestry s príbuznými seniora. U príbuzných 

hospitalizovaného seniora je ako najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci spoluprácu označený 

zaneprázdnenie sestier inými povinnosťami z čoho vyplýva, že sestry by si mali nájsť čas 

a vhodné miesto na pokojný rozhovor s príbuznými seniora, pretože neefektívna komunikácia 

môže podmieniť aj nezáujem zo strany príbuzných o spoluprácu so sestrou. Hypotéza H4 sa 

nepotvrdila. 

Záver 

Zistili sme, že väčšina sestier a príbuzných seniora prejavila záujem o spoluprácu pri 

starostlivosti o seniora. Záujem je však formálny a vlastné zapojenie sa do starostlivosti najmä 

pri hospitalizácii seniora je neuspokojivé. Tento fakt súvisí najmä s pasívnym prístupom zo 

strany príbuzných seniora, ale aj zo strany sestier a existujúcimi faktormi, ktoré bránia 

efektívnej spolupráci sestier a príbuzných seniora. 

Aby mohla rodina seniorovi účinne pomôcť, musí byť dostatočne informovaná o všetkom, čo 

sa týka samotného ochorenia ako aj o starostlivosti o seniora a musí nájsť podporu v úsilí o 

dobro seniora. Sestra realizuje podporu rodiny, ktorá svojím láskavým a citlivým prístupom k 

seniorom dokáže prirodzeným spôsobom zaistiť ich potreby, dôstojnosť a primeranú kvalitu 

života. Úlohou sestry v modernom ošetrovateľstve je problémy a potreby seniora a jeho 

príbuzných riešiť prostredníctvom ošetrovateľského procesu. Sestry majú možnosť 

samostatne pracovať, plánovať starostlivosť o seniorov a niesť za ňu zodpovednosť. 
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Na základe analýzy výsledkov odporúčame do praxe tieto návrhy: 

• podnecovať sestry k aktívnemu vyhľadávaniu vzájomného kontaktu s rodinou seniora, 

nájsť si čas a vhodné miesto na pokojný rozhovor s príbuznými seniora a zapájať 

príbuzných do starostlivosti o seniora, 

• organizovať odborné semináre zamerané na spoluprácu sestier a rodiny seniora 

v ošetrovateľstve, 

• realizovať prieskumy zamerané na monitorovanie úrovne spolupráce medzi sestrami 

a rodinami seniora a následne analyzovať závery a tak skvalitňovať ošetrovateľskú 

starostlivosť o seniora, 

• zvýšiť záujem príbuzných o nové informácie týkajúce sa starostlivosti o seniora 

prostredníctvom informačných letákov, brožúr a iných edukačných foriem, 

• sústavné vzdelávanie sestier zamerať aj na spoluprácu sestier a rodiny v starostlivosti 

o seniora v ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Zoznam bibliografických odkazov 

BUŠOVÁ, B. 2008. Indikovanie do domácej ošetrovateľskej starostlivosti. In Ambulantná 

terapia. 2008, roč. 6, č. 2, s. 136 – 137. ISSN 1336-6750. 

HEGYI, L. 2005. Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starších ľudí. 1. vydanie. Trnava: 

SAP, 2005. 128 s. ISBN 80-88908-80-9. 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTA SR. 2004. Koncepcia zdravotnej starostlivosti 

o geriatrických pacientov a pacientov dlhodobo chorých. [online]. Bratislava: MZ SR, 2004. 

4 s. [cit. 2009-12-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/619BB40A9AF97FB7C1256E1C0039AACE?Ope

nDocument> 

POLEDNÍKOVÁ, Ľ. et al. 2006. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. 1. vydanie. 

Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. 216 s. ISBN 80-8063-208-1. 

POLEDNÍKOVÁ, Ľ. 2005. Spolupráca sestry a rodiny pri starostlivosti o geriatrického 

pacienta. In Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Zborník z 1. medzinárodnej kon-

ferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005, s. 358 – 366. ISBN 80-80-50-866-0. 

PROCHÁZKOVÁ, E. 2008. Nové trendy v poskytování dlouhodobé péče. In Sestra   a lekár 

v praxi. 2008, roč. 7, č. 3 – 4, s. 12 – 13. ISSN 1335-9444. 

TEBEĽÁKOVÁ, M. 2008. Spokojnosť pacientov a rodiny s poskytovaním domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2008, roč. 6, č. 6, s. 1 

– 4. ISSN 1336-183X. 



107 

TOPINKOVÁ, E., NEUWIRTH, J. 1995.  Geriatrie pro praktického lékaře. 1. vydanie. 

Praha: Vydavateľstvo Grada Publishing, 1995. 299 s. ISBN 80-7169-099-6. 

Kontaktná adresa prvého autora 

PhDr. Monika Jankechová, PhD. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava 

Námestie 1. mája č. 1 

810 00 Bratislava 

Slovenská republika 

jankechova.monika@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



108 

VYUŽITIE EDUKAČNÝCH METÓD V PREVENCII KOLOREKTÁLNEHO 

KARCINÓMU 

The Role of education methods in prevention of colorectal carcinoma 

Marta Jarošová 

SZU v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, SR. 

 

Súhrn 

Východisko: Edukácia v práci sestry  je čoraz významnejšia a stáva sa nenahraditeľnou pri 

komunikácii s pacientom. Cieľom edukácie má byť dosiahnutie pozitívnej zmeny u pacienta 

či už v jeho konaní a správaní alebo konkrétnej činnosti slúžiacej na zachovanie optimálneho 

zdravotného stavu. 

Zvlášť významná je edukačná aktivita sestry vykonávaná za účelom prevencie a včasnej 

detekcie ochorení skríningovou metódou, ktoré môže sám pacient vykonať, ak je tomu 

vhodným spôsobom vedený. 

Súbor: Výberový súbor tvorila dospelá populácia vo veku 50 rokov a viac. 

Metódy: Na získanie potrebných údajov od dospelej populácie sme použili dotazníkovú 

metódu. 

Výsledky: Zistili sme, že cielená edukácia v prevencii kolorektálneho karcinómu má svoje 

opodstatnenie. Až  70 mužov (98 %) a 124 žien ( 93%) neabsolvovalo vyšetrenie na okultné 

krvácanie v stolici. Zistili sme, že v mužskej populácii 51 (69,8 %) a v ženskej populácii 92 

(69,2%) opýtaných pozitívne hodnotí edukáciu zameranú na prevenciu kolorektálneho 

karcinómu a 60 (82,2) mužov a 93 (69,9%) žien je presvedčených že test na okultné krvácanie 

vykonajú. 

Záver: Riešenie problematiky vysokého výskytu kolorektálneho karcinómu si vyžaduje 

uplatnenie viacerých stratégií zameraných na prevenciu. Ako významným činiteľom sa 

ukazuje cielená edukácia zo strany sestry v ambulancii všeobecného lekára. 

Kľúčové slová: Edukácia - Metódy edukácie - Vzťah edukantov k edukácii – Sestra. 

 

Summary 

Introduction: The aim of education is to reach a positive change in behavior and action of 

patients to preserve their health. The most important role of nurse is to clarify patients about 

several screening methods wich can be used and analysed at home by patients themselves. 

Patients and methods: We analysed data of our questionneries, which vere filled by the target 

group composed of people over 50 yer old. 
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Results: 53 person (46%) of all never heard about screening method of occult bleeding in 

faeces. 70 men ( 98%) and 124 women (93%) never have done this test before 51 (64,8%) of 

men and 92(69,2%) of women gave positive feedback to our lecture. 60(82,2%) men and 

93(69,9%) women were concerned to do the screening test iFOB(immunoassay Fecal Occult 

Blood test) at home. 

Conclusion: Due to high incidence of colorectal carcinoma in populastion, this problem has to 

be solved promtly. Our analysed data showed a very high positive feedback, which shows that 

the role of nurse in patients education is irreplaceble. 

Key words: Education - Methods of education - Relationship to the education - Nurse. 

 

Úvod 

Podľa Hotára (2000, s. 315), edukácia je „sústava aktivít zacielených na celoživotné 

rozvíjanie poznatkov, schopností, hodnotových postojov a iných osobných kvalít človeka, 

potrebných pre spôsobilosť v budúcich rolách i v procese sebarealizácie osobnosti“. Bašková 

(2009, s. 41), edukáciu spája najčastejšie s dvojslovným pojmom výchova a vzdelávanie, 

pričom zdôrazňuje, že „edukácia je jednou zo základných funkcií sestry“, ktorá je zakotvená 

vo Vyhláške č. 364/2005 MZ SR. V edukačnej činnosti sestry v každej rovine, či sa deje 

v nemocničnom zariadení alebo v ambulanciách sa dôraz kladie na zmenu správania 

a konania jedinca (Nakonečný, 1997). Nie je celkom jasné, do akej miery sa človek stotožňuje 

s názorom na zdravie, že je vecou každého jednotlivca (Hanzlíková, 2002), ale v každom 

prípade súčasná doba si vyžaduje, aby prístup jedinca k vlastnému zdraviu sa stal 

zodpovedným a stálym dejom. V oblasti výchovy k zdraviu a uvedomeniu si dôležitosti 

zdravia, vedie cesta cielených a konkrétnych činností, ktoré majú prispieť k rozvoju 

vedomostnej úrovne za cieľom zmeny správania sa. Tento cieľ zmeny sa sleduje u vybraných 

skupín dospelej populácie vo veku nad 50 rokov a viac v okrese Komárno, za účelom znížiť 

výskyt kolorektálneho karcinómu, ktorý v tomto regióne v rámci SR vykazuje najvyššiu 

incidenciu a prevalenciu - 68 prípadov na stotisíc obyvateľov (zdroj NCZI SR 2009).  

Návyky a zručnosti sa najlepšie osvojujú v cieľavedomej a aktívnej činnosti. Pomáhajú 

efektívne vykonávať samostatnú praktickú činnosť. Uplatňovaním tejto metódy, učiaci sa 

získava manuálne (senzoricko-motorické) spôsobilosti (návyky), pričom sa rozvíjajú jeho 

zručnosti (Hotár a kol. 2000). 
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Cieľ práce 

Cieľom je poukázať na edukačné metódy používané pri výchove k zodpovednosti jednotlivca 

za svoje zdravie a metódy zamerané na vykonanie skríningu kolorektálneho karcinómu 

pomocou iFOB testu (imunochemický Fecal Occult Blood test). 

Súbor a metodika 

K základným podmienkam na utváranie a formovanie efektívneho a interaktívneho procesu 

medzi sestrou a pacientom je psychoterapeutický prístup, v ktorom ide o využitie vzťahu 

zameraného na reakcie, správanie a konanie pacienta. Je to prístup zo strany sestry na 

uľahčenie pacientovej situácie aj v prípade voľby rozhodnutia, ktoré súvisí so zdravím 

respektíve so zachovaním a upevnením zdravia (Kristová, 2004). 

Výberový súbor tvorilo 206 respondentov vo veku 50 rokov a viac, ktorí boli oslovení formou 

informačných možností ako je leták, miestny rozhlas a miestna televízia. Obsah prednášok sa 

zameral na tri oblasti poznania: 

1. na význam a dôležitosť prevencie v oblasti nádorových ochorení 

2. na  význam správnej životosprávy  v dospelom veku a v preséniu 

3. na význam a dôležitosť vykonania skríningu zameraného na včasné odhalenie 

chorobného procesu kolonu. 

Edukácia s využitím didaktickej techniky (multimediálna projekcia z PC) sa obsahovo 

zamerala na motiváciu a dosiahnutie afektívnych, kognitívnych a behaviorálnych cieľov 

u jednotlivca, ktoré súvisia s prevenciou vzniku kolorektálneho karcinómu (Jarošová, 2010). 

Časový limit jednotlivých prednášok nepresahoval cca 10-15 minút. 

Afektívny cieľ objasňuje význam prevencie ako hlavného nástroja na udržanie a zachovania 

zdravia jedinca, na zmenu postoja k vlastnému zdraviu a uvedomenie si zodpovednosti za 

svoje zdravie 

Kognitívny cieľ je zameraný na význam správnej výživy ako jedného z hlavných determi-

nantov v prevencii kolorektálneho karcinómu. 

Behaviorálny cieľ demonštruje  techniku skríningovej metódy sekundárnej prevencie 

kolorektálneho karcinómu pomocou iFOB testu a jeho dostupnosť. 

V závere podujatia sa vedie diskusia medzi poslucháčmi a prednášajúcimi na danú 

problematiku. Má viesť k aktivácii a upevneniu získaných poznatkov. 
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Na spracovanie vymedzeného problému sme použili dotazníkovú metódu, ktorého položky 

boli zamerané na: 

• identifikačné údaje respondentov 

• vedomosti ohľadom testu na okultné krvácanie a postoje ku kolonoskopii 

• postoje a názory na edukáciu zameranú  na prevenciu 

Anonymný dotazník bol dobrovoľný a zadávaný  na konci prednášky. Pri spracovaní 

a interpretácii výsledkov sme použili percentuálne rozloženie súboru. Použili sme chi – 

kvadrát test v kontingenčných tabuľkách. Pri spracovaní výsledkov sme použili program 

EXCEL 2003.  

Výsledky a interpretácia 

Edukácia sa uskutočnila v 3 mestách a v 13 obciach okresu Komárno v období od marca 2009 

do decembra 2010. Prednášok sa zúčastnilo okolo 380 občanov, z toho 50 ročných a viac na 

základe vyplneného dotazníka bolo 206.  Negatívnym zistením je, že až 33 (45,2%) mužov 

a 82 (61,6%) žien vníma kolonoskopiu ako nepríjemné vyšetrenie, ktoré môže prispieť 

k odkladaniu návštevy gastroenterológa v prípade pozitívneho testu na okultné krvácanie 

pokým je pacient bez príznakov. 

Na druhej strane ako ukazuje graf 1 nevníma 73 (100%)mužov a 130  (97,7%) žien, 

vykonanie testu na OK ako problémové. 

 

Graf 1 Presvedčenie mužov a žien o vykonaní testu na OK bez problémov 
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V názoroch na realizovanie edukácie, 71 (97,2.%) mužov a 120 (92,2%) žien sa vyjadrilo tak, 

že by sa mali robiť častejšie graf 2. 
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Graf 2 Porovnanie názorov na edukáciu zameranú na prevenciu 

Vedomosti respondentov ohľadom testu na OK(okultné krvácanie) ukazuje kontingenčná 

tabuľka 1. Riadková premenná je Pohlavie a stĺpcová Skóre vedomostí rozdelené do troch 

kategórií.  

Tabuľka 1 Porovnanie skóre vedomostí respondentov ohľadom testu na OK 

Pohlavie Vie o 

teste 

% Očakávaná 

početnosť 

Nevie 

o 

teste 

% Očakávaná 

početnosť 

Lekár 

urobil 

test 

% Očakávaná 

početnosť 

Spolu 

Muži 44  60% 39,33 26 35% 29,41 3  4% 4,25 73  

Ženy 67  50% 71,66 57  42% 53,58 9  6% 7,74 133 

Spolu 111   59   12   206 

Poznámky k tabuľke 1:  % udávajú profil vedomostí u mužov a žien 

   kritická hodnota  χ2 0,05; f=2 =5,99 

V nulovej hypotéze sme predpokladali, že medzi vedomosťami ohľadom testu na OK 

týkajúce sa pohlavia nie je žiadny vzťah. Hladinu významnosti sme stanovili na: α = 0,05 

(5%). 

Z analýzy odpovedí vyplýva, že rozdiel medzi premennými nie je štatisticky významný. Chi-

kvadrát test nezávislosti pri stupni voľnosti 2 = 2,42 a P- hodnota= 0,360, čo znamená, že je 

vyššia ako zvolená hladina významnosti. Nulovú hypotézu nemožno zamietnuť, medzi 

premennými nie je vzťah. 
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Graf 3 znázorňuje profil vedomostí ohľadne testu na OK  u mužov a žien  

Rozhodnutie absolvovať kolonoskopiu v rámci prevencie je na základe odpovedí z dotazníka 

premietnuté do tabuľky 2. Riadková premenná je Pohlavie a stĺpcová  vyjadruje rozhodnutia 

respondentov týkajúce sa absolvovania kolonoskopie v rámci prevencie rozdelených do 

štyroch kategórií. 

Tabuľka 2 Porovnanie rozhodnutia absolvovať kolonoskopiu v rámci prevencie 

Pohlavie á 5 
rokov 

 
% 

OP á 10 
rokov 

% OP nikdy % OP Iba na 
odporúčanie 

% OP Spolu 

Muži 45 6 33,67 1 1 4,25 10 13 10,99 17 23 24,09 73 
Ženy 50 37 61,33 11 8 7,74 21 15 20,01 51 38 43,90 133 
Spolu 95   12   31   68   206 
Vysvetlivky k tabuľke: OP= očakávaná početnosť; % udávajú profil rozhodnutia u mužov a žien 

Poznámka k tabuľke 2: kritická hodnota χ2 0,05; f=3=7,81 

V nulovej hypotéze sme predpokladali, že nie je rozdiel medzi pohlavím  v rozhodovaní 

absolvovať kolonoskopiu v rámci prevencie. Hladinu významnosti sme stanovili na: α = 0,05 

(5%). Z analýzy odpovedí vyplýva, že rozdiel medzi premennými  je štatisticky významný. 

Chi-kvadrát test nezávislosti pri stupni voľnosti 3 = 13,139 a P- hodnota = 0,00434, čo 

znamená, že je nižšia ako zvolená hladina významnosti. Nulovú hypotézu možno zamietnuť, 

rozdiel medzi premennými  je štatisticky významný. 
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Vysvetlivky ku grafu : 1= á 5 rokov, 2= á 10 rokov, 3= nikdy, 4 = iba na odporúčanie lekára 

Graf 4 ukazuje rozhodnutie absolvovať kolonoskopiu v rámci prevencie 

Diskusia 

Po zhodnotení jednotlivých odpovedí zameraných na spokojnosť prípadne nespokojnosť 

s edukačným zameraním a jeho obsahom jednoznačne vyplýva, že takýto spôsob edukácie zo 

strany zdravotníckych pracovníkov je ojedinelý a naviac prekvapujúci pre poslucháča. Túto 

formu prístupu vnímali poslucháči veľmi pozitívne ako ukazuje graf 2. Očakávania sa pre 

nich väčšinou naplnili. Treba ale zdôrazniť, že výsledky odzrkadľujú aktuálny psychický stav 

jednotlivca po ukončení prednášky, ktoré často prezentujú vo svojich názoroch aj v rámci 

diskusie ako vlastné postoje k svojmu zdraviu. Ako ukazuje graf 3, profil vedomostí ohľadom 

testu na okultné krvácanie nevykazuje rozdielnosti medzi pohlavím, čo znamená, že 

informácie tohto zamerania sa už dostávajú do povedomia vekových skupín najviac 

vystavených vzniku ochorenia. Je to výsledok propagácie skríningovej metódy v ambulancii 

lekára v spolupráci so sestrou alebo pôsobením iných masovokomunikačných prostriedkov 

zameraných na prevenciu chorôb? Na druhej strane, ako ukazuje graf 4 názory na 

absolvovanie kolonoskopie v rámci prevencie medzi pohlavím sú odlišné. 

Záver 

Pokiaľ uvedomenie si zodpovednosti a významu skríningovej metódy v oblasti prevencie 

bude pretrvávať v presvedčení u jednotlivca, je predpoklad, že táto forma metódy prevencie 

kolorektálneho karcinómu sa stane samozrejmosťou pre každého jednotlivca v záujme 

zachovania svojho zdravia až do vysokého veku. Je na mieste tvrdenie, že sestry majú 

nezastupiteľnú úlohu v edukácii. V rámci prvého kontaktu aktivita z ich strany voči 

pacientom ohľadom prevencie je krokom, ktorý môže zabrániť rozvoju zákernej choroby 
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a tým zachrániť pacientovi život. Komunikácia a edukácia  v každodennej práci sestry je 

jedným z nosných pilierov jej kvality. Sestry si musia osvojiť a do svojej praxe aplikovať 

nové možnosti skríningových metód slúžiace na včasnú detekciu chorôb ešte v predprízna-

kovom období. Jedine tak môžeme očakávať a dosiahnuť úspech toľkokrát spomínanej 

prevencie. 
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Súhrn 

Trend starnutia populácie si vyžaduje zamerať pozornosť na vekovú kategóriu starších ľudí. 

Spoločnosť má záujem mať starších ľudí nezávislých, schopných aktívne fungovať a zároveň 

ju obohacovať. Nie všetkým je táto schopnosť daná, a tak je niekedy starší človek 

prehliadaný, odsúvaný, zneužívaný, nie je mu prejavovaná úcta a rešpekt. Ageizmus je 

termín, vyjadrujúci diskrimináciu na základe veku a zároveň negatívnu predstavu o starobe. V 

ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej tejto vekovej kategórii môžu byť prejavy ageizmu 

na úrovni individuálnej a skupinovej a tiež na úrovni systémovej. V príspevku je pridaný 

prehľad parciálnych výsledkov výskumu, venovanému problému násilia páchaného na 

starších ľuďoch. Jedným zo zistení bolo, že sestra z pohľadu respondentov - sestier má 

dôležitý význam v eliminovaní a prevencii násilia páchaného na tejto vekovej kategórii 

v systéme starostlivosti. 

Kľúčové slová: Ageizmus - Starší človek - Ošetrovateľská starostlivosť – Prevencia. 

 

Úvod 

Početné zastúpenie starších ľudí v populácii patrí k závažným demografickým 

charakteristikám súčasnej spoločnosti a začína sa prejavovať svojimi dôsledkami i v našich 

podmienkach. Akým spôsobom sa spoločnosť dokáže postarať o starších ľudí v ich 

nepriaznivej situácii je prejavom jej vyspelosti. 

V súčasnosti je postoj spoločnosti k starším ľuďom skôr negatívny. Staroba sa chápe ako 

obdobie chátrania, zníženej kompetencie. Starší ľudia predstavujú malý alebo žiadny prínos 

pre spoločnosť. V dôsledku toho dochádza k diskriminácii starších ľudí v spoločnosti – 

ageizmus. Ide o postoj, ktorý vyjadruje  presvedčenie o nízkej hodnote a kompetentnosti 

staroby a odráža sa v podceňovaní a odporom k starším ľuďom (Balogová, 2009, s. 45). 

Cieľ práce 

Priblížiť problematiku ageizmu, ako fenoménu, ktorého jednoznačná definícia neexistuje, 

pretože sa jedná o jeden z najkomplexnejších konceptov súčasnej sociálnej a politickej vedy, 

sociálno – politickej a sociálno – psychologickej praxe. Zahŕňa celú škálu procesov v rovine 
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individuálnej a štrukturálnej (Pokorná, 2010, s. 69). V kontexte s ageizmom predkladáme 

čiastkové výsledky výskumu, ktoré sú zamerané na možnosti prevencie násilia páchaného na 

starších ľuďoch. 

Pojem ageizmus bol prvý raz použitý v 60. rokoch 20. storočia riaditeľom amerického 

Národného inštitútu pre starnutie Robertom N. Butlerom. Pôvodná Butlerova definícia 

identifikovala ageizmus ako proces systematickej stereotypizácie a diskriminácie ľudí pre ich 

starobu, ktorý je manifestovaný širokým spektrom fenoménov (napr. otvorená averzia, 

vyhýbanie sa kontaktom) a stáva sa jedinou účelnou metódou spoločnosti propagovať tento 

pohľad na starších ľudí s cieľom zbaviť sa z časti vlastnej zodpovednosti voči nim (Pokorná, 

2010, s. 70). 

Ageizmus ovplyvňuje spôsob, ktorým sú ľudské práva a občianstvo pre starších ľudí skĺbené 

a je ponímaný ako stereotypné názory starších ľudí vedúce k predsudkom v názoroch, konaní 

a spoločenskému marginalizmu. Takéto postoje znevýhodňujú a devalvujú starších ľudí, 

poskytujúc tak skryté východisko pre spoločenskú toleranciu zneužívania starších (Phelan, 

2008, s. 320). 

Ako zdroj ageizmu sa uvádza demografia (populácia starne, seniorov pribúda), vekové 

a štruktúrne nesúlady (aktivity vzhľadom k veku), vekový generačný konflikt (nezhody 

v hodnotách, vlastníctve na základe veku), veková segregácia (oddelenie vekových skupín 

v spoločnosti), historická zmena statusu staroby (nízky sociálny status seniorov), nevhodná 

paradigma staroby (negatívny obraz staroby v spoločnosti), jazyk, média, kultúra (nevhodné 

pomenovanie seniorov) (Martinková, Lajdová, 2010, s. 161 In Vidovičová, 2008). 

Pokorná (2010, s. 72, In Kalish) uvádza, že ak chceme získať ucelený pohľad na fenomén 

ageizmu, je nutné zmieniť sa o „novom ageizme“, ktorý by sa dal stručne charakterizovať ako 

často dobré mienené, neúmerne ochraniteľské postoje voči seniorom, ktoré ich stavajú do 

pasívnej a submisívnej role subjektu „zlého ageizmu“, pred ktorým ich „my“ (nie starí) 

ochránime. U niektorých jedincov môže paralelne dochádzať k prejavom „nového“, tzv. 

benevolentného ageizmu spolu s tzv. „starým – hostilným“ ageizmom. Hovoríme 

o ambivalentnom ageizme, kde sa obe presvedčenia prelínajú a vzájomne posilňujú. Zdanlivý 

rozpor spoločenského výskytu pozitívnej a negatívnej diskriminácie je vysvetľovaný 

v závislosti na pozícii skupiny: 

• benevolentný – pozitívny ageizmus sa vyskytuje tam, kde sú seniori submisívní, 

nemajú zvýšené nároky a „neobťažujú“; 
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• hostilný – negatívny ageizmus je prezentovaný tam, kde sa seniori stávajú viac 

asertívnymi – snažia sa presadiť svoje požiadavky (Pokorná, 2010, s. 72, In 

Vidovičová). 

Jednou z alternatív klasifikácie ageizmu je diferenciácia podľa zdrojov ageiztických postojov 

a predsudkov a ich dôsledkov  v konaní a správaní jedinca na: 

• INDIVIDUÁLNY – mikrosociálny – týkajúci sa jedinca a jeho názorov; 

• MEZOSOCIÁLNY – na úrovni sociálnych skupín, rôznych inštitúcií, firiem a pod.; 

• MAKROSOCIÁLNY – vo vzťahu k legislatívnym úpravám. 

Prejavy ageizmu v ošetrovateľskej starostlivosti: 

V ošetrovateľskej starostlivosti sa ageistické postoje podľa dostupných odborných zdrojov 

vyskytujú častejšie než v bežnej populácii, pretože zdravotníci poskytujúci starostlivosť 

seniorom považujú ich problémy za bežné a prejavy starnutia za typické pre všetky dlhoveké 

osoby (hodnotia seniorov ako „šedú“ homogénnu masu (Pokorná, 2010, s. 73 In Levy, Slade, 

Kunkel, Kasl). 

Ageizmus v ošetrovateľskej starostlivosti je teda bežným fenoménom, ktorý je posilňovaný 

negatívnymi stereotypmi. Prejavy ageiztických tendencií poskytovateľov ošetrovateľskej 

starostlivosti následne vychádzajú z niekoľkých zdrojov: individuálne – subjektívne 

psychologické zdroje, sociálne zdroje a kultúrne podmienené zdroje a tiež z predsudkov 

a stereotypov (Pokorná, 2010, s. 74). 

V starostlivosti o jedinca sa opäť ageiztické tendencie môžu vyskytovať v miere: 

1. individuálnej a skupinovej: 

• elderspeak 

• infantilizácia  

• vyhýbanie sa kontaktu so seniorom 

• devalvujúce správanie 

2. systémovej (mezosociálne a mikrosociálne): 

• rozpočtová politika, obmedzenie výdavkov 

• odopieranie či obmedzovanie v nákladnej liečbe 

• etika starostlivosti 

• zneužívanie, zlé zaobchádzanie so seniorom a iné. 

Proces internalizácie ageiztických postojov začína už v období detstva a v priebehu života je 

skôr posilňovaný než oslabovaný formujúcimi vplyvmi prostredia. U budúcich 

zdravotníckych pracovníkov zohráva svoju rolu tiež spôsob vzdelávania v starostlivosti 

o dlhoveké osoby, ktoré bolo dlhodobo zamerané na popis involučných zmien v starobe 
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a ochorení charakteristických pre obdobie staroby a na fragilitu seniorskej populácie. Tieto 

skutočnosti reálne existujú, ale nemôžu byť generalizované v rámci celej seniorskej 

populácie. 

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti prebieha na základe kontinuálnej sociálnej 

interakcie, ktorej základným prvkom je komunikácia v širšie chápanej interaktívne –  

interakčnej paradigme. Znamená to, že všetky zainteresované strany sú v procese 

poskytovanej starostlivosti vysielajúce a prijímajúce informácie a zároveň vzájomne na seba 

reagujúce (Pokorná, 2009, s. 74-79). 

Dôsledky ageiztických tendencií v ošetrovateľskej starostlivosti: 

a) v priebehu a v závere terapeutických postupov: 

• neúčinná spolupráca seniora (znížená kompliance) 

• znížené sebahodnotenie seniora 

• prijímanie ageiztických tendencií v sebahodnotení seniora 

b) vo vzťahu k osobnosti pacienta – príjemcu starostlivosti: 

• dopad na kognitívne schopnosti a psychické zdravie 

• zvýšená závislosť 

• znížené očakávania 

• prijímanie stereotypných ageiztických postojov 

c) vo vzťahu ku poskytovateľovi starostlivosti: 

• zvýšená psychická a fyzická záťaž 

• nedostatočná profesijná satisfakcia – uspokojenie z vlastnej  práce 

• preberanie a internalizácia ageiztického sebahodnotenia  

d) vo vzťahu k blízkym osobám seniora 

• zvýšená psychická a fyzická záťaž blízkych/ príbuzných seniora 

• nedostatočné uspokojenie s priebehom a výsledkami terapie 

• preberanie a internalizácia ageiztického sebahodnotenia (Pokorná, 2009, s. 82). 

Prevencia, eliminovanie ageiztického správania a konania: 

I. identifikovať príznaky ageiztického správania voči starším ľuďom a snažiť sa ich 

vyvarovať i vo vzťahu k sebe samým, 

II. vytvoriť reálny obraz starnutia a staroby v spoločnosti, v zdravotnej starostlivosti s 

účinnou mediálnou a celospoločenskou podporou, 

III. pokúsiť sa nájsť výstižnú a celospoločensky akceptovanú definíciu staroby, 

IV. uvedomiť si, že staroba nie je choroba, ale prirodzený proces zmien, ktoré trvajú celý 

život a však objavia sa až v neskoršom období, 
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V. vytvoriť efektívnu sociálnu interakciu, ktorá je podložená otvorenosťou, 

ústretovosťou, rešpektom a záujmom o geriatrického pacienta. 

Veľmi významným prostriedkom zmierňujúcim prejavy ageizmu je správna komunikácia. 

Botíková (2009, s. 84) definuje profesionálnu komunikáciu sestry ako komplexnú náročnú 

zručnosť, ktorá si vyžaduje zvládnutie vonkajších a vnútorných podmienok. Medzi vonkajšie 

podmienky patrí príprava prostredia (eliminácia rušivých vplyvov, „zvládnutie pacienta“). 

Podstatou vnútorných podmienok je „zvládnutie seba samého“. 

Staroba býva často spojená s celkovou stagnáciou a útlmom ľudského života. Sestra sa čoraz 

častejšie vo svojej ošetrovateľskej praxi stretáva so seniormi, a tým sú kladené na ňu 

špecifickejšie požiadavky. Okrem vedomostí, zručností, schopností, musí disponovať 

osobnostnými predpokladmi, medzi ktoré zaraďujeme aj etické predpoklady. Je preto 

pochopiteľné, že sa starostlivosť o túto vekovú kategóriu dáva do centra pozornosti každej 

civilizovanej spoločnosti a naberá na dôležitosti (Martinková, Lajdová, 2010, s. 163). 

Súbor, metodika 

Výskum venovaný problematike násilia páchaného na starších ľuďoch bol realizovaný (január 

– máj 2009) metódou dotazníka vlastnej konštrukcie na FZaSP TU v Trnave (Katedra 

ošetrovateľstva) v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Trnave, Nemocnicou 

s poliklinikou svätého Lukáša a.s. – Galanta, VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach. Dotazník 

pozostával z demografických údajov (pracovisko, vek, počet rokov ošetrovateľskej praxe, 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie) a 18 – položiek (otvorené, polouzavreté, uzavreté), ktoré mali 

charakter viazaných odpovedí. Získané údaje boli štatisticky spracované (test významnosti 

rozdielov odpovedí, faktorová analýza a test rozloženia). Základný – skupinový súbor tvorilo 

203 respondentov – sestier pracujúcich pri lôžku pacienta vybraných pracovísk. 

Výsledky a interpretácia 

Jedna z častí nášho výskumu skúmala možnosti prevencie v oblasti násilia páchaného na 

staršom človeku. Pri vyhodnotení hladiny významnosti rozdielov jednotlivých odpovedí od 

náhodného rozdelenia sme použili chí – kvadrát test. Pri tejto otázke sme vyhodnocovali celé 

poradie, zadané respondentmi. Podľa priemerných hodnôt sme zostavili poradie prevencie 

násilia páchanom na staršom človeku (Graf 1). 
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Graf 1 Typy prevencie z pohľadu sestier nášho výskumu (priemer odpovedí) 

T – testom sme skúmali rozdiel priemerných hodnôt vo všetkých kombináciách prevencie. 

Najúčinnejším spôsobom prevencie sa respondentom – sestrám javia sociálni pracovníci a to 

na hladine významnosti 1 %. Druhá v poradí – rodina, zaujíma svoje poradie voči sestrám 

s hladinou významnosti 5 %. To znamená, že poradie na prvých dvoch miestach je 

jednoznačné. Samotné sestry zaujali v možnosti prevencie násilia páchaného na staršom 

človeku pozíciu v prvej polovici z desiatich uvedených typov prevencie. Avšak tieto ďalšie 

poradia už nedosiahli dostatočné rozdiely v priemeroch pre niektorú z hladín významností. 

Tieto parciálne výsledky výskumu ukazujú, že sestry sú dôležitým faktorom prevencie a 

eliminovania problému násilia. Niektoré z nami vybraných odporúčaní získaných na základe 

výskumu sú: 

• pripraviť sestry zasiahnuť na úrovni individuálnej – obetí násilia, úrovni rodiny a 

/alebo komunity na základe ich kompetencií a odbornej úrovne, preto im treba 

umožniť získať, doplniť odborné vedomosti a praktické zručnosti pri posudzovaní 

a riešení problematiky násilia formou školení, seminárov, kurzov . v rámci 

kontinuálneho vzdelávania, 

• sestry musia prejaviť v kontakte so starším človekom úprimný záujem o jeho osobu, 

využitím poznatkov z psychológie, komunikácie, získaných počas štúdia a možností 

kontinuálneho vzdelávania. 
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Záver 

Namiesto prijímania fenoménu starnutia ako pohromy a hrozby je potrebné prijať prítomnosť 

týchto demografických zmien v zmysle sekundárnej tranzície – starnutie populácie ako 

pozitívna výzva (Pokorná, 2010, s. 73). 

Ošetrovateľstvo nemôže zaostať pri eliminovaní problematiky násilia na starších ľuďoch 

a zároveň aj ageizmu v tieni iných vedných odborov. 

„Keď našej civilizácii chýba životaschopný ideál staroby, tak nedáva skutočné útočisko 

konceptu celého života“ (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 25). 
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Súhrn 

Príspevok je teoretického charakteru so zameraním na prevenciu vzniku onkologických 

ochorení v detskom veku. Nádorové ochorenia v detskom veku sa podstatne líšia od 

nádorových ochorení vyskytujúcich sa u dospelých. Na Slovensku sa každoročne 

diagnostikuje až 150 nových onkologických ochorení u detí. Prevencia v oblasti detskej 

onkológie má taktiež tri stupne, avšak je značne obmedzujúca. 

Kľúčové slová: Prevencia - Dieťa - Rizikové faktory - Onkologické ochorenia. 

 

Úvod 

Onkologické ochorenia u detí  sú vzácne, tvoria 1% zo všetkých  onkologických ochorení 

v populácii. Detské typy zhubných nádorov sa líšia od nádorov dospelého veku v incidencii, 

ktorá je nízka. Zatiaľ čo riziko vzniku nádoru v detskom veku je 1/600, v dospelosti 1/5 

a v priebehu viacerých rokov je u detí stabilizovaná, zatiaľ čo u dospelých narastá. Vekové 

rozloženie u dospelých narastá s vekom, u detí sa vykazujú dva vrcholy prvý v dojčeneckom  

a batolivom veku a druhý v pubertálnom a postpubertálnom období. Rozdiel je aj v rizikových 

faktoroch vonkajšieho prostredia, ktoré majú iba minimálny a nepriamy vplyv na vznik 

ochorenia v najmladšej vekovej kategórie detí, u dospelých majú 30–35% účasť. Deti 

väčšinou netrpia na iné ochorenia, majú lepší zdravotný stav a podstatne lepšie znášajú 

intenzívnejšiu a toxickejšiu chemoterapiu ako dospelí. Za posledné desaťročie detská 

onkológia dosiahla významné liečebné úspechy vďaka novým chemoterapeutikám, 

centralizovanej starostlivosti, presne definovanému prístupu od diagnostiky cez liečbu 

a podpornú starostlivosť, ako i rozhodovanie o ďalšom postupe s multidisciplinárnym 

prístupom k pacientom. Prežívanie pacientov u mnohých typov nádorov stúpa od 

počiatočných 5 – 10% až k súčasným 80-90%. Výsledky sú v súčasnosti oveľa lepšie ako 

výsledky onkologických dospelých pacientov (Valovičová, 2010). 

Ciele práce 

Cieľom nášho príspevku je priblížiť problematiku detských onkologických ochorení, 

sprostredkovať informácie o detských onkologických ochoreniach, ich epidemiológii, 

etiológii, diagnostike, liečbe, prognóze a taktiež poukázať na dôležitosť zastúpenia prevencie 

v detskej onkológii. 
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Medzi mnohými diferenciáciami jednotlivých nádorových ochorení vynikajú obzvlášť 

rozdiely najmä medzi nádormi detí a nádormi dospelých. Vo svojej podstate majú nádory detí 

a dospelých iba spoločný názov. Najdôležitejšie rozdiely sa týkajú nasledujúcich oblastí 

(Koutecký, 1997, s. 11). Epidemiológia nádorov – nádory detí majú v pomere k nádorom 

dospelých pomerne nízky počet, predstavujú zhruba iba 1% zo všetkých ochorení. Avšak u 

 detí do 15. roku života sú hneď na druhom mieste ako príčina úmrtia. Epidemiologickou 

zvláštnosťou je skutočnosť, že zatiaľ čo nádorových ochorení v dospelosti so stúpajúcim 

vekom pribúda  u detí je maximum výskytu v prvých piatich rokoch života. Etiológia nádorov 

je samozrejmosťou, že vznik nádorov u detí manifestujúcich už u plodov, nedonosených 

novorodencov a najmenších kojencov, musí byť podmienený inými mechanizmami ako sú 

nádory dospelých. Evidentne hereditárnych nádorov nie je príliš veľa. Dominujú práve 

v detskom veku ako obzvlášť retinoblastóm, Wilmsov tumor, neuroblastóm. Genetické 

faktory sa uplatňujú formou zníženého, alebo zvýšeného množstva genetického materiálu na 

chromozómoch, alebo mutačnými poruchami. Práve u embryonálnych nádorov sa predpovedá 

genetická záťaž. Onkogených okolností je nepochybne oveľa viacej. Je však známe že ich 

pôsobenie a význam sú vekovo závislé a odlišné. Niektoré faktory, ktoré majú nepopierateľný 

význam v dospelosti, neprichádzajú u detí vôbec v úvahu. Pre genetické faktory svedčí aj 

podstatne častejší výskyt nádorov u súrodencov, obzvlášť u dvojičiek. Riziko vzniku nádorov 

v detskej populácii je 1:600, u súrodencov s nádormi 1:300. Zvlášť vysoké riziko je 

u leukémie u identických dvojičiek až 1:5. Expozícia matky RTG žiareniu v 3. trimestri 

gravidity zvyšuje riziko vzniku nádorov v prvých 10 – tich rokoch života o 50 – 60%. Na 

vzniku niektorých malignít u detí sa môžu podieľať aj vírusy (Kaušitz, 2003, s. 606). Je však 

alarmujúce, že v poslednom období sa u detí a mladistvých stretávame s nádormi, ktoré sa 

u nich prakticky nevyskytovali, ako napríklad karcinómy tráviaceho ústrojenstva. Svedčí 

o tom podstatne vyššie riziko vonkajšej karcenogenéze - najmä chemickej. Obdobie potrebné 

pre vznik sa podstatne skracuje (Koutecký, 1997, s. 14). Patológia nádorov – histogenetická 

skladba nádorov detí a mladistvých je až diametrálne odlišná. Väčšina detských nádorov 

vzniká z mezodermu a neuroektodermu. Špecifikom nádorov u detí sú nádory zmiešané 

(embryonálne). Nádory u detí pochádzajú zvyčajne z buniek, ktoré majú porušený vývoj 

a nikdy sa do štádia zrelej somatickej bunky nedostanú. Lokalizácia nádorov, ktoré sú 

u dospelých najčastejšie (pľúca, mliečna žľaza, vaječníky, gastrointenstinálny trakt, prostata) 

sú v detskom veku okrem vaječníkov, ktoré sú odlišnej tkanivovej skladby ojedinelé 

(Koutecký, 1997, s. 14). U detí dominujú nádory hemopoetického aparátu, nervového tkaniva, 

sympatických ganglií, nádory mezenchymálneho pôvodu (Koutecký, 2002, s. 17-18). 
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Biológia nádorov - k zásadným rozdielom oproti nádorom u dospelých patrí relatívne 

rýchlejší rast detských nádorov, vyšší podiel rastovej frakcie nádorov s nápadne nízkym 

percentom v latencii Go fáze, čo má za následok významne kratšiu dobu zdvojenia  počtu 

nádorových buniek i skorší vznik metastáz. Aj keď u detí je lymfogénna cesta diseminácie 

bežná, je typom nádoru metastázovanie hematogénne, a naopak podstatne menej sa šíria 

nádory cestou implantačnou (Koutecký, 1997, s. 15). 

V prevahe je nešpecifikosť klinických príznakov oproti lokálnej symptomatológii nádorov 

u dospelých. Väčšinou sa už prvé príznaky prejavia pri generalizácii ochorenia, takže veľa 

detí prichádza už v čase neskorších klinických štádií. Zatiaľ čo u dospelých sú v prevahe 

príznaky lokálne, v detstve dominujú symptómy neoplastické (Koutecký, 1997, s. 15). Ako 

hovorí Koutecký (2002, s. 18) u detí je celková nešpecifická symptomatológia. A to napríklad 

strata záujmov o kamarátov, hry, nastávajú zmeny v správaní (mrzutosť, plačlivosť, záchvaty 

vzdoru, negativizmus), všeobecné neprospievanie (únava, malátnosť, nechutenstvo, bledosť, 

poruchy spánku). Diagnostika nádorov – špecifická je  už samotná bioptická diagnostika 

nádorov detského veku. Je obtiažnejšia ako diagnostika nádorov dospelých  a patrí výhradne 

do rúk detského patológa, ktorý úzko spolupracuje s detskými onkológmi. Ak sa stane, že 

dieťa je primárne operované mimo pracoviska detskej onkológie napríklad pre akútnu brušnú 

príhodu a až neskôr príde k prekladu dieťaťa na detskú onkológiu, musí byť poslaný aj 

bioptický materiál ku konzultačnému vyšetreniu (Koutecký, 1997, s. 16). Samozrejmosťou 

každej diagnostiky je dôkladná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, hematologické vyšetrenie, 

biochemické vyšetrenie, vyšetrenie nádorových markerov – nešpecifické nádorové markery – 

laktátdehydrogenéza, ferritín, meď, ceruloplazmín, neuronšpecifická enoláza, špecifické 

markery – alfa-fetoproteín, beta – HCG (choriogonadotropín), deriváty katecholamínov 

v moči (Koutecký, 2002, s. 37-38). Je nevyhnutnosťou vyšetriť nádorové tkanivo s cieľom 

stanoviť všetky dostupné biologické znaky príslušného typu nádoru, priaznivé aj nepriaznivé 

prognostické faktory a z toho vyplýva stupeň agresivity nádoru. Všetky tieto informácie sú 

potrebné pri rozhodovaní o spôsobe a miere intenzity protinádorovej liečby. K súčasným 

používaným metódam vyšetrenia nádorového tkaniva patrí histológia, imunohistochémia, 

elektrónová mikroskopia, prietoková cytometria, molekulárno – biologické metódy, 

polymerázová reťazová reakcia, cytogenetika, molekulárna genetika (Koutecký, 2002, s. 39). 

V súčasnej dobe je vďaka rozvoju technológii celé spektrum moderných diagnostických 

metód – RTG vyšetrenia, ultrasonografia, počítačová tomografia, angiografia, lymfografia, 

nukleárna magnetická rezonancia, rádionuklidové vyšetrenia, ako napríklad rádioizotopové 

vyšetrenie (gamagrafia skeletu, MIBG – vyšetrenie izotopom, ktorý je špecifický k bunkám 
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sympatických nervov, PET – pozitrónová emisná tomografia). PET využívame k presnému 

určeniu štádia pokročilosti nádorového ochorenia. Nevýhodou je podávanie rádioaktívneho 

izotopu a u nespolupracujúcich detí je nutnosť celkovej anestézie (Koutecký, 2002, s. 33-36). 

Nádory detského veku sa nehodnotia podľa TNM klasifikácie (systém klasifikácie nádorov 

pomocou kategórii ložisko-uzlina-metastáza), ale majú špecifický staging (Koutecký, 1997, s. 

16). Koutecký (2002, s. 44) hovorí, že stanovenie správnej diagnózy, rozsahu ochorenia, 

biologických vlastností ochorenia a stupňa rizika sú pre detského pacienta dôležité pre 

zahájenie primeranej liečby. Liečebné rozdiely sú determinované všeobecnými biologickými 

zvláštnosťami vyvíjajúceho sa detského organizmu, odlišnými biologickými vlastnosťami, 

klinickým správaním detských nádorov, vyššou rádiosenzitivitou i chemosenzitivitou, väčšou 

regeneračnou schopnosťou detských tkanív a orgánov, relatívne dobrým zdravotným stavom, 

väčšou adaptabilitou. Na druhej strane však aj rýchlejším poškodeným vyvíjajúcich sa tkanív, 

ako aj rýchlejším rozvratom celkovej homeostázy danou agresívnou liečbou. Jedným zo 

základných princípov súčasnej detskej onkológie je obmedzenie liečebnej hyperradikality. 

Kvalita života dlhodobo prežívajúcich a vyliečených detí sa stala základným cieľom odboru 

(Koutecký, 1997, s. 16). Liečba nádorových chorôb je komplexná, prebieha podľa medziná-

rodných protokolov. Protokolárna liečba chemoterapie vychádza z biologických charakteristík 

daného tumoru, využívajúc kombinácie jednotlivých cytostatík v dávkach a v čase tak, aby 

ich účinok potencoval úmerne generačnému času a fázam množenia (Šašinka, 1998, s. 1074). 

Okrem základných spôsobov liečby – operácia, chemoterapia, rádioterapia, sa používa aj 

transplantácia kmeňových krvotvorných buniek a biologické spôsoby liečby (Mladosievičová, 

2007, s. 19). Transplantácia krvotvorných buniek sa využíva v liečbe leukémii a pri liečbe 

zhubných nádorov ako lymfómy, neuroblastómy, sarkómy (Horáková, 2002, s. 4). Koutecký 

(2002, s. 59) konštatuje, že imunoterapia je významná metóda v liečbe detských onkologic-

kých ochorení  a jej cieľom je ovplyvniť imunitný systém tak, aby rozpoznal nádorové bunky 

a nádor zlikvidoval. Optimálny účinok môžeme očakávať, keď už nádorová populácia nie je 

taká početná a preto imunoterapiu zaraďujeme až po ukončení chemoterapie. 

Komplikácie a následky liečby sú hematologické – leukocytopénia, anémia, trombocytopénia, 

poruchy koagulácie, infekčné – bakteriálne, vírusové, mykotické a iné infekcie, gastrointensti-

nálny trakt – nauzea, vracanie, mukozitída, enteritída, hepatopathia, poruchy črevnej pasáže, 

zápcha, hnačka a ileózne stavy, kardiotoxicita – najčastejšie účinkom antracyklínov, poruchy 

srdcového rytmu, zlyhanie srdca, nefrotoxicita – vzniká z dôvodu rýchleho rozpadu jadier 

nádorových buniek, hyperurikémia, urátová nefropatia, porucha tubulárnych funkcií, hemora-

gická cystitída, neurologické – hyporeflexia, slabosť dolných končatín, dysfunkcia močového 
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mechúra, poruchy sluchu, koža a kožné adnexy – alopécia, zmena pigmentácie, akné pri 

kortikoterapii, erytém po rádioterapii, alergické prejavy, pľúcne – pneumónia, cytomegaloví-

rusové infekcie, mykotické infekcie, extravazácia až nekróza kože (Koutecký, 1997, s. 86-94). 

V  tabuľke 1 je uvedený rozsah incidencie onkologických ochorení na Klinike detskej 

hematológie a onkológie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave (DFNsP 

v BA) za rok 2008 (Sejnová, 2010). 

Tabuľka 1 Incidencia onkologických ochorení za rok 2008 na Klinike detskej hematológie  a onkológie 

DFNsP BA (Sejnová, 2010) 

Diagnózy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Spolu 

Akútna lymfoblastová 

leukémia 

1 1  2 2 1 2 1 1  2 2 15 

Akútna  myeloidná 

leukémia 

       3 1   1 5 

Chronická myeloidná 

leukémia 

   1         1 

Myelodysplastický 

syndróm 

            0 

Nehodgkinovský lymfóm  1KE        1 1  2 

Hodgkinov lymfóm 1    2  1 1 1  1KE  6 

Histiocytóza             0 

Nádory centrálneho 

nervového systému 

 1 1 1 2 1KE 3   1  2 11 

Neuroblastómy 1 1   1    1    4 

Wilmsov nádor       2  1 2   5 

Sarkómy kostí     1  1  1 1  1 5 

Sarkómy mäkkých tkanív        1  1KE   1 

Germinálne nádory     1 1       2 

Retinoblastóm      1     1  2 

Nádory pečene             0 

Iné zhubné nádory      1       1 

Malignita vylúčená 3   2  1 1 2 1 2 2 2 16 

Nedoriešené             0 

Spolu v liečbe 6 3 1 6 9 5 10 8 7 7 6 8 60 
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Z tabuľky 1 vidieť, že súčasne sú v nej uvedení štyria pacienti, ktorým bolo diagnostikované 

onkologické ochorenie v zdravotníckom zariadení v BA avšak onkologická terapia bola 

zrealizovaná na Oddelení detskej onkológie a hematológie DFNsP v Košiciach (KE). 

K najúspešnejšie liečeným patria detské leukémie, lymfómy, retinoblastóm, nefroblastóm 

(Klener, 2002, s. 329). 

Prognóza - moderná multimodálna liečba  v súčasnosti dosahuje dlhodobej remisie až u 80% 

detí s maligním ochorením (Kepák, 2004, s. 250). 

Vyliečenie onkologického pacienta si niekedy „vyžiada cenu za víťazstvo“ vo forme 

neskorých následkov prekonaného ochorenia a jeho liečby. Onkologické ochorenie a jeho 

liečba môžu zapríčiniť poškodenia rôznych orgánov a tkanív. Nepriaznivé účinky liečby 

môžu ovplyvňovať rast a vývoj detských onkologických pacientov aj ich schopnosť zvládať 

situácie zaťažujúce organizmus. V prvých rokoch po ukončení liečby sa nepriaznivé následky 

nemusia klinicky prejaviť. Môžu sa objaviť neskôr, po viacerých rokoch a to na podklade 

progresie subklinických abnormalít indukovaných v čase liečby, alebo ako relaps akútnej 

formy toxicity. Aj keď u niektorých pacientov je cena za vyliečenie vysoká, u mnohých z nich 

existuje možnosť zníženia – prevenciou neskorých komplikácii a následkov, ich včasnou 

diagnostikou a liečbou. Preto by mala byť pacientom po prekonaní onkologického ochorenia 

venovaná celoživotná starostlivosť (Mladosievičová, 2007, s. 15). 

V detskej onkológii sú možnosti prevencie značne obmedzené. Prevencia v detskej onkológii 

má tri stupne. Primárna prevencia má za cieľ obmedziť alebo zlikvidovať známe príčiny 

nádorov, a tým znížiť alebo znemožniť premenu zdravej bunky na nádorovú bunku. Je takmer 

nemožné predísť nádorom vrodeným (kongenitálnym), ktoré sa väčšinou prejavujú 

bezprostredne po narodení. V tzv. nádorových rodinách (rodiny, ktorých niekoľko generácií je 

postihnutých onkologickým ochorením) je nutné pred plánovanou graviditou upozorniť na 

možné riziko a zabezpečiť príslušné genetické vyšetrenie. Zvláštnu pozornosť treba venovať 

obdobiu gravidity. Gravidná žena nemá fajčiť, konzumovať alkohol, nesmie sa vystavovať 

žiareniu, nemá pracovať v rizikovom prostredí (napr. chemické, izotopové laboratóriá, 

onkologické, rádioterapeutické oddelenia), musí sa vyvarovať užívaniu liekov 

s kancerogénnym účinkom, kontaktu s vírusovými infekciami. Má dodržiavať správnu 

životosprávu a v jej výžive nesmie chýbať vitamín A a C (protektívne látky, schopné chrániť 

organizmus pred nádorovým ochorením). Na druhej strane však pôsobenie kancerogéných 

látok (biologických, chemických, fyzikálnych) sa prejavuje väčšinou až v priebehu života 

dieťaťa. S narastajúcim vekom dieťaťa sa zvyšuje pôsobenie kancerogénov. Dôležité je aj 

v akom prostredí dieťa žije a aký má životný štýl. Preto je aj dôležitým faktom viesť deti 
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k správnej výchove a mali by mať dostatok informácii o rizikových faktoroch spôsobujúcich 

onkologické ochorenia. Dospievajúce deti väčšinou veľmi skoro začínajú fajčiť, konzumovať 

alkohol, drogy, zahajujú predčasne sexuálny život, nadmerne sa opaľujú a majú zlé 

stravovacie návyky. Dôkazom toho je stále častejší výskyt nádorov, ktoré sú typické pre 

dospelý vek. Podstatne väčšie uplatnenie je v rámci sekundárnej prevencie, ale aj tá má však 

svoje úskalia, ktoré sú determinované vekom dieťaťa. Hlavnou úlohou sekundárnej prevencie 

je včas rozpoznať vrodené, alebo získané patologické zmeny, ktoré sú rizikové pre vznik 

nádorového ochorenia. Pokiaľ je to nutnosťou je dôležité dieťa dispenzarizovať a pravidelne 

kontrolovať. K známym rizikovým zmenám patria niektoré kožné ochorenia (xeroderma 

pigmentosum, von Recklinghausenova neurofibromatóza, polypóza, Chronova choroba), 

chromozomálne abnormality, poruchy imunitného systému – vrodené, alebo získané, 

autoimúnne ochorenia. Druhou neobyčajne dôležitou zložkou sekundárnej prevencie je 

rozpoznanie už existujúceho ochorenia v jeho počiatočnom štádiu (Koutecký, 2002, s. 96-97). 

Vyšetrenie v rámci sekundárnej onkologickej prevencie by mal zabezpečovať detský lekár pri 

pravidelných preventívnych prehliadkach. Plynulé sledovanie stavu a vývoju dieťaťa 

podstatne zvyšuje rozpoznať aj drobné a začínajúce zmeny u dieťaťa. Významnú úlohu 

zohrávajú samotní rodičia, predovšetkým matka, ktorá môže svoje dieťa pravidelne sledovať 

a všimnúť si aj malinké zmeny na koži (napr. modriny), zväčšenie lymfatických uzlín (na 

krku, v podpazuší), poruchy rovnováhy, škúlenie, asymetriu dutiny brušnej, nočné potenie, 

zmeny v správaní. Akékoľvek zmeny u dieťaťa, ktoré trvajú už dlhšiu dobu by mali byť 

podnetom pre vyhľadanie lekárskeho vyšetrenia. Už pri podozrení na onkologické ochorenia 

až do času stanovenia správnej diagnózy treba postupovať tak, ako keby sa jednalo 

o onkologické ochorenie (Koutecký, 2002, s. 98). 

Terciárna prevencia je vo svojej podstate takmer totožná s dispenzarizáciou, následným 

dodržiavaním pravidelných kontrol u všetkých dlhodobo prežívajúcich a vyliečených detí aj 

po dosiahnutí veku dospelosti. Riziká vzniku recidív, tvorby metastáz a neskorých liečebných 

komplikácii sú veľké. Na terciárnej prevencii sa má podieľať detský onkológ, ktorý má 

najlepšie a komplexné informácie o primárnom ochorení dieťaťa, jeho liečbe, ale aj 

komplikáciách. V prípade potreby vyhľadá pre dieťa potrebných odborníkov a zabezpečí 

dieťaťu adekvátnu starostlivosť (Koutecký, 2002, s. 98-99). 

Záver 

Vzhľadom k tomu, že prevencia v detskej onkológii je značne obmedzujúca, má svoje 

opodstatnenie. Je veľmi dôležité informovať podporné osoby (zákonných zástupcov detí), aby 

svoju pozornosť zameriavali aj z ich pohľadu na nevýznamné príznaky signalizujúce zmeny 
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zdravotného stavu ich dieťaťa. Taktiež samotní lekári pre deti a dorast by mali potencionálne 

uvažovať o onkologickom ochorení u dieťaťa. 

Zoznam bibliografických odkazov 

HORÁKOVÁ, J. et al. 2002. Transplantácie kostnej drene. 1. vyd. Bratislava: Grafis s.r.o. 

2002. 18 s. 

KAUŠITZ, J. et al. 2003. Onkológia. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2003. 712 s. ISBN 80-224-

0711-9. 

KEPÁK, T. et. al. 2004. „Cure is not enough“ – proč je důležité dlhodobě sledovat děti 

a dospelé po léčbě nádorových onemocnení dětského veku, Koncepce dispenzarizace v rámci 

Univerzitního onkologického centra v Brně. In Edukační sborník XXVIII. Brněnské 

onkologické dny a XXVIII. Konference pro sestry a laboranty. Eds. R. Vyzula, J. Žaloudík. 

Brno: Masarykův onkologický ústav, 2004. 

KLENER, P. 2002. Klinická onkologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2002. 686 s. ISBN 80-7262-151-

3. 

KOUTECKÝ, J. et al. 1997. Nádorová onemocnění dětí a mladistvých. 1. vyd. Praha: 

Karolinum,1997. 220 s. ISBN 80-7184-246-X. 

KOUTECKÝ, J., KABÍČKOVÁ, D., STARÝ, J. 2002. Dětská onkologie pro praxi. 1. vyd. 

Praha: Triton, 2002. 179 s. ISBN 80-7254-2888-5. 

KOUTECKÝ, J., CHÁŇOVÁ, M. 2003. Děti s nádorovým onemocněním. 1. vyd. Praha: 

Triton, 2003. 215 s. ISBN 80-7254-332-6. 

MLADOSIEVIČOVÁ, B. et al 2007. Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve. 

1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press s.r.o., 2007. 212 s. ISBN 978-80-8095-004-0. 

SEJNOVÁ, D. 2010. Klinika detskej hematológie a onkológie, LFUK a DFNsP, Bratislava, 

Limbová 1, Bratislava. 15.3. 2010. Osobná komunikácia. 

SEJNOVÁ, D. 2010. Incidencia onkologických ochorení za rok 2008. Rukopis. 

ŠAŠINKA, M. et al. 1998. Pediatria II. 1.vyd. Bratislava: Satus s. r. o., 1998. 1450 s. ISBN 

80-967963-0-5. 

VALOVIČOVÁ, E. 2010. Detská onkológia na prahu 21.storočia [online]. [cit. 2011-03-09] 

Dostupné na: http://www.lpr.sk/detska-onko/ 

 

 

 

 

 



132 

Kontaktná adresa autorov 

Mgr. Zuzana Karabová, doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

Katedra ošetrovateľstva, FZaSP 

Trnavská univerzita v Trnave 

Univerzitné námestie 1 

Trnava 918 43 

Slovenská republika 

zuzana.karabova@truni.sk    ilievova.lubica@truni.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

HYGIENA RÚK V KLINICKEJ PRAXI 
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Súhrn 

Hygiena rúk je taká významná ako správne vykonaný ošetrovateľský zásah v rámci 

nemocničnej hygieny a je najzákladnejšou,  najdôležitejšou metódou prevencie šírenia 

nemocničných infekcií. 

Cieľ. Zistiť úroveň vedomostí a návykov sestier (n=192) Gynekologicko–pôrodníckych kliník 

v hygieny rúk, metódou dotazníka (47 výrokov) a komparáciou zistených údajov 

objektivizovať metódou pozorovania, zručnosti a zásady hygieny rúk. Správnosť odpovedí 

v dotazníku a v jednotlivých podskupinách sme hodnotili podľa klasifikačnej stupnice. 

Metodika a výsledky. Na základe analýzy údajov sme zistili celkovo 69,25% úroveň 

vedomostí  sestier o  hygiene rúk, čo zodpovedá klasifikačnému stupňu „D“, uspokojivé 

(prijateľné) výsledky. V rámci jednotlivých podskupín dotazníka sme zaznamenali najlepšiu 

úroveň vedomostí 77% v podskupine „Úprava rúk“ a najhoršiu úroveň vedomostí 63% v 

podskupine „Dezinfekčné prostriedky“, čo sú výsledky, ktoré spĺňajú iba minimálne kritériá 

(„E“). Z hľadiska vzdelania sme zistili, že sestry s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa 

(VŠ/Mgr.) dosiahli najvyššie priemerné skóre vedomostí (78%) v rámci celého dotazníka a aj 

jeho podskupín a najnižšie priemerné skóre vedomostí sa potvrdilo u sestier so 

stredoškolským vzdelaním (SŠ) v rámci dotazníka (59%) ako aj podskupín. Pozorovaním sme 

zistili celkovo prijateľné zručnosti a dodržiavanie zásad hygieny rúk. Nie príliš uspokojivé 

výsledky sa potvrdili v nosení šperkov, hlavne prsteňov a realizácii techniky hygieny rúk. 

Diskusia a záver. Môžeme konštatovať, že analýzou úrovne vedomostí sa odhalili oblasti, 

v ktorých majú sestry nedostatky, podpriemerné vedomosti ako aj nedostatky v návykoch 

a realizácii správnych postupov, hoci pozorovanie ukázalo, že viac ako 50% sestier správne 

realizuje postup a dodržiava zásady hygieny rúk. Identifikácia údajov je zhodná so zisteniami 

podobných výskumov v klinickej praxi ako aj s literárnymi zdrojmi. 

Kľúčové slová: Hygiena rúk - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - Vedomosti – Návyky. 

 

Úvod 

Hygiena rúk v klinickej praxi zohráva kľúčovú úlohu a je dôležité rozpoznať a pokúsiť sa 

analyzovať jej nesporné výhody a zároveň aj úskalia, ktoré do zdravotníckej praxe prináša. 
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Ruky sú dôležitý nástroj ošetrujúcej osoby pri starostlivosti o pacienta. Ich hygiena je 

nesporne najlacnejší a najjednoduchší spôsob prerušenia reťazca prenosu mikroorganizmov. 

Hygienická dezinfekcia rúk je dlho uznávanou nutnosťou v rámci redukcie prenosu 

mikroorganizmov priamym kontaktom, alebo nepriamo prostredím pomocou 

kontaminovaného predmetu (zdravotnícke pomôcky, obväzy, šijací materiál a pod.). 

Nesprávnou technikou hygieny rúk a podceňovaním tejto základnej klinickej procedúry pri 

súčasnom náraste hlavne invazívnych medicínskych výkonov hrozí riziko neustáleho sa 

zvyšovania výskytu nemocničných infekcií (NI). Taktiež selekčný tlak antibiotík vytvárajú 

predpoklad na šírenie multirezistentných kmeňov a baktérií. Podľa ECDC (European Center 

for Disease Prevention and Control) je vysoká spotreba antibiotík alarmujúca v kontexte 

s problematikou NI. 

Dôkladná hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov významne ovplyvňuje ich prevenciu – 

prerušuje cestu prenosu a šírenia nemocničných kmeňov každého druhu. Práve rukami 

zdravotníkov dochádza najčastejšie k ich prenosu. Štúdie a štatistiky uvádzajú, že len 14 - 59 

% lekárov a 25 – 45% sestier medzi ošetreniami dvoch pacientov pravidelne dodržiava 

hygienu rúk. „Je to aj napriek historickému poznatku, ktorý je známy viac ako 150 rokov, keď 

Semmelweis dokázal, že dezinfekciou rúk sa úmrtnosť rodičiek na puerperálnu sepsu znížila z 

12 na 3%“ (Bobáľ, 2008). Autori uvádzajú, že až 60 – 80% nemocničných infekcií je 

prenesených práve rukami zdravotníckeho personálu, ktoré sú kontaminované nemocničnou 

mikroflórou (Štefkovičová et al., 2007; Rybárová 2007; WHO Guidelines on Hand Hygiene, 

2009). V európskej únii NI akvirujú 3 milióny ľudí, z nich 50 000 zomiera (Stefkovičová et. 

al., 2007). Prevencia NI je špecifický a komplexný proces, ktorý vyžaduje skĺbenie 

vedomostí, zdravotníckeho myslenia, primeranej automatizácie správnych návykov, 

zodpovednosti a záujmu o danú problematiku. 

V štúdií sa zameriavame na výskum úrovne vedomostí sestier pracujúcich na Gynekologicko-

pôrodníckych pracoviskách (GNP) v oblasti hygieny rúk, dezinfekčných prostriedkov, úpravy 

rúk a správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk. Zároveň sme skúmali dodržiavanie 

správnych zásad a postupov počas ošetrovateľských intervencií so zameraním sa na výkon 

správnej techniky umývania a dezinfekcie rúk, na úpravu rúk, vlasov, na nosenie šperkov, 

čistotu oblečenia, spôsob manipulácie s dávkovacím systémom dezinfekčných prostriedkov 

na vybranom pracovisku GNP. Overili sme dostupnosť hygienických a dezinfekčných 

prostriedkov ako aj ochranných pomôcok v pozorovanom prostredí klinickej praxe GNP. 
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Cieľ štúdie 

1. Zistiť a porovnať úroveň vedomostí sestier v klinickej praxi GNP vybraných pracovísk v 

SR a ČR z hľadiska hygieny rúk, dezinfekčných prostriedkov, úpravy rúk a techniky 

umývania a dezinfekcie rúk metódou dotazníka. 

2. Posúdiť podmienky pre štandardný výkon hygieny rúk v klinickej praxi GNP na 

sledovaných pracoviskách a posúdiť návyky a dodržiavanie zásad hygieny rúk sestier na 

vybranom GNP metódou pozorovania. 

Súbor, metodika 

Štúdiu sme realizovali na štyroch gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, na troch v 

Slovenskej republike: Univerzitnej nemocnice Martin, Ústrednej vojenskej nemocnice 

Ružomberok, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a na 

pracovisku v Českej republike vo Fakultnej nemocnici Brno. Na uvedené  pracoviská bolo 

distribuovaných 254 dotazníkov, vrátilo sa nám 192 dotazníkov, čím sme získali 76% 

responzibilitu. V dotazníkovej metóde (n=192) ako aj v metóde pozorovania vybratého 

pracoviska (n=38) išlo o zámerný výber respondentov (pôrodné asistentky a sestry pracujúce 

na GNP). Podrobnú charakteristiku vzorky (n =192) z hľadiska pracoviska, ukončeného 

vzdelania na jednotlivých pracoviskách GNP a veku uvádzame v tabuľke 1. 

Tab. 1 Charakter vzorky z hľadiska pracoviska, vzdelania, veku 

 

Vzdelanie n (192) 

Pracovisko 

n (4) 

SŠ VOV; PŠŠ VŠ/ Bc. VŠ/ Mgr. 

 

∑ 

  

Priemerný vek 

FN Brno 13 55 18 1 87 36 r. 

FN B. Bystrica 3 28 5 0 36 36 r. 

UVN Ružomberok 0 29 5 2 36 46 r. 

UN Martin 5 19 6 3 33 41 r. 

∑ 21 131 34 6 192  

Legenda: SŠ - stredoškolské vzdelanie ; VOV – vyššie odborné vzdelanie; PŠŠ – špecializačné štúdium; VŠ/ Bc. – 
vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa; VŠ / Mgr. – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

Z celkového súboru respondentov 192 (100%) bolo 152 (79%) pôrodných asistentiek a 40 

(21%) boli sestry. 

A. Metóda dotazníka 

Pre zber empirických údajov bol použitý dotazník, ktorý bol zostavený na základe štúdia 

odbornej literatúry a obsahoval 47 výrokov. Výroky boli v korelácii s cieľmi štúdie a 

upravené podľa Centers for Disease Control (CDC, 2002) pre podmienky Slovenskej a Českej 

republiky a klinickej praxe GNP. Dotazník mal vytvorenú koncepciu tak, aby meral 

vedomosti a návyky sestier o hygiene rúk vo vzťahu k NI. 
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Na základe týchto skutočností sme v dotazníku zo 47 výrokov vymedzili 4 podskupiny: 

Hygiena rúk (HR), Dezinfekčné prostriedky (DP), Úprava rúk (ÚR) a Technika hygieny rúk 

(THR). Pre odpovede na jednotlivé výroky sme použili trichotomickú položku odpovedí: áno 

– nie – neviem, pričom odpoveď neviem sme hodnotili ako nesprávnu. Dotazníky boli 

administrované osobne respondentkám a sprostredkovane vedúcimi sestrami GNP. Správnosť 

odpovedí sme hodnotili podľa klasifikačnej stupnice podľa Vyhlášky 614/2002 Z.z. § 6 

Hodnotenie študijných výsledkov (tabuľka č.2), určili sme ich relatívnu početnosť (%) 

a priemer. Dotazník sme vyhodnotili aj z hľadiska dosiahnutého vzdelania a pracoviska. 

Tab. 2 Charakteristika jednotlivých klasifikačných stupňov 

 A – výborne (vynikajúce výsledky) 
 

= 1        (100 – 96 = A)  

 B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)  = 1,5      (95 – 89 = B)  
 C - dobre (priemerné výsledky)  = 2          (88 – 78= C)  
 D - uspokojivo (prijateľné výsledky)  = 2,5      (77 – 68 = D)  
 E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne 

kritériá)  
= 3         (67 – 60 = E)  

 FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani 
minimálne kritériá)  

= 4          (59 – 0 =Fx)  

(Vyhláška 614/2002 Z.z. § 6 Hodnotenie študijných výsledkov) 
B. Metóda pozorovania 

Návyky a dodržiavanie zásad hygieny rúk sme sledovali metódou extrospektívneho priameho 

skrytého a štruktúrovaného pozorovania, ktorým sme hodnotili sestry na vybranom 

pracovisku UNM Martin (n= 38) v reálnych podmienkach klinickej ošetrovateľskej praxe 

počas pracovných zmien. Pozorovanie a kódovanie výskytu javov sme zaznamenali do 

vypracovaného formulára pre pozorovanie sestier, ktorý obsahoval vopred stanovené 

parametre súvisiace s manažmentom hygieny rúk. 

Metódou pozorovania sme posúdili aj podmienky prostredia všetkých sledovaných pracovísk 

GNP pre realizáciu zásad hygieny rúk v klinickej ošetrovateľskej praxi. Použili sme osobitný 

formulár pre posúdenie prostredia. Pozostával z deviatich položiek, týkajúcich sa vybavenia 

prostredia jednotlivých ošetrovacích jednotiek na príslušnej klinike z hľadiska možnosti 

realizácie zásad hygieny rúk (Kelčíková, 2009). 

Štatistické spracovanie odpovedí 

Odpovede v dotazníku sme číselne okódovali: áno – 3, nie – 2, neviem – 1. Vyhodnotili sme 

jednotlivé odpovede ako celok vo všetkých dotazníkoch a v jednotlivých podskupinách, určili 

sme ich relatívnu početnosť (%) a priemer. Dotazník sme vyhodnocovali aj z hľadiska 

vzdelania sestier na všetkých štyroch posudzovaných pracoviskách. Štatistické spracovanie 

(výpočty, tabuľky a grafy) sme realizovali v programe Microsoft Excel. Pri štatistickom 



137 

hodnotení pozorovania sestier sme použili frekvenčnú analýzu - určili absolútnu (n) a 

relatívnu (%) početnosť. 

Výsledky a interpretácia 

Z vyhodnotenia dotazníka ako celku sme zistili, že vedomostná úroveň sestier (n = 192) je 

69,25%, čo zodpovedá klasifikačnému stupňu (D) uspokojivé – prijateľné výsledky. 

Úspešnosť správnych odpovedí respondentov na sledovaných pracoviskách GNP dosiahla vo 

FN Brno 70%, čo zodpovedá klasifikačnému stupňu D uspokojivo; vo FN Banská Bystrica 

67%, čo zodpovedá klasifikačnému stupňu (E) dostatočne – vedomosti spĺňajú iba minimálne 

kritériá v danej problematike; v UVN Ružomberok 70%, čo zodpovedá klasifikačnému 

stupňu D uspokojivo a UN Martin 70%, taktiež  (D) uspokojivo. Správnosť odpovedí 

uvádzame prehľadne podľa pracovísk v tabuľke 3. Môžeme konštatovať, že vo vedomostnej 

úrovni sestier (n=192) jednotlivých GNP sme nezaznamenali výrazné rozdiely. 

Tab. 3 Správnosť odpovedí z hľadiska pracoviska a v jednotlivých podskupinách dotazníka 

Podskupiny dotazníka 
(%) 

 
(n = 192) 

 
Dotazník 
(%) 

 
Klasifikačný stupeň 

HR DP ÚR THR 
FN Brno 70 D   (68 - 77%) 71 58 91 60 
FN B. Bystrica 67        E   (67 - 60%) 67 59 81 53 
UVN Ružomberok 70 D   (68 - 77%) 68 57 86 56 
UN Martin 70 D   (68 - 77%) 73 63 77 65 

Legenda: D – uspokojivé, prijateľné výsledky; HR – hygiena rúk; DP – dezinfekčné prostriedky;ÚR – 
úprava rúk; THR – technika hygieny rúk 
V rámci dotazníka sme vyhodnocovali a porovnávali priemerné vedomosti  sestier v 

jednotlivých podskupinách (HR, DP, ÚP, THR) dotazníka z hľadiska pracovísk. Najlepšie 

výsledky úrovne vedomostí boli dosiahnuté celkovo v podskupine „Úprava rúk“ (ÚR) a 

„Hygiena rúk“ (HR). Porovnaním jednotlivých pracovísk v podskupine ÚR najlepšia úroveň 

vedomostí 91% sa dosiahla na pracovisku FN Brno, nasleduje UVN Ružomberok 86%. Vo 

FN Banská Bystrica sa dosiahla úspešnosť 81% a na pracovisku v UN Martin sa dosiahla 77% 

úspešnosť správnych odpovedí. Podľa klasifikačnej stupnice priemerné skóre vedomostí 

sestier v tejto podskupine dosahuje veľmi dobré (nadpriemerné výsledky), dobré až 

uspokojivo prijateľné výsledky (tabuľka 2, 3). 

Najhoršie priemerné skóre vedomostí sa dosiahlo v podskupine „Dezinfekčné prostriedky“ 

(DP) a „Technika hygieny rúk“ (THR). Z hľadiska porovnania jednotlivých GNP neboli 

výrazné rozdiely, ale musíme konštatovať, že v týchto podskupinách vedomosti sestier 

spĺňajú iba minimálne kritéria (E) a vo FN Brno (58%), FN B. Bystrica (59%) a UVN 

Ružomberok (57%) vedomosti nespĺňajú ani  minimálne kritéria (Fx). Na pracovisku v UN 

Martin sa dosiahli o niečo lepšie vedomosti v podskupine DP (63%) a THR (65%), avšak 
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vedomosti sú dostatočné a spĺňajú len minimálne kritériá (tabuľka 2,3). Táto skutočnosť môže 

negatívne ovplyvniť výskyt NI a compliance sestier s hygienou rúk v klinickej praxi. 

Sledované pracoviská vykazujú nízku prevalenciu NI. Aj keď výskyt NI podľa údajov 

Regionálneho Úradu Verejného zdravotníctva  za posledné 3 roky nie je vysoký, ide 

pravdepodobne o údaje ako uvádzajú literárne zdroje, ktoré neodrážajú skutočný výskyt NI, 

ale odrážajú prehlbujúce sa nedostatky v ich hlásení. 

Pri analýze dotazníka z hľadiska vzdelania sme zistili, že  sestry s vysokoškolským vzdelaním 

2. stupňa (VŠ/Mgr.) dosiahli najvyššie priemerné skóre vedomostí (78%) v rámci celého 

dotazníka a aj jeho podskupín: „HR“ (76%), „DP“ (75%), „ÚR“ (90%), „THR“ (69%). 

Najnižšie priemerné skóre vedomostí sa potvrdilo u sestier so stredoškolským vzdelaním (SŠ) 

v celom dotazníku (59%) a aj v jeho podskupinách: „HR“ (65%), „DP“ (53%), „ÚR“ (72%), 

„TUR“ (51%). O niečo vyššia úroveň vedomostí sa potvrdila u sestier s vyšším odborným 

vzdelaním (VOV) v podskupine „HR“ (71%) a v podskupine „ÚR“ (85%) v porovnaní so 

sestrami s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa (VŠ/Bc.), ktoré dosiahli v podskupine „HR“ 

70% a „ÚR“ 84% (tabuľka 4). 

Tab. 4 Správnosť odpovedí z hľadiska vzdelania v jednotlivých podskupinách dotazníka 

  Podskupiny dotazníka (%) 

Vzdelanie (n =192) CD (%) HR DP ÚR THR 

VŠ/ Mgr. 6 78 76 75 90 60 

VŠ/ Bc. 34 70 70 62 84 53 

VOV; PŠŠ 131 70 71 59 85 56 

SŠ 21 59 65 53 72 65 

Legenda: HR – hygiena rúk; DP – dezinfekčné prostriedky; ÚR – úprava rúk; THR – technika hygieny 
rúk, SŠ - stredoškolské vzdelanie , VOV – vyššie odborné vzdelanie; VŠ/ Bc. – vysokoškolské vzdelanie 
1. stupňa, VŠ / Mgr. – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
Môžeme konštatovať, že vzdelanie vo významnej miere ovplyvňuje vedomosti, následne 

správanie, formuje postoje a prináša nové pohľady a informácie do problematiky. V rámci 

sústavného vzdelávania je možné zabezpečiť prehľad najnovších poznatkov a odporúčaní v 

problematike hygieny rúk pre  zdravotníckych pracovníkov, čo by významne ovplyvňovalo 

ich postoje a správanie. Na túto skutočnosť upozorňujú aj literárne zdroje (WHO Guidelines 

on Hand Hygiene, 2009; Pittet, 2004). Zo zdravotníckych povolaní majú sestry vypestované 

najlepšie návyky týkajúce sa hygieny rúk a v klinickej praxi ich najviac uplatňujú. Toto 

konštatovanie potvrdzujú aj zahraničné štúdie, ktoré v rámci multivariačnej analýzy sledovali 

príležitostí hygieny rúk a poukázali na najnižšie skóre nonadherencie medzi sestrami (WHO 

Guidelines on Hand Hygiene, 2009). 
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Analýza výrokov v dotazníku a porovnanie ich úspešnosti v rámci pracovísk nám potvrdila, 

že najmenej úspešne zodpovedaný bol výrok č.16 v podskupine „DP“ na všetkých štyroch 

pracoviskách, ktorý obsahoval tvrdenie: „Dezinfekčné prípravky na ruky na báze alkoholu 

preukázateľne spôsobujú menšie dráždenie pokožky a jej suchosť ako umývanie rúk s použitím 

mydla a vody“. Môžeme konštatovať, že sestry majú najslabšie vedomosti v oblasti 

dezinfekčných prostriedkov, či už v rámci ich účinku alebo vlastností. Alkoholové 

dezinfekčné prostriedky, ktoré sa vyrábajú vo forme roztokov, gélov alebo pien, vďaka 

obsahu niektorých prídavných látok spôsobujú menšie dráždenie pokožky rúk a aj jej 

vysušovanie, ako umývanie rúk vodou a mydlom. Vzhľadom na rýchly a razantný účinok 

alkoholovej dezinfekcie, menšiu dráždivosť a vysušovanie oproti mydlám, potvrdzuje 

množstvo štúdií, ktoré podporujú tento prístup. Predpokladá sa, že tento spôsob dezinfekcie 

rúk s kvalitnou širokou edukáciou (v pregraduálnej ako aj postgraduálnej forme vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov) by mohol významne ovplyvniť prenos stále častejšie sa 

vyskytujúcich polyrezistentných mikroorganizmov a výskyt NI (Girou, 2001; Girou, 2002; 

Lucet, 2002; Wenzel, 2002; Fetisovová et al, 2007, Cole, 2009). Je dôležité aby manažment 

GNP, skutočnosť ohľadom alkoholových dezinfekčných prostriedkov a ich používania v 

zmysle ich spoľahlivej účinnosti a vlastnosti ochrany pokožky rúk personálu zdôrazňoval 

a prispieval k vyvráteniu mýtusu, že alkoholové prostriedky spôsobujú dráždenie pokožky 

rúk. 

Medzi najlepšie zodpovedaný výrok na troch sledovaných pracoviskách patril výrok. č.25 z 

podskupiny „HR“, ktorý obsahoval tvrdenie: „Správny postup dekontaminácie rúk ZP je 

jedným z najzákladnejších opatrení v prevencii vzniku a šírenia NN“. Môžeme konštatovať, 

že sestry si uvedomujú význam a dodržiavanie zásad hygieny rúk počas ošetrovateľskej 

starostlivosti o pacienta a poznajú princíp šírenia NI. 

Analýzou vedomostí a pozorovaním (THR, DP) sa nám potvrdila skutočnosť, že sestrám nie 

je jasný správny postup krokov pri umývaní rúk, konkrétny postup dekontaminácie rúk, i 

napriek úspešnosti odpovedí v tvrdení, že správny postup dekontaminácie rúk je významný. V 

rámci „ÚR“ sestry SR pomerne málo úspešne odpovedali na výrok, týkajúci sa skladania 

hodiniek z rúk pred nástupom do služby oproti sestrám z ČR, ktoré na tento výrok v 

podskupine dotazníka „ÚR“ odpovedali najúspešnejšie. Z toho vyplýva, že počas pracovných 

zmien väčšina sestier v ČR hodinky na rukách nenosí. V SR sestry považujú za potrebné 

nosiť hodinky na rukách. Môžeme konštatovať, že ide o návyk, ktorý je v rozpore so 

správnymi zásadami hygieny rúk. Táto skutočnosť však nie je tak závažná, ako nosenie 
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prsteňov, dlhých, lakovaných a kozmeticky upravovaných nechtov, čo je v rozpore aj 

s legislatívou (Vyhlášku č. 553/2007 Z.z.). 

B. Metóda pozorovania 

Pozorovaním sestier (n=38) z hľadiska dodržiavania zásad hygieny rúk v oblasti úpravy rúk 

(ÚR) sme zistili správne návyky u 35 (92%) sestier, ktoré mali krátke nechty, 35 (92%) 

sestier nemali umelé nechty a 33 (87%) sestier nemalo lak na nechtoch, 19 (50%) nemalo 

prstene, 33 (87%) nemalo náramky a u 12 (32%) sestier neboli prítomné hodinky počas 

pracovných zmien. Potvrdilo sa nám, že v klinickej praxi sestry majú nielen pomerne dobré 

vedomosti v oblasti ÚR, ale správnu úpravu rúk aj väčšina sestier rešpektuje a dodržiava. Zo 

štúdie vyplynulo zistenie, že sestry preukazovali v podskupine dotazníka „ÚR“ najlepšie 

vedomosti, avšak väčšina 26 (68%) nosí hodinky počas pracovnej zmeny, čo nie je v súlade s 

odporúčaniami, ako aj zistenú prítomnosť šperkov, hlavne prsteňov. Literárne zdroje 

(Štefkovičová, 2003; WHO Guidelines on Hand Hygiene, 2009) uvádzajú, že nosenie 

prsteňov zvyšuje bakteriálnu záťaž  na rukách a baktérie pod prsteňmi môžu prežívať 

niekoľko mesiacov. Potvrdzujú skutočnosť, že prstene navyše sťažujú navliekanie rukavíc a 

môžu spôsobiť ich pretrhnutie. S počtom prsteňov môže korelovať koncentrácia mikróbov, na 

ktorú upozorňuje Hrčková (2002). Podobne aj zahraničné štúdie (WHO Guidelines on Hand 

Hygiene, 2009) konštatujú, že zle udržiavané, špinavé prstene a šperky by mohli skrývať 

mikroorganizmy a práve tie môžu spôsobiť kontamináciu. Prstene s ostrými povrchmi môžu 

poškodiť rukavice a aj spôsobiť poranenie pacienta pri ošetrovateľskej starostlivosti podobne 

ako aj iné šperky, ktoré môžu spôsobiť aj zranenie personálu pri manipulácii s pacientom. 

Personál tak ohrozuje nielen seba, ale hrozí aj znehodnotenie šperkov, hlavne však prenos 

infekčného agensu na pacienta a vznik NI. Aj napriek týmto skutočnostiam sa v klinickej 

praxi stretávame s nedodržiavaním zásad hygieny rúk v rámci úpravy rúk (ÚR), kde sme 

zaznamenali veľmi dobré vedomosti, ale časť sestier nerešpektuje Vyhlášku č. 553/2007 Z.z. 

nosením šperkov, hodiniek, dlhých, lakovaných a kozmeticky upravovaných nechtov.  

Používanie rukavíc sme zaznamenali u väčšiny pozorovaných sestier 30 (79%). Pri výkonoch, 

kde je nevyhnutnosť použiť sterilné rukavice, sme nezaznamenali žiadny nedostatok. Najviac 

sa rukavice nepoužívajú pri odberoch krvi, kde je však vysoké riziko kontaminácie rúk 

biologickým materiálom a sestry udávajú, že bez rukavíc majú lepšiu citlivosť v rukách a 

nemajú obmedzenú zručnosť. Avšak mnohé sa odvolávajú aj na používanie podtlakového 

odberového systému a pri správnej manipulácii s ním by nemalo dôjsť ku kontaminácii rúk. 

Zaznamenali sme, že dávkovací systém dezinfekčných prostriedkov väčšina sestier používa 

rukou, čo nie je správne z dôvodu kontaminácie dávkovača. 



141 

Pozorovaním počas pracovných zmien v klinickej praxi sme u sestier (n=38) následne zistili, 

nesprávne realizovanú hygienu rúk pred/po ošetrovateľskom zásahu u 8 (21%) sestier, 

nesprávny postup pri použití dávkovacieho systému dezinfekčného prostriedku u 32 (84%) 

sestier, nesprávne realizovanú techniku mechanického umývania rúk (MUR) podľa normy EN 

1500 u 17 (44%) sestier a nesprávne realizovanú techniku hygienickej dezinfekcie rúk (HDR) 

podľa normy EN 1500 u 16 (42%) sestier. Potvrdila sa nám súvislosť medzi nedostatočnými 

vedomosťami v oblasti dezinfekčných prostriedkov (DP) a postupu THR ako aj medzi 

odpozorovaným nesprávnym spôsobom používania dezinfekčných prostriedkov v klinickej 

praxi a realizáciou postupu MUR a HDR podľa normy EN 1500. Môžeme konštatovať, že 

približne len polovica sestier dodržiava správny postup MUR a HDR počas pracovných 

zmien. Ďalej musíme konštatovať, že sestry sa stále v realizácii procedúry hygieny rúk viac 

prikláňajú ku klasickému umývaniu rúk vodou a mydlom s obsahom dezinfekčnej látky, ako k 

oveľa účinnejšej a menej invazívnej procedúre hygienickej dezinfekcie. Inými slovami nie tak 

často, ako sa odporúča, používajú alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. 

Posúdením prostredia na jednotlivých pozorovaných klinikách sme zistili, že sú vytvorené 

podmienky pre realizáciu hygieny rúk v klinickej praxi. V pozorovanom prostredí GNP sme 

zaznamenali nedostatky v dostupnosti dávkovacieho systému dezinfekčného prostriedku na 

izbách pacientov a v sociálnych zariadeniach pre pacientov (WC, kúpeľne). 

Naše výsledky pozorovania sme porovnali s výsledkami podobného výskumu vo FNsP v 

Prešove, v ktorom sa autori zamerali na zistenie úrovne vedomostí a realizácie hygienicko-

epidemiologických opatrení u sestier na KAIM SZU a PU (Rybárová, Andraščíková, 2007). V 

porovnaní s ich prieskumom (n=47) vo FNsP v Prešove z opýtaných sestier nosia do práce 

rôzne doplnky: hodinky 48,9%; prstene 46,8%; 12,8% uviedlo nosenie dlhých nechtov a 

10,6% sestier nenosí nič z uvedeného. Obdobnú štúdiu realizovali FNsP Nové Zámky (n = 

50) a FNsP Bratislava – Ružinov (n =50), v ktorej skúmali úroveň dodržiavania hygienicko-

epidemiologických opatrení v zmysle prevencie NI v sekundárnej zdravotníckej starostlivosti 

(Gulášová, 2008). Autorka prieskumu po celkovej analýze výsledkov uvádza, že je zarážajúci 

počet (36%) respondentov v oboch zariadeniach, ktorí nekladú dôraz na hygienu rúk tým, že 

nosia prstene a šperky počas pracovnej zmeny, čím porušujú zásady prevencie NI a ohrozujú 

zdravie pacientov. Výsledky sú zhodné s našou štúdiou a aj odpovede respondentov z GNP 

pracoviska (UN Martin ) na výrok v dotazníku, ktorý sa týkal skladania prsteňov a šperkov 

pred nástupom do služby, že prstene si neskladá 48% sestier. Avšak, odpovede na daný výrok 

dosiahli na ostaných pracoviskách (Brno, Banská Bystrica, Ružomberok) 88% úspešnosť a 

predpokladáme, že sestry odpovedali na výrok tak, ako to v praxi skutočne realizujú. Správny 
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postup umývania rúk ovláda u respondentov vo FNsP Nové Zámky len 10% respondentov a 

vo FNsP v Bratislave – Ružinov 18,2% respondentov. V našom výskume sme zaznamenali 

lepšie výsledky, správny postup umývania rúk ovláda a realizuje 56% sestier a hygienickú 

dezinfekciu rúk ovláda a realizuje 58% sestier. Aj v porovnaní zahraničných štúdií sa 

adherencia zdravotníckeho personálu s odporúčanými postupmi hygieny rúk pozorovala s 

variabilnými hodnotami, v niektorých prípadoch veľmi neprijateľnými, s priemerným 

dodržaním od 5% do 89%, čo predstavuje celkový priemer 39% (WHO Guidelines on Hand 

Hygiene, 2009). Predpokladáme, že lepšie výsledky našich výskumov sú ovplyvnené 

vzdelávaním a prístupom manažmentu k problematike hygieny rúk, ako aj postupným 

zavádzaním systémov manažérstva kvality. Zahraničná náhodná štúdia McBrydes et al. 

(2004) v súvislosti s prenosom MRSA potvrdila, že zlepšenie hygieny rúk je najefektívnejšou 

intervenciou v rámci prevencie NI a zvýšenie adherencie hygieny bude mať naďalej pozitívny 

vplyv na zníženie prenosu MRSA. Priemer dodržiavania zásad hygieny rúk v pozorovaných 

príležitostiach dosiahol 48%. V multivariačnej analýze non-adherencie sa potvrdilo najnižšie 

skóre medzi sestrami oproti ostatným zdravotníckym pracovníkom a počas víkendov (WHO 

Guidelines on Hand Hygiene, 2009). Môžeme konštatovať, že compliance a adherencia je u 

sestier v rámci zdravotníckeho personálu v našich podmienkach ako aj v zahraničí najvyššia. 

Pittet (2004) vo svojej štúdii, v ktorej sa zameral na zručnosti, postoje a mieru dodržiavania 

zásad hygieny rúk u lekárov počas rutinnej praxe, uvádza 57% adherenciu u lekárov s 

výraznou odlišnosťou v závislosti na špecializácii odboru. Konštatuje, že adherencia hygieny 

rúk je asociovaná s charakterom výkonu práce na oddelení, s mierou vedomostí a s 

kognitívnymi faktormi („som pozorovaný“, „som príklad pre kolektív“). Prikláňa sa k názoru, 

že adherenciu by mohlo zvýšiť zlepšenie individuálnych postojov k hygiene rúk a 

ovplyvnenie správania v celej skupine. Uvádza, že lekári chirurgických odborov by mali byť 

cieľovou skupinou pre zlepšenie hygieny rúk. 

Záver 

Hygienu rúk považujú zdravotnícki pracovníci za samozrejmú procedúru, ktorá je súčasťou 

ich každodennej rutinnej klinickej praxe. Mnohokrát sa ale zistí, že pri takom rýchlom tempe 

ako dnes medicínska prax funguje, nekladie väčšina zdravotníckych pracovníkov dôraz práve 

na túto, tak dôležitú procedúru. Väčšina nemá dostatočné vedomosti o hygiene rúk, účinkoch 

dezinfekčných prostriedkov a ani nemajú osvojené správne zručnosti a návyky pri vykonávaní 

hygieny rúk, čo sa potvrdilo aj našim prieskumom. Chceme poukázať na význam 

vedomostí, návykov a zručností v tejto problematike, pretože problém v súvislosti 

s prevenciou NI je stále aktuálny, veľmi závažný, neochraňuje iba pacienta ale aj 
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zdravotníckeho pracovníka, a má aj nesmierny ekonomický význam. Dôležité je získavať 

stále aktuálne, relevantné informácie v tejto problematike a prispôsobovať sa novým trendom 

podľa odporúčaní (WHO Guidelines on Hand Hygiene, 2009), našich legislatívnych 

dokumentov a procesuálnych štandardov. Odporúča sa multimodálna a multidisciplinárna 

stratégia. Tá sa skladá z piatich zložiek, ktoré musia byť vykonávané súbežne a implementujú 

sa do existujúcich zariadení pre zlepšenie hygieny rúk. Všetkých päť podstatných prvkov 

obnáša: Zmenu systému - pripravenosť zdravotníckej inštitúcie; Vzdelávanie a školenie; 

Realizácia – zavádzanie zlepšenia; Výkon spätnej väzby – tvorba auditov; Akčný plán 

a hodnotenie cyklu (rozvoj a akčný plán na najmenej 5 rokov). Podmienky na vykonávanie 

hygieny rúk sú dostatočné na všetkých uvedených klinikách, až na menšie nedostatky. 

Návrhy pre klinickú prax GNP 

• Motivovať a podporovať správny postoj k hygiene rúk, viesť k účinnej prevencii NI. 

• Zo strany manažmentu neustále zdôrazňovať dôkladnú hygienickú dezinfekciu rúk, 

dôslednú manipuláciu s biologickým materiálom a infekčným odpadom, dbať na 

pravidelné striedanie dezinfekčných prostriedkov. 

• Uskutočňovať interný audit hygieny rúk, kontrolovať pomocný zdravotnícky personál 

v dodržiavaní zásad hygieny rúk. 

• Vypracovať štandard pre hygienu rúk vrátane úpravy rúk, nosenia šperkov a hodiniek, 

klásť dôraz na úpravu rúk a v rámci auditu sa zamerať na úpravu rúk. 

• Navrhnúť sankcie pri porušovaní pravidiel hygieny rúk so zameraním sa na úpravu 

rúk ako aj na THR. 

• Motivovať zdravotnícky personál, ktorý dôsledne dodržiava zásady hygieny rúk. 

• Zaoberať sa problematikou hygieny rúk, možnosťami účinnej prevencie v rámci 

sústavného vzdelávania, neustále prehlbovať vedomosti o NI a ich prevencii. 

• Pravidelne v jednoročných intervaloch venovať klinický seminár problematike 

hygieny rúk, najnovším poznatkom z oblasti používania a účinku dezinfekčných 

prostriedkov, ako aj praktickým zručnostiam a správneho postupu jednotlivých krokov 

hygieny rúk. 

• Zabezpečiť manažérmi postupne podľa finančných možností dostupnosť 

dávkovacieho systému do hygienických zariadení pre pacientov, kúpeľní, kuchyniek a 

izieb pre pacientov. 

• Zo strany manažmentu pracoviska a inštitúcie vytvárať optimálne podmienky 

zabezpečením dostatočného množstva dezinfekčných prípravkov na ruky, pomôcok, 

ochranných prostriedkov na ošetrenie pokožky rúk. 
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Summary 

Introduction: Present medicine takes more and more life’s attention in to consideration as 

well as quality of life. 

Aim of the study: The aim of this study was to assess the quality of life in patients after kidney 

transplantation and in patients with ESRD (end-stage renal disease) treated with 

haemodialyses. 

Material and methods: 100 haemodialysed and after kidney transplantation patients were 

involved in the research. The diagnostic poll method and the questionnaire technique was 

used in the study. There were two author’s questionnaires based on the SF-36 and KDQOL 

forms used as a research tool. The study group included patients after kidney transplantation 

and patients treated with haemodialyses. 

Results and conclusion: The general statement was assessed with physical functions, physical 

limitations, pain, holistic heath, vitality, social activities, emotional limitations and psychical 

health. The obtained results proved the better quality of life in patients after kidney 

transplantation compared to patients treated with haemodialyses. The final conclusions of the 

study are as follows: the quality of life and general health statement is worse in patients 

treated with haemodialyses compared to patients after kidney transplantation. Additionally, 

the group of patients after kidney transplantation was in better physical and psychical health. 

Emotional and social problems are much more expressed in patients treated with 

haemodialyses. Patients after kidney transplantation could return to normal style of life, work 

or studying. The successful treatment with renal transplantation improves the quality of life 

and prolongs the patient’s life. 

Key words: Quality of life – Haemodialyses – Transplantation - Patient. 
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Introduction 

The concept of health can be looked into from different points of view. It may concern 

healthy people who never were ill or are not feeling ill at the moment. In a specific meaning it 

may also refer to people who are partly or completely recovering after a disease. With respect 

to the latter group the notion of health is considered as the notion of ‘quality of life’. The 

quality of life (QL) is a multi-dimensional concept reflecting the subjective assessment of 

patient’s life functions, i.e. their somatic functions, mental functions, functioning in a family 

and social activities. World Health Organization (WHO) defines ‘QL’ as an individual’s 

understanding of their status in life in the context of cultural conditionings, system of values 

in which they live and relation to one’s own goals, expectations and interests [1]. 

The study of quality of life is a precious source of medical information because it primarily 

serves as a complement of data obtained in diagnostic examination. It shows: 

• the patient’s point of view which can be completely different from that of the medical 

professionals; the patient perceives their disease from their own perspective, by assessing 

their physical and mental condition as well as social situation: 

• subjective assessment made by the patient which provides extra information that may 

prove important in making decisions concerning therapy, especially when it is possible to 

use two different methods of therapy bringing the same biological results but determining 

a different quality of life. 

• The doctors’ and nurses’ failure to notice the needs of patients connected with providing 

professional medical care outside hospital. 

Chronic renal failure is undoubtedly a disease lasting for a couple or even over a dozen years. 

It usually begins imperceptibly and the transition from a state of good health takes place 

unnoticed. Very often a patient finds out they’re ill by accident. As time goes by the condition 

changes into ESRD (end-stage renal disease), which is incurable. Then the patient needs 

kidney-substitute treatment in the form of haemodialyses or kidney transplantation. Due to 

lack of donors and contraindications for the transplantation, many patients must accept 

haemodialyses for very many years, in some cases to the end of their life [2]. 

The assessment of the quality of life of haemodialysed patients undergoing kidney-substitute 

treatment is very important due to carrying out of ‘The Programme of Improvement and 

Development of dialyses treatment’ in Poland. Constant carrying out of the Programme in 

recent years has provided all the patients suffering from ESRD with the possibility of dialyses 

treatment as well as improvement of the treatment used. At present the main objective of 

medicine and nephrology is not only prolongation of life but also improvement of quality of 
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life [3]. Currently there is no doubt that the quality of life of haemodialysed patients is worse 

than that of the population of the healthy. Many factors influence the quality of life of the 

haemodialysed. These factors may improve or make it worse. The factors that have positive 

influence are: conscious choice of method of kidney-substitute treatment, waiting for 

transplantation, kidney transplantation, time between being diagnosed and beginning of 

dialyses treatment, the patient’s education, job and earnings, good social care, high 

concentration of albumen, equalization of anaemia. Factors which diminish the QL are: 

patient’s age, female sex, being single, diabetic nephropathy, co-existing diseases. The age of 

the haemodialysed intensifies the influence of the disease upon QL, i.e. the older the patient, 

the lower the QL. On the other hand, free, conscious choice of method of treatment positively 

influences the QL. Also the very fact of waiting for kidney transplantation, as well as the 

transplantation itself, improve the patient’s quality of life. It has also been proved that the 

time between diagnosis and beginning of treatment influences further quality of life of the 

patient [4]. 

Kidney transplant gives better quality of life than do other forms of kidney-substitute 

treatment and is undoubtedly the best method of kidney-substitute treatment. This concerns 

further results, quality of life   and long-term costs of medical treatment. Taking these into 

consideration, it would be advisable to aim at enabling all patients suffering from ESRD to 

have the possibility of kidney transplant [5]. 

Aim of the study 

The aim of the present thesis was examination of the quality of life of patients protractedly 

haemodialysed and after kidney transplantation patients and bring closer the problems of that 

group of the ill. 

Material and methods 

The diagnostic poll method and the questionnaire technique were  used in the study. Two 

authors’ questionnaires for patients after kidney transplantation and patients treated with 

haemodialyses were used as a research tool. The questions concerned: demographic data of 

the examined population, health problems in biological, mental and social aspect, problems of 

everyday life and quality of medical care and services. The study focused on 100 protractedly 

haemodialysed and after kidney transplantation patients. Each group consisted of 50 patients 

in Lesser Poland Voivodeship from March to June 2009. 

Results 

The examined patients were asked about their own assessment of their health. Significant 

majority of after kidney transplantation patients (64%) said their health was good and 18% 



149 

said it was very good. In comparison, only 26% of haemodialysed patients considered their 

health as good and 16 % said it was bad (Figure 1). According to the respondents’ opinion, 

haemodialysed patients are more prone to diseases. As many as 72 % of that group agreed 

with that thesis, which is 14% more than after kidney transplantation patients. In the opinion 

of 44% of after kidney transplantation patients their condition of health hasn’t changed 

whereas 22% of the haemodialysed say they are as healthy as before. Majority of the 

haemodialysed patients (58%) expected relapse in their condition. 26% of after kidney 

transplantation patients and only 4% of the haemodialysed agreed with the statement ‘my 

health is perfect’. Considerable majority of after kidney transplantation patients (72%) said 

that their condition of health at the moment of the examination didn’t limit them in everyday 

activities at all. Among the haemodialysed, only 48% expressed that opinion. Both groups 

mentioned, in reference to their physical health, the manifestation of the following problems: 

shortening of working period, limitation of types of jobs one could do, difficulty in carrying 

out one’s duties and achieving less than one would like to. These problems occurred more 

often among the haemodialysed. The most frequent problem was ‘achieving less than one 

would like to’. 72% of the heamodialysed and 36% of after kidney transplantation patients 

marked that answer. 

The study shows that pain occurs more often among the haemodialysed than among after 

kidney transplantation patients. 78% of the haemodialysed and 36% of after kidney 

transplantation patients complained about pain. 2% of after kidney transplantation patients 

described their pain as very strong while the rest said it was mild and average (Figure 2). 

76% of the haemodialysed complained about the pain disrupting their everyday activities and 

work. 2% described the disruption as very heavy, 8% as heavy, 36% as average and 30% said 

it disrupted a bit. Among after kidney transplantation patients the results were as follows: very 

heavy disruption 2%, average 14% and 20% said the pain disrupted a bit. 

Significant majority of haemodialysed patients (82%) said their physical health or emotional 

problems influenced their social activity. 38% of those patients described the influence as 

minor, 40% said it was quite big and 2% said it was very great or unusually great. In the 

opinion of after kidney transplantation patients the answers were as follows: 26% of the 

patients noticed minor influence of health upon their social activity, 18% said it was quite big 

and 2% said it was unusually big (Figure 3). Haemodialysed patients complained about 

emotional problems causing shortening of working period, achieving less than one would like 

to and carrying out one’s duties or work less accurately to a greater degree. Emotional 

problems caused shortening of working period or other activities among 40% of the 
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haemodialysed whereas out of after kidney transplantation patients 20% responded like this. 

56% of the haemodialysed and 36% of after kidney transplantation patients said emotional 

problems hindered their achievements. 

Assessing their vitality, 50% of after kidney transplantation patients felt full of joy most of the 

time and 4% of them felt joy all the time. On the other hand, in the examined group of the 

heamodialysed only 22% felt happy most of the time. In response to a question about vitality 

(whether the respondents had a lot of energy) 36% of after kidney transplantation patients and 

12% of the haemodialysed said ‘yes, most of the time’. Among after kidney transplantation 

patients 44% haven’t felt exhaustion in recent month. Such a response was given by only 16% 

of the haemodialysed. Last subsection concerning vitality was a question about feeling of 

tiredness: 57% of after kidney transplantation patients were seldom tired whereas out of the 

heamodialysed 44% gave such a response. Assessing their mental health 58% of after kidney 

transplantation patients and 22% of the haemodialysed declared that they never felt as sad as 

not to be consoled by anything. In assessing mental health also feelings of tranquility and 

calm were taken into consideration and these feelings occurred among 64% of after kidney 

transplantation patients and 32% of the haemodialysed. Another subsection concerning mental 

health was a question about feeling low and sad: such feelings were never felt by 46% of after 

kidney transplantation patients and 12% of the haemodialysed. Majority of after kidney 

transplantation patients (64%) were not nervous or rarely experienced situations causing 

nervousness. Among the haemodialysed 44% felt this way. Last subsection concerning mental 

health was a question about feeling of happiness: 10% of after kidney transplantation patients 

and 4% of haemodialysed patients felt happy all the time whereas 44% of after kidney 

transplantation patients and 22% of the haemodialysed felt happy most of the time. 

Due to their condition, it was after kidney transplantation patients that were more often 

hospitalized (62%). Among the haemodialysed there were 48% of hospitalized but 4% were 

admitted to hospital even five times a year, something which didn’t happen to after kidney 

transplantation patients (Figure 4). As far as sexual life is concerned, there were 18% more of 

after kidney transplantation patients than the haemodialysed who were satisfied and rather 

satisfied. 20% of after kidney transplantation patients and 44% of the haemodialysed  were 

unsatisfied and rather unsatisfied. The quality of sleep was estimated as good by after kidney 

transplantation patients in comparison to the heamodialysed. Among after kidney 

transplantation patients 26% described it as very good and 36% as good whereas among the 

haemodialysed the respective results were 8% and 32%. Satisfaction from spending time with 

one’s family was significantly greater among after kidney transplantation patients: 94% 
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responded ‘yes’ and ‘rather yes’. Among the haemodialysed such a response was given by 

62% of the patients. Support from one’s closest family was very satisfactory and satisfactory 

for 94% of after kidney transplantation patients and 72% of the haemodialysed. In both 

groups there were no unsatisfied or very unsatisfied patients. 28% of the haemodialysed and 

6% of after kidney transplantation patients were fairly satisfied. Among the patients keen on 

taking up a job, 83% of after kidney transplantation patients and only 39% of the 

haemodialysed were in a condition that enabled them to do so. Half of the respondents felt 

that kidney disease disturbs their life and only 14% of the sick felt the disease doesn’t really 

disturb their life. Majority of the patients (58%) stated that coping with the disease takes too 

much time whereas 38% were of different opinion. In answer to a statement ‘coping with 

kidney disease makes me feel discouraged’ majority of the respondents (54%) said ‘no’. 

Positive response to that question was given by 38% of the respondents. In the examined 

group 26% of the sick said they felt they were a burden to their families and 52% said they 

didn’t feel that way. 

All the limitations in various spheres of everyday life caused by kidney disease among the 

heamodialysed were described as bothersome to a great degree. The sick complained most 

about limitations in their ability to travel (84%). Equally bothersome were restrictions of 

drink (82%) and food (74%). Least troublesome was their looks (48%). Proportionally, a 

symptom of medium to very strong intensity was classified as bothersome (Figure 5). In the 

examined group of the haemodialysed only 40% of the sick were qualified for kidney 

transplant. Out of the group a half maintained that the transplant would have been possibly the 

best solution for them. Part of the sick (30%) didn’t know whether it would have been a good 

solution and 20% were of the opinion that it wouldn’t or rather wouldn’t have been the best 

way for them. 

Majority of the haemodialysed patients received support from medical staff in coping with the 

kidney disease. 30% of the respondents said ‘definitely yes’ and 38% said ‘in most cases, 

yes’. On the other hand, 6% felt the support was minor and 4% said they got no help at all. 

62% of the sick were satisfied with nursing care and 26% were very satisfied. As far as 

quality of medical care is concerned, the sick were less satisfied. 8% were unsatisfied and 

very unsatisfied. 44% were satisfied and 10% were very satisfied. The examined group was 

most satisfied with ensuring safety during haemodialyses. Only 8% of the respondents were 

fairly satisfied, the rest 92% were satisfied or very satisfied. As to the quality of care during 

medical transport, majority of the examined (60%) were satisfied and very satisfied (10%) 

and only 4% were unsatisfied. 
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Majority of after kidney transplantation patients (64%) stated that their health was definitely 

better in comparison to period of dialyses and 30% stated their health was better. In this group 

of patients all were glad about being qualified for kidney transplant. 48% were very glad, 44% 

were glad and 8% were fairly glad. There were no patients who were not glad. Majority of the 

respondents stated that the transplant had definitely fulfilled their expectations. Also, 38% of 

the examined maintained that their expectations were fulfilled in most cases. Only 2% of the 

examined group said that the transplantation only fairly fulfilled their expectations. If another 

operation had been necessary, 62% of the sick would have said ‘definitely yes’ and 32% 

‘rather yes’. The remaining 6% were people who didn’t know whether they would have 

agreed to have another operation. Majority of the patients (56%) stated that quality of life 

after transplantation was definitely better while 38% said it was better in comparison with 

period of dialyses. In the examined group there were no people who would assess their quality 

of life as worse when compared to period of dialyses. Majority of the examined were satisfied 

with the quality of ambulatory care. 

Discussion 

Reports from literature prove that kidney transplant is undoubtedly a better way of kindey-

substitution treatment than haemodialysis or peritoneum dialysis. Transplantation is a 

preferred way of treatment, it ensures greater survival rate, is linked with the lowest death-rate 

(among after kidney transplantation patients it’s 3.8, among the haemodialysed enlisted for 

kidney transplantation the rate is 6.3 compared to 16.1 among 100 patients per year when we 

consider the whole group of the heamodialysed), lower cost of treatment, better further results 

of treatment (when compared to healthy population), all these factors securing better quality 

of life  for the sick than do other methods of kidney-substitution treatment. Even the very fact 

of anticipating the operation increases QL of the patient. Taking this into consideration, the 

recommended course of action should be providing every patient suffering from ESRD with 

the possibility of kidney transplant [6, 7, 8]. 

Results of medical examination and analysis of literature concerning the economic aspect of 

kidney substitution treatment show that the most cost-effective method of treatment is kidney 

transplantation. Transplantation is cheaper than dialyses and is more effective than other 

methods of kidney substitution treatment, i.e. it results in greater survival rate of the sick and 

better QL. The introduction of new immunosuppressive drugs hugely influenced the 

improvement of QL of the patients [9, 10]. 

In the author’s own material the study of general health condition of the respondents showed 

much higher rates among after kidney transplantation patients than among the heamodialysed. 
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Significant majority of after kidney transplantation patients assessed their general condition as 

good and some as very good contrary to the heamodialysed whither only 26% assessed their 

condition as good. These results are similar to test results among the haemodialysed obtained 

by European Working Committee for the Quality of Familial Medicine [11, 12]. 

Study assessing psycho-social functioning conducted in Sweden among 68 patients (average 

age about 26) who had kidney transplantation already in childhood proves that QL of those 

sick is good.  In the scale of 1 to 10 the average result was 8 [13]. From analysis of author’s 

own material concerning the level of physical efficiency follows that the efficiency is better 

among after kidney transplantation patients. 

Occurrence of limitations of various extent and intensity was noted in all the conducted tests. 

The degree to which the disease limits physical activity has the greatest influence over 

decreasing quality of life [14]. Research conducted by E. Ziarko and associates corroborates 

the fact that the patients’ physical condition, depending on kidney-substitutional treatment 

and concomitant diseases, compels them to restrict actions demanding big physical effort [2]. 

Also different studies of protractedly haemodialysed patients show that their physical activity 

is often so limited that they are not able to carry out everyday life activities, work and 

activities connected with functioning in society or recreation [15]. 

From the authors’ own studies follows that emotional problems influenced to a greater degree 

lives of the haemodialysed than of after kidney transplantation patients. The problems caused 

in sequence: achieving less than one would like to (36% of after kidney transplantation 

patients and 56% of the heamodialysed), doing one’s job or other activities less accurately 

(20% of after kidney transplantation patients and 48% of the heamodialysed) and shortening 

of working period (20% of after kidney transplantation patients and 40% of the 

heamodialysed). The study showed that greatest problems with social activity in a circle of 

family, friends, neighbours or other groups were experienced by the haemodialysed. It was 

influenced to quite a high degree by their somatic health or emotional problems. In the study 

conducted by Ziarko and associates a similar number of the sick (48%) pointed out a problem 

of limiting of interpersonal relations resulted from requirements of kidney substitute therapy. 

[2]. 

Examining the respondents’ vitality it was found that after kidney transplantation patients 

enjoyed better vitality. They had more energy, more often felt joy, less often felt tired and 

were more satisfied with their sexual life than the studied group of the haemodialysed. As the 

studies conducted by Wesołowski and Szyber show, the quality of life of after kidney 

transplantation patients in most aspects does not differ from the quality of life of the healthy. 
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This concerns mainly social relations, inter alia self esteem, sense of security and sexual 

activity of after kidney transplantation patients are only slightly worse than among healthy 

people [16]. Another research conducted in the USA among big population of the sick and the 

healthy shows results in which control group has significantly better quality of life than after 

kidney transplantation patients do. On the other hand, after kidney transplantation patients 

have better results in quality of life in comparison to other methods of kidney substitute 

treatment [17]. 

The study of the influence of the disease upon the respondents’ mental health showed that 

after kidney transplantation patients were in a better mental state. These patients were less 

often nervous, much less often felt lonely or low and much more often felt tranquility, 

kindliness and happiness than did the studied group of the haemodialysed. From analysis of 

literature it follows that at least 1/5 of the haemodialysed suffer from fear and depression. 

Frustration, fear, sadness or even sense of despair accompany many patients. Study of 418 

protractedly haemodialysed patients in Poland revealed high percentage of depressive and 

anxiety disorders. [14, 18]. Research by Zawadzka shows that the haemodialysed, not being 

able to reduce emotional tension by physical activity or by stimulants, complain about apathy, 

nightmares and other psychosomatic ailments [19]. 

Assessing how kidney transplantation influenced the lives of the studied group of patients, 

one may state the influence was positive. Majority of the patients from that group confirmed 

that their health was much better in comparison to dialyses period. Analysing the influence of 

the transplantation upon the lives of the examined group one must also take into consideration 

the patients’ expectations. In most cases the expectations were fulfilled. 

Analysing the influence of the transplantation upon the lives of the examined group one must 

also take into consideration how the patients assessed their quality of life when compared to 

dialyses period. The results are to advantage of transplantation. Significant majority claimed 

that their quality of life is better or remarkably better in comparison to dialyses period. 

Conclusions 

Taking into account all the analysed aspects of life, one may formulate the following 

conclusion: the quality of life of the studied population of the heamodialysed is worse than 

among after kidney transplantation patients. 
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Figure 1 Own assessment of patients’s health 

 

% 



157 

22

64

28
20

38

14 10
0 2 2

0
10
20
30
40
50
60
70

no pain mild average strong very strong

HD Transplantation

Figure 2 Occurrence the pain among the haemodialysed and after kidney transplantation patients 
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 Figure 3 Physical health and emotional problems – influenced on social activity 
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 Figure 5 Limitations in various spheres of everyday life caused by kidney diseas 
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Súhrn 

Cieľ: Cieľom predkladaného príspevku bolo sprístupniť výsledky prieskumu zamerané na 

rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení vo vybranej vzorke respondentov. Metódy: Ako 

hlavnú metódu sme použili rozhovor a dotazník na posúdenie rizika srdcovocievneho 

ochorenia podľa Penderovej (1987, In Kozierová et al., 1995, s. 569-570), ktorý sme upravili 

podľa nami sledovaných požiadaviek rizikového súboru. Prieskum bol realizovaný na 

Arytmologickej jednotke Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v časovom horizonte december  

2009 až marec 2010 na vzorke 76 respondentov s vekovým priemerom 55,5 rokov. Výsledky: 

Z hľadiska výsledkov sme dospeli k záverom, že mnohí z respondentov trpia nadváhou až 

obezitou. V porovnaní s mužmi, viac sú vystavené stresovým faktorom ženy, pričom títo 

respondenti ako spôsoby zvládania stresu najčastejšie uvádzali prejedanie sa a zvyšovanie 

dávok nikotínu. Záver: Vzhľadom na alarmujúce získané výsledky navrhujeme jednotlivé 

odporúčania pre ošetrovateľskú prax, ktoré sú platné aj pre širokú laickú verejnosť. 

Kľúčové slová: Kardiovaskulárne ochorenia - Životný štýl - Rizikové faktory – Prevencia - 

Odporúčania pre prax. 

 

Úvod 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej WHO) sa odhaduje, že každý rok zomiera na 

kardiovaskulárne ochorenia až 17 miliónov ľudí na svete. Zvyšuje sa riziko morbility 

a mortality ľudí s ochorením na ischemickú chorobu srdca a mozgovo-cievne ochorenia, 

spôsobené fajčením, nedostatkom telesného pohybu a nezdravou výživou (WHO, 2010). 

Na Slovensku sú tieto ochorenia príčinou až 55 % všetkých úmrtí; pričom 52,4 % pripadá na 

ischemickú chorobu srdca; 11,4 % na hypertenziu a 14,8 % na náhle cievne ochorenia 

(Kamenský, 2010), postihujúc pritom jedincov čoraz mladších vekových kategórií (Kretter, 

Mesároš, 2005). Realita je však taká, že vplyvom technického pokroku a zvýšenej životnej 

úrovne platia zaň zvýšenú daň jedinci so srdcovocievnymi ochoreniami (Jurkovičová, 2005). 

Aj keď sa situácia zdravotného stavu na Slovensku vďaka intenzívnym a rozsiahlym 

preventívnym celospoločenským programom ochrany a podpory zdravia (Národný program 
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podpory zdravia, Zdravie 21 - zdravie pre všetkých v 21. storočí, Zdravé mestá, Zdravé školy 

a pod.) od roku 1990 mierne zlepšila, chronické ochorenia srdca naďalej predstavujú 

narastajúci problém pre verejné zdravotníctvo a znamenajú tiež zvýšené náklady na zdravotnú 

starostlivosť (Jurkovičová et al., 2009). 

Cieľ práce 

Cieľom prieskumu bolo zistiť vplyv životného štýlu na výskyt kardiovaskulárnych ochorení; 

vyhodnotiť mieru existujúcich rizikových faktorov a navrhnúť v oblasti prevencie 

odporúčania pre laickú a odbornú verejnosť. 

Súbor, metodika 

Do výberového súboru bolo zaradených 76 respondentov, z toho 35 mužov a 41 žien vo veku 

29 až 82 rokov. Výber vzorky respondentov bol zámerný. Hlavnými kritériami boli: 

hospitalizácia samotných respondentov na Arytmologickej jednotke Kliniky kardiológie FNsP 

J. A. Reimana v Prešove; výskyt obezity u respondentov; súhlas s účasťou na prieskume a 

ochota spolupracovať. 

V prieskume so zameraním na poukázanie rizikových faktorov životného štýlu sme 

u respondentov použili ako hlavnú metódu dotazník a rozhovor. Pôvodný dotazník (dotazník 

pre posúdenie rizika srdcovocievneho ochorenia podľa Penderovej (1987, In Kozierová et al., 

1995, s. 569-570), bol použitý v pilotnej štúdii u 13 respondentov a neskôr bol upravený na 

dotazník podľa nami sledovaných požiadaviek. 

V konečnej verzii dotazník obsahoval 18 položiek zameraných na demografické údaje 

(pohlavie, vek a vzdelanie respondentov); telesnú výšku a hmotnosť pre výpočet BMI (Body 

Mass Index). 

Zaujímal nás výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (diabetes mellitus, 

obezita, hypercholesterolémia a hypertenzia) vo vzťahu k fajčeniu, abúzu alkoholu, stresu, 

inaktivite, ale i zloženie výživy a redukcia telesnej hmotnosti. 

Napriek tomu, že dotazník bol anonymný, dobrovoľný a pred jeho vyplnením boli 

respondentom poskytnuté všetky informácie, návratnosť dotazníkov bola 95,00 %. 

Pre spracovanie údajov sme použili počítačový program Microsoft Word a Microsoft Excel 

a kvalitatívne metódy (analýza, syntéza a porovnanie získaných údajov). 

Prieskum prebiehal od decembra 2009 do marca 2010 na Arytmologickej jednotke Kliniky 

kardiológie FNsP  J. A. Reimana v Prešove. 
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Výsledky a interpretácia 

Výsledky prieskumu poukazujú na nepravidelnosť v stravovaní a na konzumáciu 

neprimeraného množstva potravy, čo má v konečnom dôsledku zvýšený dopad na výskyt 

obezity a kardiovaskulárnych ochorení u našich respondentov. 

Podľa nami zistených výsledkov, až 34,21 % respondentov sa stravuje nepravidelne a 15,79 

% z nich konzumuje veľké množstvo potravy, s častým sklonom k prejedaniu sa. 

Tieto výsledky sú neuspokojivé, až alarmujúce, keďže išlo najmä o respondentov s týmito  

rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení: diabetes mellitus, hypercholesterolémia a 

hypertenzia. Len 38,16 % z celkového počtu (N=76) sa snaží jesť pravidelne v častejších 

a malých dávkach (Graf 1). 

  
Graf 1 Frekvencia stravovania 

Pri položkách zameraných na výživu nás zaujala aj téma preferencie jedál. Naši respondenti 

najčastejšie preferujú hydinu (32,89 %), menej bravčové mäso (23,68 %). Len 13,16 % z nich 

uprednostňuje ovocie a zeleninu a 7,89 % mlieko a mliečne výrobky. Ryby a morské 

produkty zrejme nepatria medzi obľúbené potraviny, keďže len 9,21 % respondentov uviedlo 

ich konzumáciu (Graf 2). 

 

Graf 2 Preferencia jedál 
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Faktom je, že nadváhou v tom čase trpelo 21,14 % respondentov; obezitou 1. stupňa 40,30 % 

mužov a žien; 13,12 % z celkového počtu (N=76) malo obezitu 2. a 3. stupňa. 

Na stanovenie jednotlivých stupňov obezity sme zisťovali telesnú výšku a hmotnosť pre 

výpočet BMI. Rovnako dôležitým kritériom sa podľa Filipovej et al. (2006), stalo určenie 

typu obezity na základe obvodu pása u oboch pohlaví. 

V našom prieskume malo najväčší obvod pása (nad 89 cm u žien) spolu 58,53 % 

respondentiek a najväčší obvod pása (nad 103 cm u mužov) až 60,00 % respondentov. 

V súvislosti s množstvom konzumovaných tukov nás zaujímali aj hodnoty celkového 

cholesterolu v krvi, kde jeho priemerná hladina dosahovala hodnotu 5,8 mmol/l. 

S výskytom nadváhy a obezity v sledovanom súbore sme sa zamerali na metódy redukcie 

telesnej hmotnosti, kde sa stalo skutočnosťou, že až 23,68 % respondentov doposiaľ žiadnu 

diétu nevyskúšalo. Ako ďalšie metódy redukcie hmotnosti (Graf 3) uvádzali: diéta 

s obmedzením tukov (26,32 %); diéta s obmedzením cukrov (27,63 %); športovanie (10,53 

%); hladovka (5,26 %); ale aj iné spôsoby, ako napríklad zvýšená konzumácia ovocia 

a zeleniny, či diéta pomocou delenej stravy. 

 

Graf 3 Metódy redukcie telesnej hmotnosti  

V prieskume sme sa zamerali aj na ďalší rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, ktorým 

je stres. Výsledky prieskumu nám objektívne potvrdzujú, že častejšie pociťujú stres ženy, 

pričom ako spôsoby odbúravania stresu používajú relaxovanie (21,12 %); prejedanie sa (18,56 

%); zvýšené fajčenie cigariet (8,30 %) alebo odbúravanie stresu krikom, kopnutím do dverí, či 

hádkami (7,65 %). Najviac preferovaným alkoholom sa stalo víno, a to najmä u žien. 

Nevhodná výživa, nedostatok fyzickej aktivity, stres a nadváha sú rizikové faktory, ktoré sa 

v najväčšej miere podieľajú na vývoji kardiovaskulárnych ochorení, o čom svedčia výsledky 

prieskumu. 

Na základe zistených rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení možno konštatovať, 

že sme zaznamenali pomerne častý výskyt artériovej hypertenzie (53,94 %); infarktu 
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myokardu (14,47 %); ischemickej choroby dolných končatín (7,89 %) a náhlej cievnej 

mozgovej príhody (6,57 %) v priemernej vekovej kategórii 55,5 rokov. 

V rámci projektov MONICA a CINDI realizovaných na Slovensku v rokoch 2002 - 2003 

v skupine 15- až  64-ročnej populácii ôsmich okresov, sa zistil 23,7 % výskyt fajčiarov, 30 % 

výskyt vysokého krvného tlaku ≥ 140/90 mm Hg  a 41 % výskyt centrálnej obezity 

(Baráková, 2004). V roku 2005 najviac úmrtí (47,9 % mužov a 61,9 % žien) pripadlo na 

akútny infarkt myokardu a cievne ochorenia mozgu 

(http://enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/05/svk05.pdf, 2006). 

Výskyt obezity a metabolického syndrómu so sebou prinášajú nielen kardiovaskulárne 

ochorenia, ale i mnohé iné problémy. Najčastejšie ide o tieto z nich: 32,23 % dýchacie 

ťažkosti; 19,12 % diabetes mellitus 1. a 2. typu; 15,00 % výskyt žlčových kameňov; 12,34 % 

artritída a 2,45 % výskyt rakoviny (hrubého čreva, prsníka a maternice). 

Ako respondenti uvádzali, príčinou nepravidelného stravovania bol u nich nedostatok 

časovému priestoru vyhradeného pre stravovanie z dôvodu pracovného vyťaženia, stresových 

situácií v zamestnaní a v bežnom živote. 

Na prevenciu porúch lipidového metabolizmu a obezity je preto vhodné rozdeliť celodenný 

príjem potravy do 5-tich pokrmov za deň, ale v menších dávkach. Naši respondenti 

preferovali z mäsa často bravčové mäso (23,68 %), hneď po hydine; sladkosti a sladké jedlá v 

13,16 %. Len 7,89 % mužov a žien uviedlo konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov. 

Vzhľadom na narastajúci výskyt srdcovocievnych ochorení, bolo by vhodné zvýšiť konzumáciu 

mlieka, mliečnych výrobkov, rýb a vlákniny vo všetkých vekových obdobiach, a naopak znížiť 

konzumáciu sladkostí a sladkých jedál, ktoré sú najmä spolu so zníženou fyzickou aktivitou 

najčastejšími príčinami vzniku aterosklerózy, diabetu, obezity a metabolického syndrómu. Podobne 

z výsledkov výskumu realizovaného v časovom období 1999 – 2004 na vzorke 9983 obyvateľov 

Slovenska vyplynulo, že 2,5 % respondentov sa v tom čase venovalo primeranej 

mimopracovnej fyzickej aktivite vykonávanej denne, žiadnu alebo takmer žiadnu telesnú 

aktivitu uviedlo 36,9 % mužov a 50,2 % žien a zároveň sa potvrdilo, že so stúpajúcim vekom 

klesá fyzická aktivita (Jurkovičová, 2005). 

V súvislosti s množstvom konzumovaných tukov nás zaujímali aj hodnoty celkového cholesterolu 

v krvi. Pri meraní jeho hladín sme zistili, že 17,11 % všetkých respondentov malo zvýšenú hladinu 

celkového cholesterolu v krvi nad ≥ 6,0 mmol/l, s prevahou žien. Priemerná hladina celkového 

cholesterolu v krvi dosahovala hodnotu 5,8 mmol/l (Remetová, 2010). 

Hodnoty krvného tlaku (TK) v rozmedzí 140-159/90-99 mm Hg uviedlo 32,10 % a hodnoty 

TK v rozmedzí 160-179/100-109 mm Hg a vyššie, spolu až 14,00 % respondentov. Tieto 
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výsledky vôbec nie sú uspokojivé, aj keď musíme podotknúť, že išlo o respondentov, ktorí 

boli zároveň hospitalizovaní z dôvodu kardiovaskulárneho ochorenia. 

V prieskume sme sa zamerali aj na ďalší rizikový faktor srdcovocievnych ochorení, ktorým je stres. 

Stres možno vo všeobecnosti charakterizovať ako stav, ktorý vzniká ako dôsledok nesúladu medzi 

požiadavkami kladenými na človeka a jeho možnosťami ich splniť. 

Človek často na neho reaguje neprimeraným psychickým správaním, napr. reaguje na okolie 

podráždenosťou, hnevom, smútkom alebo začne viacej konzumovať alkohol či fajčiť alebo užívať 

psychotropné látky, s negatívnym dopadom na jeho zdravie. K najčastejším chronickým 

ochoreniam, ku ktorým prispieva nedostatočná adaptácia a neadekvátna reakcia na stresovú záťaž, 

patrí napr.: ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, ateroskleróza, hypertenzia, kožné 

choroby, neurózy a podobne (Ako poraziť stres, 2004). U našich respondentov sme zisťovali 

prevažne spôsoby eliminácie stresu v bežnom živote a v zamestnaní. Často išlo o relax (21,12 

%), prejedanie sa (18,56 %), zvýšené fajčenie cigariet (8,30 %), ale i konfliktné situácie (7,65 

%). Najviac stres pociťovali ženy (Remetová, 2010). 

S pribúdajúci kardiovaskulárnymi ochoreniami stúpa počet invalidných dôchodcov, zvyšujú 

sa náklady na liečbu, zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. 

Riešením týchto problémov by sa mali stať predovšetkým zdravotno-výchovné aktivity 

zamerané na zdravú, ale i civilizačnými chorobami poznačenú populáciu. Jednou z hlavných 

úloh ošetrovateľstva, najmä sestier edukátoriek je viesť ľudí k zmene doterajších nesprávne 

zaužívaných návykov, s ktorými je potrebné začať už v detskom veku. 

V rámci zdravotno-výchovných činností odporúčame v praxi nasledovné návrhy: 

Odporúčania pre odbornú verejnosť: 

- v oblasti zdravého životného štýlu vzdelávať sestry edukátorky formou: prevádzkových 

porád, celoústavných seminárov, publikovania v odborných časopisoch a ďalšieho 

vzdelávania sestier v školiacich inštitúciách, pričom sa stanú kladným príkladom ostatnej 

verejnosti v oblasti zdravého životného štýlu; 

- zapojiť zdravotníckych pracovníkov a sestry do skríningu aplikovaného v teréne, 

pomocou ktorého sa budú vyhľadávať jedinci s vysokým kardiovaskulárnym rizikom na 

základe rodinnej anamnézy; 

- spolupracovať so spoločenskými organizáciami, médiami, dobrovoľníckymi 

organizáciami; 

- v rámci prevencie zapájať verejnosť do celospoločenských preventívnych programov 

MONICA, CINDI a podobne; 
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- informovať verejnosť o možnostiach poskytovaných služieb a skríningových metódach 

v tzv. Poradniach zdravia a služieb v tzv. Kluboch zdravia; 

- v zdravotníckych a lekárenských priestoroch poskytnúť k dispozícií pre verejnosť 

dostatok informačných materiálov týkajúcich sa zdravého životného štýlu; 

- do ošetrovateľskej starostlivosti a edukácie zapojiť rovnako rodinných príslušníkov 

a pacientovi blízke osoby; 

- zapájať verejnosť do zdravotno-výchovných programov na školách, na pracoviskách,  

pričom pozornosť preniesť zo starších vekových skupín do mladších, najmä do škôl 

a materských škôl; 

Odporúčania pre školstvo: 

- problematiku životného štýlu, správnej výživy a prevencie srdcovo-cievnych ochorení 

zaviesť kurikula základných a stredných škôl a do mimoškolských výchovných 

programov; 

- organizovať pre deti letné tábory zamerané na zdravie, zdravú výživu a zdravý životný 

štýl; 

Odporúčania pre laickú verejnosť: 

- denne eliminovať fyzickú inaktivitu športovými aktivitami, prechádzkami do prírody 

a pod.; 

- apelovať na rodičov, aby boli kladným príkladom pre svoje deti a verejnosť v stravovaní 

a správnom životnom štýle (Kuriplachová, 2007). 

Záver 

Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako vplýva životný štýl na výskyt kardiovaskulárnych ochorení 

a vyhodnotiť mieru rizikových faktorov týchto ochorení. Výstupom sa stali jednotlivé 

odporúčania pre odbornú a laickú verejnosť v rámci prevencie. 

Kardiovaskulárne choroby, ateroskleróza a hyperlipoproteinémia sú ochorenia, ktoré 

predstavujú závažný medicínsky, celospoločenský a ekonomický problém. Zaťažujú štátny 

rozpočet a rozpočet celej rodiny, ak sa u nej vyskytuje rodinný príslušník s týmto ochorením. 

Rovnako ako dokazujú naše výsledky, zdravotný stav slovenskej populácie je neuspokojivý, 

až alarmujúci. Zistili sme vysoký výskyt obezity, diabetu, hypertenzie, hypercholesterolémie, 

čo má za následok zvýšenú prítomnosť komplikácií u týchto pacientov, spojenú s častejšou 

hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. S pribúdajúci kardiovaskulárnymi ochoreniami 

stúpa aj počet invalidných dôchodcov, zvyšujú sa náklady na liečbu a ošetrovateľskú 

starostlivosť. 
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V ľudskom živote je potrebné uvedomiť si priority, že nikdy nie je neskoro začať meniť svoj 

doteraz zaužívaný životný štýl s cieľom zlepšiť stav zdravia, a tým prispieť k eliminácii 

chorôb. Takýmto najideálnejším obdobím je už obdobie detského veku, kedy sa vytvárajú 

návyky a formujú základy správneho životného štýlu pre ďalší vývoj zdravia (Jurkovičová, 

2005). 
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Súhrn 

Príspevok sa zaoberá problematikou adaptácie žien na perinatálnu stratu. Popisuje najčastejšie 

možnosti prevencie maladaptačných porúch s  využitím špecifických intervencií. Poukazuje 

na  úlohu sestier a pôrodných asistentiek v podpore zdravého smútenia, v prevencii a včasnom 

záchyte patologických reakcií. V snahe objektivizovať stav adaptácie na obdobie po 

perinatálnej strate autorka zdôrazňuje potrebu dôkladného assessmentu, ktorý musí byť 

vykonávaný opakovane.  Výskum mapuje reálne využívanie špecifických intervencií 

v klinickej praxi z pohľadu sestier a pôrodných asistentiek, ako aj z pohľadu samotných 

pacientok. Cieľom výskumu bolo tiež identifikovať faktory, ktoré vplývajú na adaptačný 

proces a zistiť účasť zdravotníkov v podpornom systéme žien s perinatálnou stratou. 

Výskumu sa zúčastnilo 146 žien s anamnézou perinatálnej straty a 180 sestier a pôrodných 

asistentiek. Metódu zberu údajov u oboch sledovaných súborov  predstavoval dotazník. 

Potvrdila sa  nízka miera využívania špecifických intervencií minimalizujúcich riziko vzniku 

maladaptačných porúch. Najväčší vplyv na adaptačný proces mala predovšetkým podpora 

partnera, účasť zdravotníkov v podpornom systéme bola nulová. Získané výsledky sa do 

značnej miery zhodujú so súčasným revidovaným pohľadom na problematiku perinatálnej 

straty. 

Kľúčové slová: Perinatálna strata – Maladaptácia - Dysfunkčný smútok - Škála perinatálneho 

smútenia - Podpora fyziologického smútenia. 

 

Úvod 

Perinatálna strata (perinatal loss, pregnancy loss) označuje intrauterinné odumretie plodu, 

spontánny potrat, umelé ukončenie tehotenstva  z dôvodu fetálnych anomálií a zo zdravotných 

dôvodov matky, pôrod mŕtveho dieťaťa a smrť dieťaťa vo včasnom popôrodnom období, 

pričom očakávanou reakciou  matky (rodičov) je hlboký smútok a žiaľ (Gorrie et al., 1994, 

Mattson et al., 1993, Urbanová, 2004). 

V procese adaptácie ženy (rodiny) na takúto traumatickú udalosť môže dôjsť k zapojeniu 

efektívnych, ale aj menej efektívnych mechanizmov. Výsledkom je rozličný stupeň účinnosti 

vyrovnávania sa s perinatálnou stratou. Zapájanie neefektívnych stratégií kopingu spôsobuje 
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maladaptáciu rodiča a problémy v rozličných oblastiach kvality života. Dieťa je časťou 

rodiča, jeho plánov i očakávaní. Tieto sa úmrtím prerušujú. Ariela Lang (2002) v svojej 

dizertačnej práci „Explanatory Model of Health in Bereaved Parents Post Fetal/Infant 

Death“ modifikáciou McGillovej konceptuálneho ošetrovateľského modelu, Kontextuálneho 

modelu rodinného stresu a výsledkov výskumu vytvorila jedinečný model zobrazujúci proces 

smútenia rodičov po strate dieťaťa (Obr.1). 

 

Obrázok 1 Model procesu fyziologického smútenia rodičov po strate dieťaťa 

(Spracované podľa: Lang, 2002) 

Proces trúchlenia nasledujúci po smrti  dieťaťa, potrate alebo inej forme perinatálnej straty je 

vnímaný ako stresogénna udalosť (Faktor A). 

Faktor B predstavujú interné (oddolnosť – hardiness) a externé zdroje, ktoré prispievajú 

k zvládnutiu záťaže. Interné zdroje sú v kontexte perinatálnej straty definované ako 

osobnostné vlastnosti charakterizované pocitom osobnej kontroly nad životnými udalosťami, 

aktívnou orientáciou na zvládnutie straty a snahou  udržať tento pocit aj po traumatickej 

udalosti (Lang et al., 2001, Lang, 2002). Externé zdroje predstavujú širší podporný systém 

(rodina, priatelia, zdravotnícki profesionáli). Súčasťou podporného systému by sa nevyhnutne 

mala stať aj sestra, respektíve pôrodná asistentka a poskytovať alebo sprostredkovať 
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špecifické ošetrovateľské intervencie, zamerané na  inštrumentálu, emocionálnu, i hodnotovú 

podporu. 

Posudzovanie (Faktor C) je vnímané ako dynamický a kontinuálny proces, ktorý postihuje 

meniaci sa charakter pôsobiacich stresorov i osobných a externých zdrojov (Folkman, 

Lazarus, 1986, Lang, 2002). 

Zdravie (Faktor X). Vo finálnej fáze smútenia by si mali byť rodičia navzájom oporou, 

začať rozpoznávať nové šance a naučiť sa žiť so stratou tak, že emocionálnu energiu investujú 

do vzťahu, aktivít a nových cieľov. Indikátorom zdravia je  fungujúce partnerstvo/rodina 

(Rando, 1991, Lang, 2002). 

Perinatálna strata a adaptácia na túto udalosť sa stáva kolaboratívnym problémom, ktorý nie 

je možné považovať len za vyslovene pôrodnícky, resp. psychiatrický problém, ale 

vyžadujúci si interdisciplinárnu spoluprácu. Problém sa tak stáva predmetom intenzívneho 

výskumu mnohých profesionálov z oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, psychiatrie, 

psychológie, sociálnej práce, teológie, bioetiky a ďalších príbuzných disciplín. Nutnosť 

interdisciplinárnej spolupráce vyplýva aj z vnímania smútenia ako dynamického procesu 

prebiehajúceho v čase a z potreby uvedomenia si, že maladaptačné prejavy sa môžu objaviť u 

ktoréhokoľvek člena rodiny. 

Aktuálny stav problematiky uspokojovania psychických potrieb v súvislosti s perinatálnou 

stratou  výrazne zaostáva za potrebami praxe. Požiadavky na starostlivosť môžu byť v rozpore 

s reálnym stavom vedomostí a zručností zdravotníckych profesionálov. Psychologickým 

dopadom perinatálnej straty je venovaný minimálny priestor v našej odbornej literatúre, 

v pregraduálnej príprave sestier a pôrodných asistentiek, ale aj ďalších členov tímu 

zabezpečujúcich postabortívnu a postpartálnu starostlivosť. Preto môže byť personál 

limitovaný odbornou nepripravenosťou, ale aj zaužívanými postupmi na oddelení. Dokonca 

sa môžeme stretnúť s tým, že odborná nepripravenosť personálu  prispieva iatrogénne 

k zvyšovaniu patologických spôsobov adaptácie na postabortívne obdobie či obdobie po 

perinatálnej strate. Práve sestry a pôrodné asistentky svojím prístupom a špecificky zvolenými 

intervenciami môžu výrazne ovplyvniť proces trúchlenia a minimalizovať riziko vzniku 

dysfunkčného smútku alebo iných patologických spôsobov adaptácie na neúspešné 

tehotenstvo. 

Rodiny, ktoré majú skúsenosť s perinatálnou stratou, pochádzajú z rôznych demografických 

oblastí. Sú to rodičia rozličných vekových skupín, s neplánovaným tehotenstvom, alebo 

naopak tehotenstvom, ktoré bolo výsledkom liečby infertility, majú rôzny socioekonomický 

status, utrpeli rôzne druhy perinatálnej straty. Majú však spoločný pocit očakávania a nádeje 
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vo vlastné rodičovstvo, v dieťa, ktorý sa stupňuje do pocitu straty až zlyhania (Robinson et 

al., 1999). 

Osobitnú skupinu predstavujú rodičia detí z viacplodovej gravidity. Možno by sme očakávali, 

že ak zomiera jedno z detí viacplodovej gravidity, smútočný proces bude prebiehať 

v miernejšej podobe a bude prekrytý radosťou z prežívajúceho dieťaťa. Ak však jedno z detí 

zomiera, radosť i smútok neprichádzajú osve, ale bežia naraz. Rodičia majú pocit 

nedokonalosti i ako smútiaci, i ako milujúci. Držiac v náručí žijúce dieťa spomínajú aj na to, 

ktoré zomrelo, na to, aké by asi v tomto období bolo. Táto ambivalencia indukuje smútok 

predovšetkým na výročia a veľké sviatky, každá oslava žijúceho dieťaťa, pripomína aj úmrtie 

druhého. Zvyšuje sa riziko patologického smútku a predlžuje sa smútenie ako také (Harrigan 

et al., 1993 in Magyarová, 2005). Perinatálna strata je udalosť, ktorá je často náhla 

a nepredvídaná, a rodina sa musí v krátkom čase vyrovnať so zážitkom narodenia, ale i smrti 

(Gold, 2007). 

Rovnako špecifická situácia vzniká vtedy, keď je prenatálne u plodu stanovená diagnóza, 

ktorá je nezlučiteľná so životom, alebo limitujúca prežitie dieťaťa na krátku dobu po 

narodení, a rodičia sa nerozhodnú pre umelé ukončenie tehotenstva, ale pre „zdieľanie“ 

(Resolve Through Sharing - RTS). Rozhodnú sa  pre narodenie dieťaťa a následnú perinatálnu 

paliatívnu starostlivosť (perinatal palliative care). V tejto situácii je potrebné rodičom 

poskytovať kontinuálnu  podpornú starostlivosť integrovanú cez perinatálnu paliatívnu 

starostlivosť. Podporná starostlivosť, ktorá by mala smerovať k zdravému smúteniu 

(breavement) by mala začínať v čase stanovenia aktuálnej alebo suspektnej diagnózy a 

pokračovať po narodení i po smrti dieťaťa (Limbo et al., 2008). 

 

Obrázok 2 Modely ošetrovateľskej starostlivosti pri perinatálnej strate 

(Spracované podľa: Milstein, 2005). 
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Ak chceme poskytovať kvalitnú a individualizovanú starostlivosť ženám a rodinám 

s neúspešným tehotenstvom, je potrebné, aby sme si ako poskytovatelia zdravotníckej 

starostlivosti uvedomili potrebu stať sa členom podporného systému smútiacich rodičov. 

V súvislosti s ošetrovaním žien a rodín s neúspešným tehotenstvom sa stretávame v odbornej  

literatúre s pojmom „support care“ (podporná starostlivosť) či „bereavement support“ 

(podpora fyziologického smútenia). Cieľom podpornej starostlivosti je predovšetkým podpora 

fyziologického procesu smútenia v rodine, akceptácia a dodržiavanie práv rodičov a detí, 

realizácia procesov podporujúcich fyziologické smútenie, vytvorenie adekvátnych 

psychických a fyzických podmienok rodičom pre rozlúčku s dieťaťom a zabezpečenie 

empatického prístupu k smútiacej rodine (Magyarová, 2005). „Support care“ predstavuje 

poskytnutie emočnej, fyzickej, sociálnej, duchovnej a informačnej podpory. 

Ciele 

Cieľom štúdie bolo zistiť participáciu personálu v rámci podporného systému žien 

s anamnézou perinatálnej straty a mieru využívania špecifických intervencií, 

minimalizujúcich riziko vzniku maladaptačných reakcií. Naším cieľom bolo tiež 

prostredníctvo komparácie korešpondujúcich položiek dotazníka zhodnotiť poskytovanú 

starostlivosť z pohľadu ošetrujúceho personálu (sestier a pôrodných asistentiek) a z pohľadu 

samotných pacientok s anamnézou perinatálnej straty, ako aj identifikovať faktory, ktoré 

vplývajú na adaptačný proces. 

Súbor a metodika 

Výskumnú vzorku tvorili dva súbory resopondentov. Prvý súbor tvorilo 146 žien s anamnézou 

perinatálnej straty. 

Druhý súbor tvorilo 180 sestier a pôrodných asistentiek z 3 gynekologicko-pôrodníckych 

kliník (Martin, Prešov, Ružomberok), 3 gynekologicko-pôrodníckych oddelení a 3 

neonatologických pracovísk (Dolný Kubín, Komárno, Topoľčany) na Slovensku. 

Na zber relevantných údajov a dosiahnutie stanovených cieľov sme po schválení etickými 

komisiami (Etickou komisiou JLF UK v Martine, Etickou komisiou pri FNsP J.A. Reimana v 

Prešove, EK pri ÚVN SNP FN v Ružomberku, EK pri Všeobecnej nemocnici v Komárne a 

nemocnici v Topoľčanoch) použili empirickú metódu - dotazník pre oba sledované súbory. 

Išlo o dotazníky vlastnej konštrukcie. Pri formulácii položiek  sme vychádzali zo 

štandardizovaných meracích a hodnotiacich nástrojov pre diagnostiku perinatálnej straty 

(Škála perinatálneho smútenia, Hoganova škála smútku), z klinických štúdií, ktoré sa venovali 

perinatálnej strate (išlo predovšetkým o práce autorov Gold, 2007, Lang, 2002, Robinson, 

1999), ako aj z vlastných doterajších skúseností a výsledkov ku ktorým sme dospeli pri práci 
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so ženami s perinatálnou stratou. Relevantnosť využitia tejto metódy v našej práci, 

predovšetkým vo vzťahu k špecifickej skupine respondentiek (1. sledovaný súbor), spočíva 

v zabezpečení anonymity, a tým v zistení  objektívnejších informácií, ako  by tomu bolo pri 

priamom kontakte s respondentkami. 

Získané výsledky boli štatisticky spracované párovým a nepárovým Studentovým t- testom a 

testom proporcií. Vždy sa testovala tzv. nulová hypotéza, t.j. tvrdenie, že medzi 

porovnávanými veličinami nie je štatisticky významný rozdiel (je nulový rozdiel). Pri každom 

teste bola zvolená hladina významnosti 0,05 (5 %). V prípadoch, keď je hodnota P menšia 

ako zvolená hladina významnosti 0,05, je nulová hypotéza zamietnutá, v ostatných prípadoch 

prijatá. 

Výsledky, interpretácia 

Z celkového počtu 180 respondentov z druhého sledovaného súboru (sestry a pôrodné 

asistentky) až 158 (87,7 %) považuje ošetrovateľskú starostlivosť v bezprostrednom 

postabortívnom (postpartálnom) období za významný faktor prevencie maladaptačných 

porúch. 11,1 % opýtaných uviedlo, že ošetrovateľská starostlivosť ovplyvňuje výskyt týchto 

porúch len nepatrne a len 2  sestry, respektíve pôrodné asistentky sa vyjadrili, že starostlivosť 

nemôže ovplyvniť výskyt maladaptačných prejavov. Napriek tomu, že väčšina sestier 

a pôrodných asistentiek pripisuje pomerne veľký význam starostlivosti v bezprostrednom 

postabortívnom/postpartálnom období, miera využívania špecifických intervencií, ktoré 

minimalizujú riziko maladaptačných reakcií je pomerne nízka. 

Využívanie špecifických ošetrovateľských intervencií sme sledovali z pohľadu sestier 

(pôrodných asistentiek) a z pohľadu pacientok prostredníctvom komparácie korešpondujúcich 

bodov (uvádzaných v Tabuľke 1). 
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Tabuľka 1 Miera uplatňovania vybraných ošetrovateľských intervencií z pohľadu sestier (pôrodných 
asistentiek) a z pohľadu pacientok 

Štatistika Štatistika 

Pacientky 
Položka IX 

Priemerné 
skóre 

Podiel - 
proporcia 

SaPA 
Položka VII 

Priemerné 
skóre 

Podiel - 
proporcia 

P-hodnota 

Bola som spokojná s 
informáciami, ktoré 
mi boli poskytnuté 

1,93 64,33 
Vedieme otvorený 
rozhovor o pôrode, 
potrate, dieťati 

2,84 71,00 0,1992 

Bol mi umožnený 
priamy kontakt s 
dieťaťom 

1,22 40,67 

Umožňujeme 
priamy kontakt 
rodičov s mŕtvym 
dieťaťom 

2,19 54,75 0,0114* 

Personál mi 
poskytol konkrétne 
spomienkové 
predmety 

1,27 42,33 

Poskytujeme 
rodičom konkrétne 
spomienky na 
dieťa... 

1,76 44,00 0,7622 

Mala som 
dostatočne 
zabezpečené 
súkromie 

1,90 63,33 

Ženu umiestňujeme 
na izbu samotnú 

2,47 61,75 0,7695 

Bola som 
upozornená na 
možnosť vykonať 
smútočné obrady 

1,41 47,00 

Informujeme 
rodičov  o možnosti 
pochovania 
potrateného a 
predčasne odňatého 
plodu 

2,82 70,50 0,0000*** 

Bola som 
oboznámená s 
možnými 
podpornými zdrojmi 

1,55 51,67 

Zabezpečujeme 
kontakt so 
psychológom, resp. 
podpor. skupinami 

2,29 57,25 0,3141 

Mala som 
zabezpečený 
neustály kontakt s 
rodinou 

2,05 68,33 

Umožňujeme 
neobmedzený 
kontakt s rodinou 

3,68 92,00 0,0000*** 

Personál sa zaujímal 
o môj psychický 
stav 

1,81 60,33 
Pýtame sa ženy na 
jej pocity 2,99 74,86 0,0050** 

Dostávala som lieky 
na upokojenie alebo 
na spanie 

1,93 64,33 
Podávame sedatíva, 
trankvilizéry alebo 
iné psychofarmaká 

2,90 72,50 0,1132 

Personál sa 
zaujímal ako 
situáciu zvládajú 
ostatní členovia 
rodiny 

1,27 42,33 

Všímame si ako 
situáciu zvládajú 
ostatní členovia 
rodiny 

2,10 52,50 0,0676 

 

Položky boli u oboch súborov škálované. V dotazníku pre pacientky zodpovedala maximálna 

škálová hodnota skóre 3 - absolútne vystihuje skúsenosť ženy so starostlivosťou zdravotníkov 



175 

a v dotazníku pre sestry a pôrodné asistentky bola maximálna škálová hodnota 4 - takmer vždy 

využívajú sestry a pôrodné asistentky uvedenú intervenciu. Ďalej je v tabuľke uvedený 

percentuálny podiel (proporcia) priemerného skóre a maximálnej škálovej hodnoty (napr. 

40,67 = 100·1,22/3 alebo 54,75 = 100·2,19/4). Proporcie v prípade pacientok vyjadrujú ich 

percentuálnu spokojnosť s poskytovanými ošetrovateľskými intervenciami. V prípade sestier 

a pôrodných asistentiek vyjadrujú proporcie percentuálnu mieru využívania uvedených 

intervencií. Štatisticky významné rozdiely sú označené jednou, dvomi alebo tromi 

hviezdičkami podľa stupňa významnosti. Podľa odpovedí sestier a pôrodných asistentiek, 

tieto uplatňujú vybrané intervencie na 40 - 70 %. Miera skúseností pacientok so sledovanými 

intervenciami z hľadiska percentuálneho podielu predstavuje 40 – 60 %. 

Ďalej sme sa snažili aj identifikovať faktory, ktoré vplývajú na adaptačný proces. Dĺžka 

tehotenstva ani typ straty výrazne neovplyvňujú výskyt maladaptačných prejavov. Ako 

významný protektívny faktor sa ukázala emocionálna  podpora zo strany partnera a rodinných 

príslušníkov. Samotné ženy uvádzajú ako najvýznamnejšie podporné osoby členov rodiny 

(mimo partnera, manžela), (61,6 %). Komparáciou podporného systému u jednotlivých typov 

perinatálnej straty sme  si všimli zaujímavú skutočnosť. Kým manžel/partner predstavoval 

významnú podpornú osobu pre 48,6 % opýtaných, v skupine pacientok s anamnézou umelého 

prerušenia tehotnosti to bolo len v 5,9 % prípadov. Prekvapila nás nulová pomoc (neuznaná?) 

zo strany zdravotníckych pracovníkov.  Vplyv vierovyznania na adaptačný proces sa nám 

nepotvrdil. Výskyt maladaptačných prejavov sa vo vzťahu ku konfesionálnej príslušnosti 

výrazne nemenil. 

Rovnako zarážajúce bolo pre nás zistenie, že väčšina sestier  a pôrodných asistentiek - až 78,3 

% sledovaného súboru nedokáže správne identifikovať prvé maladaptačné prejavy. Ako 

patologické prejavy hodnotia uvedené respondentky reakcie, ktoré sú normálnou reakciou na 

stratu a nemožno ich považovať za prejav patológie (napr. plač). Predpokladáme, že absencia 

účasti zdravotníkov v podpornom systéme je aspoň do istej miery ovplyvnená pretrvávaním 

tradičného bio-medicínskeho prístupu k pacientkám s perinatálnou stratou. Samotné sestry 

a pôrodné asistentky uvádzajú, že pre skvalitnenie starostlivosti o ženy s perinatálnou stratou 

je potrebné absolvovanie školení a kurzov pre zdravotníckych profesionálov zameraných na 

prácu so smútiacou rodinou (uviedlo 57 % opýtaných) a vytvorenie štandardizovaných 

postupov. 

Výsledky nášho výskumu sa do značnej miery zhodujú so súčasným revidovaným pohľadom 

na perinatálnu stratu.  Skutočnosť, že bezprostredná starostlivosť po perinatálnej strate má 
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významný vplyv na adaptačný proces  potvrdzujú aj výsledky mnohých štúdií (DiMarco et al., 

2002, Gold, 2007, Magyarová, 2005, Robinson et al., 1999). 

Starostlivosť o ženu s neúspešným tehotenstvom sa v našich podmienkach sústreďuje 

predovšetkým na zvládnutie somatických komplikácií súvisiacich s neúspešným tehotenstvom 

a minimálna pozornosť sa venuje psychickej odpovedi na stratu dieťaťa, či samotnému 

procesu smútenia. Di Marco et al. (2002) uvádzajú, že proces smútenia po strate dieťaťa je 

vysoko individuálny, pričom záujem a postup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

predstavuje jeden samostatný faktor, ktorý tento proces významne ovplyvňuje. 

Mieru využívania špecifických ošetrovateľských intervencií, minimalizujúcich riziko vzniku 

perinatálneho smútenia z pohľadu sestier a pôrodných asistentiek, sme porovnávali so 

skúsenosťou samotných pacientok (Tabuľka 1). 

Najmenej zo sledovaných vybraných intervencií (priemerné skóre 1,61 = nikdy - ojedinele) 

využívali sestry sledovanie psychického stavu ženy po jej  prepustení. Myslíme si, že nízka 

miera využívania tejto intervencie (ale aj mnohých ďalších) je do značnej miery ovplyvnená 

charakterom práce a zaužívanými postupmi na jednotlivých pracoviskách. V podmienkach 

slovenského zdravotníctva nie je štandardným postupom kontaktovanie žien, ktoré majú za 

sebou negatívnu reprodukčnú skúsenosť za účelom monitorovania psychického stavu. 

Bowlby (1983) uvádza, že práve u osôb, ktoré tesne po strate nevykazovali žiadne, alebo len 

minimálne traumatické reakcie, sa neskôr prejavili výrazné symptómy dysfunkčného smútku. 

V súvislosti s perinatálnou stratou, či postabortívnym syndrómom sa často stretávame so 

zintenzívnením maladaptačných prejavov v období, ktoré je nejakým spôsobom významné 

pre stratu - dochádza k takzvaným výročným reakciám (aniversary reaction); (Hašto, 2005). 

Práve sledovanie psychického stavu aj po prepustení sa považuje za základ podpory 

fyziologického smútenia v rodine (support care) a prevenciu maladaptácie. 

Je nevyhnutné sledovať ako situáciu zvláda nielen žena, ale aj jej partner, prípadne aj ostatní 

členovia rodiny (túto intervenciu využívajú sestry a pôrodné asistentky ojedinele - priemerné 

skóre 2,10). 

Johnson a Puddifoot (1996), Vance et al. (1995), Overpack et al. (2002) sledovali smútenie  

mužov, ktorých ženy potratili. S využitím rovnakých sebahodnotiacih škál a 

štandardizovaných dotazníkov u mužov i žien zistili niektoré rovnaké (elevácia depresívneho 

skóre), ako aj niektoré odlišné prejavy smútenia (muži menej  prejavovali svoj smútok 

navonok, napr. plačom, avšak vykazovali väčšiu potrebu hovoriť o strate, prejavovali viac 

hnevu a agresívnych reakcií). V dlhodobých štúdiách (Overpack et al., 2002) bolo potvrdené, 
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že muži vykazujú kratšie trvajúcu anxietu a depresiu, v neskoršom období však majú sklon ku 

agresívnemu správaniu a nadmernej konzumácii alkoholu (Klier et al., 2002). 

Objektivizovať stav adaptácie na neúspešné tehotenstvo, zachytiť včasné maladaptačné 

prejavy, ako aj odlíšiť normálne reakcie na stratu od prejavov dysfunkčného smútenia 

umožňuje využívanie meracích a hodnotiacich techník. Miera ich využívania je podľa 

výsledkov nášho výskumu opätovne veľmi nízka (priemerné skóre 1,82 = sú využívané len 

ojedinele). 

S rastúcou profesionalitou sestier a snahou o autonómiu ošetrovateľského povolania sa 

zvyšuje aj zodpovednosť sestier pri vstupnom, priebežnom, ale aj záverečnom posudzovaní 

pre klinické aj výskumné účely. Meracie a hodnotiace nástroje  sú potrebné pre vytvorenie 

informačnej databázy, ktorá je základom pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Tieto údaje 

zároveň demonštrujú úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a profesionálne 

kompetencie. Nástroj sa môže stať priamo súčasťou procesuálnych štandardov, 

ošetrovateľských formulárov a protokolov. Pri výbere hodnotiaceho nástroja je potrebné 

okrem validity a realiability brať do úvahy jeho kultúrnu senzitivitu, interdisciplinárny 

charakter, náročnosť administrácie a skutočnosť či sa jedná o štandardizovaný nástroj 

(pravidelne revidovaný klinickýmii expertmi); (Bóriková et al., 2009). 

Veľmi nízke skóre uplatnenia (1,76 ) sme zistili aj pri poskytovaní konkrétnych spomienok 

(ultrazvukový obraz plodu, odtlačok stupaje, fotografiu) na dieťa. Uvedenú intervenciu sestry 

realizujú veľmi sporadicky (ojedinele - nikdy). 

Poskytovanie spomienkových predmetov predstavuje v zahraničí bežnú a samozrejmú súčasť 

ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá ma potvrdiť stratu, potvrdiť, že tehotenstvo bolo skutočné 

a vyvrátiť predstavy rodičov o miere poškodenia plodu (Robinson, et al., 1999, Leifer, 2004). 

Intervencie však musia byť citlivé a vysoko individuálne. 

Začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia sa v odbornej literatúre začalo písať o potrebe 

sprostredkovať rodičom konkrétne spomienky na dieťa v prípade jeho straty ešte pred 

narodením. V roku 1988 na základe žiadosti rodičov so skúsenosťou perinatálnej straty sa v 

USA začal uvedený postup overovať v praxi. Klinická prax ako aj výskumy v oblasti 

perinatálnej straty už na začiatku  deväťdesiatych rokov (Lemmer, 1991, Menke, McClead, 

1990, Ryan et al., 1991) poukazujú na pozitívny vplyv využívania spomienkových predmetov 

na proces smútenia (Thompson, 2001). 

Okrem poskytovania spomienkových predmetov niektoré nemocnice, predovšetkým v 

anglosaských krajinách, organizujú akési spomienkové akcie „remembrance services“ na 

„stratené“ deti v tom roku. Niektoré rodiny praktizujú aj opakované výročné akcie, 
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najčastejšie charitatívne podujatia, ktoré umožňujú a umocňujú opätovné spomienky na 

stratené dieťa (Robinson et al., 1999, Stringham, 1982). 

Mnohé matky v prípade straty dieťaťa v neskoršom štádiu tehotenstva vyjadrujú prianie držať 

dieťa v náručí, je to prianie, ktorému sa často zdráha vyhovieť personál v nemocnici. Tu je 

všeobecná zhoda (aspoň medzi psychológmi a odborníkmi na túto problematiku), že rodičov 

treba povzbudiť, aby dieťa videli, dotkli sa ho a držali ho. Ak sa jedná o predpokladané 

úmrtie novorodenca vo včasnom popôrodnom období, rodičom by sa malo umožňovať, aby 

novorodenca mohli navštevovať, podieľať sa na jeho ošetrovaní, byť pri ňom, keď umiera 

(Hašto, 2005). 

Umožnenie priameho kontaktu rodičov s mŕtvym dieťaťom dosiahlo v našom sledovanom 

súbore sestier a pôrodných asistentiek priemerné skóre 2,19 (ojedinele). Samotné ženy 

hodnotia mieru uplatnenia tejto intervencie ešte oveľa nižšie (1,22 - absolútne nevystihuje). 

Aj pri nízkej miere uplatnenia uvedenej intervencie existuje štatisticky významný rozdiel (P = 

0,0114) v odpovediach sestier, pôrodných asistentiek a pacientok. Predpokladáme, že sestry si 

do istej miery uvedomujú právo a potrebu rodičov na priamy kontakt, no bránia sa ho 

sprostredkovať, zrejme z obavy prudkej emocionálnej reakcie rodičov. 

Najväčšie rozdiely v udávanej miere uplatňovania intervencií hodnotenej sestrami a 

pôrodnými asistentkami, v porovnaní s hodnotením skúseností žien (P = 0,0000), sme zistili v 

oblasti informovania rodičov o možnosti pochovania potrateného a predčasne odňatého plodu. 

Kým sestry a pôrodné asistentky uvádzali, že informácie tohto charakteru poskytujú v 70 % 

prípadov, len 47 % žien udávalo, že o možnosti pochovania svojho dieťaťa boli informované. 

Dovolíme si tvrdiť, že aj  napriek legislatívnej úprave (Zákon č. 470/2005) umožňujúcej u nás 

pochovanie mŕtvonarodeného, potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu, nie sú 

rodičia o tejto možnosti zdravotníkmi informovaní. Na základe odpovedí sestier a pôrodných 

asistentiek (rozhorčene komentovali, resp. preškrtávali  možnosť pochovania predčasne 

odňatého a potrateného plodu) usudzujeme, že zdravotníci pravdepodobne informujú o tejto 

možnosti len rodičov, ktorým zomrelo dieťa pri pôrode, po pôrode alebo vo vysokom štádiu 

tehotenstva. Vysoké skóre využívania uvedenej intervencie tak bolo zrejme dosiahnuté 

vyselektovaním potratov. 

Pohreb a pohrebné rituály umožňujú rodičom vyjadriť svoju bolesť, vnímať  podporu rodiny a 

priateľov  (vyjadrenie sústrasti). Žijúcim súrodencom pomáhajú akceptovať smrť súrodenca 

(vedia kde je jeho hrob) (Stringham, 1982). 

Neúspešné tehotenstvo predstavuje udalosť, ktorá zasahuje do všetkých oblastí života ženy 

(rodiny), predovšetkým ak je spojené s rozvojom dysfunkčného smútku, postabortívneho 
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syndrómu  alebo iných prejavov komplikovaného smútenia. Starostlivosť o ženu (rodinu) s 

takouto skúsenosťou  vyžaduje nevyhnutne multidisciplinárnu spoluprácu. Na základe 

uvedeného sme sa snažili zistiť, ako často zabezpečujú sestry a pôrodné asistentky u žien s 

neúspešným tehotenstvom kontakt so psychológom, podpornými skupinami, respektíve s 

inými odborníkmi. Priemerná škálová hodnota, informujúca o  miere využívania intervencie, 

predstavovala hodnotu 2,29 (ojedinele). Percentuálny podiel (proporcia) priemerného skóre 

a maximálnej škálovej hodnoty poukazuje na využívanie pomoci psychológa (iného 

odborníka ani svojpomocné skupiny sestry a pôrodné asistentky do starostlivosti nezapájajú) v 

57,25 % prípadov. Ženy uvádzajú podobné percento sprostredkovaných kontaktov (51,67 %). 

Informačná podpora predstavuje  ďalšiu  dôležitú súčasť zdravého procesu smútenia. Mala by 

zahŕňať: otvorený rozhovor o pôrode/potrate, jeho okolnostiach/príčinách (priemerné skóre 

využívania v nami sledovanom súbore 3,30 = niekedy), otvorený rozhovor o dieťati, stupni 

jeho vývoja (priemerné skóre využívania v nami sledovanom súbore 2,38  = ojedinele), 

vysvetlenie procesu smútenia rodičom (priemerné skóre využívania v nami sledovanom 

súbore 1,87 = ojedinele - nikdy). 

Otázne ale zostáva ako, aj keď len  niekedy alebo ojedinele, poskytujú informačnú podporu 

sestry a pôrodné asistentky ženám, keď podľa získaných výsledkov nedokážu identifikovať 

prejavy maladaptácie  (a teda je  zrejmé, že nepoznajú, ako proces smútenia prebieha). 

Štatistický významný rozdiel (P  = 0,0000) sme zistili aj v deklarovaní (sestrami a pôrodnými 

asistentkami) umožnenia neobmedzeného kontaktu s rodinou (92 %) a zhodnotenia 

poskytnutej  možnosti pacientkami (68,3 %). 

Isté obmedzenie kontaktu s rodinou podporuje aj fakt, že podľa vyjadrenia samotných sestier 

a pôrodných asistentiek (51,1 %) do starostlivosti o ženu s neúspešným tehotenstvom zapájajú 

rodinu iba čiastočne, a to väčšinou len partnera. Až 20,6 % opýtaných nezapája do 

starostlivosti rodinu vôbec. 

Ak chceme poskytovať kvalitnú a individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť ženám 

a rodinám s neúspešným tehotenstvom, je potrebné, aby sme si ako poskytovatelia 

zdravotníckej starostlivosti uvedomili potrebu stať sa členom podporného systému smútiacich 

rodičov. 

Niektoré pôrodnícke, pediatrické, či neonatoloogické pracoviská, predovšetkým v zahraničí, 

si vytvárajú guidelines, dokumentáciu,  plány ošetrovateľskej starostlivosti a štandardizované 

postupy pre rodiny s neúspešným tehotenstvom. Dokonca niektoré pracoviská vyžadujú od 

svojich zamestnancov absolvovanie kurzov a školení (bereavement programs). Školiace 

aktivity zastrešujú   univerzity, nemocnice,  respektíve náboženské organizácie. 
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Institute of Medicine’s report zdôrazňuje potrebu odbornej prípravy profesionálov pracujúcich 

so smútiacimi rodičmi a v  perinatálnej paliatívnej starostlivosti. Ďalej zdôrazňuje potrebu 

kontinuálneho vzdelávania a vytvorenia curricula pre pregraduálne vzdelávanie 

zdravotníckych profesionálov (Gold, 2007). 

Záver 

Stotožňujeme sa s názorom, že implementácia najnovších vedeckých poznatkov z oblasti 

podpory fyziologického smútenia do ošetrovateľskej starostlivosti o ženy/rodiny 

s perinatálnou stratou  môže prispieť k zefektívneniu, k zhumanizovaniu a individualizácii 

starostlivosti  a v  konečnom dôsledku rozšíriť  autonómnu ošetrovateľskú prax. 
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VEDOMOSTI A SPRÁVANIE ŠTUDENTOV V SÚVISLOSTI S FAJČENÍM A JEHO 

VPLYVU NA KOSTI 
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Katedra Ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, 

Trnava, SR. 

 

Súhrn 

V teoretickej časti príspevku sa venujeme fajčeniu a jeho negatívnym účinkom na kosti. 

V príspevku sme sa tiež  zamerali na vedomosti a správanie vzťahujúce sa k fajčeniu u 

študentov odboru Ošetrovateľstvo. Snažili sme sa zistiť, či vedia, že fajčenie má negatívne 

následky aj na kosti. 

Kľúčové slová: Osteoporóza – Fajčenie - Študenti Ošetrovateľstva. 

 

Úvod 

Osteoporóza je kostná porucha charakterizovaná zníženou kostnou silou, ktorá predisponuje 

k zvýšenému riziku zlomenín (Kanis, 1994). Alkohol, fajčenie, stravovanie a cvičenie patria k 

dôležitým faktorom životného štýlu, ktoré môže zdravie našich kostí ovplyvniť. 

Mnohé štúdie poukazujú na to, že fajčenie zvyšuje stratu kostnej hmoty (Golden, 2009, s. 

204). 

Ako rizikový faktor neredukuje len kostnú hmotu, ale oslabuje aj silu kosti, čo vedie 

k zvýšenému riziku zlomenín stavcov a koxy . Fajčiari majú častejšie zvyky zahŕňajúce 

slabšiu výživu, sedavý spôsob života, čo prispieva k zvýšeniu rizika osteoporózy (Ferguson, 

2004, s. 52). 

Fajčiari majú dvojnásobné riziko vzniku fraktúr ako jedinci, ktorí nefajčia. Takmer 5 % 

všetkých fraktúr koxy má za následok tento abúzus. Štúdie dokázali, že fajčiari trpia 

fraktúrami stavcov častejšie ako nefajčiari a ich hojenie je pomalšie (Vyskočil, 2009, s. 143). 

Fajčenie mení metabolizmus estrogénov. Aktívne fajčiace ženy vstupujú do menopauzy o 1 

rok skôr ako nefajčiarky. Cigaretový dym inhibuje formáciu kostných buniek (Wharton et. al., 

2003, s. 228), (Ammerman, et. al., 2009, s. 100). Fajčenie u žien znižuje hladinu estrogénov 

a inhibuje absorbciu vápnika (Lluch, 2009, s. 72). Niektoré štúdie vysvetľujú vzťah medzi 

fajčením a osteoporózou tak, že ženy fajčiarky sú väčšinou chudšie,  a majú menšiu záťaž na 

kosti, ako ženy nefajčiarky (Clifford, Rosen, s. 58). 

Kampane a rôzne programy sú veľmi dôležité v prevencii osteoporózy, pretože zvyšujú 

povedomie ľudí o rizikových faktoroch a o výhodách prevencie a liečby. Mali by byť do nich 
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zahrnutí nie len jednotlivci a ich rodinní príslušníci, ale aj profesionáli v systéme zdravotnej 

starostlivosti, vládne a mimovládne organizácie (Sengupta, 2007 s. 299). 

Cieľom našej práce je zistiť, aké majú študenti vedomosti o prevencii osteoporózy, 

o rizikových a protektívnych faktoroch osteoporózy, a aké sú ich samotné návyky v oblasti 

životného štýlu. Zobrazujeme parciálne výsledky týkajúce sa fajčenia. 

Realizovali sme výskum, v ktorom sme sa zamerali na vedomosti študentov odboru 

ošetrovateľstva. Otázky sa týkali ochranných i rizikových faktorov vplývajúcich na vznik 

a rozvoj osteoporózy. Posledná časť dotazníka bola zameraná na prítomné rizikové správanie 

u študentov. Interpretujeme parciálne výsledky nášho výskumu, ktoré sa týkajú fajčenia. 

Zaujímalo nás, či študenti odboru Ošetrovateľstvo vedia, že fajčenie škodí kostiam, a tiež nás 

zaujímalo, aká časť z respondentov fajčí. 

Súbor respondentov 

Výskum sme realizovali u študentov odboru Ošetrovateľstvo na 3 fakultách: 

- Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 

- Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

- Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre 

Išlo o 271 študentov, ktorí sú poslucháčmi denného štúdia odboru Ošetrovateľstvo 1., 2., a 3. 

ročníka. V nasledujúcich tabuľkách poskytujeme rozbor jednotlivých respondentov pre 1., 2. 

a 3 ročník, pre mesto Trnava, Trenčín a Nitra. 

Tabuľka A Počet respondentov v jednotlivých mestách 

Mesto Počet študentov v meste 

Trnava 73 

Trenčín 113 

Nitra 85 

Spolu 271 

 
Tabuľka B Počet respondentov v jednotlivých ročníkoch 

Ročník Počet študentov v ročníku (spolu) 

1. ročník 89 

2. ročník 62 

3. ročník 120 

Spolu 271 
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Tabuľka C Počet respondentov v Trnave v jednotlivých ročníkoch 

Ročník Počet študentov v Trnave  

1. ročník 26 

2. ročník 22 

3. ročník 25 

Spolu 73 

 
Tabuľka D Počet respondentov v Trenčíne v jednotlivých ročníkoch 

Ročník Počet študentov v Trenčíne 

1. ročník 43 

2. ročník 20 

3. ročník 50 

Spolu 113 

 
Tabuľka E Počet respondentov v Nitre v jednotlivých ročníkoch 

Ročník Počet študentov v Nitre 

1. ročník 20 

2. ročník 20 

3. ročník 45 

Spolu 85 

Výsledky 

Výsledky zobrazíme pomocou tabuliek a grafov. 

Analýza parciálnych výsledkov 

Zobrazujeme výsledky pre 271 (100%) respondentov a zároveň danú položku analyzujeme 

pre mestá a ročníky zvlášť. 

Otázka č. 1: Ovplyvňuje fajčenie negatívne kvalitu kostí? 

Tabuľka 1 Fajčenie a vplyv na kosti. 

Odpovede Počet 

áno 203 (75%) 

Nie 68 (25%) 



186 

 

Graf 1 Fajčenie a vplyv na kosti 

Tabuľka 2 Porovnanie medzi ročníkmi: vplyv fajčenia na kvalitu kosti. 

Ročník Áno - správna odpoveď 

1. ročník 65 (73%) 

2. ročník 47 (76%) 

3. ročník 91 (76%) 

 

 

Graf 2 Vplyv fajčenia na kosti – rozdelenie medzi ročníkmi 

Tabuľka 3 Vplyv fajčenia na kosti – porovnanie medzi mestami 

Mesto Áno- správna odpoveď 

Trnava 52 (71%) 

Trenčín 87 (77%) 

Nitra 64 (75%) 
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Graf 3 Vplyv fajčenia na kosti – rozdelenie pe mestá 

Otázka 2: Fajčíte? 

Tabuľka 4 Fajčenie u študentov ošetrovateľstva 

Odpovede Počet 

áno, do 5 cigariet denne 39 (14%) 

áno, 5-10 cigariet denne 23 (9%) 

áno, viac ako 10 cigariet denne 12 (4%) 

nie, nefajčím 197 (73%) 

 

 
Graf 4 Fajčenie u študentov ošetrovateľstva 

Tabuľka 5 Porovnanie medzi mestami: fajčenie u študentov Ošetrovateľstva 

Mesto do 5 cigariet 

denne 

5-10 cigariet denne Viac ako 10 denne Nie nefajčím 

Trnava 4 (6%) 10 (14%) 1 (1%) 58 (79%) 

Trenčín 18 (16%) 6 (5%) 7 (6%) 82 (73%) 

Nitra 17 (20%) 7 (8%) 4 (5%) 57 (67%) 
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Graf 5 Porovnanie medzi mestami: fajčenie u študentov Ošetrovateľstva 

Tabuľka 6 Porovnanie medzi ročníkmi: fajčenie u študentov Ošetrovateľstva 

Ročník Do 5 cigariet 

denne 

5-10 cigariet 

denne 

Viac ako 10 

denne 

Nie nefajčím 

1.ročník 12 (13%) 6 (7%) 6 (7%) 65 (73%) 

2.ročník 13 (21%) 3 (5%) 0 46 (74%) 

3.ročník 14 (12%) 14 (12%) 6 (4%) 86 (72%) 

 

 

Graf 6 Porovnanie medzi ročníkmi: fajčenie u študentov Ošetrovateľstva. 

Diskusia 

Zo všetkých 271 (100%) respondentov si 203 (75%) myslí, že fajčenie škodí na kosti. 

Zvyšných 68 (25 %) si myslí, že fajčenie negatívne nevplýva na kosti. Čo sa týka rozdelenia 

odpovedí pre jednotlivé ročníky, v odpovediach nenastali výrazné rozdiely. V 1. ročníku 

správne odpovedalo 65 (73%) respondentov, v 2. ročníku odpovedalo správne 47 (76%) 

respondentov, a v 3. ročníku išlo o 91 (76%) respondentov, ktorí správne odpovedali. 

Z grafov vidíme, že v 1. ročníku odpovedalo najmenej respondentov správne. Môže to byť 

práve preto, že v 1. ročníku nemajú študenti ešte toľko vedomostí, ako napríklad študenti vo 

vyšších ročníkoch. Čo sa týka rozdielov v odpovediach medzi mestami, respondenti 
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odpovedali približne rovnako. V Trnave odpovedalo správne 52 (71%) respondentov, 

v Trenčíne 87 (77%) respondentov a v Nitre vedelo správnu odpoveď 64 (75%) respondentov. 

Približne rovnaké zastúpenie v odpovediach v jednotlivých mestách je pravdepodobne 

v dôsledku toho, že študenti odboru Ošetrovateľstvo musia v priebehu svojho štúdia prejsť 

rovnakými študijnými predmetmi. Ďalej nás zaujímalo, či študenti fajčia. Z 271 (100%)  

študentov nefajčí 197 (73%). Zvyšná časť respondentov udala, že fajčí. Z toho 39 (14%) fajčí 

do 5 cigariet denne, 23 (9%) respondentov udalo, že fajčí 5 až 10 cigariet denne. Viac ako 10 

cigariet denne fajčí 10 (4%) respondentov. Čo sa týka rozdielov medzi ročníkmi a mestami, 

pri nefajčiaroch je nasledovné. V Trnave nefajčí 58 (79%) respondentov, v Trenčíne 82 (73%) 

respondentov, a v Nitre nefajčí 57 (67%). Z prvého ročníka nefajčí 65 (73%) respondnetov, 

z 2. ročníka nefajčí 46 (74%) respondnetov, a z 3. ročníka nefajčí 86 (72%) respondnetov. 

Záver 

Oblasti podpory zdravia a prevencie choroby sa stávajú široko akceptovateľné, a rola sestry 

v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii chorôb sa rozširuje. Sestry sú aktívne 

zahrnuté do prevencie chorôb a podpory zdravia, na čo sa kladie stále väčší dôraz (Edelman 

et. al., 2005). 

Študenti počas svojej edukačnej prípravy na profesiu sestra získavajú veľa informácií 

potrebných na podporu zdravia. Tieto vedomosti potom môžu odovzdávať  klientom 

i pacientom, a tak sa môžu aktívne zúčastňovať na prevencii a podpore mnohých chronických 

ochorení.  Každý zdravotnícky pracovník by mal mať v povedomí, že aj jeho spôsob života 

môže byť príkladom pre ostatných pacientov. Preto pokiaľ je to možné, treba nie len 

informácie o škodlivosti fajčenia odovzdávať, ale podľa toho sa aj správať. 
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Súhrn 

Príspevok je zameraný na zachytenie a porovnanie úrovne vedomostí o poskytovaní laickej 

prvej pomoci u vodičov a nevodičov. Vodiči sú rozdelení do skupín, na tých ktorí úspešne 

absolvovali povinný kurz prvej v rámci autoškoly a vodičov z povolania bez kurzu prvej 

pomoci. Autorky zmapovali spôsoby a možnosti získavania vedomostí o poskytovaní prvej 

pomoci u laickej verejnosti. Prieskumu sa zúčastnilo 45 respondentov vo veku 19 - 36 rokov, 

ktorí neštandardizovanou dotazníkovou metódou poskytli dáta pre účely tohto prieskumu. 

Štatistická analýza výsledkov prieskumu potvrdila predpokladanú vyššiu úroveň vedomostí o 

prvej pomoci u skupín vodičov, a tým poukázala na významnosť povinných kurzov prvej 

pomoci v autoškolách. 

Kľúčové slová: Prvá pomoc - Kurz prvej pomoci – Autonehody – Vodiči - Nevodiči. 

 

Úvod 

Prvá pomoc je súbor skutočne jednoduchých a veľmi účelných opatrení a úkonov, ktoré na 

seba nadväzujú a pomocou ktorých možno v prípade náhle vzniknutého akútneho stavu alebo 

úrazu zabrániť závažným zdravotným dôsledkom, dokonca aj smrti postihnutého človeka. 

Súborom prvej pomoci tak možno v mnohých situáciách zachrániť ľudský život, obzvlášť v 

prípadoch, kedy ide o život ohrozujúce akútne stavy (Šebek, 2008). 

Pri poskytovaní prvej pomoci je potrebné: 

• zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia (odstrániť alebo prerušiť 

pôsobenie vyvolávajúce príčiny a umožniť poskytnutie prvej pomoci); 

• zistiť príznaky úrazu (posúdenie stavu bezprostredného ohrozenia života s 

nebezpečenstvom z omeškania a postihnutia bez bezprostredného ohrozenia života); 

• poskytnúť neodkladnú prvú pomoc, vykonať opatrenia zachraňujúce život, poskytnúť 

ďalšiu prvú pomoc podľa stavu postihnutého a účinnými opatreniami zabrániť vzniku, 

alebo rozvoju komplikácií; 
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• orientovať ďalšiu pomoc (zabezpečiť šetrný a rýchly odvoz postihnutého do 

zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť sprevádzanie postihnutého); 

• odovzdať postihnutého do sústavy rýchlej zdravotníckej pomoci (Dobiáš, 2006). 

Základné vyšetrenie postihnutého je súbor neodkladných a vstupných zdravotníckych úkonov 

patriacich do základnej prvej pomoci. Cieľom základného vyšetrenia je zistenie rozsahu 

postihnutia, stanovenie orientačnej diagnózy (Šebek, 2008). Základné vyšetrenie postihnutého 

podľa Dobiáša (2008) pozostáva z dvoch častí: prvotné vyšetrenie a resuscitácia a druhotné 

vyšetrenie, ktoré zahŕňa anamnézu a vyšetrenie od hlavy k pätám. 

Najvyššie percentá úmrtí a úrazov sú zaznamenávané na cestách, preto potreba vedomostí a 

znalostí v oblasti poskytovania laickej prvej pomoci, najmä u skupín vodičov, sa javí ako 

nevyhnutnosť. Účinná prvá pomoc pri dopravných nehodách môže v mnohých prípadoch 

zabrániť zbytočnej smrti človeka (K ppl, 2008). 

Cieľ práce 

Cieľom predkladaného príspevku je zmapovať a identifikovať mieru vedomostí o poskytovaní 

laickej prvej pomoci u držiteľov vodičského oprávnenia v komparácii s nevodičmi, teda tými, 

ktorí vodičský preukaz nevlastnia. Berúc do úvahy, že zákon (Vyhláška MZ SR 28/2008 Z. 

z.) ustanovuje povinné absolvovanie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské 

oprávnenie až od roku 2008, okrem vodičov v skúšobnej dobe (2 roky), ktorí kurz prvej 

pomoci úspešne absolvovali, sme sa zamerali aj na vodičov, ktorí sú držiteľmi vodičského 

oprávnenia dlhšiu dobu (získali ho pred rokom 2008) a vykonávajú prácu vodiča z povolania, 

ktorá si vyžaduje každodenné vedenie motorového vozidla a účasť v cestnej premávke. 

Komparáciou týchto dvoch skupín respondentov a ich porovnaním so skupinou respondentov 

nevodičov, sme chceli zistiť možné rozdiely v úrovni vedomostí o poskytovaní laickej prvej 

pomoci u týchto troch skupín respondentov. 

Súbor a metodika 

Skupinu respondentov, ktorých sme oslovili, tvorilo 45 ľudí vo veku od 19 do 36 rokov z 

Nitrianskeho kraja. Rozdelenie podľa pohlavia, veku a príslušnosti k skupine vodičov, resp. 

nevodičov uvádzame v tabuľke 1. 
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Tab. l Rozdelenie a charakteristika respondentov 

 

RESPONDENTI 

 

pohlavie 

 

N  

 

vek 

vodičské 

oprávnenie 

 

N 

ženy 6 vodiči v skúšobnej 

dobe muži 9 

 

19-27 

 

2008-2009 

 

15 

ženy 3 vodiči z povolanie 

muži 12 

 

25-36 

 

1991-2001 

 

15 

ženy 5 nevodiči 

muži 10 

 

20-35 

 

––––––– 

 

15 

ženy 14  

SPOLU muži 31 

 

19-36 

 

 

 

45 

N = počet respondentov 

Zber informácií a dát od respondentov prebiehal formou neštandardizovaného dotazníka. Pre 

účely nášho prieskumu sme vytvorili dotazník, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvá časť 

dotazníka zachytáva základné údaje o respondentovi, aj v súvislosti s vlastníctvom 

vodičského oprávnenia. Obsahuje otázky sledujúce informovanosť a záujem o prvú pomoc 

ako aj snahu o ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. Druhú časť dotazníka tvorí nami vytvorený 

vedomostný test z prvej pomoci, ktorý bol zameraný na najčastejšie situácie, s ktorými sa 

môže človek stretnúť ako účastník či svedok dopravnej nehody alebo aj mimo nej, kedy je 

potrebné poskytnúť neodkladnú prvú pomoc. Maximálne skóre vo vedomostnom teste bolo 

11 bodov. 

Výsledky a interpretácia 

Výsledky prieskumu potvrdili náš predpoklad, že u vodičov v skúšobnej dobe, po úspešnom 

absolvovaní kurzu prvej pomoci, bude úroveň vedomostí o prvej pomoci vyššia ako u 

vodičov z povolania bez absolvovaného kurzu prvej pomoci. Výsledky uvedené v tabuľke 2 

poukazujú na signifikantný rozdiel medzi skupinou vodičov v skúšobnej dobe a vodičmi z 

povolania, v prospech vodičov v skúšobnej dobe, ktorí majú absolvovaný kurz prvej pomoci 

(t = 3,418; p = 0,002). 

Tab. 2 Porovnanie vodičov s kurzom  prvej pomoci (vodiči v skúšobnej dobe) a vodičov bez kurzu prvej 

pomoci (vodiči z povolania) v skóre vedomostného testu z prvej pomoci 

respondenti N M SD t p 

Vodiči s kurzom PP 15 8,93 1,16 

Vodiči bez kurzu PP 15 7,47 1,18 
3,418 ,002 

N = počet respondentov, M = aritmetický priemer, SD = smerodajná odchýlka, t = hodnota Studentovho t-testu  , p = významnosť 



194 

Analýza výsledkov znázornená tabuľkou 3 potvrdila signifikantný rozdiel (t = 4,084; p<0,00l) 

medzi skupinami, s významne vyšším priemerným dosiahnutým skóre vo vedomostnom teste 

u skupiny vodičov v skúšobnej dobe s kurzom prvej pomoci (M=8,93) v porovnaní so 

skupinou nevodičov (M=7,07). 

Tab. 3 Porovnanie vodičov v skúšobnej dobe s kurzom prvej pomoci a nevodičov v skóre vedomostného 

testu 

Respondenti N M SD t p 

Vodiči v skúš. dobe 15 8,93 1,16 

Nevodiči 15 7,07 1,33 
4,084 ,001 

N = počet respondentov, M = aritmetický priemer, SD = smerodajná odchýlka, t = hodnota Studentovho t-testu  , p = významnosť 

Predpokladané vyššie skóre vo vedomostnom teste u všetkých vodičov sa potvrdilo. 

Vychádzajúc z výsledkov (tabuľka 4) dosiahla skupina vodičov signifikantne vyššie skóre v 

porovnaní s nevodičmi. (t = 2,632; p = 0,012). 

Tab. 4 Porovnanie vodičov a nevodičov v skóre vedomostného testu z prvej pomoci 

Respondenti N M SD t p 

Vodiči 30 8,20 1,37 

Nevodiči 15 7,07 1,33 
2,632 ,012 

N = počet respondentov, M = aritmetický priemer, SD = smerodajná odchýlka, t = hodnota Studentovho t-testu  , p = významnosť 

Okrem porovnania úrovne vedomostí o poskytovaní laickej prvej pomoci medzi vodičmi a 

nevodičmi sme si stanovili aj ďalšie ciele práce. Preskúmať názory a úroveň informovanosti o 

prvej pomoci u vodičov a nevodičov ako aj zistiť preferované možnosti a formy získavania 

vedomostí o prvej pomoci u jednotlivých skupín respondentov. 

Všetkým respondentom sme kládli otázku, či by vedeli poskytnúť prvú pomoc, ak by to bolo 

nevyhnutné. Chceli sme zistiť, ako v súvislosti s teoretickými vedomosťami o prvej pomoci 

dôverujú svojim schopnostiam prakticky využiť tieto znalosti. Percentuálne znázornenie 

výsledkov všetkých skupín respondentov približujeme grafom 1. 60 % vodičov v skúšobnej 

dobe, s kurzom prvej pomoci sa domnieva, že by vedelo poskytnúť prvú pomoc. Vodiči z 

povolania bez kurzu prvej pomoci si dôverujú len na 33,3 % a najmenej nevodiči, 26,6 %, 

ktorí v rovnakej miere odpovedali, že nevedia poskytnúť prvú pomoc. 
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Graf 1 Schopnosť poskytnúť prvú pomoc  

Z celkového počtu respondentov 55,5 % z nich uviedlo, že im ich vedomosti o prvej pomoci 

nepostačujú, 44,4 % z oslovených respondentov je spokojných so svojimi vedomosťami v 

tejto oblasti. V najvyššej miere sú spokojní vodiči v skúšobnej dobe s absolvovaným kurzom 

prvej pomoc (73,3 %), nasledujú vodiči z povolania (33,3 %) a nevodiči (26,6 %). Výsledky 

znázornené grafom 2. 
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Graf 2 Spokojnosť s dosiahnutými vedomosťami o poskytovaní prvej pomoci 

Zmapovali sme aj záujem našich respondentov o vzdelávanie v tejto oblasti a možnosti získať 

ďalšie nové vedomosti a praktické zručnosti o poskytovaní prvej pomoci (graf 3). Vo 

všetkých skupinách respondentov bol vo vyššej miere (približne 80 %) zastúpený záujem o 

ďalšie vzdelávanie. Nezáujem bol najvyšší v skupine vodičov z povolania (26,6 %). 
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Graf 3 Záujem  získať vedomostí a praktické zručnosti o poskytovaní prvej pomoci 

V rámci nášho prieskumu sme zisťovali, aké sú preferované možnosti a formy získania 

vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u jednotlivých skupín a či sa budú líšiť medzi 

skupinou vodičov a nevodičov. Najviac preferovanou formou sú praktické kurzy s 

možnosťou nácviku pri modelových situáciách (40 %), nasledujú televízne relácie (28,8 %). 

20 % respondentov odpovedalo, že nepreferujú žiadnu formu vzdelávania v oblasti prvej 

pomoci a 11,1 % respondentov by uprednostnilo viac dostupnej literatúry. Vodiči v skúšobnej 

dobe najviac preferujú praktické kurzy (60 %), nasledujú televízne relácie (20 %). Vodiči z 

povolania odpovedali v najvyššej miere možnosťou "žiadna" forma vzdelávania (33,3 %), 

nasledovali praktické kurzy a televízne relácie (26,6 %). Nevodiči preferujú televízne relácie 

(40 %), praktické kurzy prvej pomoci (33,3 %) a rovnako zastúpená bola literatúra s 

nevyhranenou formou vzdelávania, či nezáujmom (13,3 %). 
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Graf 4 Preferovaná forma získavania vedomostí o poskytovaní prvej pomoci 

Na základe analýz výsledkov nášho prieskumu môžeme zhrnúť nasledovné: 

• úroveň vedomostí o poskytovaní prvej pomoci je významne vyššia u vodičov v 

skúšobnej dobe s absolvovaným kurzom prvej pomoci v porovnaní s vodičmi z 

povolania bez absolvovaného kurzu prvej pomoci a nevodičov, 
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• v skupine vodičov je úroveň vedomostí významne vyššia ako u nevodičov, 

• úroveň vedomostí o prvej pomoci sa v nízkej miere líši medzi skupinami respondentov 

bez absolvovaného kurzu prvej pomoci, 

• dôveru v praktické využitie vedomostí o prvej pomoci a schopnosť poskytnúť prvú 

pomoc má v najvyššej miere skupina vodičov v skúšobnej dobe s absolvovaným 

kurzom prvej pomoci, 

• skupiny respondentov bez absolvovaného kurzu prvej pomoci sú vo vyššej miere 

nespokojní s dosiahnutými vedomosťami v oblasti prvej pomoci, 

• prvotné oboznámenie sa respondentov s prvou pomocou je v najvyššej miere 

zastúpené televíznymi reláciami, 

• všetky skupiny respondentov prejavujú záujem o vzdelávania v oblasti prvej pomoci, 

• preferovanou formou získavania vedomostí o poskytovaní prvej pomoci sú praktické 

kurzy s možnosťou nácviku pri modelových situáciách, 

• laická verejnosť a obzvlášť skupiny vodičov nie sú v dostatočnej miere informovaní o 

štatistikách úmrtia pri autonehodách v dôsledku neposkytnutia základnej prvej 

pomoci, 

• úroveň znalosti právnych dôsledkov neposkytnutia nevyhnutnej prvej pomoci je 

vyššia u skupín vodičov v porovnaní s nevodičmi. 

Diskusia a záver 

Zozbierané dáta, prostredníctvom nami vytvorenej dotazníkovej metódy, boli následne 

štatisticky spracované a prinášajú množstvo cenných informácií. Analýza výsledkov nám 

potvrdila predpoklad, že úroveň vedomostí o poskytovaní prvej pomoci je signifikantné 

vyššia v skupine vodičov v skúšobnej dobe v porovnaní s vodičmi z povolania. Vodiči s 

úspešne absolvovaným kurzom prvej pomoci sú v oblasti prvej pomoci vedomostne lepší ako 

vodiči z povolania. Možno teda konštatovať, že kurzy prvej pomoci v autoškolách, napriek 

tomu, že sú povinné a účasť na nich nebýva často dobrovoľná, majú svoje opodstatnenie a sú 

prínosom v oblasti vzdelávania laickej verejnosti o základoch poskytovania prvej pomoci. 

Vychádzajúc z našich výsledkov, by sme kurzy prvej pomoci v autoškolách mohli pokladať 

aj za primárnu prevenciu nehodovosti na cestách, a tým aj často zbytočným úmrtiam. 

Na našej prieskumnej vzorke sme zachytili pozitívnu skutočnosť, a to, že účastníci cestnej 

premávky, ktorá sa nezaobíde bez dopravných nehôd sprevádzanej úrazmi, majú viac znalostí 

o poskytovaní prvej pomoci. Zmapovali sme však aj rozdielnosť úrovne vedomostí u vodičov 

z povolania a nevodičov, teda u skupín bez absolvovaného kurzu prvej pomoci. Vychádzajúc 

z nami zistených výsledkov možno mieru rozdielu medzi týmito skupinami nazvať 
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minimálnou. O to viac stúpa vážnosť a účelovosť práve spomínaných povinných kurzov prvej 

pomoci v autoškolách. 

Cieľom nášho prieskumu bolo aj zmapovať názory vodičov a nevodičov na ich vedomosti o 

prvej pomoci. Najskôr sme chceli vedieť v akej miere si v súvislosti s doterajšími 

vedomosťami o prvej pomoci dôverujú jednotlivé skupiny respondentov, preto sme sa pýtali, 

či by vedeli poskytnúť prvú pomoc, ak by to bolo nevyhnutné. Najviac si dôverovali práve 

vodiči s absolvovaným kurzom prvej pomoci, s čím súvisí aj naše zistenie o ich významne 

vyššej úrovni vedomostí v tejto oblasti. Prvú pomoc by v najväčšom zastúpení nevedeli 

poskytnúť nevodiči, ktorí, podobne ako vodiči z povolania, vo vysokej miere odpovedali 

vyhýbavo, nerozhodne. Na otázku o postačujúcich doterajších vedomostiach o prvej pomoci 

odpovedala nadpolovičná väčšina respondentov negatívne, prejavili teda nespokojnosť s 

úrovňou ich vedomostí. Najvyššie percento nespokojnosti prejavili nevodiči, nasledovali 

vodiči z povolania a vodiči v skúšobnej dobe boli pomerne spokojní s úrovňou ich 

doterajších, nedávno získaných znalostí o poskytovaní prvej pomoci. Zaujímali sme sa aj o 

spôsob a formu oboznámenia sa so základmi prvej pomoci. Okrem vodičov v skúšobnej dobe, 

kde boli v najvyššej miere zastúpené kurzy prvej pomoci v autoškolách, to boli najmä rôzne 

televízne relácie a média. Priemerné zastúpenie mala aj literatúra a školské zariadenia. 

Prieskumom sme chceli zistiť aj možný dopyt po vzdelávaní v oblasti prvej pomoci, a preto 

sme zmapovali záujem o ďalšie vedomosti a praktické znalosti v poskytovaní prvej pomoci. 

Percentuálne vyjadrenie (cca 80 %) záujmu vo všetkých skupinách bolo potešujúcim 

zistením. Ako preferované formy vzdelávania by respondenti zvolili praktické kurzy prvej 

pomoci s možnými nácvikmi pri modelových situáciách. 

Z našich zistení vyplynulo, že povinné kurzy prvej pomoci v autoškolách možno považovať 

za prínosné v edukačnej oblasti laickej verejnosti. Znenie zákona, ktorý ustanovuje toto 

nariadenie prináša pozitívne odozvy. Vodiči po úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci 

majú viac vedomostí v tejto oblasti, na základe čoho sa môžeme predpokladať, že v 

nehodových situáciách na cestách budú schopní poskytnúť neodkladnú prvú pomoc, prípadne 

zachrániť život. Preto je namieste uvažovať o možnostiach ich vylepšenia, prípadne 

rozšírenia. Vhodným sa zdá byt' rozdelenie kurzov a školení na teoretickú a praktickú časť. 

Taktiež ponúknuť absolventom kurzu viac modelových situácií, pri ktorých by si vo vyššej 

miere osvojovali aj praktické zručnosti poskytovania prvej pomoci a celkovo dopriať 

vzdelávaniu v tejto oblasti viac času, postupovať systematicky, voliť viac individuálneho 

prístupu v edukácii. V rámci našich odporúčaní by sme chceli poukázať aj na možnosti 

zriadenia viacerých praktických kurzov prvej pomoci pre celú laickú verejnosť s dostatočným 



199 

spropagovaním ich prínosu a zabezpečením ich cenovej dostupnosti pre všetkých. Praktické 

kurzy prvej pomoci by tak mohli byt' najúčinnejším preventívnym programom úmrtnosti na 

cestách. Oslovená by mala byt' najmä populácia vodičov, ktorí sú každodennými účastníkmi 

cestnej premávky. Odporúčali by sme preto centralizovať databázu vodičov z povolania, ktorí 

by mali byt' pravidelne vyzvaní na školenia o poskytovaní prvej pomoci. Uvedomujeme si 

taktiež niektoré obmedzenia plynúce z nášho prieskumu. Prieskum je rozsahom pomerne 

malý, možno ho však pokladať za akýsi podnet pre ďalšie skúmania v tejto oblasti. Nami 

oslovenú prieskumnú vzorku respondentov nemožno považovať za reprezentatívnu. 
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Súhrn 

Článok sa venuje výskumu kultúry bezpečnosti pacienta z pohľadu zdravotníckych 

pracovníkov vo vybranom ústavnom zdravotníckom zariadení na Slovensku. Pre prieskum bol 

použití štandardizovaný dotazník americkej agentúry venujúcej sa výskumu a kvalite 

zdravotníckej starostlivosti, ktorý sa používa aj v Európe. Výsledky prieskumu preukázali 

zaujímavé zistenia v rámci 12 dimenzii vnímania bezpečnosti pacienta na oddeleniach 

zdravotníckeho zariadenia a výrazné signifikantné rozdiely názorov na kultúru bezpečnosti 

pacienta medzi lekármi, sestrami, zdravotníckymi asistentmi a ostatnými zdravotníckymi 

pracovníkmi. Do prieskumu sa zapojilo 158 respondentov z viacerých nemocničných 

oddelení. Napriek tomu, že zdravotnícky personál vníma celkovú bezpečnosť pacienta na 

svojom pracovisku za dobrú, menej pozitívne hodnotia vzájomnú komunikáciu medzi sebou, 

výmenu informácii, tímovú prácu medzi oddeleniami a nedostatočné hlásenie nežiaducich 

udalostí. Rozdiely v názoroch boli najmä medzi lekármi a sestrami a taktiež medzi 

zdravotníckymi asistentmi a lekármi, čo poukazuje na ich neadekvátne spätné väzby v 

komunikácii medzi sebou. 

Kľúčové slová: Bezpečnosť pacienta – Prieskum – Hodnotenie - Zdravotnícky personál - 

Nemocnica. 

 

Úvod 

V súčasnosti je bezpečnosť pacienta (BP) je rozsiahlym verejno-zdravotníckym problémom 

so signifikantnými zdravotnými a často aj smrteľnými následkami pre postihnutých pacientov 

a ich rodiny. Zároveň BP predstavuje vysokú finančnú záťaž pre limitované zdroje 

zdravotníctva. Obyvatelia z pomedzi 27-mych členských štátov Európskej Únie môžu počas 

svojho života stráviť ďalších vyše 140 človeko-rokov v nemocnici z dôvodu poškodenia 

zdravia, ktoré nastalo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ZS) a až 36 % týchto človeko-

rokov sa dá znížiť vhodnou prevenciou (Conklin et al., 2008). Pre jednoduchšiu predstavu, 8 

– 12 % európskych pacientov utrpí ujmu na zdraví počas hospitalizácie. Podľa Organizácia 
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pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, každý 20-ty hospitalizovaný pacient je infikovaný 

nozokomiálnou nákazou a celkovo je infikovaných 4,1 milióna pacientov ročne. 37 000 z nich 

zomrie v dôsledku infikovania sa v nemocnici (EÚ, 2009). Výsledky viacerých prieskumov 

zameraných na bezpečnosť pacienta podnietili medzinárodné a národné organizácie a vlády 

k vyhláseniu BP za prioritu mnohých programov a projektov v priebehu nasledujúcich rokov 

(EPF, 2010). 

V rámci nášho prieskumu sme sa zamerali na vnímanie kultúry bezpečnosti pacienta 

zdravotníckymi pracovníkmi v slovenskej štátnej nemocnici, pričom sme použili 

medzinárodný dotazník agentúry AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality, 

Agentúra pre výskum a kvalitu zdravotníctva), ktorý sa zameriava na prieskum kultúry 

bezpečnosti pacienta v ústavných zdravotníckych zariadeniach (AHRQ, 2010). Táto 

dotazníková metóda je zaužívaná niekoľko rokov nielen v amerických nemocniciach, ale aj 

v nemocniciach v Holandsku, Nemecku a na Slovensku. 

Cieľ práce 

Cieľom našej práce bolo zistiť názory a pohľad zdravotníckych pracovníkov vybranej štátnej 

nemocnice na kultúru bezpečnosti pacienta na ich pracovnom oddelení. 

Súbor, metodika 

Prieskum ohľadom vnímania bezpečnosti pacienta z pohľadu zdravotníckeho personálu vo 

vybranom zariadení sa uskutočnil v nemocnici na Slovensku, ktorej priemerný počet lôžok je 

350. Prieskum prebehol dotazníkovou formou koncom roka 2010. 

Dotazník použitý v našom prieskume bol dotazník americkej organizácie AHRQ, ktorý je 

používaní aj v Európskych krajinách. Pre použitie v našom vybranom zdravotníckom 

zariadení bol preložený do slovenského jazyka. Preklad dotazníka z anglického jazyka 

vykonali 2 od seba nezávislé osoby. Slovenské preklady boli navzájom porovnané, posúdené 

tretou osobou a upravené do výslednej podoby slovenskej verzie dotazníka. Postup ako 

správne urobiť prieskum kultúry bezpečnosti pacienta a jeho štatistické vyhodnotenie je v 

návode AHRQ agentúry (AHRQ, 2010). Tohto postupu sme sa držali aj v našom prieskume. 

Pomocou dotazníka sa zisťovali názory, postoje a správanie sa zdravotníckeho personálu 

v oblasti BP na svojom pracovisku. Dotazník pozostáva z 9 častí (informácie o pracovisku, 

manažmente, komunikácii, frekvencii a počtu hlásení škodových udalostí, stupni bezpečnosti 

pacienta, charakteristike daného zamestnanca a prípadných pripomienok) a 51 škálových 

otázok. Výsledkom vyhodnotenia odpovedí z dotazníkov bolo 12 dimenzií kultúry 

bezpečnosti pacienta, ktoré odhalili silné a slabé stránky kultúry bezpečnosti pacienta 

v danom zdravotníckom zariadení. 
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Návratnosť dotazníka bola 54% (163/300), 2 dotazníky boli vylúčené pre nedostatočný počet 

zodpovedaných otázok a jeden dotazník bol vylúčený pre vyplnenie nekompetentným 

respondentom. Skupinu našich respondentov tvorilo 15 lekárov, 78 sestier, 18 zdravotníckych 

asistentov, 22 zdravotníkov neuviedlo svoje pracovné zaradenie a zvyšní 27 respondenti boli 

z rozličných odborov (napr. zdravotnícki laboranti, rádiologickí technici, farmaceuti, 

fyzioterapeuti a iní). Dotazníky boli vyplnené prevažne na oddelení chirurgie, pediatrie, 

urológie a na ďalších oddeleniach. 

Na štatistickú analýzu údajov sme použili softwarový program R-project, Tinn-R. Pre 

štatistické spracovanie údajov a porovnanie rozdielov v názoroch medzi zdravotníckymi 

odbormi bola použitá štatistická metóda chí-kvadrát a párový proporčný test. Za štatisticky 

významnú sme považovali hodnotu P< 0,05. 

Výsledky a interpretácia 

Náš prieskum sa zameriaval na 12 dimenzií kultúry bezpečnosti pacienta a ich vnímanie 

z pohľadu zdravotníckych pracovníkov (viď. Graf 1).  Dimenzie, ktoré dosiahli viac ako 75% 

pozitívnych ohlasov na oddeleniach môžeme považovať za silné stránky nemocnice. Celkové 

vnímanie bezpečnosti pacienta hodnotia pozitívne všetci zdravotníci ako veľmi dobrú 

a zároveň je jedinou oblasťou s pozitívnym ohlasom u všetkých zdravotníckych pracovníkov. 

Za priemerné oblasti patria tie, ktoré v hodnotení dosiahli rozmedzie medi 50% až 75% 

pozitívnych hodnotení. Do tohto rozmedzia môžeme zaradiť tímovú prácu na oddelení, 

otvorenosť v komunikácii, spätnú väzbu a komunikáciu ohľadom nežiaducich udalostiach, 

ktoré sa stali na oddelení, aktivity manažmentu v oblasti bezpečnosti pacienta, plynulý rozvoj 

vzdelávania v oblasti zlepšovania bezpečnosti pacienta, manažment presunu vecí pacienta 

a informácií o jeho zdravotnom stave. Dimenzie, ktoré dosiahli menej ako 50% pozitívnych 

ohlasov u zdravotníkov môžeme považovať za veľmi slabé. Tieto oblasti potrebujú odozvu 

v rámci manažmentu a zdravotníckeho personálu jednotlivých oddelení pre podporu 

a zlepšenie celkového riadenia bezpečnosti pacienta, tímovej spolupráce medzi oddeleniami, 

častejšie hlásenie nežiaducich udalostí na oddelení s následným potrestaním za chybu 

a zamedzenie jej opakovaniu na ktoromkoľvek oddelení. 
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Graf 1 Percentuálne vyjadrenie pozitívneho vnímania kultúry bezpečnosti pacienta z pohľadu 
zdravotníkov vo vybranom zdravotníckom zariadení v roku 2010  

Ďalej nás v našom prieskume zaujímalo, či sa od seba líšili názory o bezpečnosti pacienta 

z pohľadu jednotlivých zdravotníckych odborov. Porovnávali sme názory lekárov, sestier, 

zdravotníckych asistentov a ostatných zdravotníkov. Medzi ostatných zdravotníckych 

pracovníkov boli zastúpení napr. zdravotnícki laboranti, rádiologický technici, farmaceuti, 

fyzioterapeuti, ľudia bez zadania svojej profesie, ktorí chceli ostať v úplnej anonymite a ďalší. 

Nesignifikantné rozdiely v odpovediach medzi zamestnancami boli iba v 4 oblastiach nášho 

dotazníkového prieskumu. Spoločné názory mali zdravotníci najmä v oblasti nedostatočnej 

podpory riadenia BP, nezodpovedného hlásenia nežiaducich udalostí a v oblasti slabej tímovej 

práce medzi oddeleniami. Školenia zdravotníkov k zvýšenej a lepšej bezpečnosti vnímali 

všetci zdravotníci za priemerné (viď. Graf 2). 



204 

 
Graf 2 Podobné vnímanie dimenzii kultúry bezpečnosti pacienta medzi zdravotníckymi pracovníkmi vo 

vybranej nemocnici v roku 2010 

Významné štatistické rozdiely boli zistené v názoroch medzi zdravotníkmi vo zvyšných 8 

oblastiach kultúry BP s p-hodnotou < 0,05. Najväčšie a najčastejšie rozdiely sme pozorovali 

medzi názormi zdravotníckymi sestrami a lekármi, ďalej medzi zdravotníckymi asistentmi 

a lekármi. Rozdielny pohľad na spätnú väzbu a komunikáciu o chybách bol štatisticky 

významný medzi sestrami a lekármi. Kde lekári pozitívne hodnotili spätnú väzbu na rozdiel 

od sestier, ktoré majú skôr neutrálny postoj. Významný rozdiel názorov medzi týmito dvoma 

zdravotníckymi odbormi sme spozorovali aj v oblasti frekvencie hlásenia nežiaducich udalostí 

na oddelení, pracovnej vyťaženosti zamestnancov a celkového vnímaním BP na oddelení, kde 

sestry mali štatisticky významný negatívnejší postoj ako samotní lekári, ktorí ich vnímali 

pozitívnejšie. Zdravotnícki asistenti mali tiež negatívnejší postoj oproti lekárom v oblasti 

frekvencie hlásenia nežiaducich udalostí, výmeny informácií o pacientovi medzi oddeleniami, 

v názoroch na manažment a jeho prístupu k BP a tímovej práci na oddelení. Pohľad na 

rozdiely v odpovediach medzi nami vybranými odbormi môžete vidieť na Grafe 3, ktorý je 

nižšie. 
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Graf 3Štatisticky významné rozdiely v pozitívnych názoroch vybraných zdravotníckych odborov daného 
zariadenia v roku 2010 

Záver 

Prieskum zameriavajúci sa na kultúru bezpečnosti pacienta v zdravotníckom zariadení 

poukázal na potrebu zvýšenej pozornosti a záujmu o komunikáciu a vzájomnú spoluprácu 

nielen v rámci jednotlivých oddelení, ale aj medzi oddeleniami navzájom. Je potrebné 

posilniť a zlepšiť manažment bezpečnosti pacienta, hlásenie nežiaducich udalostí a tímovú 

prácu medzi oddeleniami. Rozdiely v názoroch medzi jednotlivými zdravotníckymi odbormi 

odhalili výrazné rozdiely v názoroch najmä na pracovnú vyťaženosť, výmenu informácii 

a hlásenie nežiaducich udalostí medzi lekármi a sestrami alebo zdravotníckymi asistentmi. 

Názory ostatných zdravotníckych pracovníkov v porovnaní s ďalšími 3 vybranými profesiami 

sa málokedy odlišovali. Získané informácie za pomoci tohto prieskumu budú použité na 

zlepšenie slabých dimenzií, na zlepšenie vzájomnej komunikácie pracovných tímov na 

oddeleniach v spolupráci s manažmentom daného ústavného zdravotníckeho zariadenia. 
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VÝSKUM V NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH – PRÍNOS 

A VYUŽITIE V PRAXI 

Oto Osina, Martina Bašková 

JLF UK v Martine, Martin, SR. 

 

Nelekárske študijné programy zahŕňajú široké spektrum študijných odborov, špecializačných 

a certifikovaných činností, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na liečebno-preventívnej 

starostlivosti s celospoločenskými dopadmi. Ich teoretický i materiálny rozvoj, ako 

prispôsobovanie sa potrebám obyvateľstva na úrovni súčasnej doby, vyžadujú realizáciu 

širokého spektra špecifických výskumných aktivít. Tieto by sa však mali rozvíjať 

predovšetkým v súlade s aktuálnymi klinickými a spoločenskými potrebami, kde je čoraz 

naliehavejšie kladený dôraz na význam a úlohu praxe založenej na dôkazoch. Jednotlivé 

oblasti výskumu by mali dynamicky a efektívne reagovať na súčasné problémy nielen 

spoločnosti, ale i systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Otázky zdravia a choroby pri súčasnom modernom holistickom ponímaní presahujú tradičné 

biomedicínske chápania problematiky a ukazuje sa potreba interdisciplinárneho prístupu. 

Nelekárske študijné programy dopĺňajú klasickú medicínu a rozširujú pohľad na človeka 

v širšom kontexte. Rozvíjajú rešpektovanie individuality klienta v oblasti psychologických, 

sociálnych a biologických aspektov osobnosti a hľadajú súvislosti a prepojenia s celkovým 

stavom spoločnosti a životného prostredia. Tieto úlohy nie je možné plniť bez adekvátneho 

rozvoja vedy v týchto nelekárskych programoch. V porovnaní s medicínou ide o nové 

disciplíny, rozvíjajúce svoje metodologické nástroje, spôsoby hodnotenia a interpretácie. 

Z týchto pohľadov je zrejmé, že sa postupne kvalitatívne menia a zvyšujú nároky na 

pedagogických pracovníkov, ktorých hodnotenie bude vychádzať i zo zamerania a  kvality 

vedeckých publikačných výstupov. Na základe týchto skutočností v súčasnosti pociťujú 

nelekárske študijné programy potrebu vytvorenia kvalitnej vedecko-pedagogickej základne, 

schopnej pružne reagovať na meniace sa podmienky v spoločnosti i v samotnom 

zdravotníctve. 

Ďalším naliehavým problémom je určenie vlastnej cesty výskum s ohľadom na riešenie 

problematiky odlišností v predmete, metodológii a tiež hodnotení výsledkov v odboroch 

prírodných a aplikovaných humanitných vied. Z hľadiska perspektívy rozvoja jednotlivých 

programov je nevhodné nahrádzať výsledky vlastného, programovo špecificky orientovaného 

výskumu, výsledkami základného alebo aplikovaného lekárskeho výskumu. Tento prístup, 
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ktorý bol u nás pochopiteľný v počiatočných štádiách vývoja samostatnosti jednotlivých 

programov, je v súčasnosti už neakceptovateľný. 

Rozmanitosť nelekárskych študijných programov má zásadný vplyv i na charakter a rozsah 

výskumných aktivít. Zatiaľ čo napr. v ošetrovateľstve  a pôrodnej asistencii je pre výskum 

charakteristické zameranie na skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti, prevencie a podpory 

zdravia vo vzťahu k chorému človeku, vo verejnom zdravotníctve sa výskum orientuje viac 

do oblasti skúmania faktorov ovplyvňujúcich zdravie z populačného aspektu, pričom integruje 

viaceré prírodné a spoločenské vedy. Zdanlivo rôznorodé oblasti výskumu jednotlivých 

nelekárskych programov sa však vzájomne dopĺňajú a spoločne s medicínskym výskumom 

vytvárajú mozaiku holistického chápania jednotlivca a spoločnosti. Osobitnou oblasťou 

výskumných aktivít je prevencia a podpora zdravia, ktorá by sa mala stať širokou platformou 

pre interdisciplinárne vedecko-výskumné projekty. V súčasnosti už nie je možné orientovať 

výskum len na identifikáciu a hodnotenie rizikových faktorov, ale je potrebné skúmať ich 

previazanosť s politickými a kultúrno-historickými celospoločenskými aspektmi. Takto 

koncipovaný výskum vyžaduje širšiu spoluprácu medzi rôznymi pracoviskami a fakultami, 

ktoré by mali mať koncepčnú a koordinátorskú úlohu s cieľom aplikovať získané poznatky do 

dennej praxe. 

V tejto súvislosti vystupuje do popredia i potreba hľadania nových výskumných cieľov 

a námetov. V posledných rokoch sme napr. svedkami zväčšujúcej sa diferencie medzi 

všeobecne deklarovanou rastúcou úrovňou vzdelania pracovníkov nelekárskych odborov 

a klesajúcou úrovňou poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti. Praktické skúsenosti 

ukazujú, že výskumné aktivity je potrebné zamerať do oblasti efektivity vykonávanej praxe, 

kde niektoré činnosti nie sú vykonávané pracovníkmi s odpovedajúcu kvalifikáciou. Praktické 

výstupy výskumu v tejto oblasti by teda mali viesť k riešeniu problému zosúladenia všetkých 

stupňov vzdelávania a reálnej praxe. Výstupom takto širšie koncipovaného výskumu by mali 

byť odporúčania pre kompetentné inštitúcie. 

Významnou oblasťou zvyšovania kvality výskumu je aj rozvoj spolupráce so zahraničím, kde 

výskum v nelekárskych programoch dosahuje často špičkovú úroveň a výsledky sú 

publikované v renomovaných časopisoch s vysokými scientometrickými hodnoteniami. 

Výsledky takéhoto výskumu, pokiaľ sú adekvátne aplikované, napomáhajú k zefektívňovaniu 

zdravotníckej starostlivosti, zvyšujú jej kvalitu a umožňujú účelné využitie materiálno-

technických a ľudských zdrojov. 

Výskumné aktivity v nelekárskych programoch sa v súčasnosti nachádzajú v situácii, kedy je 

potrebné prejsť z oblasti jednoduchých výskumných aktivít k riešeniu zložitejších problémov 
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s celospoločenským významom. Tieto ciele je možné dosiahnuť len spoločným 

a koordinovaným úsilím odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach nelekárskych 

študijných programov. 
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SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP SESTRY PRI PODVÝŽIVE SENIOROV 

Ľubica Poledníková, Alica Slamková 

Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre, SR. 

 

Súhrn 

V príspevku sme sa zamerali na podvýživu seniorov a použitie klasifikačných systémov 

ošetrovateľstva v ošetrovateľskej praxi. Cieľom výskumu bolo zistiť rozdiely v činnostiach 

sestier v experimentálnej a kontrolnej skupine geriatrických pacientov pri podvýžive 

s použitím vybraného súboru klasifikačného systému ošetrovateľských intervencií a bez jeho 

použitia a overiť použitie vybraných súborov z klasifikačného systému výsledkov 

ošetrovateľstva na vybranom pracovisku. Hlavnou výskumnou metódou bol experiment. Na 

analýzu sme použili Studentov t-test v dvoch modifikáciách. Pri použití klasifikačného 

systému NIC došlo k významným rozdielom v dokumentovaných činnostiach medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinou. Komparáciou prvého a výstupného merania v úrovni 

NOC v experimentálnej skupine sme zistili vo väčšine ukazovateľov vybraných súborov 

štatisticky významné rozdiely. Výsledky výskumu nás vedú k záveru o efektívnosti použitia 

vybraného súboru klasifikačných systémov NIC a NOC pri nevyváženej výžive – menej ako 

je potreba tela. 

Kľúčové slová: Podvýživa - Klasifikačné systémy ošetrovateľstva - Mininutričné 

posudzovanie. 

 

Úvod 

Malnutrícia je jeden z vážnych problémov geriatrického veku. Ako uvádzajú zahraničné 

štúdie, viac ako 40 % hospitalizovaných pacientov je malnutričných, pričom najväčšia 

prevalencia je u starších pacientov a malých detí. Podľa Krajčíka (2008) malnutrícia je tiež 

problém v  zariadeniach dlhodobej starostlivosti, kde výskum ukazuje prevalenciu 54 % u 

novoprijatých a 23 až 85 % u ostatných obyvateľov týchto zariadení (Martinický, 2008). 

Cestou riešenia tohto problému je tímová práca zdravotníkov, t.j. lekárov, asistentov výživy 

alebo nutričných terapeutov a sestier. 

Nástroj k vyššej efektivite práce sestry vidíme v rozvoji a používaní štandardizovaného 

jazyka v ošetrovateľstve, ktorý charakterizuje novú éru v ošetrovateľskej vede. Štandardná 

terminológia aplikovaná cez klasifikačné systémy ošetrovateľstva - Klasifikačný systém 

ošetrovateľských diagnóz – NANDA (The North American Nursing Diagnosis Association), 
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Klasifikačný systém ošetrovateľských intervencií – NIC (Nursing Interventions 

Classification) a Klasifikačný systém výsledkov ošetrovateľstva – NOC (Nursing Outcomes 

Classification) spája ďalších poskytovateľov starostlivosti a v konečnom dôsledku je aj 

ukazovateľom efektivity ošetrovateľskej starostlivosti (Vörösová, Boledovičová, Mesárošová, 

2004). 

Jednotlivé kroky ošetrovateľského procesu a klasifikačné systémy NANDA, NIC a NOC 

predstavujú systémový prístup, ktorý možno použiť pri aplikácii starostlivosti o pacienta s 

podvýživou. 

Posudzovanie (1. krok) - zahrňuje zber dát – subjektívnych a objektívnych údajov o 

pacientovi a ich validizáciu a stáva sa východiskom pre stanovenie ošetrovateľskej diagnózy. 

Pri zisťovaní výživových problémov seniorov sa sestry zameriavajú na posúdenie stavu a 

spôsobu výživy. Na presnejšie zhodnotenie rizika malnutrície alebo na dokázanie jej 

existencie môže sestrám poslúžiť tzv. Mini Nutritional Assessment (MNA) obsahujúci dva 

súbory otázok, ktoré sú doplnené objektívnymi ukazovateľmi stavu výživy. 

Ošetrovateľská diagnóza (2. krok) - Nevyvážená výživa: menej než je potreba tela 00002, 

bola zaradená do systému ošetrovateľských diagnóz v roku 1975 a upravená v roku 2000. 

Podľa NANDA I. (2007/2008) patrí do 2. domény – Výživa, triedy – Prijímanie potravy, ako 

aktuálna ošetrovateľská diagnóza. Je definovaná ako „stav, pri ktorom príjem živín nestačí 

metabolickým potrebám“ (Herdman et al., 2007, s. 172). 

Výstupný krok (3. krok) – predstavuje stanovenie cieľov a očakávaných výsledkov a deje sa 

vo fáze plánovania v rámci ošetrovateľského procesu. Tento krok využíva klasifikačný systém 

NOC, ktorého ošetrovateľské výsledky vybraté vzhľadom na stanovenú ošetrovateľskú 

diagnózu slúžia ako kritériá, voči ktorým sa posudzuje úspech ošetrovateľskej intervencie. 

Vhodné výsledky z NOC v súčasnej klasifikácii sú nasledovné: Nutričný stav: biochemické 

merania 1005, Nutričný stav: energia 1007, Nutričný stav: príjem jedla a tekutín 1008, 

Nutričný stav: príjem živín 1009. Výber vhodných výsledkov a ukazovateľov v rámci 

jednotlivých výsledkov závisí od individuálnych potrieb a charakteristík liečeného pacienta. 

Ošetrovateľské činnosti (4. krok) - predstavujú špecifické správanie alebo činnosť, ktorú 

sestra robí, aby implementovala ošetrovateľskú intervenciu, ktorá asistuje pacientovi, aby sa 

pohyboval smerom k želanému výsledku. Ošetrovateľské činnosti sú na konkrétnej úrovni 

konania. Pre implementáciu intervencie je potrebných niekoľko činností. Vzhľadom k tomu, 

že naša pozornosť sa zameriava na podvyživených pacientov alebo tých, ktorí sú vo vysokom 

riziku podvýživy, uvádzame činnosti, ktoré zahŕňa intervencia Nutričná terapia 1120 

(Bulechek, Butcher, McCloskey Dochterman, 2008). Nutričná terapia je určená pre 
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jednotlivcov, ktorí nedokážu uspokojiť svoje nutričné potreby normálne prostredníctvom 

jedenia nutrične vyváženej diéty. Táto intervencia vhodne zahŕňa monitorovacie a vzdelávacie 

aktivity ako aj podporovanie k adekvátnej výžive alebo poskytovanie adekvátnych živín. 

Cieľ práce 

Cieľom práce bolo zistiť použiteľnosť a účinnosť vybraných súborov klasifikačných 

systémov ošetrovateľstva v ošetrovateľskej praxi u starších pacientov v riziku podvýživy 

alebo s podvýživou na vybranom pracovisku. 

V jednotlivých cieľoch sme sa zamerali: 

1. Zistiť rozdiely v činnostiach sestier pracujúcich v experimentálnej a kontrolnej skupine 

geriatrických pacientov  pri nevyváženej výžive – menej ako je potreba tela s použitím 

vybraného súboru klasifikačného systému ošetrovateľstva NIC a bez jeho použitia na 

vybranom pracovisku. 

2. Overiť použitie vybraných súborov z klasifikačného systému výsledkov ošetrovateľstva 

NOC v ošetrovateľskej praxi na vybranom pracovisku. 

Súbor a metodika 

Ako hlavnú výskumnú metódu sme použili experiment s aplikáciou vybraných súborov 

klasifikačného systému ošetrovateľských intervencií NIC a výsledkov ošetrovateľstva NOC.  

Výskumu sa zúčastnilo 140 respondentov (70 párov) - experimentálna a kontrolná skupina, 

ktorí boli v čase výskumu hospitalizovaní na Doliečovacom oddelení vo Fakultnej nemocnici 

v Nitre. Respondenti boli do výskumu vyberaní zámerne na základe určujúcich kritérií: vek 

nad 65 rokov, potvrdené riziko malnutrície a malnutrícia: stanovené mininutričným 

posudzovaním (Mini Nutritional Assessment - MNA) - malnutričné indikačné skóre menej 

ako 20; prítomnosť minimálne jedného určujúceho znaku a jedného alebo viacerých 

súvisiacich  faktorov diagnózy nevyvážená výživa: menej než je potreba tela, ktoré sme 

stanovili na základe uvedenia Herdman et al. (2007) podľa NANDA-I. 

Výsledky a interpretácia 

Vo výskumnej vzorke respondentov n = 140 (pacienti doliečovacieho oddelenia) bolo 

zastúpených 40,00 % (56) mužov a 60,00 % (84) žien. Experimentálnu skupinu tvorilo 64,28 

% (45) žien a 35,72 % (25) mužov. Kontrolná skupina bola v zastúpení 55,72 % (39) žien 

a 44,28 % (31) mužov. Vekový priemer v experimentálnej skupine respondentov bol 78,15 

rokov vo vekovom rozpätí 65 – 96 rokov. V kontrolnej skupine bol vekový priemer 77,87 

rokov v rovnakom vekovom rozpätí. Respondenti boli prijatí na doliečovacie oddelenie z 

domu alebo boli preložení z iných oddelení nemocnice. Vo výskumnom súbore respondentov 

n = 140 bolo najviac 27,86 % (39) prijatých z domu; 24,29 % (34) bolo preložených 
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z traumatologického oddelenia; 23,57 % (33) bolo preložených z internej kliniky a 14,28 % 

(20) z neurologickej kliniky. Z chirurgického oddelenia prišlo 5,71 % (8) a z neurochirurgie 

4,29 % (6) pacientov. Priemerný počet dní hospitalizácie respondentov oboch skupín 

(kontrolná a experimentálna skupina) bol 13, 63 v rozpätí 10 až 26 dní. 

Pre výskumný zámer nás zaujímala skutočnosť realizácie a zaznamenávania činností 

vybraného súboru klasifikačného systému NIC. Vo vybranom zariadení (doliečovacie 

oddelenie FN v Nitre) sme uskutočnili komparáciu kvantitatívnych parametrov 

prostredníctvom Studentovho t-testu, použili sme dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov 

pre porovnanie zhody stredných hodnôt  dvoch nezávislých súborov, experimentálnej 

a kontrolnej skupiny. V experimentálnej skupine sme overovali vykonané a zaznamenané 

činnosti vybraného súboru klasifikačného systému ošetrovateľských intervencií: Nutričná 

terapia 1120, ktorý zahŕňa 28 činností sestry. V kontrolnej skupine sme posudzovali činnosti 

sestier v rámci bežnej rutinnej praxe na vybranom pracovisku. Pre možnosť porovnania sme 

zaznamenané činnosti aplikované u pacienta posudzovali v kontextových jednotkách 

kategorizovaných podľa položiek vybraného súboru klasifikačného systému NIC. 

V hypotéze 1 sme predpokladali, že použitím vybraného súboru klasifikačného systému NIC 

„Nutričná terapia 1120“ u geriatrických pacientov s nevyváženou výživou – menej ako je 

potreba tela bude vyšší počet dokumentovaných ošetrovateľských činností v experimentálnej 

skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou na vybranom pracovisku. Z výsledkov vyplýva, 

že medzi skupinami je štatisticky významný rozdiel (P = 0,004), výsledky sú v prospech 

experimentálnej skupiny (tabuľka 1). Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že 

hypotéza 1 sa potvrdila. 

Tabuľka 1 Komparácia výsledkov v úrovni NIC 1120 sumár 

NIC T-test 

Skupiny N AM SD t p 

experimentálna 70 17,16 2,36 

kontrolná 70 8,40 1,14 3,02 0,004 
Vysvetlivky: AM – aritmetický priemer. SD – štandardná odchýlka 

V grafe 1 prezentujeme početnosť ošetrovateľských činností vybraného súboru klasifikačného 

systému NIC „Nutričná terapia 1120“ v položkách NIC 1 až 28 v experimentálnej skupine a 

početnosť ošetrovateľských činností v kontrolnej skupine. Uvádzame priemerné hodnoty 

(AM) zaznamenaných činností na n = 1 pacienta (graf 1). 
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Graf 1 Komparácia výsledkov v úrovni NIC 

V experimentálnej skupine (n = 70) boli realizované všetky ošetrovateľské činnosti vybraného 

súboru NIC až na NIC3 a NIC5 vzhľadom k tomu, že nie je v kompetencii sestier určovať 

počet kalórií a typ živín, ktoré sú potrebné pre uspokojenie nutričných potrieb (NIC3) a ani 

vyberať výživové doplnky (NIC5); tieto kompetencie spadajú do povinností lekára a asistenta 

výživy. V kontrolnej skupine respondentov (n = 70) na rozdiel od experimentálnej skupiny 

nebolo realizovaných 16 ošetrovateľských činností vybraného súboru NIC. 

U všetkých pacientov (n=140) sestry uskutočnili nasledovné činnosti: 

NIC 1 – Skompletizuj nutričné posudzovanie. 

NIC 2 – Monitoruj príjem jedla/tekutín. 

NIC 16 – Zaisti, aby bola progresívna terapeutická diéta k dispozícii. 

NIC 17 – Poskytuj potrebnú výživu v rámci obmedzení predpísanej diéty. 

NIC 21 – Zabezpeč príjemnú a relaxačnú atmosféru v prostredí. 

NIC 22 – Podávaj jedlo atraktívnym, príjemným spôsobom. 

Bez rozdielu v priemeroch medzi skupinami boli realizované ošetrovateľské činnosti NIC13 

(AM= 0,03) a NIC14 (AM = 0,03) a NIC11 mal vyšší priemer v kontrolnej skupine (AM = 

0,73) oproti experimentálnej (AM = 0,64). Z komparácie činností v oboch skupinách je 

zrejmé, že sestry v bežnej praxi nepokladajú za dôležité zaznamenávať všetky činnosti, ktoré 

pri starostlivosti o pacientov vykonali. Dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti je 

nástrojom právnej ochrany a zlyhanie dokumentácie dát môže mať negatívne zákonné 

dôsledky (Kozierová, Erbová, Olivieriová, 1995). Pre ošetrovateľstvo je významné sledovať 

rozdiel v dokumentovaných (vykonaných) činnostiach v rámci NIC (celý súbor) pri 
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ošetrovateľskej diagnóze nevyvážená výživa – menej ako je potreba tela, vzhľadom k tomu, 

že ich použitie je zdôvodnené princípmi ošetrovateľstva, ktoré je založené na dôkazoch - EBN 

(Evidence-Based Nursing - ošetrovateľstvo založená na dôkazoch) a preto by mali byť 

súčasťou ošetrovateľského plánu u pacientov s podvýživou. Autorky Ackley, Ladwig (2008) a 

kolektív autorov Holmanová, Žiaková, Čáp, Bóriková (2008) zdôrazňujú, že používanie 

činností, ktoré boli validizované praxou – EBP (Evidence-Based Practice - prax založená na 

dôkazoch) vedú k lepším výsledkom u pacienta. 

V hypotéze 2 sme predpokladali, že s použitím vybraných súborov klasifikačného systému 

NOC budú medzi opakovanými meraniami rozdiely v jednotlivých ukazovateľoch súborov 

NOC 1009, 1008, 1007, 1005. Sestry v experimentálnej skupine hodnotili výsledky sledované 

u pacienta prostredníctvom definovaných kritérií na Likertovej stupnici tak, aby odrážali stav 

výživy pacienta pri vstupnom a výstupnom meraní. Pre analýzu vybraných súborov 

klasifikačného systému výsledkov ošetrovateľstva NOC v experimentálnej skupine 

na porovnanie vstupného merania (prvý deň hospitalizácie) a výstupného merania (posledný 

deň hospitalizácie) sme použili Studentov t-test pre dva závislé súbory. Porovnávame hodnoty 

AM prvých (vstupných) meraní a posledných (výstupných) meraní u n = 70 pacientov 

experimentálnej skupiny. Uvádzame následné porovnania výsledkov pre závislé (párové) 

výbery t – testu,  hladina významnosti v rozpätí: p < 0,001, p < 0,05 (tabuľky 2, 3, 4, 5). 

Veľmi nízke hodnoty P uvádzame ako P < 0,001. 

Tabuľka 2 Komparácia výsledkov v úrovni NOC Nutričný stav: Príjem živín 1009 

 

V ukazovateľoch vybraného súboru NOC Nutričný stav: Príjem živín 1009 sú v skupine 

respondentov n = 70 štatisticky významné rozdiely vo všetkých ukazovateľoch (100901 

príjem kalórií, 100902 príjem proteínov, 100903 príjem tukov a 100904 príjem 

karbohydrátov), vyjadrené p < 0,001. 

 

 

 

 

1. meranie posledné meranie T-test Ukazovatele 
súboru n AM SD n AM SD t P 

100901 70 3,19 0,49 70 4,14 0,73 6,34 < 0,001 

100902 70 2,99 0,67 70 4,17 0,78 6,91 < 0,001 

100903 70 2,90 0,62 70 3,52 0,80 5,92 < 0,001 

100904 70 3,19 0,49 70 4,14 0,73 6,34 < 0,001 
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Tabuľka 3 Komparácia výsledkov v úrovni NOC Nutričný stav: Príjem jedla a tekutín 1008 

1. meranie posledné meranie T-test Ukazovatele 
súboru n AM SD n AM SD T p 
100801 68 2,90 0,58 70 4,10 0,83 14,59 < 0,001 
100802 2 4,00  0 0,00    
100803 68 3,16 0,70 70 4,29 0,81 12,43 < 0,001 
100804 50 2,60 1,06 18 2,13 0,99 2,17 < 0,001 

100805 17 2,06 0,50 5 1,67 0,58 1,00 < 0,001 
 

V ukazovateľoch vybraného súboru NOC Nutričný stav: Príjem jedla a tekutín 1008 sme 

zaznamenali štatisticky významné rozdiely, vyjadrené p < 0,001 v 4-roch ukazovateľoch 

vybraného súboru (NOC 100801 príjem jedla orálne, NOC 100803 príjem tekutín orálne, 

NOC 100804 príjem tekutín intravenózne a NOC 100805 príjem výživy intravenózne). 

Z daného súboru sme nemohli zisťovať signifikanciu v ukazovateli 100802 príjem sondou na 

kŕmenie, vzhľadom k tomu, že obaja respondenti (n = 2) prešli na iný spôsob stravovania 

a nebolo možné vytvoriť pár (kritérium pre použitie párového testu). 

Tabuľka 4 Komparácia výsledkov v úrovni NOC Nutričný stav: Energia 1007 

1. meranie 2. meranie T-test Ukazovatele 
súboru n AM SD n AM SD t P 

100701 70 1,83 0,88 70 2,43 1,10 5,91 < 0,001 

100703 70 3,41 0,97 70 3,43 0,99 0,45 0,655 

100704 70 3,89 0,73 70 3,97 0,81 0,85 0,126 

100705 70 3,71 0,84 70 4,29 0,90 4,99 < 0,001 
 

V ukazovateľoch vybraného súboru NOC - Nutričný stav: Energia 1007 sú štatisticky 

významné rozdiely v 2 ukazovateľoch (NOC 100701 výkonnosť a NOC 100705 odolnosť voči 

infekcii), vyjadrené p < 0,001. Bez signifikantných rozdielov po opakovanom meraní  sa javí 

druhý (NOC 100703 sila zovretia ruky) a tretí ukazovateľ (NOC 100704 liečenie tkanív). 

Tabuľka 5 Komparácia výsledkov v úrovni NOC Nutričný stav: Biochemické merania 1005 

1. meranie 2. meranie T-test Ukazovatele 
súboru n AM SD n AM SD t P 

100501 70 4,06 0,87 70 3,90 0,94 3,05 0,016 

100514 70 4,30 0,95 70 4,59 0,71 3,00 0,003 

100503 70 4,01 0,84 70 4,04 0,67 0,37 0,713 

100504 70 4,04 0,86 70 4,06 0,65 0,09 0,931 

100507 70 4,47 0,72 70 4,66 0,51 2,50 0,012 
 

V ukazovateľoch vybraného súboru NOC - Nutričný stav: Biochemické merania 1005 sú 

štatisticky významné rozdiely v 3 ukazovateľoch (NOC 100514 sérový kreatinín, NOC 

100507 glykémia, NOC 100501 sérový albumín) vyjadrené p < 0,05. Bez signifikantných 
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rozdielov po opakovanom meraní  sa javia 2 ukazovatele (NOC 100503 hematokrit, NOC 

100504 hemoglobín). 

Vzhľadom na prevahu tých ukazovateľov klasifikačného súboru NOC, v ktorých sa vyskytli 

signifikantné rozdiely v opakovaných meraniach (všetky ukazovatele NOC 1009, 1008, dva 

ukazovatele NOC 1007 a tri ukazovatele NOC 1005) môžeme konštatovať, že druhá 

hypotéza, v ktorej sme predpokladali, že s použitím vybraných súborov klasifikačného 

systému NOC sú v opakovaných meraniach rozdiely v jednotlivých ukazovateľoch súborov 

NOC 1008, 1009, 1007, 1005, sa potvrdila. Ukazovatele zastúpené v jednotlivých vybraných 

súboroch poukazujú na zmenu vo výžive za kratší alebo dlhší čas trvania nutričnej 

intervencie, ktorá je v rukách celého nutričného tímu, v ktorom významnú úlohu zohráva aj 

sestra. Podľa autorov McFarland, McFarlane (1997) vo väčšine prípadov sú očakávané 

výsledky pacienta dlhodobé, so zlepšením po niekoľkých mesiacoch. Napriek tomuto dlhému 

času sú ošetrovateľské intervencie prínosom pri uspokojovaní nutričných potrieb a 

v koordinácii aktivít nutričnej starostlivosti na ktorejkoľvek úrovni deficitu . 

Záver 

Výsledky výskumu nás vedú k záveru o efektívnosti použitia vybraných súborov 

klasifikačných systémov NIC a NOC pri nevyváženej výžive – menej ako je potreba tela. 

Použitie klasifikačného systému ošetrovateľských intervencií zvýšilo počet realizovaných 

a dokumentovaných ošetrovateľských činností v experimentálnej skupine oproti kontrolnej, 

ktorá pracovala rutinným spôsobom. Sestry nepokladali za dôležité zaznamenávanie všetkých 

činností, ktoré pre ovplyvnenie stavu výživy uskutočnili. Elektronické zaznamenávanie 

považujeme za reálnu možnosť v blízkej budúcnosti pre zjednodušenie dokumentovania 

ošetrovateľskej starostlivosti. Klasifikačný systém ošetrovateľských výsledkov nadväzuje na 

klasifikačný systém ošetrovateľských intervencií vzhľadom k tomu, že sa snaží zistiť či a do 

akej miery boli aplikované ošetrovateľské intervencie účinné. Výsledky opisujú stavy 

pacienta, ktoré sú riadené, pričom sa očakáva, že budú ovplyvnené intervenciami. 

Uvedomujeme si, že nie všetky výsledky sú rovnako dosiahnuteľné u všetkých pacientov a 

nemožno ich pripisovať iba ošetrovateľskej starostlivosti, pretože sestra zvyčajne pracuje v 

tíme. Aj vlastné telesné a duševné mechanizmy pacienta, účasť rodiny a prispievanie 

ostatných zdravotníckych pracovníkov treba v konečnom efekte brať do úvahy. Toto 

špeciálne platí pre riešenie problému s výživou, pri ktorom je nevyhnutná účasť viacerých 

odborníkov, tzv. nutričného tímu. 
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Súhrn 

Prevencia alergických ochorení je jedným z prioritných okruhov vedecko-výskumnej 

problematiky slovenského zdravotníctva. Príspevok prináša komplexný prehľad 

preventívnych opatrení vyplývajúcich z projektu Svetovej alergiologickej organizácie 

a Svetovej zdravotníckej organizácie zostavených podľa kritérií medicíny založenej na 

dôkazoch. Cieľom empirickej  časti práce bolo zistiť, ktorým faktorom v oblasti prevencie 

alergických ochorení je potrebné z pohľadu sestry venovať najväčšiu pozornosť a porovnať 

ich s odporúčaniami Svetovej alergiologickej organizácie a Svetovej zdravotníckej 

organizácie. Komparačnou analýzou 226 zdravých a 183 chorých detí sme zistili, že medzi 

najdôležitejšie rizikové faktory patrí genetická predispozícia a dĺžka výlučného dojčenia 

kratšia ako 4 mesiace. Riziko rozvoja alergie pri genetickej predispozícii stúpa s vekom 

dieťaťa. Počet alergických ochorení sa zvyšuje aj u detí žijúcich na vidieku. Hypoalergénna 

diéta dojčiacich matiek nie je protektívnym faktorom. 

Kľúčové slová: Prevencia – Alergia - Rizikové faktory – Dôkazy – Odporúčania. 

 

Úvod 

Výskyt alergických ochorení má výrazne stúpajúci trend. Vzostup alergických ochorení bol 

najväčší predovšetkým v 70 – 90 rokoch 20. storočia, kedy sa uvádzalo zdvojnásobenie 

prevalencie v priebehu jednej dekády. Výskyt alergických ochorení v detskom veku je 

zreteľne vyšší ako u dospelých. Nárast sa očakáva sa aj v ďalšom období, lebo rôznorodosť 

alergénov naďalej pribúda (Pohunek, 2003). Stúpa predovšetkým výskyt kožných 

a respiračných alergií (alergická nádcha a bronchiálna astma), ale závažným problémom je aj 

kontinuálny nárast prevalencie potravinovej alergie. Dôležitým zdravotníckym 

a ekonomickým problémom je profesionálna alergia (Hruškovič, 2004). Akýkoľvek klinický 

prejav alergie je vyjadrením systémového ochorenia s rizikom ďalšieho postihnutia. Zvláštnu 

pozornosť je potrebné venovať výskytu ekzému a alergickej nádchy, ktoré sú často zdrojom 

nových prípadov astmy (Špičák, 2006). Napriek tomu, že alergické ochorenia nie sú spájané 

s vysokou mortalitou, významne znižujú individuálne prežívanie kvality života (Hruškovič, 

2004). Táto skutočnosť vedie k snahe hľadať čo najefektívnejšie možnosti prevencie alergie 

(Špičák, 2006). Výsledky výskumných štúdií zameraných na hľadanie účinných 
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preventívnych stratégií boli spracované expertmi Pracovnej skupiny pre prevenciu alergie 

a alergickej astmy do spoločného konsenzu Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetovej 

alergiologickej organizácie na základe ich významnosti podľa kritérií medicíny založenej na 

dôkazoch (Johansson, Haahtela, 2004). Preventívne opatrenia navrhované v  projekte sú 

označené veľkým písmenom podľa ich významu a dokázateľnosti. Štúdiami najlepšie 

preukázanú účinnosť majú opatrenia označené písmenom A. Na druhej strane sú opatrenia, 

pre ktoré nie sú priame dôkazy, tie sú označené písmenom D. Jednotlivé opatrenia stanovené 

projektom sú označené škálou A, B, C, D podľa dostupnosti dôkazového materiálu 

(Johansson, Haahtela, 2004). 

Primárna prevencia u jedincov so zvýšeným rizikom alergie obsahuje nasledovné 

odporúčania (Johansson, Haahtela, 2004): 

• Vylúčiť aktívne i pasívne fajčenie (B). 

• Čo najviac znížiť množstvo vdychovaných alergénov roztočov, švábov a domácich 

zvierat (B). 

• Znížiť vlhkosť domáceho prostredia (C). 

• Znížiť znečistenie domáceho ovzdušia (C). 

• Výlučné dojčenie počas prvých 4 – 6 mesiacov (A). V tomto období nezavádzať 

žiadne nemliečne prípravky. V prípade nemožnosti dojčenia používať v priebehu 

prvých 4 mesiacov hypoalergénne mlieko označené formulou HA. 

• Pre tehotné a dojčiace ženy nie je odporučená žiadna diéta (A). 

• Vylúčiť senzibilizáciu v pracovnom prostredí (C). 

Primárna prevencia u jedincov s bežným rizikom alergie obsahuje nasledovné odporúčania: 

• Vylúčiť aktívne i pasívne fajčenie (B). 

• Výlučné dojčenie počas prvých 4 – 6 mesiacov (A). V tomto období nezavádzať 

žiadne nemliečne prípravky. V prípade nemožnosti dojčenia používať v priebehu 

prvých 4 mesiacov bežné mlieko určené pre dojčenskú výživu. 

• Pre tehotné a dojčiace ženy nie je odporučená žiadna diéta (A). 

Cieľ práce 

Cieľom práce bolo zistiť, ktorým faktorom v oblasti prevencie alergických ochorení je 

potrebné v primárnej prevencii venovať najväčšiu pozornosť a overiť, medzi ktorými faktormi 

a rozvojom alergie je signifikantý vzťah. Porovnať zistené údaje s odporúčaniami podľa 

kritérií medicíny založenej na dôkazoch zakotvenými v spoločnom projekte Svetovej 

zdravotníckej organizácie a Svetovej alergiologickej organizácie (Johansson, Haahtela, 2004). 
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Súbor, metodika 

Výskum bol realizovaný v okresoch Trenčín a Ilava. Výskumný súbor tvorilo 409 detí, z toho 

228 zdravých detí vo veku 0-15 rokov evidovaných v ambulanciách primárnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast a 183 alergických detí dispenzarizovaných v alergiologických 

ambulanciách. Vekový priemer zdravých detí bol 8,81 rokov. Vzorku zdravých detí tvorilo 

125 dievčat (55,3 %) a 101 chlapcov (44,7 %). Vekový priemer chorých detí bol 9,83 rokov. 

Vo vzorke chorých detí bolo 88 dievčat (48,1 %) a 95 chlapcov (51,9 %). Priemerný vek, 

v ktorom bola alergia diagnostikovaná bol 5,33 roka. Na zber údajov pre naplnenie cieľov 

výskumu sme použili pološtruktúrované dotazníky pre rodičov zdravých a alergických detí. 

Na spracovanie údajov sme z dôvodu získania maximálnej výpovednej hodnoty z dát zvolili 

použitie neparametrických testov, kedy v prípade porovnávania dvoch nezávislých 

premenných bol použitý neparametrický poradový Mannov -Whitneyov test. Vzhľadom na 

rôznorodosť dát a našu snahu získať z nich čo najviac informácií uvádzame v základných 

štatistických parametroch charakterizujúcich jednotlivé podsúbory (napr. zdravé deti verzus 

alergici) popri počtoch sledovaných jednotlivcov pre orientáciu aj aritmetický priemer. Za 

štatisticky významný výsledok testov bola považovaná hladina významnosti p nižšia ako 0,05 

(p<0,05) a menej. Nad touto hodnotou síce možno konštatovať prítomnosť rozdielov, avšak 

nedosahujúcich štatistickú významnosť. 

Výsledky, interpetácia 

Tabuľka 1 Základné parametre detí 

Zdravé deti Alergické deti Parameter 
n x n x 

p 

Pohlavie 226 1,553 183 1,475 0,176 
Vek 226 8,810 183 9,830 0,002 
Dieťa v poradí 226 1,717 183 1,585 0,142 
Alergia v rodine 226 1,624 183 1,388 <0,001 

Legenda: n- počet jedincov, x- aritmetický priemer, p- štatistická významnosť výsledku testu (Mann-
Whitney) 

Pohlavie ani poradie dieťaťa v rodine nemali k rozvoju alergie signifikantný vzťah. Zistili 

sme signifikantný vzťah medzi výskytom alergie a vekom. Ukázalo sa, že výskyt alergie 

štatisticky významne rastie s vekom dieťaťa (p= 0,002). Výsledky Európskej multicentrickej 

štúdie, ktorá skúmala vplyv roztočov na atopické deti vo veku 5 – 7 rokov skutočne 

naznačuje, že k senzibilizácii môže dochádzať aj vo vyššom veku (Arshad, 2002). 

Genetická predispozícia je uvádzaná ako významný faktor podmieňujúci vznik 

hypersenzitívnych reakcií 1. typu. Vplyv genetickej dispozície je potvrdený viacerými 

klinickými štúdiami. Dokázalo sa, že produkcia špecifických protilátok triedy IgE je v úzkom 
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vzťahu k určitým HLA-antigénom, resp. k HLA-haplotypom. Mechanizmus, ktorý vysvetľuje 

existenciu takéhoto vzťahu, vychádza z procesu prezentácie alergénu HLA-molekulami. 

V ďalšom kroku dochádza k aktivácii TH2 lymfocytov, tie následne uvoľňujú IL-4, IL-13, IL-

5, ktoré podporujú predovšetkým IgE protilátkovú imunitnú odpoveď na alergén, ktorý 

reakciu vyvolal (Fazekašová, 2000; Salát, 2004; Pružinec, 2005). Vo fínskej štúdii skúmali 

Jaakola et al. (2002) 521 astmatikov a 932 kontrolných detí a zistili, že najsilnejším 

prediktívnym faktorom pre rozvoj astmy u detí je astma rodičov. Genetická predispozícia 

alergie sa ukázala aj v našom výskume ako štatisticky významná s výsledkom p = 0,001. 

Odporúčania vyplývajúce z kritérií medicíny založenej na dôkazoch (Johansson, Haahtela, 

2004) sa rozdeľujú podľa rizika vyplývajúceho z genetickej predispozície alergie. 

Tabuľka 2 Vplyv životných podmienok na sledované deti 

Zdravé deti Alergické deti Parameter 
n x n x 

p 

Bydlisko 226 1,208 183 1,355 0,010 
Poloha bytu 226 2,314 183 2,426 0,446 
Vlhkosť 226 1,899 183 1,842 0,340 
Koberce 226 1,956 183 1,929 0,641 
Záclony 226 1,305 183 1,437 0,022 
Závesy 226 1,858 183 1,913 0,346 
Čalúnenie 226 1,558 183 1,530 0,633 

Legenda: n- počet jedincov, x- aritmetický priemer, p- štatistická významnosť výsledku testu 
(Mann-Whitney) 
K epidemiologickým faktorom, ktoré sme skúmali, patrilo bydlisko respondentov. Zistili sme, 

že paradoxne na dedine bývalo viac alergických detí, a to 35,5% oproti 20,8% zdravých detí. 

V odporúčaniach vyplývajúcich z kritérií medicíny založenej na dôkazoch  sa uvádza, že je 

dôležité čo najviac znížiť množstvo vdychovaných alergénov roztočov, švábov a domácich 

zvierat (B), znížiť vlhkosť domáceho prostredia (C) a znížiť znečistenie domáceho ovzdušia 

(C). Skúmali sme externé aj interné podmienky obydlia. Medzi prašnosťou bydliska v meste 

a na dedine respondenti neuvádzali významnejšie rozdiely. Väčšina respondentov, až 58 % 

hodnotila prostredie svojho bydliska ako prašné, znečistené frekventovanou cestnou 

komunikáciou a blízkym závodom. Miesto bydliska sa ukázalo ako významný 

signifikantný faktor (p=0,01). V súvislosti s výsledkami nášho výskumu to môže súvisieť so 

zmenami klímy a zvýšeným množstvom vzdušných alergénov, predovšetkým peľov. 

Senzibilizácia na peľové alergény sa v mnohých častiach Európy v priebehu posledných troch 

dekádach takmer zdvojnásobila, najmä u mladých ľudí (SZÚ ČR, 2008). Podľa štúdie Remes 

et al. (2001) vysoké dávky peľu brezy v prvom roku života významne zvýšili výskyt alergie 
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na tento peľ u sledovaných detí. Na vidieku je voči peľovým alergénom zvýšená expozícia. 

Ak zoberieme do úvahy vplyv ďalších rizikových faktorov vyplývajúcich z „westernizácie“ 

životného štýlu a faktorov vnútorného prostredia, môžeme do určitej miery objasniť zvýšený 

výskyt alergie u detí žijúcich na dedine v našej vzorke. Vzhľadom na to, že človek pobýva až 

90 % dennej doby v uzatvorených priestoroch (byty, pracoviská, školy), nadobúda zo 

zdravotného hľadiska dominantný význam ovzdušie vnútorných priestorov (SZÚ SR, 2009). 

Výskumy dokazujú, že existuje kauzálny vzťah medzi výskytom alergií a zlou kvalitou 

vnútorného ovzdušia, na ktorej sa podieľajú najmä splodiny horenia, vysoká vlhkosť a s ňou 

súvisiaci vyšší výskyt plesní a roztočov (Bibi et al., 2002). V súvislosti s faktormi vnútorného 

prostredia sme skúmali hodnotenie vlhkosti bydliska, prítomnosť kobercov, závesov a záclon. 

Signifikantnosť sa však potvrdila iba v prípade záclon (p = 0,22), a to takým spôsobom, že 

zdravé deti (69,5 %) mali paradoxne viac záclon a závesov v domácnostiach ako choré deti 

(56,3 %). Keďže v našom súbore sme mali najviac peľových alergikov, predpokladáme, že 

záclony pôsobia na oknách ako sieťky a tvoria akúsi ochrannú bariéru voči peľovým 

alergénom. Väčšina respondentov hodnotila svoj byt ako suchý, až 87,3 %. Zariadenie 

kobercami je v moderných domácnostiach minimálne, preto v súvislosti s týmito faktormi 

v našom súbore nevyšli signifikantné rozdiely. Výskum však potvrdil, že alergické deti mali 

doma viac kobercov a čalúneného nábytku ako zdravé deti a rodičia alergických detí častejšie 

hodnotili svoj byt ako vlhký. 

Tabuľka 3 Vplyv nutričných parametrov na deti 

Zdravé deti Alergické deti Parameter 
n x n x 

p 

Dojčenie 226 4,580 183 3,945 0,003 
Dokrmovanie 226 5,340 183 4,378 0,004 
Hypoalergénna strava 
dojč. matiek 

226 1,626 181 1,702 0,155 

Legenda: n- počet jedincov, x- aritmetický priemer, p- štatistická významnosť výsledku testu (Mann-
Whitney) 

Potvrdilo sa, že dĺžka výlučného dojčenia je signifikantným faktorom v ochrane pred 

vznikom alergie. Počet dojčených detí bol v oboch sledovaných skupinách približne rovnaký, 

v skupine zdravých detí bolo dojčených takmer 87 % detí a v skupine alergických detí to bolo 

85 %. Ukázalo sa, že v prípade rozvoja alergického ochorenia môže významnú úlohu 

zohrávať dĺžka výlučného dojčenia. Alergické deti boli výlučne dojčené kratšie ako zdravé 

deti. Z celkového počtu dojčených zdravých detí ich bolo výlučne dojčených 6 mesiacov až 

takmer 45 %, zo súboru alergických detí to bolo len 20 %. Priemerná dĺžka výlučného 

dojčenia zdravých detí bola 3,58 mesiaca a chorých detí 2,95 mesiaca. Viaceré súčasné štúdie 
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poukazujú na fakt, že výlučné dojčenie po dobu minimálne 4-6 mesiacov chráni pred 

rozvojom alergických ochorení (Bener et al., 2007; Høst et al., 2008). Dojčenie je odporúčané 

pre všetky deti bez ohľadu na genetickú predispozíciu alergie (Høst et al., 2008). V súvislosti 

s pôsobením nutričných faktorov sme zisťovali čas zaradenia náhradných mliečnych formúl. 

V súbore zdravých detí až 75 detí (33,2 %) nebolo potrebné dokrmovať náhradnými 

mliečnymi formulami. V súbore alergických detí to bolo 16,9 % detí. V štúdii A. Benera et al. 

(2007) bolo dokázané, že astma, pískavé dýchanie, alergická nádcha a ekzém boli menej časté 

u detí výlučne dojčených v porovnaní s dojčenými deťmi, ktoré boli súčasne dokrmované 

formulami. O životospráve matky počas dojčenia existuje množstvo mýtov. Dodržiavanie 

hypoalergénnej diéty počas dojčenia nie je odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou  

ani Svetovou alergiologickou organizáciou keďže priama súvislosť medzi stravou matky 

počas dojčenia a rozvojom alergického ochorenia nebola potvrdená (Johansson; Haahtela, 

2004). Náš výskum taktiež potvrdil, že hypoalergénna strava dojčiacich matiek nemá 

významnejší vplyv na rozvoj alergie. 

Záver 

Reakciou na záťaž, ktorú prinášajú alergické ochorenia pre jednotlivca i spoločnosť je 

nepretržité hľadanie preventívnych opatrení, ktoré by zabránili senzibilizácii i zhoršovaniu 

klinického prejavu alergie. Univerzálna cesta prevencie vzniku alergického ochorenia, ktorá 

by bola účinná pre každého jedinca zatiaľ neexistuje. Súborom správne nastavených 

preventívnych opatrení však možno riziko rozvoja alergie znižovať alebo aspoň pribrzdiť 

(Špičák, 2006). 

Základnými praktickými odporúčaniami pre primárnu prevenciu alergie a alergickej astmy sú: 

• určenie rizika alergie, 

• vyvážená, energeticky a biologicky výdatná výživa matky v gravidite a počas laktácie, 

• hypoalergénnu diétu počas dojčenia nedodržiavať (eliminačná diéta sa odporúča len 

matkám s potravinovou alergiou), 

• dojčiť dieťa výlučne minimálne 4 mesiace bez ohľadu na genetickú predispozíciu, 

• skúmať kvalitu vnútorného ovzdušia v panelových bytoch a rodinných domoch so 

zameraním na zdravotný stav bývajúcich, hlavne detí, 

• podporovať výstavbu „zdravých“ budov, ktoré redukujú príležitosť vzniku ochorení 

súvisiacich s pobytom v budove, alergických reakcií, astmatických záchvatov 

zapríčinených chemickými látkami, peľmi, plesňami, roztočmi, prachom a inými 

škodlivinami. 



225 

V Európskej únii prevalencia a závažnosť alergických ochorení významnou mierou zasahuje 

do zdravotníckeho systému, ale i do spoločnosti ako takej, čo vedie k vytvoreniu 

programových zmien v tomto systéme. Ideálnym príkladom je Fínsky preventívny program na 

roky 2008-2018, ktorý je zameraný na znižovanie ekonomických nákladov potrebných na 

liečbu alergie. Je systematický, komplexný a zameraný celospoločensky (Haahtela, 2008). 

Hlavné ciele preventívnych opatrení sú: 

• predchádzať senzibilizácii a vývoju alergických príznakov, 

• včas rozpoznať alergický zápal, 

• zvýšiť toleranciu voči alergénom, 

• liečiť zápal bezodkladne, 

• používať systém selfmonitoringu a selfmanažmentu podľa vytvoreného osobného 

plánu, 

• využívať interdisciplinárnu a medzirezortnú spoluprácu. 
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Súhrn 

Cieľom výskumu bolo preskúmať socioekonomické a psychologické prediktory kvality života 

pacientov s ischemickou chorobou srdca (ICHS). Longitudinálneho výskumu sa zúčastnilo 

399 pacientov s diagnostikovanou ICHS (vek 55.9±7.2, 31.9 žien). Na meranie syndrómu 

vyčerpania bolo použité „Maastricht Interview for vital exhaustion”, dotazník psychickej 

pohody GHQ 28 na určenie symptómov depresie a úzkosti, dotazník SF 36 ako škála kvality 

života, dotazník DS14 na určenie Typu D osobnosti. Funkčný stav bol stanovený ejekčnou 

frakciou. Štatisticky boli výsledky spracované analýzou rozptylu a regresnými modelmi. Ako 

významné prediktory kvality života sa ukázala hladina depresívnych a a úzkostných 

smyptómov (95%CI=-5.02;-0.07) a syndróm vyčerpania (95%CI=-0.70;-0.07). Boli tiež 

zistené socioekonomické rozdiely v syndróme vyčerpania a  depresie, nízke vzdelanie bolo 

spojené s vyššími hladinami v týchto premenných. Výsledky ukázali tiež rodové rozdiely 

v syndróme vyčerpania, ženy mali v priemere vyššiu úroveň syndrómu vyčerpania 

v porovnaní s mužmi (95%CI%=1.24-3.25). Psychosociálne faktory (syndróm vyčerpania, 

depresia a úzkosť) sa teda ukázali ako významné prediktory kvality života pacientov s ICHS. 

Niektoré intervenčné programy zamerané na kvalitu života pacientov v zahraničí už v sebe  

zahŕňajú aj stratégie zamerané na redukciu týchto faktorov, u nás sú takéto intervencie skôr 

zriedkavosťou, hoci ich prínos pre pacientov je významný. 

Kľúčové slová: Ischemická choroba srdca - Syndróm vyčerpania - Kvalita života. 

 

Úvod 

Kvalita života sa v súčasnosti začína považovať za dôležitý výstupný ukazovateľ v kontexte 

ischemickej choroby srdca (ICHS), jedným z dôvodov pre tento trend je fakt, že terapeutické 

postupy sa v priebehu uplynulých desaťročí výrazne zdokonalili a tým sa výrazne zvýšila 

dĺžka prežitia pri ochorení, čo umožnilo zamerať sa aj na kvalitatívny aspekt života so 

srdcovou chorobou (Höfer et al. 2006). Ďalším dôvodom je však aj signifikantný vplyv 

kvality života na mortalitu a morbiditu. Viaceré výskumné štúdie dokazujú, že kvalita života 

predikuje z dlhodobého hľadiska  mortalitu u pacientov s ischemickou chorobou srdca 
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(Spertus et al. 2002, Shephard, Franklin 2001), takisto mortalitu po chirurgickom zásahu, a to 

predovšetkým u starších pacientov (Ho et al. 2005), a rovnako tiež mortalitu po invazívnom 

koronárnom zákroku- angioplastike (Lenzen et al. 2007). Napriek istým rozporom pri 

presnom definovaní tohto pojmu, predstavuje kvalita života klinicky relevantný konštrukt 

predikujúci množstvo zdravotných ukazovateľov, a môže byť použitá ako faktor hodnotiaci 

vplyv ochorenia na život pacienta, rovnako ako efektivitu intervencií. 

Väčšina štúdií sa v súčasnosti sústreďuje na kvalitu života po invazívnych koronárnych 

zákrokoch, ako je koronárny bypass alebo angioplastika - po týchto zákrokoch sa  zvyčajne 

kvalita života pacienta významne zlepší vo všetkých aspektoch (Rothenhausler et al., 2005). 

Napriek tomu zostáva istá skupina pacientov u ktorých sa kvalita života po zákroku zhorší, 

alebo zostáva nezmenená (Failde, Soto 2006). Z tohto hľadiska je dôležité identifikovať 

možné prediktory zhoršujúce, alebo naopak zlepšujúce kvalitu života. Vzťah medzi kvalitou 

života a ischemickou chorobou srdca nie je jednostranný- s najväčšou pravdepodobnosťou 

medzi nimi existujú významné obojstranné interakcie, a tak kvalita života môže byť u 

ischemickej chorobe srdca považovaná za rizikový faktor rovnako ako za výsledný 

ukazovateľ účinnosti intervencií (Mathisen 2007). 

Psychosociálnym faktorom sa v kontexte ischemickej choroby srdca venuje menej pozornosti, 

sú to však faktory významne ovplyvňujúce nielen kvalitu života, zvládanie ochorenia, 

a spoluprácu pacienta s lekárom, ale vstupujú aj do procesu etiopatogenézy a prognózy 

ochorenia. Psychologickým faktorom, ktorému sa v odbornej literatúre v tomto kontexte 

venuje najväčšia pozornosť je depresia; ide o faktor ktorý sa považuje jednak za rizikový 

z hľadiska etiopatogenézy ochorenia,  jednak za následok ICHS, najmä z dôvodu že vysoké 

percento pacientov po infarkte myokardu trpí miernou až klinicky závažnou depresiou 

(Buerki, Adler 2005; Ruo et al. 2003). 

Syndróm vyčerpania (vital exhaustion - stav typický mimoriadnou únavou, stratou energie, 

pocitmi vyčerpanosti nesúvisiacimi s fyzickou námahou) sa považuje za nezávislý rizikový 

faktor prvého infarktu myokardu (Schuitemaker et al. 2004), faktor spojený s vyšším rizikom 

vzniku ICHS a vyššou celkovou mortalitou a morbiditou (Prescott et al. 2003), takisto faktor 

zhoršujúci prognózu ochorenia u pacientov po prvom infarkte myokardu, resp. 

s diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca (Appels 2006). 

Z osobnostných faktorov sa ako o relevantnej charakteristike uvažovalo v minulosti najmä o 

A-type správania (charakteristický mimoriadnou ambicióznosťou, ctižiadostivosťou, zlým 

zvládaním časového stresu), v súčasnosti sa však hovorí skôr o jednom z komponentov A-

typu, a to o hostilite. Viaceré štúdie priniesli dôkazy o súvislosti hostility s vyššou celkovou 
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a kardiovaskulárnou mortalitou, a z vyšším výskytom rizikových faktorov životného štýlu, 

najmä fajčením (Boyle et al. 2004). Pozornosť sa venuje tiež D-typu osobnosti, ktorý je 

typický potláčaním negatívnych emócií a inhibíciou v sociálnych vzťahoch, predpokladá sa 

jeho významný súvis kvalitou života a prognózou ICHS (Denollet, 2005). Signifikantnú úlohu 

zohráva pravdepodobne úroveň prežívaného stresu a spôsoby jeho zvládania (Krantz & 

McCeney 2002, Shephard et al. 2001). 

Je dôležité poznamenať, že psychologické faktory nepôsobia ako nezávislé  rizikové faktory 

ICHS, ale v interakcii s ostatnými rizikovými faktormi. Negatívne emocionálne prežívanie 

(úzkosť, hostilita, depresia) sa vyskytuje súbežne s rizikovými faktormi životného štýlu, 

a takisto s negatívnymi fyziologickými zmenami priamo prepojenými s etiopatogenetickými 

mechanizmami pri ICHS. 

Zo sociálnych faktorov zohráva významnú úlohu najmä socioekonomický status (SES)- 

vzdelanie, príjem, zamestnanie, ale takisto aj sociálna opora. Vo viacerých štúdiách sa 

preukázalo že nižšia úroveň vzdelania, príjmu súvisí s významne vyšším výskytom rizikových 

faktorov, vyššou morbiditou a mortalitou, tak celkovou, ako aj kardiovaskulárnou 

(Karlamangla et al. 2005; Yarnell et al. 2005). Menej výskumnej pozornosti sa dosiaľ 

venovalo vplyvu SES na kvalitu života. 

Cieľ výskumu 

Cieľom výskumnej štúdie bolo analyzovať socioekonomické a psychologické faktory 

ovplyvňujúce kvalitu života u pacientov s ischemickou chorobou srdca. 

Metódy 

Výskumnej štúdie sa zúčastnilo 399 pacientov s diagnostikovanou ischemickou chorobou 

srdca odporučených na koronarografické vyšetrenie, zber dát formou štrukturovaného 

rozhovoru s pacientmi prebiehal na oddelení invazívnej kardiológie. Priemerný vek bol 

pacientov bol 55.9 ± 7.2, z celkového počtu pacientov tretina boli ženy. 

Zber dát v rámci longitudinálneho výskumného designu prebiehal v rokoch 2004 až 2008, 

pacienti boli vyšetrovaní vo viacerých časových bodoch- v čase koronarografie, a následne s 

časovým odstupom 1 roku. Súhlas s výskumným projektom bol poskytnutý etickou komisiou 

príslušného nemocničného zariadenia a všetci pacienti pred zaradením do štúdie podpísali 

informovaný súhlas. 

Na diagnostikovanie syndrómu vyčerpania bolo použité Maastricht Interview for Vital 

Exhaustion- ide o metodiku administrovanú formou individuálneho štruktúrovaného 

rozhovoru s pacientom (Meesters & Appels 1996). Takisto sme využili dotazník  kvality 

života SF-36 (Ware et al. 1994) ktorý poskytuje sumárne skóre v fyzickej a psychickej 
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dimenzii kvality života, a dotazník psychickej pohody GHQ 28- General Health 

Questionnaire (Goldberg & Hillier 1979) zisťujúci symptómy depresie a úzkosti. Typ D 

osobnosti bol meraný dotazníkom DS14 (Denolet 2005). Socioekonomický status bol 

stanovený na základe úrovne vzdelania. Funkčný stav bol zisťovaný kardiologickým 

vyšetrením a vyjadrený hodnotou ejekčnej frakcie, resp. hodnotením na škále NYHA (New 

York Heart Association classification-  klasifikácia symptómov sťaženého dýchania) a škále 

CCS (Canadian Cardiovascular Society classification- posudzovanie závažnosti anginálnych 

bolestí). 

Výsledky boli štatisticky analyzované analýzou rozptylu (ANOVA a následné Sheffeho post 

hoc testy), logistická regresia, a na stanovenie prediktorov kvality života bol využitý lineárny 

regresný model s vekom, rodom, funkčným stavom ako potenciálne intervenujúcimi 

premennými, syndrómom vyčerpania, vzdelaním, typom D osobnosti a symptómami depresie 

a úzkosti ako predpokladanými prediktormi, a kvalitou života ako závislou premennou. Ako 

predpokladané prediktory a nezávislé premenné boli použité namerané hladiny faktorov 

v časovom bode T1 (koronarografia), ako výsledná závislá premenná bola použitá zistená 

kvalita života v bode T2 (kontroly s časovým odstupom). 

Výsledky a interpretácia 

Na základe výsledkov lineárneho regresného modelu (Tabuľka 1) je možné konštatovať, že 

z longitudinálneho hľadiska boli najvýznamnejšími prediktormi kvality života hladina 

depresívnych a úzkostných symptómov (výsledky dotazníka GHQ) a syndróm vyčerpania. 

Socioekonomický status (vzdelanie) a osobnostné faktory (Typ D osobnosti) sa v dlhodobom 

hľadisku neukázali ako významné prediktory kvality života. Tieto výsledky je potrebné 

interpretovať v kontexte zistení viacerých doterajších výskumov v danej oblasti 

poukazujúcich na fakt, že socioekonomický status ovplyvňuje kvalitu života skôr nepriamo, 

a príčinný mechanizmus je sprostredkovaný cez viacero faktorov (Steptoe, Marmot 2002, 

Kuper et al 2002). 
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Tab. 1 Výsledky lineárneho regresného modelu- prediktory kvality života pacientov s ischemickou 

chorobou srdca. 

 

 

Fyzický komponent kvality 

života 

Psychický komponent 

kvality života 

 β 95% CI β 95% CI 

Vek - 0.01 (-0.57 ; 0.49) - 0.07 (-0.49 ; 0.46) 

Rod 0.04 (-9.55 ; 14.52)  0.06 (-7.50 ; 13.92) 

Funkčný stav - 0.08 (-0.53 ; 0.24) - 0.04 (-0.43 ; 0.29) 

Vzdelanie 0.12 (-2.93 ; 9.49) 0.03 (-4.00 ; 6.54) 

GHQ- depresia, úzkosť - 0.35*** (-0.95 ; -0.13)** - 0.36** (-5.02 ; -0.07)* 

Syndróm vyčerpania - 0.08 (-0.57 ; 0.27) - 0.19** (-0.70 ; -0.07)* 

Typ D osobnosti 0.13 (-2.96 ; 12.05) 0.04 (-6.26 ; 8.56) 

Celková vysvetlená 

variancia 

 

21.4% 

 

29.7% 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, štatisticky významné výsledky sú zvýraznené 

Vyššie uvedený predpoklad potvrdzujú výsledky analýzy rozptylu, kde boli zistené významné 

socioekonomické rozdiely v syndróme vyčerpania a výskyte symptómov depresie a úzkosti 

(Graf 1, Tabuľka 2). V skupine pacientov s nízkym socioekonomickým statusom bola zistená 

významne nižšia úroveň kvality života, vyšší výskyt symptómov úzkosti a depresie, a vyššia 

pravdepodobnosť výskytu syndrómu vyčerpania v porovnaní s pacientmi s vyšším vzdelaním. 

Graf 1 znázorňuje socioekonomické rozdiely v prípade syndrómu vyčerpania a symptómov 

depresie a úzkosti - čím nižšie vzdelanie, tým horšie výsledky v týchto dvoch faktoroch- 

rozdiely sú ale štatisticky významné len medzi skupinou so ZŠ vzdelaním a VŠ vzdelaním, 

a skupinou so ZŠ vzdelaním a SŠ vzdelaním. Skupiny so stredoškolským vzdelaním 

a vysokoškolským vzdelaním sa navzájom medzi sebou nelíšili štatisticky významne. 

Boli tiež zistené významné rodové rozdiely v jednom zo skúmaných faktorov - v syndróme 

vyčerpania. Ženy vykazovali významne vyššie hladiny syndrómu vyčerpania v porovnaní 

s mužmi. Graf 2 ilustruje priemerné hodnoty v syndróme vyčerpania u mužov a žien. Je 

potrebné poukázať na fakt, že diagnostické cut-off skóre identifikujúce syndróm vyčerpania 

v prípade danej metodiky je 17 bodov- priemerné hodnoty syndrómu vyčerpania boli teda 

v celej výskumnej skupine vysoké. Výsledky logistickej regresie poukazujú na 2-krát väčšie 

riziko výskytu syndrómu vyčerpania medzi ženami v porovnaní s mužmi (Tabuľka 3). 
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Graf 1 Priemerné hodnoty syndrómu vyčerpania , depresie a úzkosti  v jednotlivých vzdelanostných 

skupinách. 

Tab. 2 Výsledky analýzy rozptylu- syndróm vyčerpania a symptómy depresie a úzkosti. 

 

 

 

 

* p≤0.05 *** p≤0.001 

 

 
Graf 2 Priemerné hodnoty syndrómu vyčerpania u mužov a žien. 

 
Tab. 1 Výsledky logistickej regresie - rodové rozdiely v syndróme vyčerpania. 

 

 

 

* p≤0.05 

 Vyčerpanie                     Úzkosť a depresia             

ANOVA F= 7.76 *** F= 8.45 *** 

Schefe post hoc tes 1sk.- 2sk.*, 1sk.-3sk * 1sk.- 2sk.*, 1sk.-3sk.* 

Logistická regresia OR (95% CI)                

muži 1.00 

ženy 2.10* (1.24-3.25) 
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Na záver teda môžeme konštatovať existenciu významných socioekonomických rozdielov v 

kvalite života pacientov a vo výskyte psychologických faktorov prispievajúcich k horšej 

prognóze ICHS, a takisto zásadný význam psychosociálnych prediktorov kvality života - 

ktorý poukazuje na potreba integratívneho prístupu v rehabilitácii u pacientov s ICHS. Najmä 

v súvislosti s výsledkami niektorých výskumov potvrdzujúcich že kvalita života je často vo 

väčšej miere ovplyvnená subjektívnejšími psychologickými faktormi, než objektívnymi 

medicínskymi ukazovateľmi (Höfer et al. 2006, Ruo et al. 2003), je súvis medzi kvalitou 

života a psychosociálnymi faktormi dôležitým poznatkom, ktorý je potrebné využiť aj v rámci 

intervenčných programov zameraných na zlepšenie kvality života pacientov s ICHS. 

Záver 

Psychosociálne faktory (vitálna exhauscia, depresia) výrazným spôsobom ovplyvňujú kvalitu 

života pacientov s chronickým ochorením. Intervenčné programy zamerané na zlepšovanie 

kvality života pacientov s chronickou chorobou by mali obsahovať ako svoju nevyhnutnú 

súčasť aj metódy pozitívneho ovplyvňovania psychosociálnych rizikových faktorov. 

Pozitívny vplyv stratégií zameraných na zvládanie syndrómu vyčerpania a depresie 

u pacientov s ICHS bol už v niektorých štúdiách preukázaný (Appels et al. 2006). U nás sú 

takéto intervencie skôr zriedkavosťou, hoci ich prínos pre pacientov je významný. 

Zoznam bibliografických odkazov 

APPELS, A., VAN ELDEREN, T., BÄR, F. 2006. Effects of a behavioural intervention on 

quality of life and related variables in angioplasty patients: Results of the EXhaustion 

Intervention Trial, Journal of Psychosomatic Research, 2006, vol.61, no.1, p. 1–7. 

BOYLE, S. H., WILLIAMS, R. B., MARK, D. B. et al. 2004. Hostility as a predictor of 

survival in patients with coronary artery disease, Psychosomatic medicine 2004, vol. 66, no.5, 

p.629-632. 

BUERKI, S., ADLER, R.H. 2005. Negative affect states and cardiovascular disorders: a 

review and the proposal of a unifying biopsychosocial concept, General Hospital Psychiatry, 

2005, vol.27, no.3, p.180–188. 

DENOLLET, J. 2005. DS14: Standard Assessment of Negative Affectivity, Social Inhibition, 

and Type D Personality, Psychosomatic Medicine 2005, vol.67, no.1, p.89–97. 

FAILDE, I. I., SOTO, M. M. 2006. Changes in health related quality of life 3 months after an 

acute coronary syndrome, BMC Public Health, 2006, vol.6, no.18. 

GOLDBERG, D. P., HILIER, V. F.1979. A scaled version of the General Health 

Questionnaire, Psychological Medicine, 1979, vol.9, no.1,p. 139-145. 



234 

HO, P. M., MASOUDI, F. A., PETERSON, P. N. et al. 2005. Health-related quality of life 

predicts mortality in older but not younger patients following cardiac surgery, American 

Journal of Geriatric Cardiology, 2005, vol.14, p.4, p.176-182. 

HÖFER, S., DOERING, S., RUMPOLD, G. et al. 2006. Determinants of health-related 

quality of life in patients with coronary artery disease, European Journal of Cardiovascular 

Prevention and  Rehabilitation, 2006, vol.13, no.3, p.398-406. 

KARLAMANGLA, A. S., SINGER, B. H., WILLIAMS, D. R. et al. 20058. Impact of 

socioeconomic status on longitudinal accumulation of cardiovascular risk in young adults: the 

CARDIA Study, Social Science & Medicine, 2005, vol.60,no.5., p.999–1015. 

KRANTZ, M. S., MCCENEY, M. K. 2002. Effects of psychological and social factors on 

organic disease: A Critical Assessment of Research on Coronary Heart Disease, Annual 

Review of Psychology, 2002, vol.53, p.3, p.341–369. 

KUPER H., MARMOT M., HEMINGWAY H. Systematic review of prospective cohort 

studies of psychosocial factors in the etiology and prognosis of coronary heart disease, 

Semininars in Vascular Medicine, 2002, vol.2, no.3, p.267-314. 

LENZEN, M. J., SCHOLTE, O. P., REIMER, W. J. M. et al. 2007. The additional value of 

patient-reported health status in predicting 1-year mortality after invasive coronary 

procedures: a report from the Euro Heart Survey on Coronary Revascularisation, Heart, 2007, 

vol.3, no.3, p.339–344. 

MATHISEN, L., ANDERSEN, M. H., VEENSTRA, M. et al. 2007. Quality of life can both 

influence and be an outcome of general health perceptions after heart surgery, Health and 

Quality of life Life Outcomes, 2007; vol.5.no.27, doi:10.1186/1477-7525-5-27. 

MEESTERS, C., APPELS, A. 1996. An interview to measure vital exhaustion I. 

Development and comparison with the Maastricht questionnaire, Psychology & Health, 1996, 

vol.11, no.4, p.557-571. 

PRESCOTT, E., HOLST, C., GRONBAEK, M. et al. 2003. Vital exhaustion as a risk factor 

for ischaemic heart disease and all-cause mortality in a community sample: A prospective 

study of 4084 men and 5479 women in the Copenhagen City Heart Study, International 

Journal of Epidemiology, 2003, vol.32, no.6, p.990–997. 

ROTHENHAUSLER, H. B., GRIESER, B., NOLLERT, G. et al. 20058. Psychiatric and 

psychosocial outcome of cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: a prospective 12- 

month follow-up study, Gen Hosp Psychiatry 2005; vol.27, no.1, p.18-28. 

RUO, B., RUMSFELD, J. S., HLATKY, M. A. et al. 2003. Depressive symptoms and Health 

Related Quality of Life, JAMA 2003, vol. 290, no. 2, p. 215-221. 



235 

SCHUITEMAKER, G. E., DINANT, G. J., VAN DER POL, G. A. et al. 2004. Assessment of 

vital exhaustion and identification of subjects at increased risk of myocardial infarction in 

general practice, Psychosomatics, 2004, vol.45, no.5, p.414–418. 

SHEPHARD, R. J., FRANKLIN, B. 2001. Changes in the Quality of Life: A Major Goal of 

Cardiac Rehabilitation, Journal of Cardiopulminary Rehabilitation and Prevention, 2001, 

21(4),189-200. 

SPERTUS, J. A., JONES, P., MCDONELL, M. et al. 2002. Health status predicts long-term 

outcome in outpatients with coronary disease, Circulation, 2002, vol.106, no.1, p.43-49. 

STEPTOE, A., MARMOT, M. 20023. The role of psychobiological pathways in socio-

economic inequalities in cardiovascular disease risk, European Heart Journal, 2002, vol.23, 

no.1, p.13-25. 

WARE, J. E., KOSINSKI, M., KELLER, S. D. 1994. SF-36 Physical and mental summary 

scales: a user’s manual.1994. Boston: The Health Institute. 

YARNELL, J., YU, S., MCCRUM, E. et al. 2005. Education, socioeconomic and lifestyle 

factors, and risk of coronary heart disease: the PRIME Study, International Journal of 

Epidemiology, 2005, vol.34, no.2, p.268–275. 

Kontaktné adresa autora  

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 

Ústav nelekárskych študijných programov 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Malá hora 5, Martin, 036 01 

Slovenská republika 

zuzanaskodova@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 

ÚČINNOST PRIMÁRNÍ PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Z POHLEDU 

ZÁVISLÝCH A PROTIDROGOVÝCH ODBORNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI 

Jiří Svoboda, Linda Dvořáková 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra veřejného a 

sociálního zdravotnictví, ČR. 

 

Souhrn 

Cíl práce: Cílem autorů práce bylo informovat o vnímání účinnosti primární prevence 

drogových závislostí jednotlivými cílovými skupinami výzkumu; poukázat na aspekty, které 

se v oblasti primární prevence jeví jako účinné. 

Soubor, metodika: Výzkumný soubor tvořilo 40 drogově závislých a 31 odborníků z oblasti 

protidrogové prevence. Práce využívá kvalitativního přístupu k řešení problému pomocí 

metody fenomenologického zkoumání. 

Výsledky a interpretace: Výstupy výzkumu poukázaly na praktickou absenci erudované 

evaluace účinnosti primární prevence a podfinancování preventivních aktivit. Jako vhodné se 

potvrdily programy široce koncipované, zaměřené na sociální dovednosti. Závislí respondenti 

opakovaně zdůrazňovali přínos většího zapojení bývalých uživatelů do primárně 

preventivních aktivit. Dále se ukazuje, že primární prevence drogových závislostí stále nemá 

dostatečný časový předstih před vlastním rizikovým chováním. 

Klíčová slova: Drogy – Primární prevence – Účinnost – Monitoring. 

 

Úvod 

Užívání návykových látek je komplexní jev s celou řadou vzájemně se ovlivňujících rizik. 

Jeden z cílů deklarace „Zdraví 21“ lze vztáhnout i na drogovou problematiku. Jedná se o cíl 

číslo 4 – Zdraví mladých. Záměrem je vytvořit zdravější podmínky tak, aby do roku 2020 

mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svoji roli ve společnosti. Konkrétní cíle a 

požadavky jsou vyjmenovány v dílčím úkolu č. 4. 3. – „Podstatně snížit podíl mladých lidí, 

kteří se podílejí na zdraví škodlivých formách chování, ke kterým patří konzumace drog, 

tabáku a alkoholu. (16)“ Dle šetření ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs) má mládež v České republice větší sklony k rizikovému chování, než její 

vrstevníci v Evropě (1, 5). 

Programy primárně preventivního působení jsou ve školství řešeny aplikací a naplňováním 

Minimálně preventivního program. Tento je zpracován na jeden školní rok školním 

metodikem prevence a podléhá kontrole České školní inspekce. Minimální preventivní 
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program je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní 

rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy (12, 15). 

Cílem efektivní primární prevence je zejména předejít užívání návykových látek včetně 

alkoholu a tabáku, oddálit setkání s návykovými látkami do co nejpozdějšího věku a snížit či 

zastavit experimentování s návykovými látkami (9, 14). Jako obecné charakteristiky účinného 

primárního programu je možné chápat následující: kombinace mnohočetných strategií, 

kontinuita působení, cílenost a adekvátnost, propojenost, včasný začátek a pozitivní orientace 

(2, 3, 7, 11). Účinnost prevence je nejvyšší, pokud začne 2 až 3 roky před prvním kontaktem 

s návykovou látkou a jestliže průběžně pokračuje řadu let (14). 

Cílem evaluace preventivních aktivit je objektivní zjištění, které preventivní aktivity vykazují 

při působení na cílové skupiny efektivitu a které se nejeví jako účinné. Nejvýznamnějším 

ukazatelem efektivity preventivního programu je změna chování. Programy zaměřené pouze 

na předávání informací proto nebývají účinné. 

Techniky využívané v monitoringu průběhu a účinnosti primární prevence drogových 

závislostí sahají od prostých dotazníkových šetření, přes sociometrické metody, pozorování, 

odborná lékařská vyšetření, rozhovor až po např. narativní techniky a arteterapeutické 

postupy, které jsou vhodné při dlouhodobější spolupráci se skupinou (4, 10). 

Cíl práce 

Cílem práce bylo poskytnout vhled do problematiky vnímání účinnosti primární prevence 

drogových závislostí jednotlivými cílovými skupinami výzkumu. Záměrem autorů bylo 

pokusit se identifikovat oblasti preventivního působení, které byly respondenty vnímány jako 

„účinné“ a ty, které byly posuzovány jako „neúčinné“. Konečně jsme chtěli poukázat na 

panující status quo v oblasti evaluace účinnosti primární prevence drogových závislostí. 

Soubor, metodika 

Soubor byl rozdělen s ohledem na cíle výzkumu do dvou skupin. 

Skupinu „drogově závislých“ tvořili klienti psychiatrické léčebny (PL) Červený Dvůr a klienti 

2 K-center na území Jihočeského kraje. V souboru závislých respondentů se nacházelo 33 

mužů (z toho 4 K-centrum) a 7 žen (z toho 4 K-centrum), celkem tedy 40 probandů. 

V poměrném vyjádření lze hovořit o 82 % mužů a 18 % žen. 

Skupinu „protidrogových odborníků“ tvořilo celkem 31 odborníků působících v rámci 

drogové problematiky. 71 % tvořili muži (tj. 22 dotazovaných), 29 % tvořily ženy (tj. 9 

respondentek). Pozice respondentů byly v tomto poměrném zastoupení: 61 % „školní metodik 

prevence“ (tj. 19 respondentů), 29 % „jiné“ (tj. 9 respondentů – do této kategorie patřili 

kontaktní pracovníci K-center, lékař, drogoví koordinátoři), zbývajících 10 % (tj. 3 
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respondenti) tvořila pracovní pozice „terapeut“. Toto rozložení pracovních pozic bylo zvoleno 

jako dostatečně reprezentativní s ohledem na fakt, kteří respondenti z tohoto vzorku mají 

hlavní zodpovědnost za aplikaci primární prevence drogových závislostí. Z oslovených 

účastníků se dotazníkového šetření odmítli zúčastnit 3 školní metodici prevence. 

Základní přístup použitého kvalitativního výzkumu může být charakterizován jako metoda 

fenomenologického zkoumání. 

K získání dat byl využit nestandardizovaný dotazník s převážně otevřenými otázkami. Pilotní 

verze dotazníku byla otestována třemi (všichni muži) odborníky, dotazník pro závislé pak 

sedmi (1 žena a 6 mužů) uživateli služeb K-centra. Po několika minoritních úpravách byl 

tento proces zopakován. Výsledkem tohoto procesu byl dotazník pro odborníky obsahující 15 

otázek a dotazník pro bývalé uživatele, resp. závislé, obsahující devatenáct otázek. Kde bylo 

možno otázku formulovat shodně, bylo této možnosti využito k případnému zobecnění, 

zhodnocení průniku informací a shody v názorech. 

Vlastní průzkum proběhl v měsíci dubnu roku 2009. 

Výsledky a interpretace 

Zjištění výzkumu lze rozdělit do dvou skupin. 

Závislí respondenti slovně hodnotili primární prevenci drogových závislostí jako „spíše 

účinnou“. Nejčastěji zmiňovaným návrhem k úpravě stávajících metod bylo širší zapojení 

abstinujících uživatelů a poukázání na sociální (případně psychické a zdravotní) dopady 

zneužívání návykových látek – dopady na sociální vazby a vztahy, přeskupení žebříčku 

hodnot apod. Tento výstup je indikací pro podporu cílených reklamních kampaní 

využívajících guerillového přístupu – např. kampaňe s hesly „There´s no such thing as an old 

junkie“, „Beating an old man for money isn´t normal. But on meth it is.“, „15 bucks for sex 

isn´t normal. But on meth it is.“ 

Další zajímavá zjištění vyplynula z odpovědí na otázky, kde respondenti vyjadřovali své 

postoje pomocí škál. Škála byla pětistupňová, střed byl přisouzen číslu 3. V případě 

autoritativního, resp. demokratického stylu výchovy bylo rozprostření odpovědí v rámci škály 

velmi vyrovnané. Naopak v otázce cílící na „zanedbávající“, resp. „ochranářský“ typ výchovy 

se plné dvě třetiny respondentů ocitlo za pomyslným středem škály směrem k ochranářskému 

typu výchovy. Tento jev můžeme na první pohled považovat za překvapivý. Nicméně 

z psychologie partnerských vztahů je známa obdoba tohoto jevu, kdy partner, který bývá 

označován jako „více milující“ se ocitá nezřídka v nevýhodné, manipulovatelné a vydíratelné 

pozici. Stejně tak dospívající jedinec, který potřebuje svou jistou míru autonomie, se může 

přílišnou péčí a láskou cítit svazován. K drogovému experimentu pak často dochází „na truc“. 
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Čím větší jsou přitažlivé síly na straně rodiče, tím větší antagonistické síly se mohou projevit 

u dítěte, které pak uniká k vrstevníkům a podrobuje se jejich vlivu (6). 

V další části bylo 40 závislých respondentů dotazováno, které zdroje informací o drogové 

problematice považovali za nejdůležitější. Opět byla zvolena pětistupňová škála, tentokrát 

s krajními pozicemi „nezajímavé informace“ – „důležité informace“. Hodnoceno bylo 8 

zdrojů informací: média – rodiče – kamarádi – sourozenci – škola – besedy – internet – 

nástěnky. Většina závislých považovala informace prezentované médii za nezajímavé. Tento 

stav by nás na první pohled mohl znepokojit, nicméně je důležité vzít v úvahu poměrně 

výrazně prodrogově naladěný postoj prezentovaný v médiích. Zajímavá situace nastala 

v oblasti informací podávaných školou – ty byly sice na jedné straně považovány za 

nezajímavé, na straně druhé za informace důležité. Lze proto usuzovat, že ač školy nevolí 

ideální strategie a komunikační kanály, informační hodnota sdělení je dobrá. 

Odborníci ohodnotili primární prevenci drogových závislostí shodně také jako „spíše 

účinnou“. Oblast, kterou odborníci hodnotili zcela negativně, byl stav evaluace primární 

prevence. Žádný z dotázaných odborníků nebyl spokojen se stavem hodnocení účinnosti 

prevence. K evaluaci primární prevence existují nástroje, nicméně v praxi nejsou z různých 

důvodů využívány. Školní metodici prevence otevřeně přiznávali, že nad vlastní aktivity 

primární prevence a klasického pedagogického působení nemají na hodnocení účinnosti 

preventivních intervencí čas. Pokud toto hodnocení probíhá, je zcela formální (např. pouze 

počty studentů přítomných dané aktivitě). 

Dalším, a nejčastějším, steskem preventistů byl nedostatek finančních prostředků. Uvádí se, 

že jedno euro vložené do prevence ušetří zhruba 4-5 EUR vynaložených posléze na léčbu 

drogových závislostí. Jeden z odborníků glosoval situaci slovy: „primární prevence vidět není, 

nový chodník ano.“ Jde tedy i o schopnost odborných kruhů argumentovat a prosadit přínos 

prevence, stejně jako naučit se „prodávat“ úspěchy v oblasti podpory zdraví. 

V případě, kdy měli respondenti obou skupin vyjádřit procentuelně vnímanou účinnost 

primární prevence drogových závislostí, došlo ke vzácné shodě – dle respondentů dosahuje 

účinnost prevence 30 % (13). 

Závěr 

Nereciprocitu v zastoupení mužů a žen ve výzkumném vzorku lze vysvětlit poměrem 

závislých mužů a žen v populaci v poměru cca 2:1 ve prospěch mužů a řádově nižší ochotou 

respondentek spolupracovat s mužským výzkumníkem. Toto lze chápat i jako metodologické 

doporučení pro podobná výzkumná šetření. 
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PL Červený Dvůr byla vybrána z důvodu celorepublikové spádovosti (klienti prošli primární 

prevencí drogových závislostí v různých částech republiky) a tím i možnosti následného 

zobecnění zjištěných výsledků. 

Zvolená metoda „fenomenologického zkoumání“ byla vybrána jakožto ideální pro potřebu 

zkoumání významu prožité zkušenosti jedince a porozumění danému fenoménu; studovaný 

fenomén se nejvhodněji zachytí pokusem porozumět zkušenostem účastníka. Hlavním cílem 

fenomenologického zkoumání je popsat a analyzovat prožitou zkušenost se specifickým 

fenoménem (v tomto případě okolnosti a jevy ovlivňující vnímanou účinnost primární 

prevence drogových závislostí), kterou má jedinec nebo skupina jedinců. Tento přístup 

vychází z filozofické fenomenologie. Výzkumník se snaží vstoupit do vnitřního světa jedince, 

aby porozuměl významům, jež fenoménu přikládá. Výzkumník analyzuje získaná data, aby 

zachytil esenci prožité zkušenosti. V rámci fenomenologické studie se vytváří popis a 

interpretace sdělených prožitků. Výsledkem je text, který „zní pravdivě“ pro toho, kdo měl 

zkušenost s daným fenoménem, a poskytuje vhled pro toho, kdo ji neměl (8). 

Za jedno z nejdůležitějších zjištění výzkumu považujeme závislými respondenty 

zdůrazňované větší zapojení abstinujících uživatelů v rámci primární prevence. Zdá se, že 

v dnešní době je informací o účincích drog dostatek, ze zřetele se ztrácí, nebo jsou více 

tolerovány, jejich dopady na jedince a společnost. 

Odborníci upozorňovali hlavně na podfinancování primárně preventivních aktivit. 

Překvapením pro nás bylo otevřené doznání odborníků k naprosté absenci, nebo nevhodnému 

hodnocení účinnosti primární prevence drogových závislostí. 
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Souhrn 

V (ČR) České republice je zakotveno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a 

zdravotnického zařízení. Pokud má pacient na výběr, znamená to, existenci validních veřejně 

dostupných informací o zdravotnických zařízeních. Objektivní výsledky musí být získány za 

použití shodné výzkumné metody. V (RÚ) Rehabilitačním ústavu Kladruby je zpětná vazba o 

spokojenosti pacientů nezbytností pro strategické plánování zvyšování kvality péče. Z analýzy 

výsledků je patrný vhodně zvolený nástroj, standardizovaný dotazník (KOP) Kvalita Očima 

Pacientů. Na základě metodiky a proškolení zaměstnanců byla zvýšena návratnost dotazníků. 

Výsledky KOP za rok 2009 prokázaly zlepšení oproti roku 2008 v souhrnné spokojenosti, ve 

zlepšení v sedmi z osmi hodnocených dimenzí. Lepších výsledků dosáhly všechny skupiny 

personálu a pět ze šesti lůžkových oddělení.  Management RÚ Kladruby prokázal odvahu a 

otevřenost ukázat veřejnosti přednosti, ale i nedostatky tohoto zařízení. Připojil se k těm, kteří 

systematicky pracují na zlepšování kvality a využívají výzkum založený na metodice měření 

osmi základních dimenzí kvality zdravotní péče, používaný ve vyspělých zdravotnických 

systémech ve světě. V roce 2009 využilo KOP v ČR již 30 zdravotnických zařízení. 

Klíčová slova: Spokojenost klientů – Rehabilitace - Kvalita očima pacientů - 

Standardizovaný dotazník - Osoba se zdravotním postižením. 

 

Úvod 

RÚ Kladruby, poskytuje komplexní rehabilitační péči osobám po operacích, úrazech, 

nemocech na pohybovém a nervovém ústrojí. Cílem moderní rehabilitace je integrace osob se 

zdravotním postižením do společnosti osob zdravých. Jejich podpora musí být soustavná a 

provázaná, podpořena blízkými a odborníky. V RÚ Kladruby je kladen velký důraz na 

spokojenost a bezpečnost klientů. Zařízení je akreditováno dle splnění národních standardů 

Spojenou akreditační komisí ČR a je oficiálně prověřeným zařízením a zárukou pro veřejnost. 

Cílem akreditace je standardizovat a zlepšovat poskytování kvality péče v rámci celého 

systému zdravotnictví. 
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Na začátku rehabilitačního procesu je pro klienta sestaven individuální rehabilitační plán. Po 

celou dobu pobytu má k dispozici multidisciplinární tým pracovníků v systému rehabilitace. 

Po absolvování rehabilitačního programu se někteří klienti vrátí do původní kvality života. U 

dalších se výrazně zmenší negativní dopad porušených funkcí, jelikož pokročilé technologie 

při dobře organizované rehabilitaci, kompenzují velké zdravotní problémy. Trvalé následky 

však u některých zůstávají. V průběhu léčby je nutné sledovat spokojenost klientů s celým 

multidisciplinárním týmem a zařízením. V RÚ Kladruby je sledování spokojenosti klientů, 

jedním ze sledovaných indikátorů kvality. Právě zpětná vazba klientů je nezbytná pro celý 

systém poskytované ucelené rehabilitace. 

Teoretická východiska 

Teoretickými východisky pro problematiku osob se zdravotním postižením z teorií a metod 

sociální práce jsou ekologický model a metoda (PIE) person-in-environment. Vznikly ve 

druhé polovině 20. století a jsou nejlépe aplikovatelné na dané téma problematiky osob se 

zdravotním postižením. Sociální péče a pohled na osoby se zdravotním postižením se v 

 různých historických obdobích lišily a procházely vývojem. Již v dobách pradávných 

existovala instituce „mudrců“. Na mudrce se obraceli lidé o radu v rodinných a dalších 

problémech. V prvotních společnostech údajně již existovaly programy pomoci sociálně 

slabým. I starověké civilizace se staraly za pomoci rodiny, náboženských spolků o chudé a 

nemocné. Starověká Čína měla útulky pro nemocné, staré a chudé osoby. V Indii byla 

vybírána almužna, jako dar pro chudé. Řekové poskytovali v době velkých svátků dary a 

příspěvky pro chudé a nemocné. Na pomoc lidem v nouzi bylo zaměřeno i židovské 

náboženství. Ve středověku vlivem katolické církve fungovaly kláštery jako sirotčince, špitály 

nebo chudobince. 

V 18. a 19. století byla sociální práce poskytována v českých zemích i na území jiných států 

různými subjekty. Sociální pomoc do 19. století poskytovala většinou rodina, obec, církevní 

charita. V průběhu 19. století se vlivem „modernizace“ ustupuje od těchto poskytovatelů 

sociální péče. Vzhledem k průmyslové revoluci, urbanizaci a industrializaci dochází k velkým 

změnám ve společnosti a tím i k novým formám poskytování pomoci, jelikož původní již 

nefungují. Nastává rozšíření sociálních problémů a strach z nich. Stát buduje různé instituce. 

Jedná se o sirotčince, špitály, azylové domy a na druhé straně se snaží o vědeckou klasifikaci 

lidské populace. Základem sociální práce v této době bylo vytvoření osobního kontaktu mezi 

sociálním pracovníkem a člověkem s problémem. Z charitativní práce dobrovolnických 

sdružení se stává etablovaná disciplína se silným propojením na státní správu. Proti této formě 

se od šedesátých let 20. století staví radikálně koncipované pojetí práce s klienty. V 60. letech 
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vzrůstá zájem o ekologické koncepty a možnost jejich využití v pomáhajících profesích. 

Navrátil jako příklad uvádí Carela Germaina, který v roce 1973 vystoupil s kritikou 

dosavadního vývoje sociální práce, upozornil, že se nevěnuje širšímu sociálnímu prostředí. 

Představil vlastní ekologickou perspektivu jako model individuální sociální práce. Velký 

důraz klade na vztah člověka a jeho prostředí, na jejich vzájemnou provázanost. Ekologické 

koncepty byly méně abstraktní než systémové teorie. Sociálním pracovníkům i klientům 

přinesly možnost věnovat pozornost vzájemnému vztahu člověka s prostředím, vzájemné 

závislosti. Navrátil dále uvádí, že McMahonová popisuje obtížnou situaci sociálního 

pracovníka, který vyrovnává tenze mezi prostředím a systémem klienta. Uvádí právě koncept 

„člověk v prostředí“ a nezbytnost znalostí hodnotových východisek.  Z toho vyplývá, že 

sociální pracovník, který chce využívat ekologický model sociální práce, musí mít velké 

poznatky o vzájemném vztahu klienta a prostředí, musí ovládat znalosti a dovednosti, které 

mu dovolí pracovat se specifickými skupinami. Pro sociální práci je nezbytné, aby ovládali 

znalost biologie, psychologie, sociologie atd. (Navrátil, 2001). 

Kovařík uvádí v kapitole „Sociálněekologický model a fenomenologická tradice“, že někteří 

autoři anglosaských učebnic sociální práce si současnou teorii i praxi sociální práce 

nedovedou představit bez ekologické či ekosystémové perspektivy, bez systémového přístupu 

a řešení problémů. Ekologický model popisuje jako vzájemný vztah jedince a prostředí, 

vzájemného utváření a ovlivňování. Nehledají se pouze slabé stránky, ale hlavně silné 

stránky. Jedním z klíčových pojmů je sociální role. Sociálně ekologické rozbory, které jsou 

součástí sociálně ekologických modelů navazují na fenomenologickou tradici. Problematika 

osob se zdravotním postižením může být v mnoha oblastech limitována, ale má i v mnoha 

oblastech velký potenciál nebo-li silné stránky a po odstranění určitých bariér (v prostředí) 

může být osoba plně aktivní. Jedním z východisek při konstrukci systému klasifikace 

problémů sociálního fungování byla sociálně ekologická perspektiva. Základem klasifikace 

problémů sociálního fungování je osoba-v- prostředí. Cílem metody PIE je umožnit 

odborníkům jednotné výroky o sociálních rolích, environmentálních problémech, problémech 

duševního a fyzického zdraví, zdrojích klientových sil. PIE poskytuje společný jazyk, popis 

problémů, shromažďování údajů, prostředek pro srozumitelnější komunikaci mezi odborníky. 

PIE je metoda o vytvoření co nejúplnější představy o problému klienta, který hledá pomoc. 

Jedná se o aplikaci systémových, ekologických a holistických teorií lidského chování na 

praktické modely i na teorie sociální práce. PIE je nástroj ke shromažďování a třídění 

informací, vyvozování závěrů a  výběru vhodných intervencí, které by měly problém odstranit 
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nebo zmírnit. Klasifikace nesmí potlačit jedinečnost klienta. Analogem PIE je klasifikace 

(ICIDH 2) Mezinárodní klasifikace zdravotních stavů a jejich následků (Kovařík, 2001). 

Právě ICIDH2 předcházela nynější klasifikaci (ICF) International Classification of 

Functioning, Disability a Health. ICIDH 2 schválila (WHO) Světová zdravotnická organizace 

a používá terminologii postižení (impairment), omezení v činnostech (activity limitations), 

omezení ve společenských aktivitách (participation restrictions). Předchůdkyní ICIDH 2 byla 

Mezinárodní klasifikace vad, postižení a hendikepů, kterou schválila WHO v roce 1980 

(Matoušek, 2005). 

Rehabilitace je dle definice WHO z r. 1969 „včasné, plynulé a koordinované úsilí o co 

nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých 

aktivit života společnosti s využitím léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních 

prostředků“. Z obsahu definice je patrné, že se jedná o všechny složky rehabilitace. V praxi se 

však stále ještě setkáváme s tím, že na rehabilitaci je nahlíženo pouze jako na součást 

léčebného procesu. Proto stále uvádíme celý název „Ucelená rehabilitace“, „Komplexní 

rehabilitace“ nebo „Komprehensivní rehabilitace“, aby bylo patrné, že se nejedná pouze o 

léčebnou rehabilitaci, ale o celý systém rehabilitace (Votava a kol., 2005). Rehabilitaci nelze 

zúžit pouze na tělesnou stránku, musíme pohlížet na problematiku celistvosti člověka, jelikož 

například předpokladem dobré tělesné kondice je psychická pohoda a další náležitosti. Člověk 

je definován jako bio-psycho-sociální bytost a je třeba dbát na jeho osobnost jako celek 

(Jankovský, 2001). Rehabilitace se nesmí orientovat pouze na současný funkční deficit, ale 

musí obsáhnout celou osobnost a řešit životní situaci pacienta. Principy rehabilitace jsou 

princip celistvosti, včasnosti a dlouhodobosti, týmové práce, interdisciplinarity a 

multidisciplinarity a princip přijetí občanů se zdravotním postižením společností (Lippertová-

Grunerová, 2005). Rehabilitační program zajišťuje tým odborníků, který se soustředí na 

pacienta. Vedoucí lékař týmu je nejen terapeut, ale hlavně manažer, který organizuje práci 

ostatních členů týmu. V rehabilitačních centrech jsou to lékaři různých odborností, důležitým 

článkem jsou ergoterapeuti a fyzioterapeuti, kteří přímo aplikují techniky a metody 

ordinované lékařem. Další složkou je ošetřovatelský tým, který aplikuje rehabilitační 

ošetřovatelství. Rehabilitační tým doplňují logopedi, psychologové, sociální pracovníci, 

ortopedičtí protetici, bioinženýři a samozřejmě rodina, která může pozitivně ovlivňovat 

tělesný a duševní potenciál pacienta (Malý, 1999). 

Rehabilitaci lze chápat jako úkol celé společnosti ve snaze pomoci integraci osobám, které 

jejich zdravotní kondice v některých úkonech limituje. A právě tento pozitivní pohled řeší 

(MKF) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, která neklasifikuje 
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osobu, ale hodnotí omezující (disabilní) situace ve kterých se osoba nachází a ty se snaží řešit. 

Zaměřuje se na zdraví, které máme v různých doménách různě procentní. Klasifikuje 

porušené funkce, ale zároveň zdravé nebo dokonce nadprůměrně dobré. Poruchy některých 

funkcí a struktur lze kompenzovat funkcemi neporušenými. Sleduje aktivitu osoby, nehovoří 

o osobě částečně invalidní, ale o osobě jejíž aktivita je v některé funkci limitovaná a v dalších 

funkcích například nadprůměrná. Tento optimistický pohled je velkým posunem pro vnímání 

rehabilitace a uvedené problematiky, širokou veřejností. Veřejnost by neměla vnímat osobu 

s disabilitou jako izolovaného jedince. Pojem disability je v MKF stěžejním pojmem. MKF se 

snaží najít statistické údaje o frekvenci a prevalenci problémů a ty pak systematicky 

odstraňuje. Stává se nezbytnou pro všechna rehabilitační centra, posudkové komise sociálního 

zabezpečení a pro všechny zdravotníky i veřejné činitele, jejichž pracovní náplň se týká 

zdravotně-sociální a pracovní problematiky (Pfeiffer, Švestková 2001). 

Cílem ICF - je poskytnout používání a dodržování společné terminologie ve světě pro popis 

zdraví a stavů, které se k němu vztahují. ICF dělí domény na tělesné funkce, tělesné struktury, 

aktivity a participace, faktory prostředí. Funkční schopnost (functioning) popisuje o tělesných 

funkcích, aktivitách a participaci. Disabilita (disability) vyjadřuje poruchu a sníženou aktivitu. 

ICF vyvinula WHO, která vytváří kódování širokého okruhu informací, které se vztahují ke 

zdraví a vytváří jednotný jazyk pro komunikaci v oblasti zdraví po celém světě (WHO, 2001). 

V ČR je zakotveno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. 

Práva pacientů řeší vzájemné vztahy zdravotníků a pacientů, které jsou dané formou a 

způsobem chování zdravotníků. Musí být dostupná v každém zdravotnickém zařízení a 

pacient s nimi má být prokazatelně seznámen. Každý zdravotnický pracovník se má chovat 

dle etických kodexů (Ivanová, 2006). 

Cíl práce 

1) posoudit návratnost u dvou typů dotazníků, které jsou určeny ke zvyšování kvality péče 

2) posoudit, zda na návratnost dotazníků má vliv metodika 

3) posoudit zlepšení kvality péče, na základě sběru dat a nastavení manažerských opatření 

Soubor, metodika 

Soubor tvořili klienti RÚ Kladruby v konkrétním časovém úseku. 

1) červenec – prosinec 2007 Interní anketa úrovně péče o klienty RÚ Kladruby 

2) březen – červen 2008 Standardizovaný dotazník Kvalita Očima Pacientů 

3) březen – červen 2009 Standardizovaný dotazník Kvalita Očima Pacientů 

K dosažení výsledků byla použita ze sociologického hlediska metoda kvantitativního 

výzkumu, sekundární analýza dokumentů. Potřebné informace byly získány sekundární 
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analýzou výsledků závěrečného vyhodnocení standardizovaného dotazníku KOP dle 

Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb 

prostřednictvím spokojenosti pacientů a výsledků interní ankety úrovně péče o klienty. 

Standardizovaný dotazník KOP se dělí na 8 pickerovských dimenzí, tématicky definované 

oblasti péče o klienta. Každou dimenzi sytí 3-10 otázek dotazníku. Dotazník umožňuje získat 

standardizovaná data srovnatelná mezi odděleními. Data jsou základem pro sledování vývoje 

kvality v čase. Stejným způsobem lze vzájemně i v časovém úseku, porovnat zdravotnická 

zařízení. Sledována je i souhrnná spokojenost v rámci zařízení, v rámci jednotlivých oddělení, 

hodnotí se spokojenost s personálem a službami. Samostatně jsou hodnoceni lékaři, sestry, 

rehabilitační pracovníci, všeobecné služby. 

Výsledky a interpretace 

Základní získanou informací je návratnost dotazníků. V roce 2007 se sledovala spokojenost 

klientů na základě interní ankety úrovně péče o klienty, která byla ve 12/2007 ukončena. 

Průměrný počet hospitalizovaných klientů v měsíci byl 157 klientů a návratnost dotazníků 

činila 41, 8 % - údaje byly vypočítány z výsledků vyhodnocení za 7-12/2007 (viz graf 1). 

Nebylo uváděno pohlaví respondentů. 

V roce 2008 po zavedení sledování spokojenosti klientů standardizovaným dotazníkem KOP 

dle metodiky (MZ ČR) Ministerstva zdravotnictví ČR (v RÚ Kladruby probíhal sběr dat 

v průměru 3 měsíce) se návratnost dotazníků zvýšila na 77,7 % (věstník, 2008). Celkově bylo 

v období sběru hospitalizováno 439 klientů (13 klientů, 3 % nezařazeno), dotazník vrátilo 331 

klientů, návratnost 77,7 % (viz graf 1). Odpovědělo 50 % žen a 50 % mužů. 

V roce 2009 bylo v období sběru hospitalizováno 454 klientů (14 klientů, 3 % nezařazeno), 

dotazník vrátilo 353 klientů, 80,2 % (viz graf 1). Důvody nezařazení klientů jsou přesně 

specifikovány (věstník, 2008). Odpovědělo 50 % žen a 50 % mužů. 

Vzhledem k tomu, že interní anketa úrovně péče o klienty vykazovala návratnost cca 42 % a 

z tohoto důvodu nejsou uvedené údaje v pásmu spolehlivosti, budeme se výhradně zabývat 

údaji prokazatelnými dle jednotné metodiky (věstník, 2008). Na jejím základě by návratnost 

měla činit 60 %, za min. hranici pro požadovanou spolehlivost dat udává 50 % návratnost, 

pod 50 % návratnosti se výsledek nepovažuje za spolehlivý. Z tohoto důvodu budou 

analyzovány výstupy získané z výsledků standardizovaného dotazníku KOP v roce 2008 a 

v roce 2009, jelikož návratnost dotazníků převyšuje 60 %. Výsledky interní ankety úrovně 

péče o klienty z roku 2007 jsou pro další analýzu nespolehlivé. 
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Návratnost dotazníků 

Standardizovaný dotazník KOP se dělí na 8 dimenzí: 

1) přijetí do nemocnice,  

2) respekt, ohled, úcta 

3) koordinace a integrace péče 

4) informace a komunikace 

5) tělesné pohodlí 

6) citová opora 

7) zapojení rodiny 

8) propuštění a pokračování péče 

Jednotlivé dimenze tvoří několik otázek dle dotazníku. Porovnání výsledků souhrnné 

spokojenosti roků 2008, 2009 a porovnání výsledků jednotlivých dimenzí roků 2008, 2009 je 

znázorněno (viz graf 2). 

Návratnost dotazníků

80,2%
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41,8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2007

2008

2009

 
Graf 1 Návratnost dotazníků 

Zdroj: Statistika Rehabilitačního ústavu Kladruby, 2007, Kvalita Očima Pacientů – Rehabilitační ústav 

Kladruby 2008, 2009 (50 % návratnost = minimální hranice pro spolehlivost dat, 60 % návratnost = 

doporučená hranice pro spolehlivost dat) 

Mezi rokem 2008 a 2009 došlo ke zlepšení v souhrnné spokojenosti o 3,6 % a o zlepšení 

v sedmi z osmi sledovaných dimenzí. Spokojenost s přijetím do nemocnice se od roku 2008 

do roku 2009 zvýšila o 3,1 %, v dimenzi respekt, ohled, úcta došlo ke zlepšení o 2,2 %, 

v koordinaci a integraci péče o 3,7 %, v informaci a komunikaci o 4,5 %, v tělesném pohodlí 
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o 4,2 %, citové opoře o 5,2 %, v zapojení rodiny došlo ke zhoršení o 1,3 %, v propuštění a 

pokračování péče došlo ke zlepšení o 4 %. 

Souhrnná spokojenost klientů a jednotlivé dimenze
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Graf 2 Souhrnná spokojenost klientů a jednotlivé dimenze 

Zdroj: Kvalita Očima Pacientů – Rehabilitační ústav Kladruby 2008,2009 (80 % = hranice standardu dobré péče)  

Spokojenost s personálem a všeobecnými službami 

Spokojenost se sestrami se od roku 2008 do roku 2009 zlepšila o 0,5 %, spokojenost s lékaři o 

5,3 %, spokojenost se všeobecnými službami o 5,9 %, spokojenost s rehabilitačními 

pracovníky o 1,6 % (viz graf 3). 
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Graf 3 Spokojenost s personálem a všeobecnými službami 

Zdroj: Kvalita Očima Pacientů – Rehabilitační ústav Kladruby 2008, 2009 (80% = hranice standardu dobré péče)   

Souhrnná spokojenost v rámci (LO) lůžkových oddělení 

LO1 dosáhlo zlepšení o 7,4 %, LO2 dosáhlo 1,8 %, LO3 o 3,9 %, LO4 zhoršení o 2,3 %, LO5 

zlepšení o 9,4 %, LO6 zlepšení o 6,6 %. LO1 – (SRJ) spinální rehabilitační jednotku nebylo 

možné porovnat. Souhrnná spokojenost v roce 2009 činila 75,5 %. 

V roce 2009 byly vyhodnoceny zvlášť výsledky LO1 mezipatra a LO1 spinální rehabilitační 

jednotky, čímž se liší od zpracování v roce 2008, při kterém bylo hodnoceno oddělení jako 

celek. Ve výsledcích roku 2009 je porovnáno LO1- mezipatro a hodnocení celého LO1 z roku 

2008. SRJ je vyhodnocována od roku 2009 samostatně. 

Výzkum v roce 2009 byl provedený na uvedených lůžkových odděleních, v roce 2008 

probíhal na LO1 v rámci celku. 

LO1 -  mezipatro 

LO1 -  spinální rehabilitační jednotka 

LO2 -  ortopedické a chirurgické diagnózy 

LO3 -  diagnóza periferních nervů, CNS diagnózy 

LO4 -  diagnóza periferních nervů, samoplátci 

LO5 -  pohybové ústrojí, samoplátci 

LO6 – diagnóza periferních nervů, úrazy, prevence 
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Graf 4 Souhrnná spokojenost klientů v jednotlivých odděleních 

Zdroj: Kvalita Očima Pacientů – Rehabilitační ústav Kladruby 2008, 2009 (80% = hranice standardu dobré péče)  
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V roce 2009 proběhlo hodnocení zdravotních služeb podle KOP ve třiceti MZ ČR přímo 

řízených zdravotnických zařízeních. Celková návratnost dosáhla 72 %. Od roku 2008 do roku 

2009 došlo ke zlepšení hodnocení u všech kategorií zdravotnických zařízení. Rehabilitační 

ústavy byly do KOP v roce 2009 zařazeny prvně. RÚ Kladruby však tento systém využil již 

v roce 2008 nezávisle na MZ ČR a výzkum si hradil z vlastních zdrojů. 

Výsledky KOP - Souhrnná spokojenost rok 2009 

Nejlépe hodnocená nemocnice – Masarykův onkologický ústav                               85,74 % 

Nejlépe hodnocená psychiatrická léčebna – Psychiatrická léčebna Červený Dvůr   83,78  % 

Nejlépe hodnocený rehabilitační ústav – Rehabilitační ústav Kladruby                    86,49 % 

Veřejnost je o tomto hodnocení informována na portálu MZ ČR a na webové stránce projektu 

KOP http://www.hodnoceni-nemocnic.cz. Každé zdravotnické zařízení, přímo řízené MZ ČR, 

zveřejňuje výsledky na svých webových stránkách. 

Na základě výsledků získaných sekundární analýzou je patrné, že návratnost dotazníků se na 

základě vhodné metodiky umocněné proškolením zaměstnanců zvýšila. Velmi dobrá 

návratnost v roce 2009 je výsledkem precizní a profesionální přípravy ze strany pracovníků 

rehabilitačního ústavu. Výsledky interní ankety z roku 2007 nebyly spolehlivé vzhledem k 

nízké návratnosti (viz graf 1). 

Dle metodiky by návratnost dotazníků měla činit alespoň 60 %. Za minimální hranici pro 

požadovanou spolehlivost dat udává 50 % návratnost. Výsledek se nepovažuje za spolehlivý 

pokud je  návratnost pod 50 % (věstník, 2008). 

Vzhledem k nízké návratnosti a malé vypovídající hodnotě výsledků interní ankety, byla na 

základě rozhodnutí orgánu zodpovědnému za řízení kvality v RÚ Kladruby, kterým je komise 

kvality péče, ke 12/2007 ukončena. Před tímto rozhodnutím byly diskutovány volby jiného 

nástroje řízení kvality. Zvolen byl dotazník KOP, který pilotně probíhal ve fakultních 

nemocnicích a byl doporučen MZ ČR. Vhodnost dotazníku byla konzultována s RNDr. 

Tomášem Raiterem, řešitelem projektu KOP. 

V roce 2009 došlo na základě podrobně rozpracovaných výsledků z roku 2008, oproti tomuto 

roku ke zlepšení péče v sedmi z osmi dimenzí. Velmi pozitivní je skutečnost, že mezi 

dimenzemi, které se nejvíce zlepšily, byly informace a citová opora. Právě ty jsou v porovnání 

se všeobecnými nemocnicemi, v rehabilitačních ústavech nejhůře hodnocenou dimenzí. Na 

tyto dimenze se komise kvality péče zaměřila nejvíce. Zvolena byla forma seminářů pod 

vedením odborníků. Nutnost poskytování dostatečného množství informací bylo součástí 

provozních porad a porad vedoucích. Rozšířeny byly spirituální služby a zvýšena byla 

informovanost ošetřovatelského personálu v této oblasti. Na SRJ, kde jsou hospitalizováni 
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klienti po čerstvých míšních poraněních, byla zavedena Poradna pro klienty a rodinné 

příslušníky, kde veškeré potřebné informace v přesně stanovených nebo individuálně 

zvolených časech, sděluje multidisciplinární tým pracovníků. Vedoucí pracovníci zvláště 

primáři a lékaři se účastnili kurzů komunikačních. KOP upozornila na deficit poskytovaných 

informací a nízkou frekvenci hovorů klientů s lékařem. 

Zlepšení vykázaly všechny skupiny personálu. Nejzásadnějšího lékaři, kteří překonali hranici 

standardu dobré péče (80 %) a dosáhli souhrnné spokojenosti 83,7 %. 

Z jednotlivých oddělení nejvýraznějšího zlepšení zaznamenalo lůžkové oddělení 5. Na 

uvedeném oddělení byla na základě výsledků KOP v roce 2008 provedena personální změna u 

lékařů. Souhrnná spokojenost s uvedeným oddělením byla v roce 2009 o 6,6 % vyšší než v 

roce 2008. 

Výsledky za rok 2010 (sběr dat proběhl 10-12/2010) nejsou v současné době k dispozici. 

V roce 2009 bylo pro výzkum záměrně rozděleno a sledováno lůžkové oddělení 1. V období 

mezi sběry dat byly avizovány stížnosti na špatnou organizaci práce na SRJ. Ačkoli byla 

nastavena opatření, výzkum nám pomohl přesně prokázat slabá místa. Souhrnná spokojenost 

klientů na SRJ byla 75,5 % (80 % = hranice standardu dobré péče). Byla provedena další 

organizační opatření ve smyslu přesně definovaných kompetencí. Nastaven plán auditů. 

V rámci odborných stáží je klientům nabízen osobní asistent (student) i v odpoledních 

hodinách. Klienti jsou zapojeni do plavání pro tetraplegiky a paraplegiky. Spokojenost klientů 

na SRJ byla zlepšena. Statistické zlepšení prokáže až vyhodnocení KOP 2010. 

Závěr 

Pokud má výzkum spokojenosti klientů sloužit jako kvalitní nástroj při řízení kvality, musí 

splnit náročné metodické požadavky. Měření kvality zdravotnických služeb prostřednictvím 

KOP doporučilo MZ ČR 24.04.2008 všech přímo řízených zdravotnických zařízeních, ale i 

dalším zřizovatelům zdravotnických zařízení, zejména krajským úřadům, sdružením 

poskytovatelů apod., aby bylo možné získané informace věrohodně porovnávat a využívat. Na 

základě uvedené standardizované metody je možné srovnat poskytovanou zdravotní péči v 

RÚ Kladruby s jinými rehabilitačními ústavy i s jinými zdravotnickými zařízeními, které ji 

využívají. Pro řízení kvality se stala v tomto zařízení nezbytným nástrojem k efektivnímu 

zvyšování kvality. Po zavedení standardizované výzkumné metody – KOP a přesně stanovené 

metodiky (r. 2008) se návratnost zvýšila. Zvýšení návratnosti následovalo i v dalším roce (r. 

2009) na základě proškolení zdravotnického personálu. Vzhledem k těmto údajům (graf 1) je 

zvýšení návratnosti prokázáno. 



254 

Výstupy z interní ankety nebyly přesně konkretizovány vzhledem k malému počtu otázek. Na 

jejich základě bylo možné velice okrajově vysledovat problematickou oblast. Výsledky KOP 

přesně určí konkrétní problém, na který je možné se zaměřit. Z analýzy je patrné, že při 

zvolení vhodné strategie, dochází k prokazatelnému zlepšení. Zlepšení bylo dosaženo 

v celkové spokojenosti klientů, dále v sedmi z osmi dimenzí a ve všech skupinách personálu. 

Statisticky významného zlepšení dosáhli lékaři. 

Na základě výsledků KOP 2009 byl RÚ Kladruby hodnocen v souhrnné spokojenosti jako 

nejlepší mezi rehabilitačními ústavy, ale i mezi všemi zdravotnickými zařízeními. Za tento 

úspěch byl oceněn certifikátem „Spokojený pacient“. Získal ještě další dva certifikáty. 

Spojenost se sestrami a s lékaři. V roce 2010 proběhl sběr KOP od října do prosince.  

V současné době nejsou data k dispozici. 
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FAKTORY ZDRAVIA SÚVISIACE S VÝŽIVOU U ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE V SR 

Mária Tebeľáková, Martina Bašková 

Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine, SR. 

 

Súhrn 

Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave, ovplyvňuje kvalitu 

a dĺžku života. Výživa, v ktorej sú zastúpené všetky zložky potrebné ma funkciu organizmu je 

dôležitým faktorom v prevencii rôznych porúch zdravia. 

Cieľom štúdie bolo analyzovať stravovacie návyky a s nimi súvisiace faktory u školskej 

mládeže vo veku 11, 13 a 15 rokov. 

Vo všetkých vekových skupinách chlapci častejšie uvádzali každodenné raňajkovanie. Výskyt 

konzumácie ovocia a zeleniny bol nižší u chlapcov. Viac ako tretina respondentov uviedla 

každodenné pitie sladených nápojov. Najvyšší výskyt bol u 15-ročných chlapcov (43%) 

a najnižší u 11-ročných dievčat (30%). Výskyt nadhmotnosti a obezity u školákov na 

Slovensku nepresiahol jednu desatinu  u dievčat.  U chlapcov sa výskyt pohyboval medzi 13% 

(11-roční) a 15% (13-roční). 

Adekvátna výživa je významným predpokladom rastu a vývoja dieťaťa v školskom a najmä 

adolescentnom veku. Skladba jedál by mala zodpovedať základnej potravinovej pyramíde 

a mala by byť v súlade s odporúčanými výživovými dávkami pre príslušnú vekovú kategóriu 

a pohlavie. Správna výživa má zásadný význam pre zníženie chorobnosti, zvýšenú telesnú 

zdatnosť a pohybovú výkonnosť. 
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Úvod 

Zdravie je základným ľudským právom pre každé dieťa a adolescenta. Príležitosť pre rast a 

vývoj našich deti a adolescentov v podmienkach rodiny a sociálnom a fyzickom prostredí, 

ktoré poskytuje rovnaký prístup k zdraviu, by mala byť základným cieľom politiky vo 

všetkých krajinách Je dokázané, že zdravie a vývoj deti a adolescentov určuje množstvo 

rôznych faktorov. Aj keď zohráva sektor zdravotníctva kľúčovú úlohu pri podpore zdravia, 

prevencie a starostlivosti, aktivity ostatných sektorov, ako napríklad vzdelávania, sociálnych 

veci a financií, medzi inými, sú podstatné pri vplyve na základné faktory ovplyvňujúce 

zdravie (Európska stratégia pre zdravie a vývoj detí a adolescentov, 2005, s. 4). 

Pre dobré zdravie má výživa má zásadný význam. To je obzvlášť dôležité pre deti, ktoré majú 

vysokú nutričnú potrebu pre rast a rozvoj. Mnohé aspekty zdravia detí sú priamo ovplyvnené 
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výživou. Neadekvátny príjem potravy má tiež negatívny vplyv na kognitívny vývoj a školský 

výkon, zvyšuje riziko infekcie (Healthy Eating Strategy..., 2002, s. 1). 

Výživa detí a mládeže priaznivo pôsobí na zdravie, rast a vývoj organizmu a vytvára 

podmienky na dosiahnutie harmonického a všestranného rozvoja dieťaťa. Správna výživa 

zohráva od útleho veku významnú úlohu v prevencii vzniku rôznych poškodení zdravia, 

prejavujúcich sa často až v dospelosti (Nováková, 2009). 

Pri usmerňovaní správnej výživy detí a mládeže je dôležité dbať na to, aby si deti už v detstve 

vytvorili správne stravovacie zvyklosti, ktorými sa budú riadiť celý život. Je to dôležité najmä 

preto, že postoje a návyky sa vytvárajú lepšie u najmenších detí ako v neskoršom veku (Maľa, 

Durdíková, 2000, s. 144). 

Dieťa si osvojuje stravovacie návyky najmä v domácom prostredí pozorovaním 

a kopírovaním nutričného správania ostatných členov rodiny. Správne stravovacie návyky 

v rodine sú tým najlepším príkladom a najosvedčenejším prostriedkom výchovy k správnej 

výžive. Dôležitá úloha v rámci nutričného vzdelávania patrí škole. V súčasnosti ovplyvňujú 

dieťa v nemalej miere aj masovokomunikačné prostriedky. Nesprávne stravovacie návyky 

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

(Babinská a kol., 2008, s. 25 – 26). 

Zdravé stravovanie prispieva k celkovému zdravému rastu a rozvoju, vrátane zdravých kostí, 

kože a energetickej hladiny, znižuje riziko vzniku zubného kazu, porúch príjmu potravy, 

zápchu, podvýživu a anémia z nedostatku železa (Nutrition and the Health of Young People, 

2008). 

HBSC štúdia Health Behaviour in School Aged Children je prierezová medzinárodná štúdia, 

ktorá začala ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (UK, Fínsko a Nórsko). V súčasnosti sa 

štúdia vykonáva vo viac ako 40 krajinách a poskytuje reprezentatívne, štandardizované 

vzájomne porovnateľné údaje, ktoré používa aj WHO ako východisko pre návrhy opatrení. 

Cieľom je monitorovať zdravie, so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom 

kontexte. Príspevok prezentuje výsledky prieskumu HBSC vykonaného na Slovensku. 

Cieľ práce 

Cieľom štúdie bolo analyzovať stravovacie návyky a s nimi súvisiace faktory u školskej 

mládeže vo veku 11, 13 a 15 rokov. 

Súbor, metodika 

Výskumná vzorka bola vytvorená s požiadavkami HBSC štúdie (Health Behaviour in School 

Aged Children) a stratifikovaná podľa regiónu a typu školy (základná škola, osemročné 

gymnázium). Údaje sa získavali o 11, 13 a 15 – ročných školákov reprezentatívne pre 
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populáciu na Slovensku. Zberu dát bol uskutočnený v školských triedach tímom školených 

administrátorov počas jednej vyučovacej hodiny. Zúčastnilo sa 106 škôl. Vybrané školy boli 

oslovené a bol získaný súhlas vedenia škôl. Zákonní zástupcovia respondentov boli 

oboznámení s vykonaním prieskumu, aby mali možnosť vyjadriť svoj nesúhlas s 

participáciou. Účasť bola dobrovoľná. Zber údajov prebiehal: od 3.5.2010 do 24.6.2010. Bolo 

rozdaných 10 680 informovaných súhlasov rodičom. Účasť odmietlo 795 a chýbalo 1445 

žiakov kvôli chorobe alebo z iného dôvodu. Súbor tvorilo 8491 žiakov (79,5%) vo veku 11, 

13 a 15 rokov. 

Pre zber informácií bol použitý pôvodný medzinárodný dotazník vytvorený pre potreby 

HBSC štúdie (Health Behaviour in School – aged Children), ktorý bol štandardným 

spôsobom preložený do slovenského jazyka. Pre účely tejto štúdie boli analyzované výsledky 

získané z jedného modulu dotazníka, ktorého otázky sú zamerané na: 

• demografické faktory – pohlavie, ročník, vek 

• sociálnu situáciu – štruktúra rodiny, socio-ekonomický stav 

• oblasť stravovacích návykov a s ním súvisiacich faktorov – pravidelnosť 

raňajkovania, konzumácia ovocia, konzumácia sladených nápojov, výskyt 

nadhmotnosti a obezity.  

Percentuálne údaje sú spracované formou grafov. Štatistická významnosť rodových a 

vekových rozdielov bola analyzovaná pomocou logistickej regresie. 

Výsledky a interpretácia 

Raňajkovanie počas pracovných dní (každý deň) - vekové skupiny (v %)
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Graf 1 Raňajkovanie počas pracovných dní 

Výskyt respondentov, ktorí raňajkujú každodenne počas pracovných dní bol v rozmedzí od 

43% (15-ročné dievčatá) do 63% (11-roční chlapci). Vo všetkých vekových skupinách chlapci 
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častejšie uvádzali každodenné raňajkovanie, pričom rozdiel bol štatisticky významný u 13-

ročných a u 15-ročných respondentov. 

Konzumácia ovocia (každý deň) - vekové skupiny (v %)
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Graf 2 Konzumácia ovocia 

Len menšia časť respondentov uvádzala každodennú konzumáciu ovocia. Najnižší výskyt bol 

u 15-ročných chlapcov (27%) a najvyšší u 11-ročných dievčat (47%). Výskyt konzumácie 

ovocia bol nižší u chlapcov a rozdiel bol štatisticky významný u 13-ročných respondentov. 

Konzumácia sladené nápoje (každý deň) - vekové skupiny (v %)
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Graf 3 Konzumácia sladených nápojov 

Viac ako tretina respondentov uviedla každodenné pitie sladených nápojov. Najvyšší výskyt 

bol u 15-ročných chlapcov (43%) a najnižší u 11-ročných dievčat (30%). Rozdiel medzi 

rodmi sa so zvyšujúcim vekom zväčšoval v dôsledku zvyšovania výskytu u chlapcov, pričom 

dosiahol štatistickú významnosť vo vekovej skupine 15-ročných. 
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Graf 4 Výskyt nadhmotnosti a obezity 

Výskyt nadhmostnosti a obezity u školákov na Slovensku nepresiahol jednu desatinu  

u dievčat.  U chlapcov sa výskyt pohyboval medzi 13% (11-roční) a 15% (13-roční). Vo 

všetkých vekových skupinách chlapci vo výskyte nadhmotnosti a obezity výrazne – približne 

dvojnásobne – prevyšovali dievčatá. 

V dennom stravovacom režime školákov a adolescentov sa zisťujú viaceré nedostatky. K 

zlozvyku patrí nedostatočné raňajkovanie prípadne vynechávanie raňajok. Veľakrát deti 

raňajkujú v časovej tiesni, strava je väčšinou jednotvárna, málo biologicky a energeticky 

hodnotná. Raňajky zabezpečujú energetický základ pre psychickú a fyzickú aktivitu v 

dopoludňajších hodinách (Jakušová, Dostál, 2005). 

Percento mladých ľudí, ktorí raňajkujú sa s vekom znižuje, pričom vo veku 6 – 11 rokov 

raňajkuje 92% detí a vo veku 12 – 19 rokov  raňajkuje 77% dospievajúcich (Nutrition and the 

Health of Young People, 2008). Rampersaud a spol. zhrnuli výsledky 47 štúdii, podľa ktorých 

v Európe a Spojených štátoch amerických 10 – 30 % deti neraňajkuje (Babinská a kol., 2007, 

s. 218). 

V stravovaní detí a mládeže by sa mal klásť veľký dôraz na výživné raňajky, ktoré by nemali 

byť jednotvárne, mali by obsahovať dostatok živín a vitamínov (Jedlička, 2009, s. 165). 

Nutrične odporúčania zdôrazňujú, aby ovocie a zelenina boli konzumované každý deň 

v dostatočnej dávke. Efektívnym spôsobom príjmu primeraného množstva ovocia a zeleniny 

sa javí ich konzumácia vo viacerých porciách denne, odporúčania sa pohybujú v rozpätí 5 – 9 

dávok denne (Babinská a kol., 2008, s. 25). Nedostatkom vo výžive detí je pomerne nízka 
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spotreba zeleniny a ovocia, ktoré sú nenahraditeľným zdrojom vitamínov, minerálnych látok 

a vlákniny (Jakušová, 2003, s. 59). 

Zo zdravotného hľadiska je u zeleniny a ovocia najviac významný obsah vlákniny  a 

vitamínov, najviac vitamínu C, provitamínu A a kyseliny listovej. Z minerálnych látok je 

významný obsah železa, vápnika, draslíka, horčíka a mangánu (Pařízková a kol., 2007, s. 

200). 

Mnohé štúdie poukázali na stúpajúci trend v príjme sladených nápojov a potvrdili jeho súvis s 

rizikom obezity (Babinská a kol., 2007, s. 218). Už 200 ml sladeného nápoja obsahuje 

približne 20 g cukru a je pozoruhodné, že mladí, ktorí na jednej strane dbajú na svoju štíhlu 

líniu, obmedzujú sa v jedle, na druhej strane pijú pomerne veľké množstvá sladených nápojov 

(Jakušová, 2003, s. 58). 

Z nápojov uprednostňujú adolescenti sladené a kofeín obsahujúce produkty typu „cola“. 

Nízke pH týchto nápojov a vysoký obsah fosforu vedie počas dlhodobej konzumácie 

k hyperfosfátemii, ktorá indikuje hyperparatyreoidizmus s následnou demineralizáciou kostí. 

Negatívny efekt zosilňuje ešte nízky príjem obsahu vápnika v strave. Taktiež nízke pH 

v nápojoch a prítomné sacharidy sú priaznivé pre rast a pomnožovanie Streptococcus mutans, 

ktorý sa podieľa na vzniku zubného kazu (Jakušová, Dostál, 2006, s. 2). 

Prevalencia obezity vzrástla až tri – krát v posledných dvoch desaťročiach. Polovica všetkých 

dospelých a jeden z piatich detí v európskom regióne SZO trpí nadváhou. Nadváha a obezita 

prispievajú k veľkej časti chorôb, skráteniu dĺžky života a nepriaznivému vplyvu na kvalitu 

života. Trend je obzvlášť alarmujúci u detí a dospievajúcich, pričom ročná miera zvýšenia 

výskytu detskej obezity rastie neustále a je v súčasnej dobe až desať krát vyššia ako v roku 

1970 (European Charter on Counteracting Obesity, 2006). 

Výskyt nadváhy u detí vo veku 6 – 11 rokov sa viac ako zdvojnásobil za posledných 20 rokov 

a u  dospievajúcich vo veku medzi 12 – 19 sa viac ako strojnásobil (Nutrition and the Health 

of Young People, 2008). 

Harineková (2007, s. 117) vo svojej štúdií uvádza, že obezita nepriaznivo ovplyvňuje sociálnu 

aktivitu najmä preto, lebo podmieňuje pohybovú obratnosť, pohodlnosť, pomalosť, 

nesamostatnosť, ale hlavne osobnú menejcennosť a nízky stupeň osobnej hodnoty. Osobná 

menejcennosť je u obéznych dievčat najčastejšie v 11. a v 14. – 15. roku, kým u chlapcov 

stúpa v 12. – 15. roku. 
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Záver 

Výživa predstavuje významný faktor, ktorý ovplyvňuje rast a vývoj detského organizmu. Od 

útleho detstva zohráva správna výživa dôležitú úlohu. Správna výživa sa významnou mierou 

podieľa na zdravotnom stave, je dôležitým faktorom v prevencii rôznych porúch zdravia. 

Z pohľadu súčasných vedeckých poznatkov sa zisťuje viacero nedostatkov vo výžive detí. 

Napriek dostatočnému častokrát až nadmernému energetickému prísunu, chýba v našej strave 

vyváženosť základných energetických a štrukturálnych zdrojov (Jakušová, Dostál, 2005). 

Štúdie zamerané na hodnotenie vplyvu výživy na zdravie sledujú väčšinou určité ukazovatele 

zdravotného stavu, o ktorých možno predpokladať, že majú priamy vzťah buď k vybraným 

zložkám výživy alebo k charakteru výživy a stravovaní, prípadne k ďalším aspektom výživy 

(Kleinwächterová, Brázdová, 2001, s. 86). 

Význam v oblasti výživy ma edukácia a to v primárnej a v sekundárnej prevencii, ktorej 

cieľom je jej pozitívny vplyv na zdravie školákov. Problematika výživy u detí v školskom 

veku a adolescencii predstavuje jeden z významných problémov, ktorý si vyžaduje 

multidisciplinárne spoluprácu. 
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Súhrn 

Zdravotná situácia na Slovensku v období založenia Československej republiky bola na zlej 

úrovni. Zistili sme, že zdravotné pomery na Slovensku v období ČSR v základných 

ukazovateľoch boli na zlej úrovni. Spôsobovala to ťažká sociálno-ekonomická situácia, 

v krajine, nezamestnanosť, nevhodné hygienické pomery a podvýživa obyvateľstva. Boli 

rozšírené tzv. sociálne choroby. Zlú zdravotnú situáciu spôsoboval aj ten fakt, že tu bolo málo 

kvalifikovaných lekárov na počet obyvateľov a nedostatok nemocníc. Postupom času začala 

na Slovensku vyrastať generácia mladých slovenských lekárov. Veľkú zásluhu na pokroku 

slovenského zdravotníctva mal MUDr. Vavro Šrobár,  keď pod jeho vedením bolo zriadené 

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska a to Ministerstvo zdravotníctva a telesnej 

výchovy. 

Kľúčové slová: Zdravotníctvo - Zdravotná situácia - Zdravotná starostlivosť – Lekár – ČSR. 

 

Úvod 

Organizovaná zdravotná starostlivosť, ktorá zabezpečovala ochranu zdravia slovenského 

obyvateľstva bola vytvorená v prvých storočiach po vzniku uhorského štátu. 

Zdravotné pomery na území Slovenska v porovnaní s územím Čiech v období pred a po 

založení Československej republiky v roku 1918 v základných ukazovateľoch boli na zlej 

úrovni. Spôsobovala to zlá sociálna a ekonomická situácia, vysoká nezamestnanosť, zlé 

hygienické pomery a podvýživa obyvateľstva. Boli rozšírené tzv. sociálne choroby a ľudia 

zomierali vo vyšších počtoch na Slovensku oproti Čechám. V Predmluve Šrobárovej Ľudovej 

zdravovedy čítame: „Zdravá krv z tela slovenského národa hynie ťažkou prácou v Amerike, 

doma nás oslabujú nemoce, bieda a útlak. Vidiac tento neutešený stav slovenského ľudu, pred 

pár rokmi umienil som si pomáhať tam, kde môžem a viem a kde je pomoc najsúrnejšia, 

ratovať zdravie slovenského ľudu“ (Rippa, 1956). V tomto období bola veľmi zlá sociálna 

a ekonomická situácia obyvateľstva. O podstate sociálnej biedy a zaostalosti slovenského 

národa sa môžeme dočítať v knihe doktora Ivana Háleka Zápisky lekára. Prvá svetová vojna 

zanechala spustošenú krajinu a choroby. Najviac ľudí trpelo na tuberkulózu a na túto chorobu 
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bola veľmi vysoká smrtnosť. Štatistiky uvádzajú do konca roku 1939 smrtnosť na tuberkulózu 

185 prípadov na 100 tis. obyvateľov a tento ukazovateľ sa ešte zvýšil počas druhej svetovej 

vojny. Okrem tuberkulózy bol zaznamenaný aj vysoký výskyt brušného týfusu 390 prípadov 

na 100 tis. obyvateľov, pretrvávala dojčenecká úmrtnosť 150 až 160 promile, pričom 

v niektorých oblastiach Slovenska ako Nitra a Považská Bystrica tento počet presiahol 200 

promile (Junas, Boklesová-Uherová, 1985). 

Cieľ práce 

Cieľom práce bolo zozbierať informácie o zdravotnej situácii na Slovensku v období 

založenia ČSR. 

Súbor a metodika 

Informácie k práci sme získali štúdiom literatúry z  knižníc, archívov a internetu. 

Výsledky a interpretácia 

Zistili sme, že zdravotné pomery na území Slovenska v období po založení ČSR v základných 

ukazovateľoch boli na zlej úrovni. Spôsobovala to zlá sociálna a ekonomická situácia, vysoká 

nezamestnanosť, zlé hygienické pomery a podvýživa obyvateľstva. Boli rozšírené tzv. 

sociálne choroby. Keby sme chceli charakterizovať obdobie rokov pred založením ČSR, 

musíme ho hodnotiť ako obdobie poznačené cholerou, ktorá vyvrcholila na území Slovenska 

v auguste 1873. Na uvedenú chorobu zomrelo v jednotlivých župách Slovenska 13 930 ľudí 

v rokoch  1855 viac ako 36 000, 1866 – 42 000, 1873 – 68 000. Ďalšie choroby, na ktoré vo 

vysokých počtoch zomierali ľudia na Slovensku v tomto období boli: kiahne, záškrt, šarlach, 

osýpky, tuberkulóza, rubeola, škvrnitý týfus. Vysoká bola dojčenecká úmrtnosť. Od 1. sv. 

vojny do roku 1921 dosahovala hodnotu 21,1 ‰. Na Slovensku bola vyššia ako v Čechách aj 

napriek tomu, že na Slovensku bola vyššia pôrodnosť. Na Slovensku 30 živonarodených na 

1000 obyvateľov a v Čechách 19.  Slovensko bolo medzi štátmi Európy na poprednom mieste 

v pôrodnosti. V porovnaní s Čechami malo Slovensko pomalý pokles dojčeneckej úmrtnosti, 

ale horšia situácia bola v Maďarsku, Rumunsku a Juhoslávii. Zlý zdravotný stav obyvateľstva 

na Slovensku ako aj vyššia úmrtnosť ako v Čechách, bola zapríčinená aj priepastnými 

sociálnymi rozdielmi medzi uvedenými krajinami. V Čechách bola vyššia úmrtnosť detí 

a dospelých v mestách poznačených industrializáciou a menšia na dedinách. Na Slovensku 

bola opačná situácia, nakoľko sme boli agrárna krajina. Do roku 1930 bola na Slovensku 

úmrtnosť detí do 4 rokov dvojnásobne vyššia  ako v Čechách a so zvyšujúcim vekom sa 

úmrnosť tiež zvyšovala. Na Slovensku bola o tretinu vyššia ako v Čechách. 

Najhoršia situácia bola v počte lekárov na počet obyvateľov vo vtedajšom Uhorsku, lepšia 

o málo v rakúskych zemiach. 
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Zlý zdravotný stav obyvateľstva bol zapríčinený aj veľkým nedostatkom lekárov na 

Slovensku (tab. 1). Začiatkom 19. storočia na jedného lekára pripadalo 75 000 obyvateľov. 

Koncom 19. storočia úrady vydali nariadenie v tom zmysle, že na jedného lekára môže 

pripadať najviac 5 000 obyvateľov, ale nikde na Slovensku sa tento počet nedodržal. Počet 

lekárov na počet obyvateľov bol absolútne nedostačujúci (tab. 2, tab. 3). Napríklad  na Orave 

to bolo podľa štatistík len 10, 6 % a na Liptove 17, 8 %. V 19. storočí sa stretávame aj s veľmi 

nepriaznivým javom, ako bolo vysťahovalectvo. Zo Slovenska sa vysťahovalo do Severnej 

Ameriky vyše 400 000 obyvateľov (Junas, 1975). Zdravotnú situáciu na Slovensku opisuje aj 

dr. Ivan Hálek v časopise Praktický lekár (Hálek, 1928). 

Tab. 1 Lekári v rôznych štátoch v rokoch 1925 – 1926 (Praktický lekár, 1930). 

Štáty Počet lekárov Na 1 lekára pripadá 

obyvateľ. 

1 lekár pripadá na 

km2 

Spoj.štáty severoam. 149.521 800 20* 

Anglicko - 1.000 - 

Japonsko 45.326 1.300 8 

Dánsko 2.485 1.400 18 

Nemecko 44.356 1.400 11 

Maďarsko 5.962 1.400 16 

Estónsko 668 1.700 71 

Nórsko 1.604 1.700 202 

Lotyšsko 1.063 1.800 62 

Holandsko 4.177 1.800 10 

Grécko 3.712 1.800 40 

Českoslov. republika 6.359 2.100 22 

Rusko 52.429 2.800 404 

Švédsko 2.116 2.900 212 

Bulharsko 1.360 3.900 76 

Fínsko 898 3.900 383 

Poľsko 7.087 4.200 55 

Litva 465 4.800 120 

* mil anglických. 
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Tab. 2 Rozdelenie lekárov po okresoch v Československej republike podľa pomeru k počtu obyvateľov 

(Praktický lekár, 1930). 

 Krajina Priemerný počet 

obyvateľov pripadajúci 

na 1 lekára 

Smerodajná 

odchýlka 

Okresy majúce mestá 

nad 10.000 obyvateľov 

Čechy 

Morava a Sliezko 

Slovensko a 

Podkarpatská Rus 

Československá rep. 

2.625.0 ± 107.2 

2.676.5 ± 161.0 

 

2.710.5 ± 222.1 

2.657.9 ± 87.0 

1.004.7 ± 75.8 

984.3 ± 113.9 

 

1.435.6 ± 157.1 

1.124.5 ± 61.5 

Okresy nemajúce 

mestá nad 10.000 

obyvateľov 

Čechy 

Morava a Sliezko 

Slovensko a 

Podkarpatská Rus 

Československá rep. 

3.700.0 ± 106.5 

4.155.2 ± 119.9 

 

5.340.0 ± 135.2 

4.505.9 ± 85.1 

1.273.4 ± 75.3 

956.9 ± 84.7 

 

1.736.2 ± 95.6 

1.640.8 ± 60.2 

Všetky okresy Čechy 

Morava a Sliezko 

Slovensko a 

Podkarpatská Rus 

Československá rep. 

3.290.5 ± 84.6 

3.608.7 ± 119.5 

 

4.808.5 ± 138.0 

3.932.7 ± 74.4 

1.285.0 ± 59.8 

1.202.0 ± 84.5 

 

1.984.1 ± 97.6 

1.726.3±  52.6 

 
 

Tab. 3 Rozdelenie lekárov po okresoch v Československej republike podľa pomeru k počtu kilometrov 

územia, ktoré obsluhujú (Praktický lekár, 1930). 

 Krajina Priemerný počet 

obyvateľov pripadajúci 

na 1 lekára 

Smerodajná 

odchýlka 

Okresy majúce mestá 

nad 10.000 obyvateľov 

Čechy 

Morava a Sliezko 

Slovensko a 

Podkarpatská Rus 

Československo 

18.0 ± 1.3 

16.8 ± 1.7 

 

32.4 ± 2.7 

21.3 ± 1.1 

11.9 ± 0.9 

10.4 ± 1.2 

 

17.1 ± 1.9 

14.6 ± 0.8 

Okresy nemajúce 

mestá nad 10.000 

obyvateľov 

Čechy 

Morava a Sliezko 

Slovensko a 

Podkarpatská Rus 

Československo 

39.2 ± 1.6 

42.2 ± 1.9 

 

65.8 ± 1.1 

51.5 ± 1.1 

18.8 ± 1.1 

15.1 ± 1.3 

 

14.1 ± 0.8 

20.7 ± 0.8 
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Všetky okresy Čechy 

Morava a Sliezko 

Slovensko a 

Podkarpatská Rus 

Československo 

31.1 ± 1.3 

32.8 ± 1.8 

 

59.0 ± 1.4 

42.1 ± 1.0 

19.4 ± 0.9 

18.3 ± 1.3 

 

20.0 ± 1.0 

23.6 ±  0.7 

 

Rozhodujúci obrat sa podarilo dosiahnuť v počte lekárov na Slovensku. Kým v roku 1918 

pôsobilo na Slovensku 250 lekárov a bolo z nich len 25 Slovákov, v roku 1935 sa ich počet 

zvýšil na 1 500 a v roku 1937 na 1 954. Vo vojnových rokoch sa ich počet znížil na 1 200. 

Ovplyvnili to najmä fašistické slovenské úrady, ktoré v čase Slovenskej republiky vyhostili 

českých a židovských lekárov zo Slovenska alebo im zakázali lekársku prax. Výchovou 

nových kádrov prispela hlavne bratislavská lekárska fakulta, založená v rámci Univerzity 

Komenského v roku 1919. Dvadsaťročné obdobie predmníchovského Československa 

a šesťročné obdobie Slovenského štátu ovplyvnila skutočnosť, že aj napriek existencie 

ministerstva zdravotníctva a za vojny zdravotníckeho oddelenia ministerstva vnútra neboli 

vydané žiadne zákony na riadenie zdravotníctva. Stále platil zákon  číslo 14 z roku 1876. 

V roku 1919 bolo zaznamenané prvé úsilie na zlepšenie situácie v rámci Slovenskej republiky 

rád, kde bol zriadený ľudový komisariát zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Vedením bol 

poverený Ľudovít Jakab. Veľmi dôležitú úlohu zohrali českí učitelia pôsobiaci na 

bratislavskej lekárskej fakulte. Patrili k nim neuropsychiater M. Křivý a histológ J.Florián. 

Obaja zahynuli v koncentračnom tábore v Mauthausene (Junas, Bokesová-Uherová, 1985). 

Slovenskí medici  a lekári, ktorí študovali v Čechách po zatvorení českých vysokých škôl sa 

vrátili na Slovensko. Boli presiaknutí túžbou bojovať proti fašizmu a pomáhali na Slovensku 

roširovať antifašistickú myšlienku. Tento odpor ešte viac zosilnel, keď fašisti začali zaberať 

slovenské kúpele ako aj po založení odborovej organizácie nemeckých lekárov s politickým 

nacionalistickým poslaním. V Bratislave pomáhal rozvíjať protifašistické hnutie lekár 

Ladislav Dérer, v Žiline doktorka Volanská, v Novom Smokovci doktor V. Thurzo. Z týchto 

aktivít nakoniec vyšla aktívna pomoc lekárov, medikov a zdravotníckeho personálu pri 

prípravách Slovenského národného povstania aj počas jeho trvania (Junas, Bokesová-

Uherová, 1985). 

V 20. storočí sa na celom svete odohrali veľké politické a ekonomické zmeny, ktoré neobišli 

ani Slovensko, pričom rok 1918 znamenal pre Slovensko významný krok, keď po rozpade 

Rakúsko-Uhorska vznikol samostatný štát Čechov a Slovákov - Československá republika. 

Vlastný štát, bez nadvlády cudzích mocností. Radosť z vlastného štátu však netrvala dlho. 
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História píše ďalší medzník slovenského národa rok 1939. Prvá Československá republika 

padla za obeť fašistickým uchvatiteľom a to fašistickému Nemecku. Začína sa písať nová 

história Slovákov. Vznik fašistického Slovenského štátu s hitlerovskou nadvládou. Český 

národ dostal do vienka od Hitlera rozdelenie Čiech na protektorát Čiech a Moravy. Začala sa 

tvrdá okupácia a boli zatvorené všetky české vysoké školy. Rok 1939 priniesol veľa utrpenia 

národom sveta. Začala sa svetová vojna, v poradí druhá. Slováci prežívali veľmi ťažké chvíle 

až do oslobodenia v roku 1945. Ťažko nadobudnutá prvá Československá republika ukončila 

svoje trvanie a na jej ruinách povstala nová vlasť. Znova sa spojili dva bratské národy do 

jedného zväzku a po druhej svetovej vojne vytvorili znovu spoločný štát Čechov a Slovákov, 

ktorý ukončil svoje trvanie v roku 1989. 

Po vytvorení prvej Československej republiky pod vedením lekára a politika MUDr. Vavra 

Šrobára (1867-1950) (obr. 1), bolo zriadené Ministerstvo s plnou mocou pre správu 

Slovenska a to Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy. 

 Obr. 1 MUDr. Vavro Šrobár (Beniak a Tichý, 1992) 

Dňa 11. 11. 1918 vzniklo Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. 

Ministerstvo bolo zriadené zákonom č.2 z roku 1918 Zb., pričom malo štyri oddelenia - 

zdravotno-administratívne, protiepidemické, zdravotno-sociálne a hygienické (Beniak, 1983). 

Podľa zákona č. 332/1918 Zb. štát prevzal starostlivosť o výkon zdravotnej polície. 

Povinnosťou štátnych lekárov bola protiepidemická činnosť a určitú časť praxe mali venovať 

aj hygienickej starostlivosti. 

Dňa 20. 1. 1920 Národné zhromaždenie uložilo vláde  svojím uznesením vybudovať centrálny 

zdravotný ústav. Centrálnym zariadením verejného zdravotníctva sa stal v roku 1925 Štátny 

zdravotný ústav ČSR v Prahe, ktorý bol zriadený zákonom zo dňa 12. októbra 1925, č. 218 

Zb. Jednou z úloh ústavu bolo zabezpečovať aj odbornú výchovu zdravotníckeho personálu 

(Beniak, 1991). Uvedené ministerstvo bolo zriadené podľa vzoru rakúskych ministerstiev. 

Z významných odborníkov z celého Slovenska bol vytvorený poradný zbor ministerstva a to 

Štátna zdravotná rada. Po vyhlásení Slovenskej republiky rád v roku 1919 v Prešove, 

prikročili k riešeniu naliehavých otázok zdravotníctva. Ľudový komisár pre zdravotníctvo 

Ľudovít Jakab bol poverený prípravou vládneho návrhu na vyvlastnenie súkromných 
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zdravotníckych zariadení menovite kúpeľov, liečebných ústavov, lekární, výrobní liekov. 

Slovenská republika rád trvala len pár týždňov, ale priniesla do povedomia ľudu myšlienku, 

že prvoradým cieľom na ceste k zabezpečeniu akéhokoľvek pokroku štátu je zdravie 

obyvateľstva. Ďalej sa však pokračovalo podľa starého uhorského zdravotníckeho zákona. 

Zdravotnícka starostlivosť o obyvateľstvo bola organizovaná obecnými, mestskými 

a obvodnými lekármi. Osobitným štatútom ustanovil štát tzv. lekárov policajno-zdravotnej 

služby a pomocní zdravotnícki personál. Do kompetencie štátnych lekárov patrili hlavne 

otázky verejnej hygieny, starostlivosti o vykonávanie opatrení proti infekčným chorobám, 

dohľad nad súkromnými liečebnými a sociálno-zdravotníckymi ústavmi, povinnosť očkovať 

proti pravým kiahňam, zdravotno-výchovná práca a mnohé iné úlohy (Bokesová-Uherová, 

1985). 

Okresný úrad mal menovaného okresného  odborného referenta, ktorý mal na starosti veci 

zdravotné. Bol nim okresný lekár. Krajinskému úradu, ktorý bol zriadený v roku 1928 

v Bratislave, musel posielať štvrťročné hlásenia o všetkých zisteniach, ktoré sa týkali 

zdravotného stavu obyvateľstva. Na čele zdravotného oddelenia Krajinského úradu 

v Bratislave bol prednosta a mal titul krajinský zdravotný referent. Ďalej tu pôsobili krajinskí 

zdravotnícki  inšpektori a okrem nich tam pôsobili aj iní úradní lekári. Krajinské zdravotné 

oddelenie sa staralo o spoluprácu medzi jednotlivými lekármi a zdravotníckymi inštitúciami, 

ako aj zabezpečovalo práce spojené so zamedzovaním šírenia infekčných a iných chorôb 

medzi obyvateľstvom, dohliadalo na choroby z povolania a zabezpečovalo očkovanie. 

V rámci krajinského zdravotného oddelenia pôsobila krajinská zdravotnícka rada, ktorá 

pozostávala z odborníkov činných v rámci verejného zdravotníctva. Jej členov vymenovala 

vláda. Zdravotná rada predkladala rady a návrhy v otázkach zlepšovania ochrany zdravia 

obyvateľstva. Krajinský prezident bol nadriadený krajinskej rade a kontroloval jej činnosť. 

V roku 1939 vznikol v rámci ministerstva vnútra piaty odbor pre zdravotníctvo. Bolo to 

v čase vzniku Slovenského štátu a po rozbití Československej republiky. 

Piaty odbor ministerstva vnútra mal štyri oddelenia - lekársko-lekárnický, verejno-zdravotný, 

sociálno-zdravotný a zdravotno-právny. Nás zaujala kompetencia prvého z nich a to lekársko-

lekárnického. Do kompetencie tohto oddelenia spadali otázky lekárskej praxe, úprava 

lekárskeho štúdia, ďalšieho vzdelávania lekárov, usporiadania lekárskych odborných kurzov, 

fyzikálne skúšky a stavovské veci lekárov. V rámci tohto oddelenia riešili okrem iného aj 

lekárnickú prax a lekárnické štúdium. Počas trvania prvej Československej republiky a hlavne 

v jej prvých desaťročiach boli v platnosti predpisy o výkone lekárskej praxe obsiahnuté 

hlavne v zákone číslo 14 z roku 1876. Upravené boli až ustanoveniami zákona z roku 1929 
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a to prostredníctvom zákona číslo 114. Je zaujímavé, kto sa mohol zaujímať o miesto lekára 

na ktoromkoľvek poste. Zákon hovorí, že o miesto lekára sa v štátnej službe a to obecného, 

mestského, obvodného alebo okresného lekára môže zaujímať každý lekár, ktorý je 

československý štátny občan, na základe riadne vypísaného súbehu. Vládne nariadenie z roku 

1932 upravovalo používanie titulu odborný lekár. Dokonca predpisovalo aj podmienky ako 

dosiahnuť titul odborného lekára. V zákone čítame, že odborný lekár pred začatím svojej 

činnosti je povinný zložiť predpísaný sľub pred lekárskou komorou. 

Lekárske komory boli zriadené v roku 1929 zákonom 113. Úlohou lekárskych komôr bolo 

chrániť česť a podporovať záujmy lekárov. Počas trvania Československej republiky mohli 

byť členmi lekárskej komory všetci lekári, ktorí mali trvalé bydlisko na Slovensku 

a vykonávali lekársku prax súkromne alebo pôsobili v štátnej službe civilnej a vojenskej 

a vykonávali aj mimo služobnú prax. Po rozbití Československa a nastolení Slovenského štátu 

bola upravená činnosť lekárskej komory podľa fašistického režimu. Neárijci mali tvoriť štyri 

percentá z celkového počtu členov komory. 

Zo Štátneho zdravotného ústavu republiky Československej z roku 1925 a Štátneho 

zdravotno-sociálneho ústavu zriadeného zákonom zo dňa 11. mája 1939 č.101 Zb. bol vo 

februári v roku 1949 zriadený Štátny zdravotnícky ústav zákonom č. 70. V paragrafe 2 odseku 

1 uvedeného zákona sa hovorí: „Ústav koná ako zložka štátnej zdravotnej správy, odborno 

vedeckej, výskumnej a vyšetrovacej, kontrolnej a inej odbornej práce v odbore zdravotníctva, 

potrebnej pre riadenie, uskutočňovanie a kontrolu jednotnej zdravotníckej politiky“. Jeho 

úlohou bolo: 

a) uskutočňovať pre štátnu zdravotnú správu zo zdravotného hľadiska 

• výskumy, prieskumy a vyšetrovania, nutné k zaisteniu zdravia ľudí, zvierat   a rastlín 

vo vzájomnej spojitosti života, 

• výskum a kontrolu životného prostredia so zvláštnym zreteľom k základným 

prírodným podmienkam a ich vplyvu na život, 

• biologický výskum výživy a kontrolu poživatín a predmetov potreby, 

• výskum a kontrolu liečiv, 

b) vzdelávať a odborne cvičiť zdravotníckych pracovníkov pre verejnú zdravotnú službu. 

V paragrafe 3 je uvedené, že: „Štátny zdravotný ústav má hlavný ústav v Prahe, oblastný 

ústav v Bratislave a pobočky.“ Pobočky boli zriaďované hlavne v sídlach lekárskych fakúlt a 

ich pobočiek a v sídlach krajských národných výborov. Pobočky zriaďoval a rušil minister 

zdravotníctva po dohode s ministrom financií. 
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V paragrafe 5 uvedeného zákona sa dočítame, že okrem iných pracovníkov na ústavoch 

pracujú aj asistenti ústavu, ktorí sú postavení na úroveň vysokoškolským asistentom  

a v paragrafe 6 je zdôraznená spolupráca asistentov ústavu s vysokými školami, aby bola 

zabezpečená odborná spolupráca ústavov s vysokými školami. Zákon nadobudol platnosť 1. 

apríla 1949. 

Zlý zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňoval aj ten fakt, že na Slovensku v období prvej 

Československej republiky bolo veľmi málo nemocníc. V riadnej prevádzke bola v roku 1919 

štátna nemocnica v Bratislave. V rámci tejto nemocnice boli vybudované pracoviská pre 

novovzniknutú Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Nedobudovaná bola štátna 

nemocnica v Košiciach. Štátne nemocnice na Slovensku boli vybudované len v malom počte 

oproti iným verejným zdravotníckym zariadeniam na území Slovenska. Boli tu verejné 

nemocnice v Žiline, Lučenci, v Dolnom Smokovci - Šrobárov detský štátny liečebný ústav 

a Štátna pôrodnica a Ústav na vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v Košiciach. 

Verejné nemocnice poskytovali pacientom ošetrenie bez ohľadu na národnosť, štátnu 

príslušnosť a náboženstvo, majetkové alebo iné pomery. Na Slovensku ďalej pôsobili aj župné 

nemocnice, ktoré boli po roku 1928 premenované na nemocnice krajinské. Boli napr. 

v Humennom, Leviciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nitre, 

Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Šahách, Trenčíne, Trnave a Zlatých Moravciach 

(Beniak, 1983). 

Okresné nemocnice vyvíjali svoju činnosť v Bardejove, Krompachoch, Prešove 

a Topoľčanoch. Na území Slovenska pôsobili aj mestské nemocnice a to v mestách ako boli 

Brezno, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Komárno, Levoča, Piešťany, Ružomberok, 

Spišská Sobota. Základinová nemocnica bola v Rožňave. 

Všetky existujúce nemocnice a zdravotnícke zariadenia na území Slovenska sa museli riadiť 

stanovami a domácim poriadkom. Pri vzniku Československej republiky, bola zriadená 

väčšina nemocníc v starých schátralých budovách, ktoré nevyhovovali hygienickým 

predpisom. Preto bola vyslovená požiadavka, aby pri budovaní alebo rozširovaní, či 

rekonštrukcii ďalších zdravotníckych zariadení bol bratý do úvahy fakt, že je nutné budovať 

nemocničné priestory, ktoré by vyhovovali všestrannej lekárskej starostlivosti o pacientov 

a hlavne sa zamerať aj na primerané vybavenie prístrojovou technikou. Táto otázka však 

zostala len veľkou túžbou lekárov a zdravotníckeho personálu. Do roku 1945 sa v tejto oblasti 

nič pozitívneho neudialo. 
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Záver 

Zlú zdravotnú situáciu na Slovensku spôsoboval aj ten fakt, že tu bolo veľmi málo 

kvalifikovaných lekárov na počet obyvateľov a nedostatok nemocníc. Tento stav bol 

postupom času riešený rôznymi spôsobmi  a na Slovensku začala vyrastať generácia mladých 

slovenských lekárov, ktorí zabezpečovali zdravotnícku starostlivosť pre slovenské 

obyvateľstvo. Veľkú zásluhu na pokroku slovenského zdravotníctva mal MUDr. Vavro 

Šrobár, keď pod jeho vedením bolo zriadené Ministerstvo s plnou mocou pre správu 

Slovenska a to Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy. Rozdiely v zdravotnej situácii 

na Slovensku oproti Čechám sa podstatne znížili po druhej svetovej vojne. Túto problematiku 

budeme podrobne opisovať v ďalšom príspevku. 
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Súhrn  

V Európe žije asi šesť miliónov ľudí, ktorí sa od ostatného obyvateľstva líšia nielen tmavšou 

farbou pleti, očí a vlasov, ale aj odlišnou kultúrou a jazykom. Nikde nemajú svoj vlastný štát, 

všade žijú roztratení medzi ostatným miestnym obyvateľstvom. Niekde ich volajú Cigáni, 

Zingari alebo Gintanos či Gypsies. Aj v našej obci Sučany žije veľa príslušníkov Rómov. 

Zdravotnú starostlivosť pre  občanov v obci zabezpečujú 3 všeobecní lekári pre dospelých, 1 

lekár pediater, 1 gynekológ, 1 gastroenterológ, 1 kožný lekár a stomatológ. Na území obce sa 

nachádza aj Psychiatrické zariadenie. Všetky uvedené zdravotnícke zariadenia poskytujú 

zdravotnícku starostlivosť aj pre rómskych občanov. V našom Neštátnom zdravotníckom 

zariadení v Sučanoch na Mierovej ulici zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť pre 1893 

pacientov – klientov obce a okolitých obcí. Z uvedeného počtu je sedem Rómov, o ktorých 

zdravotnom stave píšeme v príspevku. 

Kľúčové slová: Róm – Zdravotná starostlivosť - Zdravotnícke zariadenie - História Rómov. 

 

Úvod 

Dlho sa tvrdilo, že Cigáni – Rómovia pochádzajú z Egypta. Dnes už bezpečne vieme, že ich 

pravlasť treba hľadať v Indii, kde patrili k chudobnej skupine obyvateľstva, ktorá žila 

kočovným spôsobom života. V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných 

Rómov Indiu a putovali cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu na európsky kontinent, do 

dnešného Grécka. Počas 12. a 13. storočia postupne prenikali z Balkánu pozdĺž Dunaja do 

strednej Európy (Obrázok 1). Prvá správa o ich pobyte na Slovensku je z roku 1322 a to na 

Spiši, neskôr sa objavujú i na Zemplíne a postupne na celom území Slovenska. Prichádzali do 

Európy v jednotlivých kočujúcich skupinkách, ktoré prechádzali juhovýchodným Slovenskom 

ďalej do českých krajín a západnej Európy. Predstavovali sa ako pútnici z Malého Egypta, 

ktorí ako kajúcni hriešnici musia putovať po svete. Obyvateľstvo ich legendám spočiatku 

verilo a prijímalo ich pohostinne. Rôzni šľachtici, panovníci im vydávali ochranné listiny, tzv. 

glejty. No však, od polovice 15. storočia sa vzťah európskeho obyvateľstva k Rómom začal 
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meniť. Predstavitelia vtedajšej cirkvi upozorňovali na to, že sa správanie kočujúcich Rómov 

nezhoduje s vtedajšou predstavou o kresťanských kajúcnikoch, za akých sa vydávali. O trvalé 

usadenie rómskeho obyvateľstva sa v 18. storočí pokúsili osvietenskí panovníci Mária Terézia 

a Jozef II. Chceli Rómov premeniť na roľníkov, prinútiť ich, aby splynuli s ostatným 

obyvateľstvom. Aj keď sa mnohé ich predstavy nedali uskutočniť, obsahovali viaceré 

moderné myšlienky (napr. dôraz na školskú dochádzku, výchovu detí, vyučenie sa remeslu, 

zlepšenie hygienických podmienok, atď.). 

 
Obrázok 1 Sťahovanie Rómov (Zdroj: Wikipedia) 

Najsmutnejšou kapitolu dejín Rómov je obdobie druhej svetovej vojny. Podľa rasistických 

zákonov nacistického Nemecka boli niektoré skupiny ľudí považované za menejcenné, 

a nemali preto právo na život v ľudskej spoločnosti: zaraďovali sem Židov, černochov 

a Rómov. Celé rómske rodiny boli deportované do koncentračných táborov, najmä do 

Osvienčinu II.-Brzezinky. Napriek tomu, že zo Slovenska neboli Rómovia transportovaní do 

koncentračných táborov, aj tu boli v mnohých ohľadoch obmedzovaní: mali zákaz cestovať 

verejnými dopravnými prostriedkami, vstupovať do verejných priestorov a parkov, do miest 

a obcí smeli vstúpiť len vo vyhradených dňoch a hodinách, svoje obydlia mali odstrániť 

z blízkosti verejných ciest až do vzdialenosti dvoch kilometrov, boli zriaďované pracovné 
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tábory, atď. Rómom našívali na odev čierne trojuholníky, na predlaktie im vytetovali písmeno 

„Z“ (Zigeuner). Na mnohých Rómoch vykonávali vedecké pokusy. Neskôr, po obsadení 

Slovenska nemeckou okupačnou armádou, došlo na viacerých miestach k masovým popravám 

rómskeho obyvateľstva.  Po skončení druhej svetovej vojny nastalo významné presídľovanie 

Rómov zo Slovenska do českých krajín, kde nachádzali nielen prácu, ale i možnosť lepšieho 

bývania než v rómskych osadách. Štátne orgány v povojnovom období odmietli k Rómom 

pristupovať ako k osobitnej národnosti. Znamenalo to, že nemali zakladať rómske folklórne 

súbory, mládežnícke alebo športové kluby, v školách sa nesmeli spievať rómske piesne, 

nesmeli vychádzať rómske knihy a časopisy, v televízií nesmeli vysielať rómske večerníčky. 

Nepoužívalo sa ani označenie Rómovia alebo Cigáni, ale „občania cigánskeho pôvodu“. 

Úsilie štátu sa zameralo najmä na riešenie bývania, zamestnanosti a školskej dochádzky. Aj 

dobre mienené názory boli presadzované neodborne, necitlivo, viac-menej násilím. V roku 

1958 vydali zákon, na základe ktorého ich vo februári nasledujúceho roka „usadili“ tak, že im 

pobrali kone a kolesá od vozov. Podobným spôsobom „riešili“ i bývanie Rómov: do nových 

panelových bytoviek sťahovali zaostalé rodiny, ktoré nedokázali v nových podmienkach žiť, 

mnohé rodiny proti ich vôli prevážali do českých okresov, kde sa mali natrvalo usadiť. 

Vládne orgány sa nesnažili spoznávať Rómov, ich názory a predstavy o živote, ale vnucovali 

im to, čo sami považovali za dobré a vynakladali na to nemalé finančné prostriedky. Za to, že 

tieto opatrenia boli často málo úspešné, vinili opäť Rómov. Významným medzníkom 

najnovších rómskych dejín sa stal rok 1989. Krátko po novembrových udalostiach vznikla 

prvá rómska politická strana – Rómska občianska iniciatíva, po nej ďalšie strany a kultúrne 

zväzy. Z radov Rómov boli prvýkrát zvolení poslanci. 9. apríla 1991 prijala vláda Slovenskej 

republiky Zásady prístupu k Rómom: v tomto dokumente boli zrovnoprávnení s ostatnými 

národnosťami na Slovensku, bola im prisľúbená podpora na rozvoj vlastnej kultúry i pomoc 

v oblasti vzdelávania. Žiaľ , obdobie po novembri 1989 neprinieslo pre Rómov len radostné 

zmeny. Mnohí z nich prišli o zamestnanie, čo sa následne prejavilo v rómskych osadách 

narastaním chudoby i zhoršením vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi spoluobčanmi 

(Mann, 2000). 

Rómovia nie sú samotári. Svoj život trávia v rómskom spoločenstve. Každá domácnosť 

väčšinou zahŕňa tri až štyri generácie. Členovia rodiny obvykle pracujú spolu, slávia spolu 

sviatky, ochraňujú sa, opatrujú chorých a starých, spolu pochovávajú mŕtvych. Autoritou 

rodiny je muž, ale celá ťarcha starostlivosti o deti a domácnosť leží prakticky na matke. 

Rozhoduje nielen o chode domácnosti, ale aj o ekonomických otázkach. Postupne tieto 

povinnosti presúva na deti, najmä na dcéry a neskôr na nevesty, pričom si však ponecháva 
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rozhodovacie právomoci. Silou rómskej rodiny je pocit spolupatričnosti, uplatňovanie tradícií, 

ako i pevné a nemenné príbuzenské vzťahy a vnútorné rodinné väzby (Kumanová, 

Džambazovič, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 2 Ilustračné foto (Zdroj: Wikipedia) 

V súčasnosti na Slovensku možno bývanie Rómov orientačne charakterizovať štyrmi typmi 

bývania – podľa lokácie a kvality. Sú to: 1. chatrče a domy v osadách a obciach, 2. rodinné 

domy v obciach, 3. byty so zníženým štandardom v osadách a obciach, 4. byty na sídliskách 

v malých (i veľkých) mestách (Dubayová, 2001). 

Úroveň kvality stavieb je priamo úmerná úrovni bývania rómskej komunity ako celku v tej-

ktorej obci. V mestách sa môžeme stretnúť s tzv. mestskými rómskymi getami t.j. mestskými 

aglomeráciami, ktoré sú takmer výlučne obývané Rómami. (Mušinka,2002). 

V našej obci v Sučanoch, žije veľká skupina rómskeho obyvateľstva všetkých vekových 

skupín a zloženia podľa pohlavia. Do zdravotnej starostlivosti nášho neštátneho 

zdravotníckeho zariadenia patria tiež občania pochádzajúci z rómskej komunity, ktorým 

zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť. 

Cieľ práce 

Cieľom našej práce je podať stručný historický obraz vývoja Rómov, ich sťahovanie 

a chorobnosť. V ďalšej časti sa venujeme morbidite rómskych pacientov, ktorí patria do 

zdravotníckej starostlivosti Neštátneho zdravotníckeho zariadenia v obci Sučany na Mierovej 

ulici. Opisujeme ich zdravotný stav podľa počtu, pohlavia a diagnóz. 

Súbor a metodika 

Informácie k práci sme získali štúdiom literatúry v knižniciach, z internetu a anonymne zo 

zdravotnej dokumentácie. Vzhľadom na tú skutočnosť, že v konkrétnom Neštátnom 

zdravotníckom zariadení v Sučanoch na Mierovej ulici máme v klientele sedem príslušníkov 

Rómov, podávame obraz o ich zdravotnom stave v kontexte rokov tak, ako boli postupne 
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prihlasovaní do zdravotníckej starostlivosti. Štúdiom ich zdravotnej dokumentácie a osobných 

rozhovorov sme zistili stav, ktorý podávame vo výsledkoch. 

Výsledky a interpretácia 

Zdravotná situácia 

Možno skonštatovať, že úroveň zdravia je u Rómov v porovnaní s majoritnou populáciou 

horšia. Aj v dôsledku ekonomických nedostatkov (výživa), nepriaznivej hygienickej úrovni 

(napr. dostupnosť pitnej vody v osadách) a prístupu k zdravotníckym zariadeniam 

(geografická izolácia osád). Chorobnosť sa stáva zvlášť závažnou. Chudoba určitej časti 

rómskej populácie vedie k deprivácií v mnohých dimenziách a prejavuje sa napríklad vysokou 

frekvenciou ochorení, chronickými chorobami, trvalým znížením fyzickej a mentálnej 

výkonnosti. Všetky dostupné údaje vypovedajú o opätovnom zhoršovaní zdravotného stavu 

najmä v stále sa rozširujúcich izolovaných rómskych osadách (Rosinský et al., 2006). 

Kongenitálne ochorenia. V spektre ochorení sa rómski novorodenci odlišujú od ostatných, 

pričom často ide o ťažké ochorenia, zanechávajúce trvalú invaliditu. Medzi najtypickejšie 

vrodené choroby rómskej menšiny patria: kongenitálny glaukóm, fenylketonúria, 

kongenitálna hypotyreóza, kraniostenóza (vrodená deformita lebky) a niektoré prípady 

mentálnej retardácie. Niektorí autori dávajú do súvisu určité krvné skupiny, vyskytujúce sa 

častejšie u Rómov, s vyššou incidenciou niektorých parazitárnych chorôb (giardiáza) 

(Rosinský et al., 2006). 

Infekčné ochorenia. Katastrofálne životné podmienky v osadách a v lokalitách s vysokou 

koncentráciou rómskeho obyvateľstva, ako aj nízke zdravotné uvedomenie, nízka 

preočkovanosť rómskej populácie majú vplyv na častý výskyt infekčných ochorení. Medzi 

najčastejšie infekčné ochorenia patrí svrab, vírusové hepatitídy, tuberkulóza, bacilárna 

dyzentéria, pedikulóza, pyodermie, mykózy, enterokolitídy (zápaly čreva, salmonelóza, 

šigelóza), ovčie kiahne a mnohé ďalšie (Šaško, 2002). 

Chronické ochorenia. K dispozícií je iba veľmi málo informácií o civilizačných ochoreniach 

u Rómov. Na vysokom pomere ich predčasnej mortality sa podieľajú kardiovaskulárne 

ochorenia viac než 2,5-krát častejšie v porovnaní s majoritnou populáciou. Pomer mortality na 

nádorové ochorenia je u nich asi 1,8-krát vyšší a úmrtnosť spôsobená externými príčinami 

(zranenia, otravy, kriminalita, samovraždy a iné) je približne dvakrát častejšia ako u ostatných 

Slovákov. Vysoká kardiovaskulárna mortalita pravdepodobne súvisí s vysokou prevalenciou 

diabetu a vysokou incidenciou chronických infekcií. U Rómov sa našla i vysoká prevalencia 

obezity, nízke hladiny HDL-cholesterolu, vysoká koncentrácia triacylglycerolov v krvi, atď. 

(Šaško, 2002). 
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Prieskumom životného štýlu rómskej populácie v rokoch 2006-2007 bol zistený súčasný stav 

bývania, rodiny, vzdelania, zdravia, stravovania, a tiež závislostí na tabaku, alkohole, drogách 

v rómskej populácií Žilinského kraja. V rámci vyhodnotenia výsledkov prieskumu sme zistili 

niekoľko zaujímavých informácií. V jednej, dvoch izbách bývajú viacpočetné rodiny, síce 

majú možnosť zapojenia elektrickej energie, ale v dôsledku neplatenia účtov, sú od nej 

odpojení. V niektorých rómskych domácnostiach chýba pripojenie na studenú i teplú vodu 

a kanalizácia. Podľa prieskumu nám vyšlo, že menšie percento z opýtaných respondentov je 

negramotných, no po konzultácií s lekármi v  Žilinskom kraji sme sa dozvedeli, že 

negramotnosť u Rómov je oveľa vyššia. Ďalej boli až zarážajúce zistenia o dentálnej hygiene 

Rómov. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že päť percent zo štyridsiatich respondentov si 

zuby umýva menej ako raz za týždeň a to nehovoríme o  z respondentoch, ktorí vôbec nedbajú 

o svoje dentálne zdravie. Čo sa týka pohlavného života, priemerný vek Rómov pri prvom 

pohlavnom styku sa ukázal 15 rokov a menšia polovica z opýtaných respondentov nepoužíva 

žiadnu antikoncepciu. Výsledky prieskumu jednoznačne naznačili, že až 75% z daných 

respondentov je závislých na tabaku, kde priemerný vek prvých skúseností s fajčením vyšiel 

podľa vyhodnotenia odpovedí na 8 rokov. Závislosť na alkohole je už percentuálne nižšia, 

pohybuje sa okolo dvadsiatich až tridsiatich percent. Vysoká je i miera závislosti na drogách 

a taktiež je vysoké percento Rómov, ktoré uvádza, že nepotrebuje žiadnu pomoc v súvislosti 

s užívaním drog. Výsledky prieskumu nám naznačujú, že životný štýl, resp. spôsob života 

rómskej populácie je zlý. Po konzultácií s praktickými lekármi je najčastejšie sa vyskytujúcim 

ochorením v rómskej populácií Žilinského kraja chronická bronchitída, zvýšený počet 

tuberkulózy. Ďalej sa vo zvýšenom počte objavujú arteriálna hypertenzia, ischemická choroba 

srdca a tiež psychické poruchy a mentálne retardácie. Sezónne je zvýšený výskyt hnačkových 

ochorení. Zaznamenali i výskyt ochorení ako diabetes mellitus, ochorenia miechových 

nervov, epilepsia, degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov, atď. Infekčné ochorenia ako 

tuberkulóza, svrab, atď. sa v danej populácií za posledný rok podľa údajov lekárov nevyskytli. 

Lekári upozorňujú i na veľký počet narkomanov, čiže ľudí závislých na drogách, v populácií 

Rómov. 

Zdravotnícku  starostlivosť v obci Sučany zabezpečujú 3 všeobecní lekári pre dospelých, 1 

lekár pediater, 1 gynekológ, 1 gastroenterológ, 1 kožný lekár a 1 lekár stomatológ. Na území 

obce sa nachádza aj Psychiatrické zariadenie. Všetky uvedené zdravotnícke zariadenia 

poskytujú zdravotnícku starostlivosť aj pre rómskych občanov. 

Z celkového počtu 1893 pacientov - klientov, ktorých evidujeme v NZZ v Sučanoch na 

Mierovej ulici sa staráme o 7 Rómov. Naši pacienti – klienti majú trvalý pobyt v Sučanoch 
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a priľahlých obciach Podhradie, Turčianska Štiavnička, Konské a Nolčovo. Zároveň sa 

staráme aj o zamestnancov závodu Prefa. Zdravotný stav pacientov rómskej komunity 

v našom zdravotníckom zariadení nie je na dobrej úrovni. Zloženie Rómov podľa pohlavia je: 

4 muži a 3 ženy. Rozdelenie podľa veku je nasledovné. Muži sú narodení v rokoch 1964, 

1966, 1983, 1985. Ženy sú narodené v rokoch 1942, 1965, 1979. Zdravotný stav jednotlivých 

klientov rómskej komunity je nasledovný. Muž narodený v roku 1964 sa zaevidoval do 

zdravotníckej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení v roku 1996. Opakovane bol 

liečený na bolesti chrbta v krížovej oblasti. Bola mu navrhnutá medikamentózna liečba 

prevažne injekčnou formou a analgetikami. O inú formu liečby nemal záujem. 

Muž narodený v roku 1966 je evidovaný v našej zdravotníckej starostlivosti od roku 2003. 

Trpí opakovane na hemoroidy. Liečili sme ho aj po opakovanom útoku na jeho osobu iným 

rómskym spoluobčanom, kedy utrpel poranenie tváre, mal natiahnuté väzy a niekoľkokrát mal 

úraz ramena. 

Muž narodený v roku 1983 je evidovaný v našej zdravotníckej starostlivosti od roku 2008.  

Liečený viackrát na respiračné ochorenia a gastritídu. Bol liečený antibiotikami a liekmi proti 

zvýšenej žalúdočnej kyseline. 

Muž narodený v roku 1985 je v našom zdravotníckom zariadení evidovaný od roku 2005. Od 

uvedenej doby bol liečený na bolesť hlavy, bolesti v krížoch a mnohonásobné liečenie 

respiračných ochorení. Viackrát bol ošetrovaný po úraze, ktorý bol spôsobený inou osobou. 

Mal poranenú tvár a boli mu ošetrované pohmoždené ruky. Tiež trpí na gastritídu a mal 

natiahnuté ramenné väzy. 

Žena narodená v roku 1942 je evidovaná v našom zdravotníckom zariadení od roku 1995. Za 

uvedené obdobie bola a je liečená na bolesť chrbta hlavne v krížovej oblasti a viacnásobné 

respiračné ochorenia. Tiež je liečená na vysoký krvný tlak – hypertenzia III. Stupňa. Okrem 

uvedeného sa lieči na astmu prostredníctvom pľúcnej ambulancie v Martine. 

Žena narodená v roku 1965 je evidovaná v našej ambulancii od roku 2005. Lieči sa na bolesť 

lakťového kĺbu a ramena ľavej ruky, bolesť chrbta v krížovej oblasti viacpočetná návšteva 

lekára, liečená aj prostredníctvom ortopéda a neurológa. Lekársku starostlivosť vyhľadala 

viackrát aj pre respiračné ochorenie a gastritídu. V roku 2007 jej bol pridelený polovičný 

invalidný dôchodok z dôvodu poruchy bedrových kĺbov. 

Žena narodená v roku 1979 je evidovaná v našej zdravotníckej starostlivosti od roku 1996. 

Liečená je na vysoký krvný tlak – hypertenzia typu III. Stav po závažnej hypertrofii – 

zväčšení ľavej komory. Ďalším zdravotným problémom bolo u nej krvácanie do mozgu 
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s následným postihnutím komorových štruktúr. Taktiež trpí na zápal štítnej žľazy. 

V súčasnosti je sledovaná kardiológom, endokrinológom, neurológom a psychológom. 

Záver 

Záverom môžeme povedať, že rómski pacienti, ktorých máme evidovaných v našej zdravotnej 

starostlivosti majú zdravotné problémy identické so zdravotnými problémami rómskych 

spoluobčanov na Slovensku a vo svete.  

Za hlavné determinujúce faktory ovplyvňujúce nižšiu kvalitu zdravotného stavu rómskej 

populácie sú považované v súčasnosti najmä: 

- nižšia vzdelanostná úroveň, z ktorej môže prameniť nedostatočná úroveň zdravotného 

a sociálneho uvedomenia; nízky štandard osobnej hygieny; nízky štandard komunálnej 

hygieny; nízky štandard bývania a ekologická rizikovosť prostredia, s ktorou súvisí znečistené 

a zdevastované životné prostredie. Alarmujúci je stav najmä v izolovaných rómskych 

osadách, v ktorých často kvalita bývania nezodpovedá základným hygienickým požiadavkám, 

ako napr. absentuje zásobovanie zdraviu neškodlivou pitnou vodou, chýba kanalizácia, 

odpadové jamy a smetiská, odvoz smetí, absentujú sociálne zariadenia, pretrváva veľká 

preľudnenosť na malej ploche, často v jednej miestnosti. S problémom zlej ekonomickej 

situácie mnohých rodín súvisia aj zlé stravovacie návyky, nevyhovujúca výživa, nemožnosť 

zakúpiť si potrebné lieky alebo vyhľadať zdravotnícku pomoc. Ďalším problémom je 

zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a tabakových výrobkov; pomerne veľká genetická záťaž 

rómskeho národa, ktorá súvisí s vysokou incidenciou kongenitálnych (vrodených) ochorení 

(Šaško, 2002). 

Zdravotný stav rómskej populácie hlboko zaostáva za zdravotným stavom ostatnej populácie 

SR. Zdravotná kondícia Rómov úzko súvisí s ich životným štýlom a sociálnymi 

podmienkami. Základným cieľom koncepčných zámerov zdravotnej politiky je prevencia a 

zvyšovanie zdravotného uvedomenia. Spôsob ako dosiahnuť pozitívne zdravotné ukazovatele 

spočíva vo vysokej informovanosti rómskej populácie. 
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Obrázok 3 Ilustračné foto (Zdroj: Wikipedia) 

Ma de pr′oda, savi hin manušes morči, aľe dikh, savo les hin jilo. 

(Nehlaď na to, akú má kto kožu, všímaj si, aké má srdce.) - rómske príslovie 

 
Obr. 4 Rómska zástava (Zdroj: wikipedia) 

Rómska zástava sa skladá z modrého pruhu v hornej polovici, zeleného pruhu v polovici 

dolnej a z červenej čakry so šestnástimi paprskami umiestnenými uprostred. Čakra, ktorá je i 

na vlajke Indie, odkazuje na indický pôvod rómskeho národa. Zelený a modrý pruh 

symbolizuje život večných pútnikov po zelenej zemi pod blankytnou oblohou. Táto zástava 

bola prijatá na 1. Medzinárodnom zjazde IRU v Londýne v roku 1971.  Čakry sú podľa 

hinduizmu a ďalších, často s hinduizmom kultúrne spriaznených myšlienkových prúdov, 

energetické miesta (centrá) v tele, popisované ako vír alebo kruh. 

(<http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3movia>) 
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PROCES VALIDIZÁCIE DOTAZNÍKA, ZÁSADY A PROBLEMATICKÉ OTÁZKY 

Eva Urbanová 

Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine,Martin, SR. 

 

Súhrn 

Príspevok sa zameriava na proces zostavenia a validizácie neštandardizovaného dotazníka pre 

potreby výskumu. 

Cieľ: poukázať na zásady a problematické otázky pri zostavovaní neštandardizovaného 

dotazníka prostredníctvom odbornej literatúry a osobnej skúsenosti prezentovaním vlastného 

neštandardizovaného dotazníka. 

Metodika a výsledky: V dotazníku, ktorý pozostával z výrokov bola použitá Likertova škála 

sumovaných odhadov. Výroky mali priradenú päť stupňovú škálu súhlasu a zároveň 

korelovali so stanovenými výskumnými problémami. Reliabilita dotazníka bola meraná 

Pearsnovým korelačným koeficientom r medzi párnymi a nepárnymi položkami 

v problémových  okruhoch. Validita položiek dotazníka bola zisťovaná pomocou korelačného 

koeficientu medzi skóre položiek a celkovým skóre každého problémového okruhu. 

Záver: Pilotná štúdia potvrdila, že testovaný dotazník je reliabilný a validný a môže sa použiť 

pre potreby špecifického výskumu. 

Kľúčové slová: Neštandardizovaný dotazník - Proces zostavenia dotazníka – Validita – 

Reliabilita. 

 

Úvod 

Dotazník je finančne dostupná a časovo nenáročná metóda, ktorá je vhodná pre hromadný 

zber informácií na veľkom počte respondentov v pomerne krátkom čase. Je to metóda ľahko 

spracovateľná, vhodná na štatistické vyhodnocovanie (Palenčár, Žiaková, Kudlička, 2000, s. 

3). Nerobí nátlak na respondenta, pretože odpovede si môže premyslieť a znižuje mieru 

subjektivity výskumníka. K nevýhodám dotazníka možno zaradiť najmä jeho menšiu 

pružnosť (nedajú sa klásť doplňujúce otázky), nižšiu vierohodnosť získaných údajov, 

problémy s formuláciami otázok (nemusia byť dostatočne zrozumiteľné všetkým 

respondentom), nízka návratnosť a prácnosť prípravy dotazníka (Ferjenčík, 2000; Švec, 

1998). 

Na vedecké účely sa môže dotazník použiť ako exploračná (zisťovacia) procedúra na 

identifikovanie premenných a naznačenie hypotéz alebo na usmernenie iných fáz výskumu. 

Ďalej sa používa ako hlavná výskumná metóda alebo ako pomocná metóda, dopĺňajúca iné 
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výskumné metódy (Švec, 1998). Dotazníkom sa získavajú a zhromažďujú údaje, ktoré sa 

premieňajú najmä na kvantitatívne informácie, napr. poradie alebo početnosť odpovedí, ale aj 

kavalitatívne informácie ako sú kategórie respondentov alebo typy odpovedí prostredníctvom 

ich analýzy. 

Každý dotazník, ako výskumný nástroj, musí mať ucelenú základnú štruktúru, ktorá 

pozostáva z nasledovných častí: úvod, inštrukcie (môžu byť súčasťou úvodu), vecné položky, 

demografické položky a záverečné informácie (Švec, 1998). 

V úvode sa vysvetľuje účel a význam výskumu, ktorý má byť zrozumiteľný pre respondentov 

a motivuje ich k vyplneniu dotazníka. Inštrukcie jasne vysvetľujú spôsob odpovedania 

na jednotlivé položky, poukazujú na prípadné rozdiely v odpovediach a odporúčajú najskôr 

prečítať celý dotazník a potom odpovedať. Bez inštrukcií respondenti môžu improvizovať, čo 

je na úkor kvality získaných informácií. 

Vecné položky tvoria jadro dotazníka a z hľadiska výskumu najdôležitejšiu časť dotazníka. 

Predstavujú závislé premenné, preto musia nevyhnutne korelovať so stanovenými 

výskumnými problémami. Z tohto pohľadu je nutné, aby sa dotazník zostavil až po jasnom 

stanovení výskumných problémov, ak ho nepoužívame na exploračné účely. Vecné položky 

(otázky) sú vlastne prostriedky, pomocou ktorých si výskumný pracovník definuje znaky 

a zhromažďuje empirické fakty, ktoré slúžia na potvrdenie alebo vyvrátenie predpokladanej 

hypotézy (Benčo, 2001). Zostaviť vecné položky je pomerne náročná úloha, pretože  medzi 

nimi, výskumnými problémami, cieľmi a hypotézami musí byť jasná väzba. 

Demografické položky sú tvorené nezávislými premennými ako sú vek, pohlavie, stav, miesto 

bydliska, povolanie, vierovyznanie a pod. Spravidla je vhodnejšie, ak sa zaradia na záver 

dotazníka, nakoľko sa vyplňujú najľahšie a nevyžadujú toľko pozornosti od respondenta. 

Záverečné informácie obsahujú upozornenie respondenta na skontrolovanie celého dotazníka, 

odporúčanie na doplnok alebo celkové zhodnotenie dotazníka a poďakovanie (Švec, 1998). 

Zostavenie dotazníka 

V prípade, ak k stanoveným výskumným problémom nie je vhodný štandardizovaný dotazník, 

zostavuje sa neštandardizovaný dotazník pre špeciálne potreby výskumu. Podľa Šveca (1998) 

nováčikovia spravidla nedokážu vytvoriť dobré dotazníky bez predchádzajúceho 

metodologického štúdia a praktizovania. Na základe osobnej empírie možno skonštatovať, že 

predchádzajúce metodologické štúdium je nevyhnutné k zostaveniu dotazníka. 

Zostavenie vecných položiek (otázok) sa nazýva aj špecifikovanie premenných. Odrážajú 

výskumné problémy a ciele tak, aby bolo možné overenie hypotéz. Výber formy otázok 

vychádza z toho, či chceme zistiť znalosti, postoje alebo iné informácie od respondenta. 
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Výber formy odpovede na otázky je veľmi dôležitý. Doplňované odpovede, dovoľujú 

respondentovi vyjadriť sa k problému hlbšie, ale môžu predstavovať problematické 

vyhodnotenie. Odpovede typu áno – nie (súhlasím – nesúhlasím), respondenta obmedzujú vo 

vyjadrení, ale šetria čas a sú vhodné pri obsažnejších dotazníkoch. Škálové odpovede 

poskytujú respondentovi väčší výber odpovede ako odpovede áno – nie, no v porovnaní 

s doplňovanými odpoveďami majú tiež svoje obmedzenia. Výhodou je, že sa pomerne ľahko 

sa vyhodnocujú (Švec, 1998). 

V dotazníku, ktorý predstavuje táto štúdia bola použitá Likertova škála sumovaných odhadov, 

ktorá sa používa pri výskume postojov najmä v oblasti psychológie. Najskôr bolo zostavené 

väčšie množstvo výrokov (67), ktoré mali vzťah k skúmaným problémom. Odporúča sa 

zostaviť asi dvojnásobné množstvo predpokladaného počtu vecných položiek (v tomto 

prípade výrokov) v definitívnej podobe dotazníka (Výrost, 1989). 

Nutné je zachovať konzistentnosť (súdržnosť) skúmaných problémov a príslušných výrokov 

v dotazníku - konzistentnosť výrazne ovplyvňuje reliabilitu, čiže spoľahlivosť dotazníka. 

Zároveň je vhodné dosiahnuť aj konzistentnosť samotného dotazníka, čo sa v danom 

dotazníku podarilo tým, že okrem výrokov nemal iný druh vecných položiek (napr. otázky a 

odpovede typu áno - nie). Jednotlivé výroky mali priradenú päťstupňovú škálu súhlasu: 

súhlasím, súhlasím do istej miery, neviem sa vyjadriť, nesúhlasím do istej miery, nesúhlasím. 

Zostavenie jednotlivých výrokov v dotazníku a výber Likertovej škály sumovaných odhadov 

bol konzultovaný s psychológom. Postupne vznikli tri verzie dotazníka – pracovná verzia 

(A), verzia pre pilotné odskúšanie (B) a verzia pre hlavný výskum (C), ktoré boli doplnené 

ďalšími časťami dotazníka tak, aby mal ucelenú základnú štruktúru (úvod, inštrukcie, 

demografické položky..). 

Pracovná verzia dotazníka - A verzia dotazníka 

V pracovnej verzii bolo zostavených 67 výrokov (položiek), ktoré korelovali so stanovenými 

výskumnými problémami. Zároveň položky museli rešpektovať vnútornú štruktúru postoja. 

Postoj patrí ku komplexným vzťahovo-postojovým vlastnostiam osobnosti a skladá sa z troch 

zložiek – poznávacia (kognitívna zložka), citová (emocionálna, resp. afektívna) zložka a 

konatívna (snahová, resp. behaviorálna) zložka (Výrost, 1989; Šútovec, 1994). 

Skúmanie postojov sa vo všeobecnosti zameriava na predikciu správania skúmaných osôb a 

predpokladá sa, že táto bude presnejšia, ak sa skúmajú všetky tri zložky postoja (Výrost, 

1989). Predmetný dotazník sa zostavoval pre potreby špecifického výskumu, kde boli 
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výskumné problémy. Ku každému skúmanému problému bolo zostavené určité množstvo 

vecných položiek (výrokov)1. 

Pracovnú verziu dotazníka posúdili nezávisle od seba tri osoby, ktoré sa zamerali na 

zrozumiteľnosť výrokov a najmä na to, ktorú zložku postoja výrok sleduje. Jednotlivé výroky 

boli označené K - ak výrok sledoval konatívnu zložku postoja, C – ak výrok sledoval citovú 

zložku postoja a P – ak výrok sledoval poznávaciu zložku postoja. Posudzovatelia - klinický 

psychológ, klinická psychologička a magisterka ošetrovateľstva - pripísali k jednotlivým 

výrokom podobné značky a zrozumiteľnosť výrokov komentovali v kolónke „Poznámka“. 

Po zozbieraní sa posúdené dotazníky porovnali a vylúčili položky, v ktorých sa 

posudzovatelia nezhodovali. Vylúčených bolo 6 položiek. Úspešnosť zhody bola 91% a 

v dotazníku bolo ponechaných 61 výrokov. Pokiaľ je možné, môže dotazník posúdiť aj viac 

posudzovateľov. Posudzovatelia majú byť z toho istého alebo príbuzného odboru ako 

výskumník, aby rozumeli výskumným problémom a ich posúdenie bolo čo najobjektívnejšie. 

Zostávajúce výroky boli upravené a preštylizované podľa poznámok posudzovateľov. 

V dotazníku sa zjednotila sa grafická úprava, čím vznikla verzia B dotazníka pre jeho pilotné 

odskúšanie. 

Pilotné testovanie dotazníka – B verzia dotazníka, určenie vzorky respondentov na 

pilotné odskúšanie 

Výskum postojov je veľmi vhodný aj na zistenie morálneho vedomia, pretože postoj 

jednotlivca k niečomu je výsledok procesu interiorizácie sociálnych noriem. Na základe 

zistenia postoja sa dá predpokladať, ako budú ľudia reagovať v skutočnosti. Výskumy 

potvrdzujú, že ľudia konajú v súlade so svojím postojom skôr vtedy, keď sú na tom osobne 

zainteresovaní (Výrost, 1989). Preto za cieľovú skupinu respondentov je potrebné zvoliť 

takých, ktorí majú osobné skúsenosti s problematikou zahrnutou do výskumu. Napríklad 

v prezentovanom dotazníku bola skúmaná problematika postojov sestier a pôrodných 

                                                 
1 Problém č.1- Považujú pôrodné asistentky (sestry) zabezpečenie súkromia u pacientky s výkonom interrupcie v II. trimestri 

tehotenstva  za dôležitú súčasť svojej  praxe? K danému problému bolo zostavených 15 výrokov v dotazníku. 

Problém č. 2 - Aký bude postoj  pôrodných asistentiek (sestier) k nasledovným intervenciám: a) zabezpečiť kontakt pacientky 

s podpornými osobami počas výkonu a podpornou  skupinou po výkone interrupcie, b) používať prvky terapeutickej 

komunikácie v praxi, c) pomáhať pri vytváraní spomienok na plod/dieťa ? 

K problému č. 2 sa vzťahovalo 25 výrokov v dotazníku. 

Problém č. 3 - Existuje súvislosť medzi tým, ako pôrodné asistentky (sestry) vnímajú morálny status plodu a poskytnutím 

následnej starostlivosti pri jeho prípadnom prežívaní po výkone? K problému č. 3 bolo zostavených 13 výrokov v dotazníku. 

Problém č. 4 - Aký bude postoj  pôrodných asistentiek (sestier) k poskytovaniu informácií pacientke o výkone interrupcie? 

K problému č. 4 bolo zostavených 14 výrokov v dotazníku. 
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asistentiek k interrupcii v II. trimestri gravidity. Postoj by mohli vyjadriť akékoľvek pôrodné 

asistentky alebo sestry, no pre potreby výskumu boli vybraté len tie, ktoré boli osobne 

zainteresované na ošetrovaní pacientok s interrupciou v II. trimestri gravidity. 

Testovanie dotazníka sa odporúča overovať na súbore 30 – 60 respondentov, ktorí by mali 

byť z danej populácie, ale nemali by patriť k budúcej výskumnej vzorke (Švec, 1998, s. 142; 

Palenčár, Žiaková, Kudlička, 2000, s. 4). Do pilotnej štúdie bývajú často zaradení študenti, 

pokiaľ to nie je nevyhnutné, je lepšie testovať dotazník na cieľovej populácii základného 

súboru. 

Výber vzorky respondentov pre prezentovaný dotazník bol zvolený zo študentiek odboru 

diplomovaná pôrodná asistentka z vyššieho odborného štúdia pri stredných zdravotníckych 

školách (trojročné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou). Vzorku tvorili len 

osoby ženského pohlavia. Vedľa jednotlivých výrokov bola umiestnená kolónka na 

poznámky, do ktorých mohli respondenti  vpisovať svoje názory a podnety. Verzia B 

dotazníka, upravená na základe posudzovateľov, obsahovala 61 výrokov. Pri pilotnom 

testovaní dotazníka sa odporúča, aby bol počet respondentov väčší ako počet výrokov 

v dotazníku (Výrost, 1989). Konečný počet respondentiek pri testovaní daného dotazníka bol 

66. 

Administrácia dotazníka bola realizovaná kombinovaným spôsobom – poštou a osobne. 

Spolu s dotazníkmi distribuovaných poštou bol zaslaný aj sprievodný list, ktorý obsahoval 

podrobnejšie inštrukcie na vyplnenie dotazníkov2. Sprievodný list zdôrazňoval dobrovoľnosť 

respondentiek pri zapojení sa do testovania dotazníka, ďalej požiadavku na samostatné 

vyplnenie dotazníkov a požiadavku o dôsledné vyplnenie demografických údajov. 

Respondentky mohli vložiť dotazník do samostatných obálok, kvôli zabezpečeniu anonymity. 

K dotazníkom bola priložená veľká obálka so spiatočnou adresou autorky a poštovou 

známkou. Dotazníky boli z jednotlivých škôl zaslané späť na určenú adresu. 

Distribuovaných bolo 84 dotazníkov, vrátilo sa 66 (vyhodnotiteľných) dotazníkov, čo 

predstavuje takmer 79% návratnosť, ktorá je v norme. Švec (1998) zdôrazňuje, že pri 

prieskume profesijnej populácie sa 70% návratnosť všeobecne pokladá za minimálnu. 

Priemerná dĺžka vyplnenia dotazníka jednou respondentkou predstavovala 25 minút, čo sa 

zisťovalo meraním v priamom kontakte a telefonickou informáciou od distribútorov. 

 

 

                                                 
2 Pri zaslaní poštou (tradičnou i elektronickou) sa odporúča priložiť sprievodný list s návratnou obálkou (Švec, 
1998). 
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Validizácia neštandardizovaného dotazníka 

Reliabilitu (spoľahlivosť) vyjadruje stupeň zhody meranej vlastnosti so skutočnosťou. Jej 

číselným ukazovateľom je koeficient reliability r, odvodený z variability skóre respondentov 

skúmanej vzorky (Palenčár, Žiaková, Kudlička, 2000). 

Reliabilita prezentovaného dotazníka bola meraná Pearsonovým korelačným koeficientom r 

medzi párnymi a nepárnymi položkami (metóda split – half) v jednotlivých problémových 

okruhoch P1, P2, P3, P4. Výsledky ukazuje tabuľka 1. 

Tabuľka 1 

Výskumný problém Korelačný koeficient r Kritická hladina významnosti 

P1 0,25 0,039* 

P2 0,86 0,000*** 

P3 0,68 0,000*** 

P4 0,83 0,000*** 

PPooččeett  hhvviieezzddiiččiieekk  vv  kkrriittiicckkeejj  hhllaaddiinnee  vvýýzznnaammnnoossttii  uurrččuujjee  ssttuuppeeňň  rreelliiaabbiilliittyy,,  pprriiččoomm  ttrrii  

hhvviieezziiččkkyy  ((******))  ppoouukkaazzuujjúú  nnaa  vvyyssookkýý  ssttuuppeeňň  rreelliiaabbiilliittyy..  VVššeettkkyy  kkoorreellaaččnnéé  kkooeeffiicciieennttyy  rr  ssaa  

vvýýzznnaammnnee  llííššiiaa  oodd  nnuullyy,,  tteeddaa  ssttuuppeeňň  rreelliiaabbiillttyy  ddoottaazznnííkkaa  jjee  mmoožžnnéé  ppoovvaažžoovvaaťť  zzaa  ddoossttaattooččnnee  

vvyyssookkýý..  KKrriittiicckkáá  hhllaaddiinnaa  vvýýzznnaammnnoossttii  vv  pprroobblléémmoovvoomm  ookkrruuhhuu  PP11  bboollaa  nníízzkkaa,,  pprreettoo  pprríísslluuššnnéé  

vveeccnnéé  ppoolloožžkkyy  bboollii  nneesskkôôrr  uupprraavveennéé..  

Validita (platnosť) dotazníka bola zisťovaná pomocou korelačného koeficientu medzi skóre 

položiek a celkovým skóre každého problémového okruhu P1, P2, P3, P4. Všetky korelačné 

koeficienty mali dostatočnú hodnotu na to, aby jednotlivé položky v dotazníku boli relevantné 

a nemuseli byť vylúčené z dotazníka. Je potrebné podotknúť, že proces validizácie sa začína 

už pri samotnej tvorbe vecných položiek a zabezpečuje ho posúdenie dotazníka vhodnými 

posudzovateľmi. 

Konečná verzia dotazníka – C verzia dotazníka 

Testovanie dotazníka potvrdilo, že dotazník je validný (platný) a reliabilný (spoľahlivý) a 

môže byť použitý ako plnohodnotný výskumný nástroj pre potreby špecifického výskumu. 

Pre potreby hlavného výskumu bol upravený do konečnej verzie - verzia C dotazníka – 

nasledovne: podobné položky boli zlúčené alebo úplne vylúčené, čím sa počet položiek znížil 

o 42% (verzia B dotazníka obsahovala 61 položiek a verzia C dotazníka 38 položiek), zároveň 

sa tak znížil priemerný čas vyplnenia dotazníka z 25 minút na 15 – 16 minút, čo bol 

významný fakt, nakoľko konečná verzia dotazníka bola určená pre pôrodné asistentky a sestry 

z praxe. Dôraz sa kládol na úpravu položiek v problémovom okruhu P1 (stupeň reliability sa 

síce líšil od nuly, ale v porovnaní s ostatnými okruhmi bol nižší). 
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Pri zostavovaní dotazníka sa do úvahy musia brať aj dizajnové a technické záležitosti ako sú 

farebnosť dotazníka, veľkosť  a typ písma, rozmery papiera a pod., ktoré sa postupne stávajú 

predmetom skúmania najmä z hľadiska ochoty vyplnenia dotazníka respondentami a jeho 

návratnosti (De Rada, V., D., 2005). Proces validizácie je náročný aj pri použití zahraničného 

štandardizovaného dotazníka, kde by jeho adaptácia  mala prebiehať v piatich základných 

krokoch: preklad, vedecká validizácia, jazyková validizácia, vypracovanie štandardu 

odpovedí a pilotná štúdia (Paris et al., 2006, s. 97). 

Záver 

Pri práci s predmetným dotazníkom v pilotnej štúdii, ako aj v ďalšom výskume sa prejavili 

niektoré nevýhody dotazníka ako výskumnej metódy. U niektorých respondentiek bolo 

zrejmé, že dotazník limituje ich možnosť vyjadrenia. Okrem určených výrokov mali potrebu 

vyjadriť sa k daným problémom hlbšie, čo im do istej miery umožňovala kolónka poznámky. 

Kvalitný výskumný nástroj je určujúcim faktorom relevantných výsledkov. Zostavovanie 

neštandardizovaného, vlastného dotazníka za účelom skúmania špecifického problému je 

pomerne náročná úloha, ktorá si vyžaduje dobrú organizáciu práce, časový manažment (je 

potrebné rátať s niekoľkými mesiacmi) a zodpovednú metodologickú prípravu. 
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DÍTĚ A JEHO POJETÍ NEMOCI - PILOTNÍ SONDA POMOCÍ DOTAZNÍKU CIPQ 

Eva Vachková 

Univerzita Karlova v Praze,  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Oddělení 

ošetřovatelství, Hradec Králové, ČR. 

 

Souhrn 

Výzkumy dětského pojetí nemoci jsou ve světě málo četné, v České republice jsou naprostou 

vzácností. Studie seznamuje s dotazníkem CIPQ (Walker et al., 2006), který zjišťuje dětské 

pojetí nemoci a popisuje pilotní ověřování české verze CIPQ u souboru 40 dětí ve věku od 5-

18 let (20 chlapců, 20 dívek). V kategorii chronických onemocnění vycházelo příznivější 

celkové skóre u dívek, v kategorii akutních onemocnění zase u chlapců. 

Klíčová slova: Nemoc – Děti – Dospívající - Pojetí nemoci - Dotazník CIPQ. 

„Rozumět - znamená pomáhat.“ 

Z. Matějček, 2000 

 

Úvod 

Podobně jako u dospělých osob, tak i u dětí se v posledních desetiletích obrátila pozornost 

odborníků k tomu, co si ony myslí o své nemoci. „Badatelé konstatovali, že dětské názory na 

zdraví (a na nemoc) nejsou jednou „mlhavou“ proměnnou, ale tvoří složitě strukturovaný 

celek, jehož jádrem je vnitřní reprezentace zdraví“ (Mareš, 1997, s. 37). Předpokládali, že dítě 

ve svých názorech na nemoc prochází obdobnými vývojovými stádii, která pro rozumový 

vývoj postuloval psycholog J. Piaget. Ukázalo se však, že skutečnost je složitější: do hry 

vstupují i osobní zkušenosti dětí s nemocí, ale též názory vrstevníků i rodičů. Vzhledem 

k tomu, že se dítě (na rozdíl od dospělého) rychle vyvíjí a proměňuje v čase, badatele zajímá, 

jak se konkrétně proměňuje dětské pojetí nemoci. Mareš (2009, s. 86) uvádí, že jednotlivé 

aspekty dětského pojetí nemoci se zřejmě vyvíjejí nerovnoměrně. Dosavadní výzkumy 

naznačují, že dětské prekoncepty nemoci nejsou koherentní. Například rychleji se vyvíjí 

dětské názory na léčení a ošetřování nemoci, než se vyvíjí názory na příčiny nemoci, protože 

s léčbou má většina dětí konkrétní zkušenosti (Mareš, Vachková, 2009). 

Dítě má mnohem menší možnost i schopnost se samostatně rozhodovat, většinou se podvoluje 

zdravotníkům a rodičům. Dospělí lidé jsou přesvědčeni, že oni nejlépe vědí, co je pro dítě 

dobré, že dítě musí být poslušné a dbát jejich rad a doporučení. Proto se stává, že dětské pojetí 

nemoci bývá v reálné praxi zdravotníky i rodiči opomíjeno. Obdobná situace, i když z jiných 
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důvodů, panuje ve výzkumu. Výzkumy dětského pojetí nemoci jsou ve světě málo četné, u 

nás jsou vzácností. 

Cíl práce 

Cíle našeho šetření byly tři: 1. pilotně ověřit českou verzi dotazníku, které zjišťují dětské 

pojetí nemoci – CIPO-CZ, 2. zjistit, zda dítě jako pacient rozumí své nemoci, zda chápe 

příčiny své nemoci, jaké má představy o časovém průběhu nemoci, 3. zjistit, zda existují 

rozdíly v pojetí své nemoci v případě akutního a chronického onemocnění a dále, zda mezi 

chlapci a děvčaty. 

Metoda 

K diagnostice dětského pojetí nemoci lze právě s ohledem na věk použít buď obecné, 

generické metody kvantitativní nebo přístupy kvalitativní anebo využít kombinaci obou těchto 

přístupů. Přestože u dětí převážně mladších se dává přednost kvalitativním metodám, např. 

velmi populární je kresba (Piko, Bak, 2006), my jsme spolu se studenty 2. ročníku 

bakalářského studia v předmětu Psychologie nemoci použili v rámci pilotní sondy 

kvantitativní nástroj k  ověření jeho použití v našich podmínkách - dotazník. 

Zvolili jsme dotazník CIPQ (Children´s Illness Perception Questionnaire) z roku 2006. 

Autoři originální verze (Walker, Papadopoulos, Lipton et al.) vycházeli z verze dotazníku pro 

dospělé IPQ (Weinman et al., 1996), kterou upravili pro dětskou populaci. 

Dětskou verzi ověřili na souboru tří skupin dětí: 110 dětských pacientů s astma bronchiale, 

104 s ekzémy, 33 dětí s oběma nemocemi. Dotazník je určen pro děti ve věku 7-12 let. 

Obsahuje 26 položek, kterými se zjišťují tři proměnné: 1. časový průběh nemoci, 2. vnímané 

důsledky nemoci, 3. ovlivnitelnost nemoci. Tento dotazník byl v roce 2010 přeložen do 

češtiny J. Marešem a M. Štanglovou a jako  pracovní verze CIPQ-CZ byl poprvé použit v 

České republice. Česká verze – stejně jako originál - obsahuje celkem 26 položek. První část 

v 16 položkách zjišťuje již zmiňované 3 proměnné a druhá část se týká určení příčin nemoci 

(Mareš, Vachková, 2009). 

Tab. 1 Ukázka české pracovní verze dotazníku CIPQ-CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP2 Moje nemoc bude asi trvalá,  ne že by rychle 

přešla 

Ano 

Ne 
IP3 Moje nemoc bude trvat dlouho Ano 

Ne IP4 Moje nemoc je vážná  Ano 

Ne 
IP5 Nemoc, kterou mám, hodně ovlivňuje celý můj 

život  

Ano Ne 



294 

Tab. 2 Dotazník CIPQ-CZ: zjišťované proměnné, dosažitelném hodnoty a způsob jejich interpretace 

Pořa-

dové 

číslo 

 

Zjišťované proměnné 

Min. 

hodnota 

Max. 

hodnota 

 

Komentář 

1. Časový průběh nemoci a její 

charakter akutní/chronická 

3 9 Čím vyšší hodnota skóre, tím je pro dítě 

nemoc chroničtější 

2. Důsledky nemoci, závažnost 

nemoci 

8 24 Čím vyšší hodnota skóre, tím jsou dů-

sledky nemoci a nemoc jako taková pro 

dítě závažnější 

3. Možnost ovlivnění průběhu ne-

moci 

5 15 Čím vyšší hodnota skóre, tím méně je 

nemoc ze strany dítěte ovlivnitelná 

Čím více bodů, tím je nemoc z pohledu dítěte závažnější. 

Výzkumný vzorek 

Pilotního šetření, které proběhlo v rámci výuky předmětu Psychologie nemoci na Lékařské 

fakultě UK v Hradci Králové3, se zúčastnilo celkem 40 dětí ve věku od 5-18 let v poměru 20 

chlapců a 20 dívek. 

Průměrný věk děvčat byl 12,05 (12 let), průměrný věk chlapců byl 12,9 (13 let), průměrný 

věk v celém souboru byl 12,475 (12 let). Nejmladšímu chlapci bylo 5 let, nejstaršímu 18let. 

Nejmladší dívce bylo 6 let a nejstarší 16 let. 

Vzhledem k nesourodému vzorku respondentů (s ohledem na to, že se jedná o pilotní šetření) 

byly zvoleny dvě kategorie dětských pacientů a sice 19 chronicky nemocných a 21 akutně 

nemocných. 

Chronická onemocnění jsou reprezentována v jednom případu idiopatickou 

trombocytopenickou purpurou, selháváním ledvin a galaktosemií, ve dvou případech s astma 

bronchiale, dále ve třech případech atopickým ekzémem a v jedenácti případech se jedná o 

diabetes mellitus. 

Akutní onemocnění jsou převážně charakteru zánětlivého, většina onemocnění byla léčena na 

odděleních dětské chirurgie. Přestože výzkumy zabývající se dětským pojetí zdraví a nemoci 

neprokázaly statisticky významný rozdíl mezi pohlavími (Piko, Bak, 2006), pro větší 

přehlednost jsme se rozhodli rozdělit soubor dětí podle pohlaví a následně vzestupně seřadit 

podle věku. 

Nyní můžeme přejít k prezentování výsledků. 

                                                 
3 Vybraní studenti kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra pod vedením prof. J. Mareše provedli 
dílčí sondy ve zdravotnických zařízeních v různých městech ČR. Výsledky jednotlivých šetřeních  pak předložili 
ve formě zápočtové práce. 
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Vybrané výsledky 

Nejprve tedy předložíme údaje, které jsme zjistili u skupin chronicky a akutně nemocných 

chlapců a poté dívek. Jednotlivé proměnné budou prezentovány a probírány v tomto pořadí: 1. 

časový průběh nemoci, 2. důsledky nemoci z pohledu dítěte, 3. možnost ovlivnění průběhu 

nemoci. 

Výsledky u chlapců 

1. proměnná Časový průběh nemoci a její charakter (akutní-chronická) 

Trvání, charakter nemoci u chlapců s chronickým onemocněním
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Trvání, charakter nemoci u chlapců s akutním onemocněním 
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Graf 2 

Téměř všichni chlapci v naší pilotní studii vnímají své onemocnění z hlediska časového 

průběhu reálně. 

Chlapci s chronickým onemocněním uvádí nejvyšší možné skóre 9 bodů, což udává chronický 

charakter nemoci, její nevyléčitelnost. Nesprávné nazírání na časový průběh nemoci 

prokazuje pětiletý chlapec s atopickým ekzémem. Jeho mylný názor na časový průběh své 

nemoci je dán jeho nízkým věkem a s tím souvisejícím prelogickým stadiem kognitivního 
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vývoje podle Piageta, ve kterém dítě ještě není schopné porozumět mechanismu působení 

příčin a správně ohodnotit trvání nemoci (viz graf 1). 

Chlapci s akutním onemocněním správně chápou z hlediska času své onemocnění. Kromě 

dvou chlapců vychází skóre méně než 5 bodů. Chronický charakter nemoci vnímá chlapec po 

úrazu, kde je nejistá prognóza z důvodu možných následků. Jako chronické onemocnění 

hodnotí svůj stav i chlapec s hypospadií (viz graf 2). 

2. proměnná Důsledky nemoci, závažnost nemoci 

Důsledky, závažnost nemoci u chlapců s chronickým onemocněním 
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Důsledky, závažnost nemoci u chlapců s akutním onemocněním 
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Graf 4 

Jak je patrné z grafu 3, nejvyšší skóre a tím i závažnější důsledky vykazuje chlapec 

s chronickým selháváním ledvin. Ostatní s onemocněním diabetes mellitus I. typu udávají 

téměř stejné hodnoty a nemoc vnímají se střední závažností. Jsou si vědomi nevyléčitelnosti 

onemocnění. Ale v hodnocení se projevuje uvědomění si posunu v léčbě, která nejenže 

redukuje až eliminuje vznik komplikací a s tím souvisejících trvalých následků, ale 

minimalizuje omezení  věnovat se zájmovým aktivitám, např. sportu. 

Naopak u akutních onemocnění se skóre blíží hodnocení chronicky nemocných chlapců. 

Z grafu 4 je patrné, že míra závažnosti nemoci souvisí s aktuálním zdravotním stavem. 
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Nejméně závažně byly hodnoceny stavy po operaci kýly, zánětlivé onemocnění apendixu a 

zápal plic. Nejvážněji hodnotil svůj stav sedmnáctiletý chlapec po úrazu. 

3. proměnná Možnost ovlivnění průběhu nemoci 

Možnost ovlivnění nemoci u chlapců s chronickým onemocněním 
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Možnost ovlivnění nemoci u chlapců s akutním onemocněním 
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Graf 6 

V obou kategoriích se chlapci domnívají, že onemocnění, jeho průběh, je možné ovlivnit. To 

je pozitivní zjištění, které ukazuje, že jsou chlapci přesvědčeni o významu a prospěšnosti 

léčby (viz graf 5, 6). 

Nejhůře možnost ovlivnění průběhu nemoci vnímá dvanáctiletý chlapec s diagnózou diabetes 

mellitus. 

Výsledky u dívek 

Od výkladu výsledků u chlapců přejdeme k výsledkům u dívek. Jednotlivé proměnné budeme 

probírat ve stejném pořadí: 1. časový průběh nemoci, 2. důsledky nemoci z pohledu dítěte, 3. 

možnost ovlivnění průběhu nemoci. 
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1. proměnná Časový průběh nemoci a její charakter (akutní-chronická) 

Trvání, charakter nemoci u dívek s chronickým onemocněním 
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Trvání, charakter nemoci u dívek s akutním onemocněním 
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Graf 8 

Všechny chronicky nemocné dívky hodnotí své onemocnění maximálním počtem bodů 9, 

tedy jako chronické, nevyléčitelné, které je bude provázet po celý život (viz graf 7). 

Téměř všechny dívky s akutním onemocněním naopak hodnotí svou nemoc nejnižším počtem 

bodů 3, což znamená, že si jsou vědomy přechodného stavu a vyléčení. Vyšší skóre 

nacházíme jen v případě dívky s prasklou ledvinou po úrazu, jejíž stav pravděpodobně může 

přejít do chronického charakteru (viz graf 8). 
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2. proměnná Důsledky nemoci, závažnost nemoci 

Důsledky, závažnost nemoci u dívek s chronickým onemocněním 
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Důsledky, závažnost nemoci u dívek s akutním onemocněním 
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Graf 10 

V kategorii chronických onemocnění vykazují dívky shodně průměrná skóre hodnotící 

závažnost z pohledu ovlivnění nemocí. Na rozdíl od dívek s diagnózou diabetes mellitus I. 

typu větší závažnost a důsledky nemoci vnímají dívky s galaktosémií, chronickou 

idiopatickou trombocytopenickou purpurou a s atopickým ekzémem (viz graf 9). Všechny 

tyto tři choroby mohou mít nápadné klinické projevy i komplikace, což může být pro dívky 

v pubertálním věku velmi frustrující. 

Dívky s akutním onemocněním hodnotí důsledky a závažnost onemocnění podobně jako 

chlapci. Také zde je patrný vliv aktuálního stavu na stupni závažnosti (graf 10). 
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3. proměnná Možnost ovlivnění průběhu nemoci 

Možnost ovlivnění nemoci u dívek s chronickým onemocněním 
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Možnost ovlivnění nemoci u dívek s akutním onemocněním 
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Graf 12 

Co se týká možnosti ovlivnění průběhu nemoci, pak i dívky tuto proměnnou hodnotí podobně 

jako chlapci. I zde je z obou grafů zřejmé přesvědčení o prospěšnosti léčby a naději 

v uzdravení akutních nemocí, či pozitivního ovlivnění průběhu chronického onemocnění (viz 

grafy 11, 12). Nejvyšší počet bodů, tím pádem nejméně možné ovlivnění průběhu nemoci, 

můžeme vidět na grafu 11 u jedenáctileté dívky s chronickou idiopatickou 

trombocytopenickou purpurou. Nejméně bodů udává čtrnáctiletá dívka s kolapsovým stavem. 

Celkové skóre 

Při interpretaci hodnocení celkového skóre dotazníku CIPQ-CZ platí, čím vyššího skóre 

v součtu všech tří proměnných je dosaženo, tím je nemoc z pohledu dítěte závažnější. 

Podívejme se, jak nahlíží celkově na své onemocnění chlapci. 
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Celkové skóre u chlapců s chronickým onemocněním 
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Celkové skóre u chlapců s akutním onemocněním 
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Graf 14 

Celkové skóre u chronicky nemocných chlapců je vyšší než u dětí s akutním nemocněním (viz 

grafy 13, 14). Průměrné celkové skóre u chronicky nemocných chlapců je 30,62. Průměrné 

celkové skóre u akutně nemocných dětí je 24,75. Nejvyšší skóre a tím nejzávažněji hodnotí 

svou nemoc dvanáctiletý chlapec s diagnózou diabetes mellitus I. typu (graf. 13). Nejnižší 

skóre udává stejně starý chlapec po operaci kýly (graf 14). 

Nyní můžeme obrátit pozornost k celkovému skóre u dívek 
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Celkové skóre u dívek s chronickým onemocněním 
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Celkové skóre u dívek s akutním onemocněním 
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Graf 16 

Stejně jako u chlapců i u dívek je na první pohled patrné vyšší skóre u dívek s chronickým 

onemocněním než u akutních onemocnění. Průměrné skóre u kategorie chronických nemocí 

dívek je 32,18. Průměrné skóre u kategorie akutních onemocnění dívek je 21,22. Nejzávažněji 

s počtem 42 bodů vnímá své nemocnění dívka s chronickou idiopatickou trombocytopenickou 

purpurou (graf. 15). Nejnižší počet 8 bodů svědčící pro nezávažné onemocnění, uvedla dívka 

vyšetřovaná pro kolapsový stav (graf 16). 

Pohledy dětí na příčiny jejich onemocnění 

Dotazník CIPQ–CZ, podobně jako jeho verze pro dospělé IPQ-CZ, dovoluje kromě 

jednotlivých proměnných souvisejících se závažností, ovlivnitelností a celkovým vnímáním 

nemoci, zmapovat i pohledy dětí na to, co si myslí, že je důvodem, příčinou jejich nemoci. 

Souhrnná tabulka 3 rozděluje názory dětí podle pohlaví a charakteru onemocnění – chronické 

a akutní. 
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Tab. 3 Přehled četnosti jednotlivých příčin nemocí 

 Možné příčiny nemoci Chlapci-

chron. 

Chlapci-

akutní 

Dívky–

chron.  

Dívky-

akutní  

Celkem 

C1 Zažívala jsem velký stres; to je důvod, 

proč jsem onemocněl/a 

2 

25% 

0 3 

27% 

2 

22% 

7 

17,5% 

C2 Je to dědičné; v naší rodině se tato 

nemoc vyskytuje dost často 

3 

37% 

1 

8% 

2 

18% 

0 6 

15% 

C3 Moji nemoc způsobil nějaký bacil 

 

1 

12% 

4 

33% 

3 

27% 

3 

33% 

11 

27,5% 

C4 Je to asi z jídla; to, co jím, sehrálo 

důležitou roli v mém onemocnění 

2 

25% 

1 

8% 

4 

36% 

2 

22% 

9 

22,5% 

C5 Byla to prostě jen náhoda, že jsem 

onemocněl/a 

5 

62% 

9 

75% 

10 

91% 

6 

67% 

30 

75% 

C6 Moje nemoc vznikla tak, že lékaři něco 

zanedbali 

1 

12% 

0 0 0 1 

2,5% 

C7 Moji nemoc způsobilo znečištěné 

životní prostředí 

1 

12% 

0 3 

27% 

1 

11% 

5 

12,5% 

C8 Tuhle nemoc jsem si do značné míry 

zavinil/a sám/a, tím jak jsem se 

choval/a 

1 

12% 

8 

67% 

2 

18% 

5 

56% 

16 

40% 

C9 Moji nemoc způsobily rodinné 

problémy nebo rodinné starosti 

1 

12% 

1 

8% 

3 

27% 

0 5 

12,5% 

C10 Všechno si moc beru; moje city a 

pocity sehrály v mém onemocnění 

velkou roli 

1 

12% 

3 

25% 

3 

27% 

1 

11% 

8 

20% 

 
Jako příčinu chronického onemocnění uvádějí chlapci na prvním místě, že se jednalo o 

náhodu, na druhém místě o dědičnost. V případě dívek se také na prvním místě objevuje 

náhoda a na druhém způsob stravování. Je třeba upozornit, že nejčastějším chronickým 

onemocněním v této pilotní studii byl diabetes mellitus I. typu. 

Jako příčinu akutního onemocnění kladou chlapci na první místo opět náhodu, na druhé 

místo vlastní  zavinění a na třetí místo, že onemocnění způsobil bacil. 

Dívky stejně hodnotí jako chlapci na prvním místě náhodu, na druhém také vlastní zavinění a 

na třetím se rovněž domnívají, že nemoc jim způsobil bacil. 

V celkovém posouzení příčin se dovídáme, že příčina nemoci je nejčastěji náhodná, prostě se 

to stane, že onemocní. Na druhém místě označují děti za příčinu sebe sama, mohou si za vznik 

onemocnění sami. Na třetím místě je za původce a příčinu onemocnění považován bacil. 

Prostudujeme-li tabulku podrobněji, zjistíme, že se názory na příčiny nemocí, kromě 
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nejčastěji uváděných příčin, velmi různí. V mnoha případech si i označené odpovědi protiřečí, 

což nám může signalizovat nejistotu vysloveného názoru na způsob vzniku onemocnění a i 

pohledu na nevyslovenou otázku, proč jsem onemocněl zrovna já? 

Diskuze 

Vzhledem k uvedeným výsledkům v našem pilotním šetření a jejich porovnáním mezi 

pohlavími jsme zaznamenali rozdílné průměrné skóre v celkovém součtu všech tří 

proměnných. V kategorii chronického onemocnění u chlapců nám vyšlo 30,62 bodů, u dívek 

bylo průměrné skóre vyšší a sice 32,18. U akutních nemocí bylo průměrné celkové skóre 

naopak vyšší u chlapců 24,75 oproti průměrnému skóre 21,22 u dívek. Tyto rozdíly se 

vztahují pouze k celkovému skóre. U jednotlivých proměnných nebyly shledány významnější 

rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

V naší pilotní studii výsledky všech tří proměnných, které se týkají chronického onemocnění 

souvisejícího s onemocněním IDDM, vykazují sice realistické hodnocení onemocnění 

z hlediska nevyléčitelnosti nemoci, ale optimistický pohled na důsledky a závažnost 

onemocnění. Leung, Steinbeck, Morris a kol. (1997) se zabývali pojetím chronického 

onemocnění u dospívajících a zjistili, že pro dospívající s chronickým onemocněním (jednalo 

se o inzulín dependentní diabetes mellitus a cystickou fibrózu) bylo vnímání závažnosti jejich 

onemocnění významným indikátorem psychosociální pohody. Výše zmiňovaný optimistický 

pohled respondentů v naší pilotní studii může být dán efektivnějším managementem léčby 

IDDM, který umožňuje v současné době vést téměř normální život dospívajícího. 

Walker, Papadopoulos, Hussein  a kol. ve své studii z roku 2004 použili dotazník CIPQ u dětí 

7-12 letých s ekzémem a astma bronchiale. Kromě dotazníku CIPQ byla dětem k vyplnění 

rozdána navíc Piers-Harrisova škála sebepojetí (Piers-Harris Children´s Self-concept Scale). 

Výsledky prokázaly, že děti s ekzémem pociťovaly závažnější následky, než děti trpící 

astmatem. 

Že je možné použít ke zjištění pojetí nemoci u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou 

artritidou revidovaný dotazník pro dospělé IPQ-R, prokázala v pilotní studii A. I. Barsdorf 

(2009). Došla k závěru, že tento nástroj s menšími změnami je rovněž vhodný a snadno 

srozumitelný dětem i dospívajícím. Výsledky ukázaly, že děti i dospívající s JIA formují 

pojetí nemoci podle stejných dimenzí jako dospělí s chronickým onemocněním (Barsdorf, 

2009). 

Závěr 

Ověřování české verze dotazníku CIPQ – CZ proběhlo, tak jako v případě jeho verze pro 

dospělé pacienty, v rámci pilotního šetření. Jedná se o další krok v oblasti pacientova pojetí 
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nemoci. I u dětských pacientů potřebujeme vyvinout nástroje k porozumění, jak se pojetí 

nemoci dětským pacientem vztahuje k specifickým typům nemocí, věku, psychosociálním 

faktorům. 

Využití kvantitativní metody v praxi se jeví jako praktičtější nástroj, než využití kvalitativních 

metod. Nedomníváme se však, že by dotazník byl vhodný – jak tvrdí autoři originální verze – 

pro děti sedmileté, tedy na úrovni 2. třídy, ale spíše od 3. - 4. třídy. 

I v případě tohoto dotazníku existují proměnné, které mohou ovlivnit hodnocení jednotlivých 

položek, a které dotazníkem nezjistíme. Chceme-li však v rámci vyšetřování a odebírání 

vstupní anamnézy zjistit, jak dítě své onemocnění vnímá, mohl by se tento dotazník (po 

provedení standardizace, zpracování českých norem a získání zkušeností s aplikací 

v jednotlivých věkových obdobích a ve specifických onemocněních) stát rutinním nástrojem. 

Poděkování: Autorka studie děkuje studentům oboru Všeobecná sestra (kombinovaná forma) 

za cenné výzkumné podklady. Jmenovitě: M. Foltmanové, L. Dvořákové, I. Kabátové, L. 

Pravdové. 

Studie vznikla s podporou výzkumného projektu IGA č. NS/10348-3/2009 
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Súhrn 

Príspevok predstavuje časť výsledkov výskumu - Metódy používané u sestier v boji s 

„prechodnou” bolesťou. Analyzuje frekvenciu výskytu „prechodnej” bolesti u sestier 

v Košickom kraji, ich metódy používané v boji s touto bolesťou a súvis vzdelania s užívaním 

liekov proti bolesti. Zistilo sa, že tri krát do mesiaca alebo častejšie (najvyššia možná 

frekvencia bolesti v ankete) pociťovalo bolesť 94 % respondentov z celkového súboru. 

Najčastejšou metódou volenou pre zvládnutie jednotlivého typu bolesti bolo užitie lieku proti 

bolesti. 

Kľúčové slová: Bolesť – Analgetiká – Ošetrovateľstvo. 

 

Úvod 

Bolesť sa definuje ako nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok, spojený s aktuálnym 

alebo potenciálnym poškodením tkaniva. Nepriaznivo ovplyvňuje fyziologické funkcie, 

znižuje imunokompetenciu, zhoršuje výsledný stav, zvyšuje morbiditu a mortalitu. 

Je multidimenzionálna a zahrňuje nocicepciu, vnímanie a spracovanie bolesti, pocit utrpenia a 

špecifické chovanie spojené s bolestivými prežitkami (Horký, 2003, s. 73). 

Bolesť sprevádza človeka od narodenia do konca života. Je však dôležité, aby bola táto bolesť 

správne posúdená, zodpovedne liečená a aby sme poznali častosť jej výskytu a spôsoby 

reagovania na ňu. Napriek tomu sa zdá, že prevalencia bolesti neinterferuje s fungovaním 

väčšiny ľudí, hoci existuje signifikantná minorita ľudí, u ktorých bolesť stanovuje výnimočnú 

prekážku v každodennom živote (Binkowska-Bury, Januszewicz, Sobolewski, 2010, s. 6). 

„Prechodnú” bolesť môžeme charakterizovať ako bolesť nesúvisiacu so žiadnym chronickým 

ochorením, ktorú môžeme pociťovať z času na čas v každodennom živote. 

Cieľ práce 

Cieľom práce je identifikovať frekvenciu výskytu „prechodnej” bolesti u sestier v Košickom 

kraji a metódy používané u týchto sestier v boji s „prechodnou” bolesťou. 
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Prieskumný súbor a metodika prieskumu 

Súbor tvorilo 371 sestier vykonávajúcich svoje povolanie vo všetkých 11 okresoch Košického 

kraja. Prieskum sa realizoval v čase august až november 2010 pomocou ankety zostavenej 

pracovníkmi Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Rzeszowskej Univerzity pre 

porovnanie situácie u sestier Košického kraja oproti sestrám v Podkarpatskom vojvodstve v 

Poľsku. Anketa pozostávala zo šiestich demografických položiek (pohlavie, vek, bydlisko, 

vzdelanie, miesto práce a pracovná pozícia), ďalej z dvoch položiek zisťujúcich pri 

jednotlivých druhoch bolesti (mierna až stredná bolesť hlavy; migréna - silná bolesť hlavy; 

bolesť pri  menštruácii; bolesť súvisiaca s úrazom; bolesť  chrbta; bolesť hrdla; bolesť zuba; 

bolesť žalúdka; bolesť „všetkého” - celého tela) výskyt frekvencie pociťovania jednotlivých 

druhov bolesti (tri krát do mesiaca alebo častejšie, raz - dva razy do mesiaca, raz za 3 

mesiace, raz do roka alebo menej, nepociťovanie tohto druhu bolesti) a výskyt preferovanej 

metódy zameranej na zvládnutie jednotlivých druhov bolesti (užitie lieku proti bolesti; 

použitie fyzikálno-terapeutických metód - obklady, bandáž...; použitie alternatívnych metód - 

joga, hypnóza, aromaterapia, muzikoterapia, akupresúra...; použitie psychoterapie; čakanie až 

bolesť pominie; navštívenie lekára). Ďalej sa v ankete nachádzali položky, ktoré 

neanalyzujeme v tomto príspevku: veľkosť používaných dávok liekov proti bolesti pre daný 

druh bolesti; frekvencia užívania liekov proti bolesti pre dané druhy bolesti; dve položky 

s rôznymi tvrdeniami na tému „Metódy používané proti bolesti”; druh príčin vplývajúcich na 

výber vhodného lieku proti bolesti; druh osoby alebo situácie vplývajúcej na výber metód ako 

si poradiť s prechodnou bolesťou. 

Upravené údaje boli štatisticky spracované a vyhodnotené pomocou miery rizika a chí kvadrát 

testu v spolupráci s Ústavom lekárskej informatiky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach. 

Výsledky a interpretácia 

Z celkového počtu 371 sestier bolo podľa veku väčšina sestier vo veku 31 až 40 rokov (36 %), 

nasledované sestrami 41 až 50 ročnými (27 %) a viac ako 50 ročnými (22 %). Najmenšiu 

skupinu tvorili sestry vo veku do 30 rokov (15 %). 60 % respondentov bývala v meste rôznej 

veľkosti: v meste do 10 000 obyvateľov 20 %, v meste od 10 001 – 100 000 obyvateľov 15 % 

a v meste nad 100 000 obyvateľov 25 % respondentov. Podľa vzdelania tvorili najpočetnejšiu 

skupinu sestry so stredoškolským vzdelaním (65 %), vysokoškolské vzdelanie I. stupňa malo 

19 % a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 16 % sestier. 76 % sestier bolo zamestnaných 

v nemocnici, v ambulancii 18 %, v liečebni 10 %, v záchrannej zdravotnej službe, laboratóriu 

a domoch dôchodcov 2 %, a 1 % sestier pracovalo v agentúre domácej ošetrovateľskej 
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starostlivosti. Pri lôžku resp. na zmeny pracovalo 73 % sestier, 3 % pracovalo ako staničné 

sestry resp. manažérky dennej zmeny, 4 % bolo vrchných sestier, 1 námestníčka 

ošetrovateľstva, 20 % sestier pracovalo v ambulancii resp. nie na zmeny. Tri krát do mesiaca 

alebo častejšie (najvyššia možná frekvencia bolesti v ankete) pociťovalo bolesť 348 sestier, čo 

predstavovalo 94 % respondentov z celkového súboru. Najčastejšie sa jednalo o bolesť chrbta 

– 138 respondentov, ďalej nasledovala mierna alebo stredná bolesť hlavy – 97, bolesť žalúdka 

– 33 a bolesť celého tela – 30 respondentov (graf 1). 

 
Graf 1 Počet sestier pociťujúcich bolesť 3 x za mesiac alebo častejšie podľa jednotlivých typov bolesti 

Najčastejšou metódou volenou pre zvládnutie daného druhu bolesti bolo užitie lieku proti 

bolesti oproti použitiu fyzikálno-terapeutických metód (obklady, bandáž...), alternatívnych 

metód (joga, hypnóza, aromaterapia, muzikoterapia, akupresúra...), psychoterapie, čakaním až 

bolesť pominie či navštívením lekára (graf 2). 

 
Graf 2 Percento sestier užívajúcich liek proti bolesti podľa jednotlivých typov bolesti 
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Pri porovnaní počtu sestier užívajúcich liek proti bolesti podľa vzdelania sa zistilo, že 

štatisticky významný vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných sestier uprednostňuje 

medikamentóznu liečbu pri migréne (p = 0,07), pri bolesti pri menštruácii (p = 0,003), pri 

bolesti súvisiacej s úrazom (p = 0,06) a pri bolesti zuba (p = 0,002; graf 3). 

 
Graf 3 Prehľad počtu sestier uprednostňujúcich farmakoterapiu pri pociťovaní jednotlivých typov bolesti 

podľa vzdelania 

Diskusia 

Vysoký výskyt prechodnej bolesti u sestier môže byť zapríčinený prepracovanosťou, 

nevhodnými pracovnými podmienkami a inými faktormi. 

Podľa NEXT štúdie (2005, s. 36) viac ako 80 % nemeckých, belgických, poľských, 

slovenských a holandských registrovaných sestier považuje ich prácu za fyzicky náročnú. 

Percento respondentov, u ktorých sa vyskytovalo nepohodlné držanie tela (>6 hodín za 

zmenu) a predĺžené státie (>6 hodín za zmenu) bolo u registrovaných sestier na Slovensku: 31 

%/55 %, v Poľsku 36 %/68 %. Fyzické zdravie ohodnotené respondentmi samými bolo 

najlepšie medzi sestrami v Holandsku (upravené podľa veku) a najhoršie v Poľsku a na Slo-

vensku. Podľa von Korff disability score, ktoré hodnotí rozsah poškodenia muskuloskele-

tárneho aparátu od stupňa 0 (neprítomnosť poškodenia krku/pliec alebo bolesti chrbta) až po 6 

(maximálne poškodenie) bolo priemerné skóre najnižšie v Holandsku a Veľkej Británii a 

najvyššie v Poľsku, Slovensku a v Nemecku. Vo všetkých krajinách vzrastala disabilita s 

vekom. Táto asociácia bola malá v Holandsku, Veľkej Británii a v Taliansku. 53 % všetkých 
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respondentov trpelo na muskuloskeletálne ochorenia, z ktorých približne polovica bola 

diagnostikovaná lekárom. 

Podľa Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky 2008 (2009, s. 10, 142, 184) v roku 2008 

pracovalo Košickom kraji 5 259 sestier, z toho na 1 sestru pripadalo 147 obyvateľov kraja. 

Pre porovnanie v tomto roku pracovalo na Slovensku 33 778 sestier - 1 sestra na 160 

obyvateľov, v Poľsku to bolo až 213 obyvateľov na jednu sestru, ale v Čechách len 118,6 

obyvateľa na jednu sestru (graf 5). 

 
Graf 5 Počet obyvateľov v štátoch Európskej Únie pripadajúcich na 1 sestru 

Situáciu na Slovensku v dostupnosti analgetík by mohlo negatívne ovplyvniť povolenie 

predaja liekov aj mimo lekární, ako je to napríklad v Poľsku. 
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Souhrn 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přinesl v postavení seniorů velice významné 

změny. Nastavil podmínky poskytování sociálních služeb včetně důrazu na kvalitu služeb a 

kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. Seniorům otevřel možnost volby 

potřebné podpory a pomoci prostřednictvím vypláceného příspěvku na péči. Zákon, který 

vymezil veškeré sociální služby, definuje pobytová zařízení pro seniory jako zařízení, která 

poskytují pobytové služby osobám, jenž mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Koncepce sociálních služeb byla 

postavena na předpokladu, že senior setrvá ve svém původním prostředí co možná nejdéle 

s využitím různých druhů terénních sociálních služeb či rodinných příslušníků. Extrémní 

úvahy o odlivu klientů rezidenčních zařízení zpět do přirozeného prostředí nedošly naplnění, 

zájemců o pobytové služby rovněž neubývá. Z analýzy záznamů zájemců o pobytovou službu 

je zřejmé jaké jsou důvody k tak významné životní změně, jak se odráží tato skutečnost na 

vnímání kvality života. 

Klíčová slova: Senior - Sociální služby. 

 

Úvod 

Ve kterémkoli období života a s respektováním zdravotních či psychických růzností by měl 

člověk být součástí stále svého prostředí. Být součástí tzv. přirozeného prostředí. Takto je 

vyjádřena jistota bezpečí, zakořenění, nedílné součásti společenství, kde každý sehrává 

nezastupitelnou roli. V současné době intenzivně diskutovaný problém sociální integrace se 

významně dotýká i starého člověka. Bezpečné prostředí, ochrana jeho práv, vnímání 

individuálních potřeb je více než jistě zahrnuto v nutnosti zajištění sociální integrace jako 

setrvalého stavu. Je-li přirozené prostředí chápáno v širších souvislostech, ne pouze jako 

místo posledního pobytu, pak by tuto jistotu mělo přinášet. Pokud přirozené prostředí 

znamená rodinu, vazby k blízkým, fungující domácnost, místo, kde člověk pracuje a realizuje 

své sociální aktivity, pak je samozřejmou součástí přirozeného prostředí i celá škála 
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sociálních služeb. Služeb, které respektují stávající způsob života člověka a poskytují podporu 

pouze tam a v takové míře, kterou jedinec skutečně potřebuje. Výjimkou není ani využívání 

pobytových zařízení. Pokud pobytová zařízení pro seniory nazýváme domovy, pak je třeba 

mít na mysli, že domov je otiskem osobnosti člověka, součástí jeho identity; je symbolem 

sociálního začlenění, příslušnosti k rodině, sociální skupině, komunitě, sociální vrstvě; domov 

je zdrojem bezpečí a svobodného rozhodování. 

Teoretická východiska 

Prioritou současné společnosti, pod vlivem demografických údajů, je stáří. Postoje současné 

generace ke stárnutí a stáří významně ovlivní kvalitu života budoucích generací i nás všech. 

Je na místě, že Národní programy přípravy na stáří věnují značnou pozornost kvalitě života ve 

stáří. 

Stáří je fyziologický stav doprovázený řadou změn a výskytem především chronických 

onemocnění. Velice často se ve stáří projevují změny v oblasti smyslových soustav. Postupná 

ztráta sluchu a zraku je pro starého člověka velice znevýhodňující skutečností. Jak uvádí 

Sýkorová, být seniorem a prožívat dané životní období znamená zvládat důsledky změn – 

ztrát stáří, senioři se snaží mít ztráty stáří pod kontrolou (Sýkorová, 2007). Vyrovnávání se 

změnami ve stáří a s přibývajícím věkem obecně může probíhat, jak píše Minibergová, 

v různých modelech. Může být konstruktivní, závislé, starý člověk může zaujmout obranný 

postoj či nepřátelský až sebenenávistný. 

Stáří je velmi citlivá a křehká oblast lidského života a je třeba zdůrazňovat, že jedinec je 

neopakovatelná bytost se specifickými potřebami a prožitky vyžadujícími individuální 

přístup. Každý jedinec je součástí svého prostředí, tzv. přirozeného prostředí, které znamená 

rodinu, vazby k blízkým, fungující domácnost, místo, kde člověk pracuje a realizuje své 

sociální aktivity. Pokud takto vnímám přirozené prostředí, pak je jeho samozřejmou součástí 

celá škála sociálních služeb. Služeb, které respektují stávající způsob života člověka a 

poskytují podporu pouze tam a v takové míře, kterou jedinec potřebuje. Výjimkou není ani 

využívání pobytových zařízení. 

Jak uvádí Lavička, klesá počet úplných rodin, v kterých je možno předpokládat péči o své 

blízké, v mnoha případech se citové vazby dětí mění, a vlivem demografických změn jsou 

omezeny možnosti péče o seniora v rodinném prostředí. Dále uvádí, že péče o seniora se stává 

vážným sociálním problémem předpokládajícím posílení společenské role péče o seniory, 

zejména rozvíjením všech forem komunitní péče (Lavička, 2006). 

Bártlová upozorňuje na to, co činí definici zdraví SZO tak užitečnou, a to, že rovnocenné 

složky zdraví – tělesná, duševní a sociální, které jsou analyticky oddělitelné, spojuje ve 
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skutečnosti, v  reálné existenci propojený, strukturovaný a dynamický systém. Pojem zdraví 

člověka se s konečnou platností vymanil z tradičního biologizujícího pojetí, které se 

v medicíně v minulosti hluboce zakořenilo. Zároveň tato vícerozměrnost vymezení zdraví 

člověka umožňuje učinit závěr, že jde o jev, který se vztahuje nikoliv na samostatně existující 

individuum, nýbrž na individuum neoddělitelně spjaté se sociálním prostředím (Bártlová, 

2005). V souladu s tímto vyjádřením zdraví jako všestranně vnímané pohody lze diskutovat 

problém přirozeného prostředí, kdy se starý člověk stává vězněm své historie, paralyzovaný 

závislostí na limitech obydlí, na majetkových poměrech a zájmech své rodiny, na platební 

neschopnosti, izolován od společnosti. Pobytové zařízení má-li být chápáno jako domov musí 

vnímat i to, že domov je otiskem osobnosti člověka, součástí jeho identity; je symbolem 

sociálního začlenění, příslušnosti k rodině, sociální skupině, komunitě, sociální vrstvě; domov 

je zdrojem bezpečí a svobodného rozhodování; domov utváří kontinuitu života, s domovem 

jsou spojeny vzpomínky. Poskytovatel sociální služby, který je schopen vnímat domov se 

všemi jeho atributy – soukromí, osobitost, svobodné rozhodování, péče o své prostředí a o 

sebe, život v intimní skupině, sousedství, lokální společenství atd., má ty nejlepší předpoklady 

k rozvoji služby, kterou lze nazývat dobrou praxí. Dobrá praxe je taková služba, jíž bych bez 

váhání a s důvěrou svěřila vlastní rodiče či osoby blízké nebo o které si mohu říci – takovou 

službu bych si přála sama využívat. 

Starý člověk se špatně adaptuje na změny, rovněž se nerad rozhoduje. Změny v citovém 

prožívání spolu se sníženou schopností komunikovat v závislosti na zhoršení zraku a sluchu 

vedou k tomu, že se starý člověk může ocitnout v sociální izolaci, což umožňuje pocity 

osamělosti, méněcennosti, zbytečnosti (Minibergová, 2006). Předcházení sociální izolaci je 

jednou z hlavních zásad zákona o sociálních službách, pro poskytovatele je zásadním 

kritériem naplnění standardů kvality. Podpora v udržení či obnovení sociálních vztahů klienta 

by měla být prioritou zvláště ve službách  pobytového typu, kde jedinec snadněji opouští 

dosavadní vztahy. Ve společnosti je poměrně rozšířen předsudek o předávání svého blízkého 

do péče a tím přenášení, nechceme-li říci zbavování se odpovědnosti. 

Matoušek zdůrazňuje, jak důležitá je spoluúčast rodiny na péči o příbuzného, že i po přijetí do 

instituce pokračuje spolupráce s rodinou, rodina není zbavena odpovědnosti za péči, nekončí 

rodinné vztahy ani povinnost dětí vůči rodičům (Matoušek, 2005). Instituce nikdy nedokáže 

nahradit rodinu. Dobře nastavená služba však dokáže pomoci obnovit původní zpřetrhané 

vztahy nebo vytvořit nové. Při vhodném stavebním uspořádání, které respektuje soukromí, lze 

v určité modifikaci umožnit i péči o domácnost. Samozřejmostí je rozhodování a účast na dění 

instituce. Zajistit uplatnění a seberealizaci i umožnit vzdělávání. Některé sociální aktivity je 
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dokonce snadnější zajistit v rámci instituce než v domácnosti. Má-li zařízení vhodné 

podmínky, ale také odborně zdatný personál je nabídka aktivit, společenských a kulturních 

akcí velice široká. Základním předpokladem ovšem je, že na prvním místě je přání jedince a 

jeho představy o naplnění potřeb. Ve vyšším věku se člověk stává velice křehkým, často 

potřebuje přiměřenou pomoc druhé osoby, a to zejména v oblasti ochrany práv a oprávněných 

zájmů. 

Jak uvádí Sýkorová, schopnost ochrany vlastní identity se daří stále obtížněji realizovat se 

zhoršujícím zdravím, dochází k redukci reservních zdrojů a senioři předávají kontrolu nad 

určitými doménami svého života druhým. Po vyčerpání zdrojů především psychických se 

senioři stávají totálně závislí a kontrola je přebírána druhými. V prvním kontextu je cílem 

udržet autonomii, ve druhém, tj. při naprosté nesoběstačnosti, se dostává na první místo 

zachování lidské důstojnosti a osobního bezpečí (Sýkorová, 2007). Závislost na službě může 

být rovněž vyvinuta neopodstatněným setrváváním v tzv. přirozeném prostředí. Senior se pak 

již nedokáže dobře adaptovat na podmínky pobytové služby a podpora, se kterou by 

v dřívějším období dokázal dobře kompenzovat svůj stav, musí být nahrazena komplexní 

péčí. Koncepce nového pojetí sociálních služeb předpokládá odklon od péče k podpoře, 

existuje však reálné nebezpečí, že senior ani jeho okolí správně neodhadne situaci, kdy lze 

ještě za předpokladu dostupné dobré sociální služby poskytnout podporu a tím pomoci 

navodit kvalitní život. Oddalováním řešení situace senior vyčerpá své veškeré zdroje a je tzv. 

pozdě, musí být předán do péče jiného typu zařízení. 

Cíl práce 

Cílem práce je provést analýzu evidovaných záznamů zájemců o pobytovou sociální službu, 

předložit rozbor uváděných důvodů jednotlivými zájemci. 

Soubor, metodika 

Výběr souboru byl účelový, vybrána byla konkrétní pobytová sociální služba pro seniory. 

Analyzováno bylo 239 záznamů evidovaných zájemců o pobytovou sociální službu, v tomto 

případě se jednalo o domov pro seniory. 

Prováděný výzkum je ze sociologického hlediska výzkumem kvantitativním. K dosažení 

výsledků byla použita metoda kvantitativního výzkumu, analýza dokumentů, a to obsahová 

analýza dokumentů. Potřebné informace byly získány analýzou obsahů záznamů ze 

záznamových listů žadatelů o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních 

služeb. 
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Specifikace přístupu k citlivým datům. 

Právní zabezpečení zjišťování a zpracovávání citlivých dat od respondentů vyžaduje 

respektování následujících principů, podle kterých bylo postupováno. Získané informace jsou 

používány anonymně bez přesnější specifikace respondentů v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů. 

Výsledky a interpretace 

Zkoumaný vzorek tedy obsahoval celkem 239 formulací důvodů jednotlivých zájemců o 

sociální službu věkové kategorie senioři. Nejprve bylo provedeno roztřídění základního 

vzorku podle pohlaví a stanoven průměrný věk. Podle totožného obsahu formulací či 

příbuzných, úzce se k sobě vážících vyjádření, bylo stanoveno 9 kategorii. Jednotlivé 

kategorie jsou shrnuty pro přehlednost pod jednoduchý, danému obsahu sjednocující výraz. 

Tato skutečnost je zpracována v přehledné tabulce a doprovází ji grafické znázornění počtu 

záznamů v jednotlivých kategoriích. 

Zastoupení žen a mužů ve vzorku bylo následující. Ženy tvořily významně větší část než 

muži, a to celkem 174 záznamy žen a 65 záznamů pořízených muži. Průměrný věk zájemců 

byl 80,8 roku, z toho muži dosahovali průměrného věku 80,2 roku. 

Tab. 1 Stanovení kategorií 

kategorie sjednoceno pod výrazem typy vyjádření  

1 do budoucna 
do budoucna, až jednou budu bezmocná, abych si 
zabezpečil konec života, jistota do budoucna, až při 
zhoršení stavu, až nebudu moci 

2 nedobré rodinné vztahy 
neshody v rodině, nechtějí se o mě starat, odmítají o mě 
pečovat, špatné rodinné vztahy 

3 zdravotní důvody 
zdravotní důvody, špatný zdravotní stav, potřeba 
ošetřovatelské péče, potřeba stálého dohledu 

4 nevhodné bytové podmínky 
malý byt a velká rodina, vyšší patra bez výtahu, 
nevyhovující bydlení z hygienických důvodů 

5 osamělost 
osamělost, cítím se sama, získat pocit jistoty a bezpečí, 
kontakt se stejnými lidmi, žít jako dřív ve společnosti 
stejně starých,  

6 změna zařízení soc. služeb 
změna domova kde jsem nespokojena, změna domova, 
dobré reference  

7 blíž k rodině 
rodina je v místě, bydlí zde zbytek rodiny, blíž k dceři, blíž 
k příbuzným, kontakt s rodinou 

8 doprovod partnera 

péče o nemocného manžela, kdybych onemocněla, nemá se 
o něj kdo postarat, zdravotní stav manželky, doprovod 
bezmocné manželky, chci být s manželem 

9 bez důvodu 
  

zdroj: vlastní výzkum 
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Graf 1 Porovnání sledovaných kategorií 

zdroj: vlastní výzkum 

Graf 1 představuje rozdělení vzorku do jednotlivých kategorií a vyznačuje jednak počty 

záznamů z celkového množství a z toho počty záznamů reprezentujících zvlášť ženy a muže. 

Tabulka 1 obsahuje jednotlivé kategorie označené sjednocujícím výrazem a rovněž příklady 

nejčastěji opakovaných formulací. Kategorie pod číslem 1 a pod shrnujícím vyjádřením „do 

budoucna“, značí skutečnost, že faktický zájem o sociální službu není aktuální, tito zájemci 

v době provedení záznamu nechtějí využívat pobytovou sociální službu. Je otázkou diskuze, 

zda právě tyto evidované záznamy nevedou ke zkreslení počtu zájemců o tento typ sociálních 

služeb. Takto interpretovaný postoj seniorů ke své budoucnosti lze chápat jako odpovědný a 

postavený na svobodném rozhodnutí, jakým způsobem si chtějí zařídit poslední roky života. 

Současná koncepce sociálních služeb v ČR však tento postoj nepodporuje, pobytové sociální 

služby jsou zákonem vymezeny především pro osoby se závislostí na péči druhé osoby, a 

proto není rozhodujícím kritériem při výběru klienta k umístění do pobytové služby pořadí 

podání záznamu, ale jeho aktuální sociální potřebnost. V intencích tohoto přístupu by se 

mohlo připustit, že podání všech záznamů zahrnutých do této kategorie ztrácí smysl, 

způsobují pouze zvyšování počtu evidovaných žádostí. Z jiného pohledu však právě tato 

kategorie nejlépe odráží svobodné a odpovědné rozhodnutí seniora a je vyjádřením 

samostatnosti a schopnosti vnímání vlastních potřeb a limitů. 

Důraz na ochranu a realizaci základních lidských práv, především práva rozhodovat o své 

osobě přináší někdy samotným seniorům složité životní situace. Mezi seniory jsou jedinci, 

kteří si plně uvědomují potřebu včas řešit svou budoucnost, protože z nejrůznějších důvodů 

nemají svou rodinu nebo naopak rodina existuje a oni sami nechtějí zůstávat jako její přítěž. 
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Důvody pro rozhodnutí využívat pobytové služby pro seniory mohou být rozmanité ať již je 

to společnost, bezpečí, jistota, nepříznivě se vyvíjející zdravotní stav, osamělost atd. Podle 

současně nastavených podmínek jsou tito senioři svým způsobem znevýhodněni. Mají právo 

rozhodovat sami o sobě, v souvislosti s naplňováním standardů je velmi zdůrazňována i 

možnost uplatňování vlastní vůle, ale současně jim není umožněno toto právo využívat. 

Domovy pro seniory, jak již bylo řečeno, jsou většinou limitovány příjmem osob závislých na 

péči druhé osoby v různém stupni, která je většinou sledována i limity kognitivních funkcí a 

schopnosti objektivního náhledu na vlastní situaci. 

Druhá kategorie vyjádřena nedobrými rodinnými vztahy je zastoupena v poměrně malém 

počtu. Z celkového vzorku je takto definováno, jak ukazuje grafické znázornění, pouze 6 

záznamů, z toho jen jeden muž. Význam rodiny je v oblasti sociální práce opakovaně 

zdůrazňován, zvláště pak v sociální práci se seniory, a to nejen v tzv. přirozeném prostředí, 

ale rodinné vztahy a vazby podporuje každá dobrá sociální služba i v době, kdy senior se 

stane jejím klientem. Rodinné kontakty se odráží i v kategorii pod číslem 7, která reflektuje 

naopak dobré rodinné vztahy a je zastoupena významně vyšším počtem. 

 Počet rodin, uvádí Bruthansová, ochotných a schopných se o svého nemocného a často i 

nesoběstačného člena rodiny postarat klesá. Jejich péči zpravidla supluje zdravotní a sociální 

péče (Bruthausová, 2006). Je třeba vzít v úvahu i stav, jenž lze označit jako závislost. Pocit 

závislosti může být za určitých podmínek v rodině větší než v pobytové službě. Rodina 

nechce opouštět svého člena je však velice ovlivněna ekonomickou situací, možností 

zaměstnání, nepříznivou bytovou situací, dalšími nezaopatřenými členy. Ve snaze zabránit 

případným zdravotním komplikacím úrazům apod. zůstává nejstarší člen rodiny odkázán na 

doprovázení některého z ostatních členů rodiny, který ovšem má svůj denní program, čímž se 

čas stává velice limitovaným. Senior přestává sám opouštět nejprve byt, později svůj pokoj, 

nepoužívané schopnosti a dovednosti velice rychle ztrácí, jeho závislost na druhých se 

prohlubuje, přičemž narůstá osamělost až izolace uprostřed pečující rodiny. 

Lehký paradox se ukazuje v porovnání počtu záznamů vážících se ke kontinuitě rodiny a 

jiných blízkých osob, s počty záznamů kategorie v tabulce pod číslem 5 definované pojmem 

osamělost. Ve zkoumaném vzorku jsou tyto dvě kategorie, co do velikosti, téměř totožné. 

Osamělost seniora je velice závažný stav, který snadno vede k sociálnímu vyloučení a 

těžkému strádání starého člověka. S plným vědomím závažnosti této skutečnosti je při 

hodnocení potřebnosti zájemce o pobytovou sociální službu fakt osamělosti významným 

upřednostňujícím prvkem k přijetí. 
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Nelze opomenout kategorii, která shrnuje evidované žádosti či záznamy bez jakéhokoli 

uvedení důvodu. Přesto, že se jedná o nemalý počet záznamů nelze předložit objektivní 

komentář K získání dat s výpovědní hodnotou, by bylo třeba provést jiný typ výzkumu, 

pravděpodobně by bylo nutné použít metody kvalitativního výzkumu např. rozhovor. 

Zaujmeme tedy k této kategorii postoj pouhého konstatování. 

Zbývající méně zastoupené kategorie jsou dostatečně výmluvné a nepotřebují širší komentář. 

Nejvíce zastoupená kategorie je pod číslem 3 a reprezentována vyjádřením – zdravotní 

důvody. Stáří je doprovázeno fyziologickým úbytkem somatických, ale i funkčních 

schopností organizmu vyrovnávat se se zevními vlivy. Ačkoli není stáří samo o sobě nemocí, 

je charakterizováno zvýšeným výskytem především chronických onemocnění. Převaha 

zdravotní péče přináší násilné vtlačení do role pacienta, a proto jak uvádí Matoušek, je třeba 

mít na mysli, že věk sám o sobě není důvodem zvýšené potřeby péče. Potřeba sociální práce 

se seniory se objevuje až v mimořádných situacích, které způsobují sociální a zdravotní 

faktory. Sociální práce se soustřeďuje do oblasti péče o ty seniory, jejichž zdravotní stav je 

spojen s poklesem funkčních schopností a soběstačnosti (Matoušek, 2005). 

Závěr 

Problematická situace pro seniora se může vyvinout z neopodstatněného setrvávání v tzv. 

přirozeném prostředí. Senior se pak již nedokáže dobře adaptovat na podmínky pobytové 

služby a podpora, se kterou by v dřívějším období dokázal dobře kompenzovat svůj stav, musí 

být nahrazena komplexní péčí. Koncepce nového pojetí sociálních služeb předpokládá odklon 

od péče k podpoře, existuje však reálné nebezpečí, že senior ani jeho okolí správně neodhadne 

situaci, kdy lze ještě za předpokladu dostupné dobré sociální služby poskytnout podporu a tím 

pomoci navodit kvalitní život. Oddalováním řešení situace senior vyčerpá své veškeré zdroje 

a je tzv. pozdě, musí být předán do péče jiného typu zařízení. 
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Souhrn 

Článek představuje studii, která byla zaměřena na prokázání předpokladu, že bolesti zad 

vedou k výraznému snížení kvality života. K výzkumným účelům byla použita 

standardizovaná verze Dotazníku SF (Short Form) – 36. Sledovanými doménami byly: 

fyzické funkce, fyzické omezení rolí, emoční omezení rolí, fyzické nebo emoční omezení 

sociálních funkcí, bolest, všeobecné duševní zdraví, vitalita, všeobecné vnímání vlastního 

zdraví.  Výsledky jednoznačně prokázaly, že kvalita života osob s bolestmi zad je snížena 

oproti zdravé populaci, a to ve všech hodnocených oblastech života. Zjištěné rozdíly byly 

statisticky významné. 

Klíčová slova: Chronická bolest - Vertebrogenní algický syndrom - Kvalita života - Metoda 

HRQOL (Healf Related Quality of Life, Kvalita života vztažená ke zdraví) - Dotazník SF– 36 

(Short Form). 

 

Úvod 

Chronické bolesti zad jsou nejčastějšími obtížemi, se kterými nemocní vyhledávají lékaře. I 

přes současný rozvoj medicínských oborů zůstávají stále velkým diagnostickým a 

terapeutickým otazníkem dnešní doby. U 6 – 10 % nemocných se nedaří akutní bolesti 

uspokojivě léčit a obtíže se stávají chronickými. Chronické bolesti zad mají dopad s bio – 

psycho- sociálním rozměrem zasahující všechny oblasti života. Psychologické a sociální 

faktory často doprovázejí dlouhotrvající zdravotní obtíže (10). V odborné literatuře se 

nacházejí ojedinělé zmínky o tom, jaký dopad mají chronické bolesti zad na kvalitu života, i 

když socioekonomické hledisko je v současnosti stále více zdůrazňováno. 

Z epidemiologického hlediska bolesti zad jsou ve 40 %  příčinou pracovní neschopnosti a až 

v 70 % příčinou invalidizace jedince (3). Proto jsou potíže s páteří jedním z největších 

socioekonomických problémů civilizace (4). Problematika kvality života a způsoby jejího 

ovlivnění jsou předmětem mnoha odborných prací a monografií. Samotný pojem kvality 

života v sobě obsahuje značný podíl subjektivní dimenze, a ta se silně promítá do vztahu 

kvalita života a zdravotní stav jedince. To jak jedinec vnímá sám sebe, jak je sám se sebou 

spokojen, je nesmírně důležité pro posouzení úspěšnosti nebo neúspěšnosti intervencí 
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ošetřovatelských, rehabilitačních, ale i medicínsko terapeutických (5). Kvalita života je také 

úzce spjata s možností návratu osoby s bolestmi zad do práce, ke sportovním a zájmovým 

aktivitám, proto je jednou z priorit moderní zdravotní péče. Kvalitu života lze hodnotit na 

základě objektivních a subjektivních přístupů. Nástroji k hodnocení kvality života 

standardizovaným způsobem jsou dotazníky kvality života, které kvantifikují dopad nemoci 

na daného jedince a dopad vlastní léčby na běžný život nemocného (3). K hodnocení kvality 

života nemocného s chronickými bolestmi zad jsme zvolili Dotazník SF - 36, short form. 

Zkrácená forma dotazníku obsahuje 36 otázek, které hodnotí kvalitu života napříč věkovým 

složením (doporučován od věku 14 let), je využitelný u širokého spektra diagnóz a je vhodný 

pro hodnocení výsledků zvolené terapie. S použitím dotazníku SF - 36, který nese rysy global 

assessment i typu generetic, je možno hodnotit fyzické funkce, fyzické omezení rolí, emoční 

omezení rolí, sociální funkce, bolest, duševní zdraví, vitalitu, všeobecné vnímání vlastního 

zdraví a subjektivní hodnocení změn ve vlastním zdraví.  Dotazník je konstruován tak, aby 

byl použitelný i formou samostatného vyplňování pacientem bez asistence další osoby. Je 

schopen kvantifikovat stav kvality života jako celku a vytvářet měření jednotlivých domén 

kvality života. Tyto domény se konstruují z bodových hodnot jednotlivých odpovědí, které 

jsou podle klíče převedeny. Významný je jeho rozměr sociální, neboť je využíván i v oblasti 

sociální péče a sociální práce. Pomocí dotazníku SF - 36 je možno zjišťovat a vyhodnocovat 

sociální aspekty kvality života, proto je užíván v mnoha medicínských oborech a je velmi 

rozšířen. V roce 1991 byl vytvořen projekt International Quality of Life Assessment, který byl 

zaměřen na překlad, validaci a normování zdravotního výzkumu SF – 36. Samotný dotazník 

byl publikován v roce 1992 Warem a Sherbournem a dále rozvíjen a valorizován v letech 

1993 – 1994 (3). Výhodou dotazníku je existence normování, která zaručuje možnost 

srovnání s jinými vzorky pacientů po celém světě. V současné době je autorskou ochrannou 

známkou společnosti Medical Outcomes Trust, která je vlastníkem i dalších používaných 

dotazníkových metod (3). 

Cíl práce 

Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry jsou pacienti s chronickými bolestmi zad omezování 

v běžných denních činnostech, kulturních, zájmových a pracovních aktivitách a zda po 

absolvování intenzivní rehabilitační péče dojde k návratu k běžným aktivitám. 

Soubor, metodika 

Do studie bylo zařazeno celkem 130 nemocných s bolestmi dolní části beder bez kořenové 

symptomatologie, u nichž bolest trvala déle než 3 měsíce. Do souboru nebyli zahrnuti pacienti 

s organickým postižením páteře a pacienti s dysfunkcí pohybového ústrojí mimo oblast 
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páteře. Zkoumaný soubor tvořilo 47 mužů a 83 žen, věkový průměr výzkumného souboru byl 

53,6 let, průměrný věk podskupiny žen byl 52,3 let a podskupiny mužů byl 56 let. Kvótou pro 

výběr souboru byl produktivní věk a diagnóza M 54. 88 – M 54. 98 (vertebrogenní algické 

bolesti lumbosakrální páteře, Low Back Pain). Výzkum probíhal na Oddělení léčebné 

rehabilitace FN v Plzni v průběhu roku 2003 - 2006. Pro posouzení kvality života cílových 

osob jsme zvolili techniku hodnocení kvality života metodou HRQOL(Healf Related Quality 

of Life, Kvalita života vztažená ke zdraví). Nástrojem ke zjišťování HRQOL se stal Dotazník 

SF - 36. Jako zdrojový tvar dotazníku jsme použili verzi publikovanou Jihočeskou 

univerzitou, Zdravotně sociální fakultou (6) v roce 2000. Tato dotazníková akce byla 

prováděna se souhlasem etické komise na Oddělení léčebné rehabilitace FN v Plzni a ve 

spolupráci s Jihočeskou univerzitou, Zdravotně sociální fakultou. Vyškolený personál 

předkládal pacientům dotazníky a pomáhal při jejich vyplňování. Výzkumný soubor jsme 

sestavili na základě vrácených a správně vyplněných dotazníků SF – 36. K výzkumným 

účelům bylo možno použít 130 dotazníků pro neúplnost ve vyplňování nebo nepochopení 

otázek. Vyplněné dotazníky zpracovalo a provedlo skórování Centrum vědy a výzkumu ZSF 

JU pod vedením Doc. MUDr. Petra Petra, PhD. Při zpracování dotazníků nebyla pro 

rekonstrukci neúplných údajů použita metoda podle Jenkinsona (7). Získané výsledky byly 

porovnány se standardy  oxfordské pracovní skupiny (Oxford Healthy Life Study), tedy se 

skupinou zdravých jedinců. Stejný postup jsem zvolila i pro podskupinu mužů a podskupinu 

žen. Závěrem jsem porovnala obě podskupiny. Pro vyhodnocení divergence souborů byl 

Oddělením vědy a výzkumu ZSF JU použit u test. 

Výsledky 

Významně horší kvalita života respondentů celého souboru byla prokázána v souvislosti 

s následujícími výsledky. 

V základním souboru (n = 130) byly při srovnávání s evropskými standardy normálů shledány 

následující hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64). 

Fyzické funkce: u = 16,54, fyzické omezení rolí: u = 26,05, emoční omezení rolí: u = 11,22, 

fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí: u = 18,95, bolest: u = 26,51, všeobecné 

duševní zdraví: u = 11,26, vitalita: u = 12,64, všeobecné vnímání vlastního zdraví: u = 20,17 

(tab. 1). 
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Tab. 1 Srovnání SF-36 s mezinárodním standardem Oxford Healthy Life Survey 
Základní soubor (n = 130) - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64) 

  Zkoumaný soubor  Oxford   

  x s2 s x s2 s u 

PF 49,31 721,44 26,86 88,4 323,28 17,98 16,54 

RP 17,5 881,25 29,69 85,82 895,9 29,93 26,05 

RE 44,1 1542,14 39,27 82,93 1008,7 31,76 11,22 

SF 45,58 646,3 25,42 88,01 383,38 19,58 18,95 

PF 32,65 434,48 20,84 81,49 470,46 21,69 26,51 

MH 53,78 405,18 20,13 73,77 297,22 17,24 11,26 

EV 38,65 405,3 20,13 61,13 386,91 19,67 12,64 

GHP 39,19 369,92 19,23 73,52 470,46 21,69 20,17 

CH 39,23 518,64 22,77         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Srovnání SF-36 s mezinárodním standardem Oxford Healthy Life Survey 
Základní soubor (n = 130) - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64) 

V podskupině mužů (n = 47) byly při srovnávání s evropskými standardy normálů 

zaznamenány následující hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64). 

Fyzické funkce: u = 10,82, fyzické omezení rolí: u = 16,69, emoční omezení rolí: u = 6,00, 

fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí: u = 10,61, bolest: u = 14,34, všeobecné 

duševní zdraví: u = 5,75, vitalita: u = 6,68, všeobecné vnímání vlastního zdraví: u = 14,30 

(tab. 2). 
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Tab. 2 Podskupina mužů (n = 47) - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64) 

  Zkoumaný soubor  Oxford   

  x s2 s x s2 s u 

PF 49,36 610,23 24,70 88,40 323,28 17,98 10,82 

RP 18,62 757,13 27,52 85,82 895,90 29,93 16,69 

RE 48,94 1505,96 38,81 82,93 1008,70 31,76 6,00 

SF 49,47 618,07 24,86 88,01 383,38 19,58 10,61 

PF 34,75 497,07 22,30 81,49 470,46 21,69 14,34 

MH 57,02 397,25 19,93 73,77 297,22 17,24 5,75 

EV 42,66 357,29 18,90 61,13 386,91 19,67 6,68 

GHP 39,04 270,89 16,46 73,52 470,46 21,69 14,30 
CH 42,55 423,27 20,57         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Podskupina mužů (n = 47) - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64) 

V podskupině žen (n = 83) byly při srovnávání s evropskými standardy normálů zaznamenány 

následující hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64). 

Fyzické funkce: u = 12,70, fyzické omezení rolí: u = 20,29, emoční omezení rolí: u = 9,61, 

fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí: u = 15,92, bolest: u = 22,81, všeobecné 

duševní zdraví: u = 9,90, vitalita: u = 10,98, všeobecné vnímání vlastního zdraví: u = 15,04 

(tab. 3). 
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Tab. 3 Podskupina žen (n = 83) - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64) 

  Zkoumaný soubor  Oxford   

  x s2 s x s2 s u 

PF 49,28 784,42 28,01 88,40 323,28 17,98 12,70 

RP 16,87 950,43 30,83 85,82 895,90 29,93 20,29 

RE 41,37 1541,91 39,27 82,93 1008,70 31,76 9,61 

SF 43,37 648,86 25,47 88,01 383,38 19,58 15,92 

PF 31,46 395,12 19,88 81,49 470,46 21,69 22,81 

MH 51,95 400,38 20,01 73,77 297,22 17,24 9,90 

EV 36,39 418,26 20,45 61,13 386,91 19,67 10,98 

GHP 39,28 425,98 20,64 73,52 470,46 21,69 15,04 

CH 37,35 562,85 23,72         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3 Podskupina žen (n = 83) - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,64) 

Při srovnávání podskupiny mužů a žen s evropskými standardy normálů byly zjištěny 

následující hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,66). 

Fyzické funkce: u = 0,02, fyzické omezení rolí: u = 0,33, emoční omezení rolí: u = 1,06, 

fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí: u = 1,33, bolest: u = 0,84, všeobecné duševní 

zdraví: u = 1,39, vitalita: u = 1,76, všeobecné vnímání vlastního zdraví: u = 0,07 (tab. 4) 
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Tab. 4 Srovnání podskupiny mužů a žen - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,66) 

    Podskupina mužů Podskupina žen   

  x s2 s x s2 s u 

PF 49,36 610,23 24,70 49,28 784,42 28,01 0,02 

RP 18,62 757,13 27,52 16,87 950,43 30,83 0,33 

RE 48,94 1505,96 38,81 41,37 1541,91 39,27 1,06 

SF 49,47 618,07 24,86 43,37 648,86 25,47 1,33 

PF 34,75 497,07 22,30 31,46 395,12 19,88 0,84 

MH 57,02 397,25 19,93 51,95 400,38 20,01 1,39 

EV 42,66 357,29 18,90 36,39 418,26 20,45 1,76 

GHP 39,04 270,89 16,46 39,28 425,98 20,64 0,07 

CH 42,55 423,27 20,57 37,35 562,85 23,72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 Srovnání podskupiny mužů a žen - hodnoty u (při kritické hodnotě u = 1,66) 

Diskuse 

Studie byla zaměřena na prokázání předpokladu, že bolesti zad vedou k výraznému snížení 

kvality života. K výzkumným účelům jsme použili standardizovanou verzi Dotazníku SF – 

36. Výsledky jednoznačně prokázaly, že kvalita života osob s bolestmi zad je snížena oproti 

zdravé populaci, a to ve všech hodnocených oblastech života. Zjištěné rozdíly byly statisticky 

významné. Sledovanými doménami byly: fyzické funkce, fyzické omezení rolí, emoční 

omezení rolí, fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí, bolest, všeobecné duševní 

zdraví, vitalita, všeobecné vnímání vlastního zdraví. Výsledky prokázaly, že chronická 

bolest zad vede k ovlivnění fyzických funkcí a k fyzickému omezení rolí, a to jak u mužů, tak 

i u žen. Respondenti souboru byli omezováni v běžných denních aktivitách, v usilovných 

činnostech i ve středně namáhavých pracích. Osoby s chronickými bolestmi zad projevovali 

také statisticky významné rozdíly v doméně emoční omezení rolí. Uváděli, že jim tělesné 
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nebo emoční potíže mírně nebo poměrně výrazně bránily v normálním společenském životě 

v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší společnosti. Při srovnávání hodnot mezi 

podskupinou mužů a žen nebyly shledány statisticky významné rozdíly (na 5 % hladině 

významnosti). Další sledovanou doménou dotazníku SF – 36 bylo fyzické nebo emoční 

omezení sociálních funkcí. I v této doméně vykazovali respondenti jednotlivých souborů 

statisticky významný rozdíl ve srovnání se zdravou populací. Při hodnocení výsledků na 

základě pohlaví nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly (při 5 % hladině významnosti). 

Statisticky významný rozdíl byl ve všech srovnávaných souborech v doméně bolest. 

V porovnání s ostatními hodnotami tato doména dosahovala nejvyšších hodnot. Bylo zjištěno, 

že kvalita života nemocných s bolestmi zad je ovlivněná velikostí a intenzitou bolesti a 

prahem bolestivosti. Čím větší intenzita bolesti, tím větší je omezení nemocných ve všech 

aktivitách - denních, sportovních, společenských, pracovních. Při hodnocení výsledků mezi 

podskupinou mužů a žen nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly (při 5 % hladině 

významnosti). Hodnoty domény všeobecné duševní zdraví vykazovaly opět ve všech 

souborech statisticky významné rozdíly oproti zdravé populaci. Při srovnání podskupiny 

mužů a žen nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly (při 5 % hladině významnosti). Další 

sledovanou doménou dotazníku SF – 36 byla vitalita. Při porovnání hodnot s výsledky Oxford 

Healthy Life Survey, tj. se zdravou populací byl opět zjištěn výrazný statistický rozdíl, 

statistický rozdíl byl zjištěn i při srovnání hodnot obou podskupin. Ženy dosáhly nižšího skóre 

v oblasti vitality, v této doméně pociťují nižší kvalitu života než muži (u = 1,76 při kritické 

hodnotě u = 1,66 a při 5 % hladině významnosti). Poslední hodnocenou doménou bylo 

všeobecné vnímání zdraví. Ve všech sledovaných skupinách byly zaznamenány při srovnání 

se zdravou populací statisticky významné rozdíly. Při porovnání podskupiny – muži, ženy 

nebyl prokázán statistický rozdíl (při 5 % hladině významnosti). 

K rozdílným výsledkům v souvislosti s hodnocením kvality života podmíněné zdravím 

dospěla Levická Jana (2), která prokázala, že neexistuje významný rozdíl ve vnímání kvality 

života mezi respondenty zdravými a nemocnými. Ve svém výzkumu se zaměřila na osoby se 

zdravotním postižením. Lidé se zdravotním postižením podle Levické Jany (2) mají ztížené 

životní podmínky, což není důvodem pro sníženou kvalitu života. Domnívá se, že kvalita 

života je výsledkem osobních hodnot a životního stylu. Stejný názor jako Levická zastává 

Radková Libuše, Bielová Maria, Vaverčáková Marta (8), která se ve své práci zmiňuje o tom, 

že i starý nebo nemocný člověk může intenzivně prožívat pohodu. Základem těchto úvah je 

smysl života jako rozhodující prvek kvality života. Dokladem je hypotetický model kvality 
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života podle Kováče Damiána (1). Jeho podkladem je Franklovo učení, který dospěl 

k poznání, že se smysl života dá najít i v utrpení a ve strádání. 

Závěr 

Hlavním důvodem hodnocení kvality života je hodnocení efektu léčby. Z přístupných 

zahraničních literárních pramenů je zřejmé, že je nutné ohodnotit léčbu nejen podle 

somatických a laboratorních markerů, ale i s pomocí hodnocení kvality života (9). 

Trendem posledních let je komplexní posuzování úspěšnosti terapie, kvalita života v různých 

fázích onemocnění a odhalení míry postižení v jednotlivých oblastech života. Tyto údaje 

mohou obohacovat o informace týkajících se potřeb pacientů a přispívat tak ke zkvalitnění 

péče. Dotazník SF – 36 umožňuje komplexní posouzení kvality života a zhodnocení míry 

funkčního omezení v oblasti zdravotní a sociální. 

Studie prokázala vhodnost využití Dotazníku SF – 36 pro zhodnocení kvality života osob 

s bolestmi zad. Postihuje důležité oblasti života, ve kterých vlivem chronické bolesti dochází 

k výraznému snížení kvality. Řada klinických prací podtrhuje význam Dotazníku SF – 36 

k hodnocení efektu použitých terapeutických postupů a význam aplikace fyzikální terapie 

s dopadem na snížení spotřeby analgetik a myorelaxancií u pacientů s chronickými bolestmi 

zad. 

V naší práci se nepodařilo prokázat efekt rehabilitační péče v terapii pacientů s chronickými 

bolestmi zad a statisticky signifikantně zhodnotit zlepšení kvality života po ukončení terapie.  

Dotazníky jsme rozesílali půl roku po ukončení rehabilitace, ale pro jejich malou návratnost 

se nepodařilo sestavit soubor odpovídající parametry původní studii. 
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