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Predhovor 

Profesiu sestry a rozvoj odboru ošetrovateľstva ovplyvňujú medzinárodné, 

celospoločenské, politické, sociálne a kultúrne podmienky. Výsledkom dlhodobého vývoja 

ošetrovateľstva je dnešná sieť univerzít a vysokých škôl, ktoré pripravujú kvalifikované sestry 

poskytujúce vysoko kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Zdravotnícki pracovníci sú 

pripravovaní tak, aby dokázali zvládnuť nové požiadavky, ktoré sú kladené dnešnou 

spoločnosťou ako aj trhom práce. Sestry sú v centre väčšiny zdravotníckych tímov a 

zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore a ochrane zdravia a tiež pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej sfére.   

Podľa globálnej kampane Nursing Now prebiehajúcej v spolupráci s Medzinárodnou 

radou sestier a Svetovou zdravotníckou organizáciou je potvrdený globálny nedostatok 

zdravotníckych pracovníkov, v dôsledku čoho bude v roku 2030 potrebných ďalších 

9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek. Myšlienka tejto kampane je podnetom pre diskusiu 

viacerých tém súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti riešených na politickej,  

rezortnej a inštitucionálnej úrovni.  

Predkladaný vedecký zborník zahŕňa príspevky odborného a vedeckého charakteru 

domácich a zahraničných autorov (z Českej republiky, Poľska, Litvy), ktorí reflektujú na 

aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry. Ústrednou témou sú legislatívne zmeny týkajúce 

sa sesterskej profesie na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Prepojenie medzi 

teóriou a praxou zahŕňajú témy súvisice s komunitnou starostlivosťou, špecifikami 

ošetrovania pacientov a bezpečnosťou pacientov i zdravotníckych pracovníkov. 

Tvorcovia zborníka – zostavovateľky, recenzentky a autori ponúkajú odbornej 

verejnosti, zdravotníckym pracovníkom z rôznych klinických disciplín, ale aj študentom 

odboru ošetrovateľstvo užitočné poznatky, rady a skúsenosti. Výber vedeckých prác je 

výsledkom vedecko-výskumnej činnosti sestier pôsobiacich na akademickej pôde a 

v ošetrovateľskej praxi.  

          Za autorský kolektív 
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VOCATIONAL TRAINING SYSTEM FOR NURSES IN POLAND 

 

VZDELÁVANIE SESTIER V POĽSKU 

 

Anna Bednarek, Danuta Zarzycka 

Department of Paediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin 

 

Abstract 

Background: The nurse education system in Poland is the result of a permanent change in the 

expected characteristics of the graduate as a representative of the profession based on 

empirical premises in building theoretical knowledge and providing care in practice. Current 

nursing is an autonomous profession, and nurses are more and more aware of their 

competences in the health services market. The aim of this study is to discuss the vocational 

education system of nurses in Poland, taking into account the historical conditions of nursing 

development. 

Methods: A review of the literature in the subject of the discussed subject, within which 

selected source materials published in the years 1959-2018 were taken into account. 

Results: A brief historical outline of nursing indicates a steady and dynamic development of 

the nurse profession in the world and in Poland. The process of transformation of teaching in 

the nursery profession, initiated from the mid -1990s in Poland, was caused by the accession 

to the European Union. At the beginning of the year 2000, in the majority of universities in 

our country, the professional education of nurses was fully adapted to European standards 

with the form of education at the university level. The academic direction of nursing is 

currently conducted in about 75 higher education institutions, including 16 universities. The 

currently valid education system for nurses in Poland consists of: bachelor studies 3 years 

(bachelor's degree), master's studies 2 year (master's degree), bridging studies for nurses - 

(bachelor's degree), doctoral studies (doctor's degree in health) and postgraduate education. 

Each of the presented educational systems has a specific structure and curriculum, admission 

requirements, forms of education implementation, as well as examinations entitling to acquire 

professional qualifications. 

Conclusion: Contemporary Polish nursing develops constantly and dynamically into the 

stream of effective education in accordance with European standards. Undoubtedly, the 

current state of expansion of the nurse profession is affected by the constant progress of 

medical knowledge and the extension of professional functions of nurses, which caused the 

necessity of changes both in the primary and postgraduate education system. 

Key words: education, nursing, professional qualifications, historical conditions 
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HOSPITAL‘S ORGANISATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP STYLE OF 

HEALTH CARE PROFESSIONALS IN THE CONTEXT OF HEALTH CARE 

SYSTEM IN TRANSITION: CROSS SECTIONAL SURVEY 

 

Aurelija Blaževičienė1, Jamesetta A. Newland2, Liudmila Bagdonienė3, Kęstutis 

Juknelis4, Aurika Vanckavičienė1 

1Department of Nursing and Care, Medical Academy, Lithuanian University of Health 

Sciences, Kaunas, Lithuania 
2New York University Rory Meyers College of Nursing, New York, NY, USA 
3School of Economics and Business, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania 
4S. Kudirkos Hospital, Alytus, Lithuania 

 

Abstract 

Background: This paper joins the debate over changes in health care system culture and 

leadership styles of health managers. Acknowledging the specific complexities of hospitals, a 

suitable structure is necessary in order to provide expected services and care. Leaders often 

adapt their leadership behaviour in order to achieve the organization’s mission, which might 

affect employee satisfaction. To encourage discussion on organizational culture and 

leadership styles, the study was designed to explore the link between perceptions of 

organizational culture and leadership styles among health care professionals in the context of 

health care system in transition of a regional hospital in Lithuania.  

Methods: A descriptive, cross-sectional, correlative design was applied in this study. The 

study was carried out in one of the largest health care institutions in Lithuania. The hospital 

had 350 beds with 840 employees and annually admitted more than 14,000 patients. Overall, 

378 health care professionals (of 450 invited) participated and returned completed 

questionnaires (response rate = 84.0%).  

Results: The market type of culture and autocratic leadership style dominated in the hospital. 

Study results indicated a weak statistically reliable correlation between the autocratic 

leadership style and hierarchical type of culture, while correlation with other types of 

organizational culture was weak. An analysis of study results demonstrated a moderate 

statistically reliable correlation between the democratic type of leadership and all types of 

organizational cultures: hierarchical, clan, autocracy, and market.  

Conclusions: According to perceptions of employees in the regional hospital, the market 

culture prevailed and practical manifestations of leadership style more frequently displayed 

authoritarian than democratic features. 
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Keywords: organizational culture, leadership style, hospital, health care professionals, 

Lithuania 

 

Background 

Rapid changes in the health care system, the growing tension between health care managers 

and physicians, the lack of human resources, professional competition, and the need to reduce 

costs require focused attention on organizational structure, leadership styles, and prevailing 

organizational cultures (Siourouni et al., 2012). Hospitals have specific complexities that 

require a suitable structure in order to provide expected services and care (Yafang, 2011).  

The concept of organizational culture emerges from various disciplines including 

anthropology, sociology, and management (Davies et al., 2009). Organizational culture of 

health care institutions reflects values, dominant managerial and leadership styles, language 

and symbols, and procedures and routine activities (Ogbonna, Harris, 2000). Organizational 

culture refers to the beliefs and values that have existed in an organization for a long time. It 

also reveals the employees’ beliefs and professional values that might influence their attitudes 

and behaviour. Leaders often adapt their leadership behaviour in order to achieve the 

organization’s mission, which might affect employee satisfaction. For this reason, it is 

essential to understand the existing links or relationships between organizational culture, 

leadership behaviour, and employee job satisfaction (Tsai, 2011).  

The literature refers to many links between organizational culture and health care services. 

Organizational culture is associated with the hospital’s performance that contributes to quality 

of care, job satisfaction of physicians and nurses, patient satisfaction with services, and 

increased safety of the hospital environment (Tsai, 2011; Carney, 2011; Platonova et al., 

2006). A strong organizational culture enables and nurtures new behaviours, actions, and 

investments required to navigate the many changes affecting the healthcare industry, 

particularly the transition to value-based care (Scott er al., 2003).  

Multiple components of organizational culture determine the existence of a variety of 

typologies. As Helfrich et al. point out, types of organizational culture in the Competing 

Values Framework model are divided in accordance to an organization’s internal or external 

orientation and its orientation to stability or flexibility (Helfrich et al., 2007). Organizations 

oriented toward the internal environment and stability (hierarchical cultures, sometimes 

referred to as “bureaucratic” cultures) employ a centralized management scheme, respect 

formal hierarchy, and adhere to rules. Stability and predictability are their key priorities. 

Organizations oriented toward the internal environment and flexibility (team cultures) include 
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employees in decision making processes, value team work, and make development of human 

resources a priority. Organizations oriented toward the external environment and flexibility 

(entrepreneurial cultures) demonstrate creativity and innovation. Their main goal is growth 

and expanding resources. Organizations oriented toward the external environment and 

stability (rational cultures) clearly identify goals and expected results. Efficiency and 

measurable outcomes are foremost (Lee, Yu, 2004; Rupert et al., 2010).  

Leadership style is somewhat dependent on organizational culture. According to Schein, 

“leadership and culture are two sides of the same coin and neither can really be understood by 

itself” (Schein, 1990).  

The role of leaders is changing as a response to constant changes in the health care system. 

Managers of health care institutions face new challenges. There is no doubt about the value 

and responsibility of managers at different levels in ensuring the safety and quality of health 

care services, expanding access to preventive measures, and implementing cultural changes in 

organizations (Rycroft-Malone et al., 2002; Carroll, Quijada, 2004).  Many theories were 

developed in the business setting and then applied to healthcare (Izamin ett al., 2007). There 

are few scientific studies that present evidence about how one or another leadership style 

affects health care services or organizational outcomes when applied in the healthcare setting 

(Siourouni, 2012). The health care system is composed of different professional groups, 

divisions, and specialists with intricate, nonlinear interactions. In a large organization such as 

a hospital not only the main culture but also various subcultures are formed, which might aid 

the management process or cause conflict. Leadership must capitalize on the diversity within 

the organization as a whole and efficiently utilize resources when designing management 

processes, while encouraging personnel to work towards common goals. A number of 

leadership approaches can be adapted to the health care setting to optimize management in 

this highly complex environment (Al-Sawai, 2013).  

 

The context of the research in Lithuania 

After the country’s absorption into the Union of Soviet Socialist Republics, the health care 

system was reorganized according to the Semashko model, which lasted until 1990. Since 

1991 when Lithuania declared its independence and became a member of the United Nations, 

there have been many reforms and changes in the health care system (Health Care System…, 

2000).  
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The first wave of reforms was called decentralization (devolution). There was an increase in 

the role of municipalities in the provision of health care services; also the number of small 

and medium size hospitals increased. 

The second wave of reforms (1993–1994) focused on a discussion of private versus public 

administration of health care institutions and the free patient’s choice of a family doctor 

versus a gatekeeping role for general practitioners. 

During the third wave of reforms (1994–1995), many political decisions were adopted, 

expanding and strengthening the legal basis for the health care system. Since 1996, the health 

care system has been in the process of moving from an integrated model to a contract model 

of care (Health Care System…, 2000). 

The latest wave of reforms focuses on the development of legal and institutional capacity. 

Still, there are concerns regarding developments in the health care sector. Despite increased 

cooperation among managers, service providers, and service consumers, dialogue and joint 

decision making are still lacking. In addition, lack of managerial skills and low interest in 

using professional expertise to make decisions remain serious obstacles in the reform process 

(Health Care System…, 2000). 

 

New Contribution  

In Lithuania, studies analysing the organizational culture of health care institutions, leadership 

style, the impact of organization culture on the quality of care, safety, and job satisfaction of 

employees are non-existent or very fragmentary. Leadership and organizational culture are 

two primary driving forces that determine the organization’s existence. The organization’s 

ability to perform its tasks and remain viable depends on synergy or antagonism between 

these forces. For this reason, links between organizational culture and leadership style should 

be thoroughly analysed in every organization aiming for success. 

Aim: The purpose of the study was to explore the links between perceptions of organizational 

cultures and leadership styles among health care professionals in the context of health care 

system in transition. 

 

Methods 

Research design and sampling 

A descriptive, cross-sectional, correlative design was applied in this study. The study was 

carried out in one of the largest health care institutions in Lithuania. The hospital had 350 

beds with 840 employees and annually admitted more than 14,000 patients. Overall, 378 
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health care professionals (of 450 invited) participated and returned completed questionnaires 

for a response rate of 84.0%. The sample included all physicians, nurses, and support staff.   

Instruments of the study  

A questionnaire was composed of three sets of questions: 1) to evaluate components of 

organizational culture; 2) to assess the dominant leadership style; and 3) to measure socio-

demographic characteristics of respondents. 

To assess organizational culture and leadership style, modified versions of the 

"Organizational Culture Assessment Instrument“(OCAI) developed by Cameron and Quinn 

(1999) (Cameron, Quinn, 1999) and the Competing Values Framework (CVF) (The 

Competing Value…). The OCAI instrument was adapted and used to describe the 

organizational culture profile of a regional hospital in Lithuania. For the purpose of the study, 

instrument validity and reliability were established.  Given the latent character of the variables 

considered in the study, we used multi-item, 4-point Likert-type scales (1- strongly disagree 

and 4 - strongly agree). After reliability analysis, the Cronbach's α of the organizational 

culture scale and the leadership behaviour scale were 0.783, meeting the requirement for 

acceptance.  

We extracted four factors from the organizational culture via principal component analysis, 

used the Varimax of the rotation method, and named them: Hierarchical culture – internally 

oriented, stable; Clan culture – internally oriented, flexible; Adhocracy culture – externally 

oriented, flexible; and Market culture – externally oriented, stable. 

We extracted two factors from leadership style and named them: Autocratic – task-oriented 

leadership style and Democratic – employee-oriented leadership style.  

The final part of the instrument included basic socio-demographic characteristics as presented 

in Table 1. 

 

Demographic data  

Age, gender, length of work experience, current work position, and employment were 

provided by participants of the questionnaire.  

 

Data analysis 

Study data were analyzed using the SPSS for Windows 21.0 (Statistical Package for Social 

Sciences, date). The analysis of data included frequency of responses, and the statistical 

significance was estimated by p<0.05. Descriptive statistics included the calculation of values 

of variables with a 95% confidence interval. The standard deviation calculated the distribution 
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of values. Qualitative variables were calculated using Chi-square (χ²). The Wilcoxon test was 

used for comparison of two related dependent samples, while the Friedman criterion was 

applied for more than two related dependent samples. The Spearman’s correlation coefficient 

was used to determine the degree of dependence between quantitative variables. 

Ethical considerations  

Permission to conduct the study was granted by the Bioethics Centre of the Lithuanian 

University of Health Sciences. The study was carried out in accordance with the ethical 

research principles of the Helsinki Declaration and the Code of Ethics approved by the 

Lithuanian Social Research Center.  Before the study was undertaken, hospital administration 

was informed, and the ongoing study was approved and accordingly authorized. Informed 

consent was obtained from each survey respondent who agreed to participate.  

Confidentiality was assured as no personally identifying information was collected and all 

results were presented in aggregate form and purely for scientific purposes.   

 

Results  

Socio-demographic characteristics of respondents 

Of the respondents, 88 were physicians, 207 were nurses, and 83 were support staff. More 

than half of the respondents had higher education and tenure of more than 20 years (Table 1). 

Type of organizational culture in the hospital  

Study data revealed that the market type of culture dominated in the hospital (Figure 1). An 

assessment of statements reflecting respondents’ views on elements of market culture 

demonstrated that the following statements were statistically significant: “employees aim to 

improve the quality of their services”, “roles and responsibilities of all employees are clearly 

defined and constantly reminded”. The following statements had the lowest score: “there is a 

clear methodology for evaluation of each employee in the institution” and “employees are 

rewarded based on their performance rather than seniority” (Figure 2). 

Leadership type in the hospital 

 Study data revealed that the autocratic leadership style dominated in the institution, and this 

difference was statistically significant (Figure 3). A review of respondents’ views on elements 

of autocratic leadership style indicated that respondents more often agreed with the statement 

that “roles and responsibilities of all employees are clearly defined and constantly reminded,” 

and this difference was statistically significant (Figure 4).  

An analysis on elements of democratic leadership style showed that respondents assigned the 

highest score to the statement, “managers are capable of realistic assessment of difficulties 
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caused by economic limitations” and the lowest score to the statement, “there is a clear 

methodology for evaluation of each employee in the institution” (Figure 5). 

 

Link between organizational culture and leadership style 

Study results indicated that there was a statistically reliable correlation between the autocratic 

leadership style and hierarchical type of culture, while a correlation with other types of 

organizational culture was very weak (see Table 2).         

 

Tab.  1 Socio-demographic characteristics of respondents  

Variables Groups N % 

Gender 
Male 56 14.8 

Female 322 85.2 

Age 

<26 years 6 1.6 

26-45 162 42.9 

46-65 202 53.4 

>65 8 2.2 

Education  

Higher education 316 83.6 

Special secondary education 47 12.4 

Secondary education 15 4.0 

Work experience 

10 and < years 83 22.0 

11-20 90 23.8 

21-30 148 39.2 

31 and > 57 15.1 

Work position 

Physician 88 23.3 

Nurse 207 54.8 

Support staff 83 21.9 

 

 

Tab.  2 Links between autocratic leadership style and types of organizational culture using    

Spearman‘s correlation coeffcients 

 1 2 3 4 5 

Autocratic leadership 

style (1) 

1.000     

Hierarchical culture (2) 0.313** 1.000    

Clan culture (3) 0.105 0.692** 1.000   

Adhocracy culture (4) 0.174** 0.748** 0.773** 1.000  

Market culture (5) 0.225** 0.747** 0.766** 0.788** 1.000 

**p < 0.01 

 

An analysis of study results has shown a moderate statistically reliable correlation between 

the democratic types of leadership with all types of organizational culture: hierarchical, clan, 

adhocracy, and market (see Table 3).      
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Tab.  3 Links between democratic leadership style and types of organizational culture                                 

using Spearman‘s correlation coeffcients 

 1 2 3 4 5 

Democratic leadership 

style (1) 

1.000     

Hierarchical culture (2) 0.792** 1.000    

Clan culture (3) 0.794** 0.692** 1.000   

Adhocracy culture (4) 0.851** 0.748** 0.773** 1.000  

Entrepreneurial/ Market 

culture (5) 

0.864** 0.747** 0.766** 0.788** 1.000 

**p < 0.01 

 

Discussion 

The importance of organizational culture in health care institutions leads to numerous studies 

of the topic in various countries since organizational culture might be a powerful force in the 

management of human resources and the provision of patient-oriented care, and have a 

significant impact on the organization’s performance (Scott, 2003).  

A study of public hospitals conducted by Zhou et al. revealed different types of organizational 

culture: in some hospitals the hierarchical culture with clear, and strict rules prevailed; in 

other hospitals, the market culture, which focused on cost and effectiveness and large patient 

flows, was dominant. Both types of identified organizational cultures have inherent 

weaknesses. Less empowered employees (lack of professional autonomy) is characteristic of 

the hierarchical culture; lower levels of patient satisfaction are found in the market culture 

(Zhou et al., 2011). A study conducted by Zafer and Pinar found that the hierarchical culture 

prevailed in both private and public hospitals (Zafer, Pinar, 2014). Slovenian researchers 

performed a quantitative study that included physicians and nurses and concluded that the 

market culture dominated in a hospital. Researchers established that in this type of culture 

employees had a low level of involvement in decision making processes and team work. 

Nurses indicated that physicians often treated them as subordinates instead of team members 

(Savič, Pagon, 2008).  

Findings of our study were slightly different. According to respondents, the market culture 

dominated in the hospital; the second dominant type of culture was adhocracy; and the last 

type of culture was hierarchical.  The market culture was the most prevalent organizational 

culture in the regional hospital probably as a result of recent structural and organizational 

reforms in the hospital, which aimed to improve the quality of services and to overcome 

difficulties caused by economic hardship. Another important factor to consider is the fact that 
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there were many different divisions in the regional hospital, and their cultures (subcultures) 

might significantly differ from the overall institutional culture. This diversity might determine 

the lack of one clearly dominant institutional culture. Similar results were seen by other 

authors when there was no single dominant organizational culture in health care institutions 

(Pronovost et al., 2003; Davies et al., 2007). Orientation towards the market culture, which is 

characterized by centralized decision making, effectiveness, productiveness, and tense 

relations in the organization was associated with lower quality of services, resistance to 

change, and low involvement of employees (Davies et al., 2007; Williams et al., 2007).  

A competent leader might be more creative in   coping with the lack of human resources 

(especially nursing staff) in the health care system. Furthermore, a good manager/leader 

greatly contributes to the organization’s success. Although the constructs of leadership and 

organizational culture have been well studied, the relationship between them has not been 

established in the field with medicine and nursing (Gifford et al., 2002; Smalarz, 2006). It is 

likely that managers would work effectively if they considered the advantages and 

disadvantages of different leadership styles and were ready to establish partnerships. 

Findings of our study demonstrated that the autocratic leadership style dominated in the 

hospital. Respondents maintained that managers would sacrifice their employees to preserve 

their own reputation. In his work The Leadership Journey, Schaeffer defines an autocratic 

leader as a managerial equivalent in the emergency unit who makes the others to do 

everything to save the patient’s life. Autocracy frequently causes pain and antagonism. 

As research data demonstrated, employees preferred the democratic leadership style with 

different variations. Our study data revealed that when a manager was characterised by a 

democratic leadership style, he understood difficulties caused by economic factors and had a 

clearly defined value system. All changes implemented in the institution were explained to 

employees in detail and all employees were involved in the generation of new ideas. 

 

Conclusions 

According to perceptions of employees in the regional hospital in Lithuania, the market 

culture prevailed and practical manifestations of leadership style more frequently displayed 

authoritarian than democratic features in transition period. 

Strengths and limitations 

The main strength of this study is that it is the first study analyzing the regional hospital‘s 

organizational culture and its links to leadership style. Findings will serve as a basis for 

subsequent and more thorough studies on organizational culture and leadership style in health 
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care institutions. There are two main study limitations: only one regional hospital was studied, 

and the concept of organizational culture is relatively new for hospital staff and requires 

further clarification. 
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POHĽAD NA SÚČASNÉ LEGISLATÍVNE ZMENY V OŠETROVATEĽSTVE 

 

VIEW OF PRESENT LEGISLATIVE CHANGES IN NURSING 

 

Monika Jankechová 

VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky 

 

Abstrakt 

Úvod: Moderné ošetrovateľstvo zaznamenalo v roku 2018 na Slovensku niekoľko 

legislatívnych zmien, ktoré významne ovplyvňujú smerovanie mladého odboru. V našom 

príspevku sa zaoberáme vyhláškou MZ SR č. 95/2018 a to vo vzťahu k povolaniu sestra a 

jeho kompetenciám.  

Jadro: § 3 vyššie uvedenej vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou s 

pokročilou praxou, okrem iného menuje, že sestra v súlade so štandardmi a s lekárskou 

diagnózou samostatne indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním 

ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Príspevok analyzuje a prezentuje 

úlohy a povinnosti sestry s pokročilou praxou pri indikovaní a predpisovaní zdravotníckych 

pomôcok súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti.  

Záver: Považujeme za nevyhnutné, aby sestry mali dostatok vedomostí a zručností pre výkon 

kompetencie indikovať a predpisovať zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním 

ošetrovateľskej starostlivosti. Téma je vysoko aktuálnou aj vo vzťahu k bezpečnosti 

pacientov, ktorá predstavuje výzvu pre systémy zdravotníctva na celom svete. 

Kľúčové slová: kompetencia, legislatíva, sestra s pokročilou praxou, zdravotnícke pomôcky 

 

Abstract 

Introduction: Modern nursing in Slovakia recorded in 2018 several legislative changes that 

significantly influence the direction of the discipline. In our contribution we deal with the 

Decree of the Ministry of Health SR no. 95/2018 in relation to the profession of a nurse and 

its competencies.  

Core: Section 3 of the above-mentioned Nursing Practice provides, inter alia, that a nurse in 

accordance with standards and a medical diagnosis independently indicates and prescribes 

medical aids related to the provision of nursing care under a specific regulation. The paper 

analyzes and presents the tasks and duties of the nurse with advanced practice in the 

indication and prescription of medical aids related to the provision of nursing care.  
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Conclusion: We consider it necessary for nurses to have enough knowledge and skills to 

exercise competence to indicate and prescribe nursing-related medical aids. The topic is also 

topical in relation to patient safety, which is a challenge for healthcare systems around the 

world. 

Keywords: competence, legislation, advanced nurse practitioner, medical devices 

 

Úvod 

Moderné ošetrovateľstvo zaznamenalo v roku 2018 na Slovensku niekoľko 

legislatívnych zmien, ktoré významne ovplyvňujú smerovanie mladého odboru. Pri ich tvorbe 

rezonovali kompetencie ošetrujúcich, vzdelávanie sestier, narastajúce požiadavky na 

zdravotnú starostlivosť, ovplyvňované predovšetkým rozvojom medicíny, demografickým 

vývojom populácie, sociálnym i ekonomickým stavom spoločnosti (Gondárová-Vyhničková, 

2018). 

Uvádzame inovatívne legislatívne normy vzťahujúce sa k povolaniu sestry / ošetrujúcich: 

Vyhláška MZ SR č. 95/2018, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej 

sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah 

praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na 

základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom. 

Zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Vyhláška MZ SR č. 89/2018, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je 

oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka. 

Vyhláška MZ SR č. 92/2018, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na 

indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení 

sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Vyhláška MZ SR č. 20/2018, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre 

príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov 

podľa príslušného samosprávneho kraja. 

Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
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špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, v znení neskorších 

predpisov. 

V našom príspevku sa primárne budeme zaoberať vyhláškou MZ SR č. 95/2018 a to vo vzťahu 

k povolaniu sestra a jeho kompetenciám. 

 

Aktuálne zmeny rozsahu ošetrovateľskej praxe 

Súčasná spoločnosť a jej rýchle premeny kladú na jednotlivca významné nároky, 

nevynímajúc ani povolanie sestry. Mastiliaková (2017) uvádza, že odborná spôsobilosť 

zahŕňa všeobecné základné vedomosti a vedomosti špecifické pre odbor ošetrovateľstvo, 

ktoré sa získavajú spravidla kognitívne. Kľúčové kompetencie „schopnosti, zručnosti, postoje, 

hodnoty, osobnostné rysy a vlastnosti osobnosti“ umožňujú jedincovi adekvátne riešiť 

rozličné životné a profesné situácie a preto sú významné pre jeho uplatnenie (Veteška, 

Tureckiová, 2008, s. 45).   

Belz a Siegrist (2001, s. 174) vymedzujú kľúčové kompetencie ako tie vedomosti a zručnosti, 

ktoré „vyústia v kompetencie, prostredníctvom ktorých je možné v danom okamžiku zastávať 

veľký počet pozícii a funkcií a ktoré sú vhodné ku zvládaniu problémov celej rady väčšinou 

nepredvídateľne sa meniacich požiadaviek v priebehu života“. 

Medzinárodná rada sestier / ošetrujúcich (ICN) vymedzuje kompetencie v ošetrovateľstve ako 

„úroveň výkonu demonštrujúceho účinné uplatňovanie vedomostí, zručností a úsudku (ICN,  

1997, s. 44). Americká asociácia sestier (ANA) (2010, s. 20) definuje kompetencie ako 

„očakávanú úroveň výkonu, ktorý integruje vedomosti, zručnosti, schopnosti a úsudok“. 

Zdôrazňujeme, že sestry so zmenou legislatívnej normy nevyhnutne majú disponovať, alebo 

cielene aktívne rozvíjať vyššie uvedené kompetencie, so zámerom ich vykonateľnosti v 

ošetrovateľskej praxi a akceptovania zodpovednosti. 

Zodpovednosťou rozumieme mravnú vlastnosť človeka, ktorá sa odohráva na základe určitej 

skutočnosti s bezprostredným vzťahom k ľudskému svedomiu. Zodpovednosť predpokladá, 

že sa jedinec môže slobodne rozhodnúť a je nepochybne znakom zrelej osobnosti (Olšovský, 

2005). Právo podľa Vondráčka (2006, s. 7) zodpovednosť definuje ako „povinnosť trpieť 

sankcie za protiprávne konanie“. Právna zodpovednosť súvisí s utváraním profesných 

vlastností zdravotníkov. Psychológia charakterizuje zodpovednosť ako pohotovosť správať sa 

a konať podľa požiadaviek a noriem, hodnotovej orientácie jednotlivca. 

Pri rozhodovaní musí človek posudzovať situáciu vo vzťahu k dôsledkom, ktoré rozhodnutie 

prináša. Pri poskytovaní profesionálnej starostlivosti je nutné, aby každý člen tímu realizoval 

iba tie činnosti, ku ktorým je oprávnený a za ktoré nesie plnú zodpovednosť. 
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V našich podmienkach prevláda behaviorálny prístup k hodnoteniu kompetencií, čo sa 

prejavuje vo vnímaní kompetencií sestier na legislatívnej úrovni. 

Vyhláška MZ SR č. 95/2018 vymedzuje vo vzťahu k povolaniu sestry: 

 rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe 

indikácie lekára a v spolupráci s lekárom, 

 rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou špecialistkou, 

 rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou s pokročilou praxou, 

 rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou pre riadenie ošetrovateľskej praxe. 

§ 3 vyhlášky MZ SR o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou s pokročilou 

praxou, okrem iného menuje, že sestra v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou 

samostatne   

 g) indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej 

starostlivosti podľa osobitného predpisu (a to § 119a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

351/2017 Z. z.).  

Náš príspevok ďalej zameriame na činnosť, ktorú sme konkretizovali, s cieľom zdôraznenia 

pozornosti vzdelávateľov, poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti na inovatívnu 

intervenciu v praxi sestrou s pokročilou praxou. 

Predpisovať zdravotnícke pomôcky je oprávnená sestra, ktorá získala: 

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo, 

2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo 

získané v študijnom odbore podľa bodu 1., 

3. má najmenej: päťročnú odbornú prax, ak získala odbornú spôsobilosť na výkon 

špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podľa osobitného 

predpisu alebo osemročnú prax a poskytuje zdravotnú starostlivosť v:  

 zdravotníckom zariadení na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia, 

 na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako 

v zdravotníckom zariadení alebo 
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 pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v ambulantnom 

zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu alebo k zariadeniu sociálnych 

služieb alebo zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Ak sa má uhrádzať alebo čiastočne uhrádzať zdravotnícka pomôcka na základe verejného 

zdravotného poistenia, má sestra požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o 

pridelenie číselného kódu. Oprávnená sestra má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený alebo poskytuje 

zdravotnú starostlivosť v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti, zariadeniu sociálnych služieb, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

Sestra predpisuje zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz, platnosť ktorého je jeden 

mesiac. Sestra môže predpísať zdravotnícku pomôcku, ktorá je viazaná na odbornosť lekára, 

len na základe písomného odporúčania lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom 

odbore (ďalej odborného lekára), v ktorom lekár uvedie aj lehotu (najdlhšie však 12 

mesiacov), ako dlho má sestra predpisovať zdravotnícku pomôcku. 

Lekársky poukaz musí obsahovať: 

 meno, priezvisko, adresu bydliska a rodné číslo pacienta, kód zdravotnej poisťovne, 

 názov zdravotníckej pomôcky (na jednom poukaze sa predpisuje len jeden druh 

zdravotníckej pomôcky), 

 kód zdravotníckej pomôcky, 

 pri predpisovaní väčšieho počtu balení zdravotníckej pomôcky - počet balení rímskou 

číslicou a slovom po latinsky, 

 diagnózu vyjadrenú písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej 

klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, 

 dátum vystavenia lekárskeho poukazu, 

 kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

 kód predpisujúcej sestry, 

 podpis predpisujúcej sestry, 

 odtlačok pečiatky s názvom a kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s menom, 

priezviskom a kódom predpisujúcej sestry, 

 kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód odborného lekára, ktorý odporúčal 

sestre predpísať zdravotnícku pomôcku, 
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 ak ide o zdravotnícku pomôcku, ktorej úhrada na základe verejného zdravotného 

poistenia podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou pacienta, sa na zadnej strane 

lekárskeho poukazu vyznačí súhlas príslušnej zdravotnej poisťovne, 

 identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke podľa osobitného 

predpisu, okrem lekárskeho poukazu vystaveného ručne. 

Pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky na základe odporúčania odborného lekára, sestra na 

rubovú stranu lekárskeho poukazu uvedie poznámku: 

 „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“, 

 meno, priezvisko lekára, 

 číselný kód odborného lekára, 

 názov, sídlo a kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

 dátum lekárskej správy, v ktorej lekár odporúčal predpísanie zdravotníckej pomôcky. 

Sestra poznámku autorizuje odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom. 

Sestra je povinná pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky uviesť na lekárskom poukaze, 

lícnej strane poznámku „HRADÍ PACIENT“, ak ich so súhlasom pacienta predpísala nad 

rámec rozsahu úhrady z verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu. 

Sestra lekársky poukaz vypisuje čitateľne, zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, tiež 

zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii pacienta predpísanie zdravotníckej pomôcky. Je 

povinná urobiť opatrenia na zabránenie zneužitia tlačiva lekárskeho poukazu. 

Pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky je sestra povinná postupovať účelne a hospodárne, 

zdravotnícku pomôcku predpisuje len na účel určenia uvedený v ES vyhlásení o zhode 

zdravotníckej pomôcky. Predpisujúcej sestre sa zakazuje určovať pacientovi, v ktorej výdajni 

zdravotníckych pomôcok si má zdravotnícku pomôcku vybrať. 

§ 121 Výdaj humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín zákona č. 

362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v ods. 2 uvádza, že ak má osoba, ktorá 

vydáva zdravotnícku pomôcku pochybnosti o správnosti lekárskeho poukazu a nemožno tieto 

pochybnosti odstrániť ani po overení u predpisujúceho, zdravotnícku pomôcku nevydá. 

Zároveň ods. 6 uvádza, že ak predpisujúci porušil povinnosť dodržiavať preskripčné 

a indikačné obmedzenia alebo povinnosť podľa § 119 ods. 11, zdravotná poisťovňa uvedená 

na lekárskom poukaze je povinná uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej 

starostlivosti a právo na náhradu plnenia voči predpisujúcej sestre. 

Príloha k vyhláške č. 89/2018  menuje 17 skupín zdravotníckych pomôcok, ktoré je 

oprávnená predpísať sestra: Obväz hydrofilný zaradený v zozname kategorizovaných 
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zdravotníckych pomôcok v skupine A1; Gáza hydrofilná zaradená v zozname 

kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A2; Gázové skrútené tampóny 

zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A3; Gázové 

kompresy zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A4; 

Vata zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A5; 

Elastický obväz, krátkoťažný so šírkou od 10 cm do 12 cm zaradený v zozname 

kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v podskupine A7.5; Roztoky na výplach rán 

zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v podskupine A8.13.2; 

Vložky pre druhý stupeň inkontinencie zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych 

pomôcok v podskupine B1.1; Vložky pre tretí stupeň inkontinencie zaradené v zozname 

kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v podskupine B1.2; Vkladacie plienky zaradené 

v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v podskupine B2.2 ženské; Plienkové 

nohavičky detské zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v 

podskupine B3.1; Plienkové nohavičky zaradené v zozname kategorizovaných 

zdravotníckych pomôcok v podskupine B3.2; Fixačné nohavičky zaradené v zozname 

kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine B4; Podložky pod chorých zaradené 

v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine B5; Urinálne vrecká 

zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine B7; Urinálne 

vrecká zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v podskupine B10.1, 

bez konektora; Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname kategorizovaných 

zdravotníckych pomôcok v podskupine B10.2, jednorazové s konektorom. 

 

Záver 

Považujeme za nevyhnutné, aby sestry mali dostatok vedomostí a zručností pre výkon 

kompetencie indikovať a predpisovať zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním 

ošetrovateľskej starostlivosti a implementovať zmeny do postgraduálneho vzdelávania 

v ošetrovateľstve. Téma je vysoko aktuálnou aj vo vzťahu k bezpečnosti pacientov, ktorá 

predstavuje výzvu pre systémy zdravotníctva na celom svete. Predpisovanie, vydávanie alebo 

zlyhanie zdravotníckych pomôcok predstavuje potencionálnu nežiadúcu udalosť. Redukcia 

existujúcich faktorov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pacientov je stratégia, ktorá prispeje 

k vytvoreniu kvalitného a bezpečného zdravotného systému.  
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PŘIDĚLOVANÁ-CHYBĚJÍCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A VÝSLEDKY SESTER 

A PACIENTŮ  

 

Darja Jarošová 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

 

Abstrakt 

Úvod: Chybějící ošetřovatelská péče je standardní, požadovaná ošetřovatelská péče, která 

není dokončena, je vážně zpožděna nebo opomenuta. V terminologii „přidělované“ péče to 

znamená, že sestra implicitně rozhoduje o omezení ošetřovatelské péče v důsledku limitace 

zdrojů.  

Jádro: Strukturální faktory přispívající k opomenutí ošetřovatelské péče zahrnují: pracovní 

zdroje (počet a typ ošetřovatelských pracovníků, úroveň kompetencí ošetřovatelského 

personálu, jejich vzdělání a zkušenosti),  materiálové zdroje, týmovou práci a komunikaci 

(mezi členy ošetřovatelského týmu, mezi sestrami a lékaři, mezi sestrami a pomockým 

personálem). Pokud jeden nebo více z těchto zdrojů chybí v organizaci práce nebo během 

pracovní doby, sestry jsou nuceny upřednostnit určité činnosti péče a ošetřovatelská péče se 

pak dostává do stavu, že je opožděna nebo vynechána. Konstrukty chybějící ošetřovatelské 

péče a přidělované ošetřovatelské péče vycházejí z četných studií, které potvrzují, že výsledky 

pacientů a sester predikuje mimo jiné také složení a úroveň ošetřovatelského týmu.  

Závěr: Přidělovaná-chybějící ošetřovatelská péče významně ovlivňuje pracovní spokojenosti 

sester, může vést k jejímu zhoršování a k následné tendenci opouštět pracovní místa. Proto je 

žádoucí, aby i v naších zemích byla zkoumána úroveň přidělované-chybějící péče ve vztahu 

k pacientům i sestrám. Zjištění úrovně přidělované péče bude užitečné pro posouzení kvality 

ošetřovatelské péče a poskytne také informace o potřebném počtu a struktuře ošetřovatelského 

personálu v nemocnicích.  

Klíčové slova: přidělovaná-chybějící ošetřovatelská péče, sestry, pacient  

 

Příspěvek je dedikován projektem NV18-09-00420 Přidělovaná ošetřovatelská péče jako 

jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a vybraných nežádoucích událostí 

hospitalizovaných pacientů a projektem INTER-COST LTC18018 Přidělovaná ošetřovatelská 

péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí sester.  
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VÝSTUPY VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ SESTIER – ODPORÚČANIA 

A SKÚSENOSTI 

 

OUTCOMES IN HIGHER EDUCATION OF NURSES - RECOMMENDATIONS AND 

EXPERIENCES 

  

Helena Kadučáková  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva  

  

Abstrakt  

Úvod: Súčasné legislatívne normy posilňujú úlohy vysokých škôl pri budovaní vedomostnej 

spoločnosti, vytvárajú priestor na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami 

spoločnosti a podporujú európsku dimenziu vysokoškolského vzdelávania. Preto je 

nevyhnutné pristúpiť k zmene vzdelávania, z tradičného prístupu založeného na vstupe 

(obsahu, osnovách a predpísanej dĺžke vzdelávania) na vzdelávanie orientované na výstup 

(vzdelávacie výsledky/výstupy: kompetencie, vedomosti, zručnosti, postoje a návyky).  

Jadro: Pomocou výsledkov vzdelávania sa definuje, čo študent vie, čomu rozumie a čo je 

schopný robiť po ukončení procesu vzdelávania sa. Výsledky sa stanovujú pre jednotlivé 

vzdelávacie zložky ako aj pre celé študijné programy a mali by primerane odrážať kontext, 

úroveň, rozsah a obsah modulu predmetu, predmetu, študijného programu. Aby boli ľahko 

pochopiteľné a overiteľné vo vzťahu k tomu, čo študent na konci študijného programu 

skutočne dosiahol, mali by byť vždy vo vzájomnom súlade. Definované výsledky vzdelávania 

musia byť formulované stručne a presne. Odporúča sa použiť schému akronymom SMART 

(Specific – presne stanovené, Measurable – merateľné, Attainable – dosiahnuteľné, 

adekvátne, Relevan – pre predmet relevantné, zamerané na výsledok, Timed – časovo 

ohraničené a časovo dosiahnuteľné). Výsledky vzdelávania musia byť dosiahnuteľné v rámci 

určeného pracovného zaťaženia. Pomer pracovného zaťaženia pre študenta v dennej forme 

štúdia je v rozsahu akademického roka ku 60 kreditom, kde 1 kredit = 25 až 30 hodín práce. 

Nesmie sa zabúdať, že výsledky vzdelávania musia byť prepojené s vhodnými vzdelávacími 

aktivitami, metódami hodnotenia a kritériami hodnotenia.  

Záver: Výstupy/výsledky vzdelávania sa t.j. súbor vedomostí, zručností a kompetencií ktoré 

si študent osvojil učením. Dosiahnutie výsledkov vzdelávania má byť hodnotené 

prostredníctvom postupov na základe jasných a transparentných kritérií.  

Kľúčové slová: výstupy/výsledky vzdelávania sa, vedomosti, schopnosti, kompetencie, 

pracovné zaťaženie  
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PROGRAMY PODPORY ZDRAVIA OSOBY, RODINY A KOMUNITY - MOŽNOSTI 

PARTICIPÁCIE SESTIER V PROCESE ICH REALIZÁCIE 

 

HEALTH SUPPORT PROGRAMS FOR PEOPLE, FAMILY AND COMMUNITY-                             

- OPTIONS FOR THE PARTICIPATION OF NURSES IN THE PROCESS OF THEIR 

REALIZATION 

 

Mária Kilíková, Erika Nagyová 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko 

bl. Sáry Salkaházi Rožňava 

 

Abstrakt 

Úvod: Príspevok popisuje teoretické východiská programov podpory zdravia svetovej 

zdravotníckej organizácie pre Európsky región. Osobitnú pozornosť venujeme jednotlivým 

častiam novely Národného programu podpory zdravia do roku 2025.  

Metodika: Naším cieľom je prezentovať výsledky participácie sestier v lokálnom projekte 

zameranom na posúdenie a diagnostiku výskytu ev. rizika vzniku nadhmotnosti, obezity 

a rizika vzniku diabetu a hypertenzie  v komunite 262 osôb - zamestnancov troch 

zamestnávateľských spoločnosti na území mesta Košice a okolia. Použitá bola metóda 

priameho objektívneho posudzovania a diagnostiky sestrou pomôckou fyzikálneho vyšetrenia. 

Posudzovanie stavu zdravia a diagnostika boli realizované etapovite v poradí: meranie 

a hodnotenie podielu telesného tuku, BMI, hladiny cukru v krvi a krvného tlaku.  

Výsledky: Zistenia odhalili objektívne existujúce rizika poškodenia zdravia, rizika diabetu, 

arteriálnej hypertenzia, nadhmotnosti a  obezity. V súbore 262 osôb, 24,05% zamestnancov 

malo vysoký podiel tuku v tele a 22,9% zamestnancov malo vysoký index telesnej hmotnosti. 

S ohľadom na pohlavie konštatujeme, že vyššie hodnoty BMI mali muži  ako ženy. 17,7% 

zamestnancov má vyššiu alebo vysokú hladinu krvného cukru. Kritickým bodom a rizikom sú 

hodnoty vysokého normálneho a vysokého krvného tlaku. 16,49% zamestnancov malo 

hraničné hodnoty vysokého krvného tlaku a u 10,85% sme namerali vysoký krvný tlak.  

Záver: V rozsahu jedného polroka a opakovaných intervencií na detekciu stavu zdravia 

zamestnancov konštatujeme, že sa žiada uplatniť edukačnú rolu sestry v podpore zdravia 

zamestnancov zainteresovaných spoločností. 

Kľúčové slová: nadhmotnosť, obezita, zamestnanec, zdravie 
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Abstract 

Background: The report describes the theoretical bases of health promotion programs of the 

World Health Organization for the European Region. We pay particular attention to the 

individual parts of the National Program for Health Promotion up to 2025.  

Methods: Our object is to present the results of the participation of the nurses in a local 

project focused at the assesment and diagnosis of the occurence of overweight, obesity and 

the risk of diabetes and hypertension in the community of 262 people – employees of the 

three companies in Košice and the surrounding area. We used the method of direct objective 

assesment and diagnostics performed by the nurse using a physical examination. Health 

assesments and diagnostics were performed in following stages: measurement and evaluation 

of body fat, BMI, levels of blood sugar and blood pressure.  

Results: The results revealed the objectively existing risks of health damage, the risk of 

diabetes, arterial hypertenstion, overweight and obesity. In a set of 262 people, 24.5% 

presented hight content of body fat and 22.9% of employees presented  high body weight 

index. With regard to gender we found men presented higher BMI levels than women. 17.7% 

of employees had higher or high levels of blood sugar. Critical and risk points are the levels 

of high normal and high blood pressure. 16.49% of employees presented limit levels of high 

blood pressure and 10.85% presented high blood pressure.  

Conclusion: In the range of one semester  and repeated interventions detecting employee´s 

health we note the necessity for application of the educating nurse´s role in the health support 

of employees  from interested companies. 

Keywords: overweight, obesity, employee, health 

 

Úvod 

Celospoločenský vývoj ukázal, že udržať a chrániť zdravie je finančne menej náročné 

ako liečba diagnostikovaného ochorenia.  Podpora zdravia je multidisciplinárny proces. 

Integruje poznatky z sociálnej práce, zdravotníckej legislatívy, komunitnej starostlivosti, 

výchovy k zdraviu, epidemiológie, sociálneho marketingu a politických vied.  

V ošetrovateľstve je všeobecne známe, že úlohou reprezentantov oboru je aktívna participácia 

na trvalej udržateľnosti dobrého zdravia a tým zlepšenie kvality života. Príležitosť a zároveň 

povinnosť v danej oblasti činností majú sestry. Podľa Kelčíkovej (2013) sestry majú byť 

zapojené do podpory zdravia na základe miesta výkonu povolania. V ambulantnej forme 

zdravotnej starostlivosti objektom edukačnej roly sestry je komunita a v ústavnej zdravotnej 

starostlivosti doménou by mala  byť  edukácia osoby. Obsahom edukačnej činnosti sestry je 
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zvýšenie a posilnenie zodpovednosť osoby za vlastné zdravie. Pozoňská (2008) zdôrazňuje 

potrebu spoluúčasti pacienta v manažmente vlastného zdravia. Je potrebné vytvoriť pacientom 

podmienky na rozhodovanie o svojom zdraví, čoho výsledkom je zmena kvality jeho života. 

Sestra v rámci podpory zdravia môžu participovať na monitoringu ukazovateľov zdravotného 

stavu populácie a zdravotné uvedomenie osôb. Mali by poznať trendy a prístupy, 

medzinárodné a národné dokumenty v oblasti zdravia. Ich kompetenciou je  

a vyhodnocovanie rizikových faktorov zdravotného stavu osoby, rodiny, komunity. Môžu 

monitorovať vzťahy medzi determinantmi zdravia a zdravím populácie. Sestry v rámci 

podpory zdravia na základe zistených ukazovateľov, informácii a vedeckých podkladov 

zabezpečuje analýzu a totožnosť aktuálnych potrieb slovenskej populácie vo vzťahu 

k upevňovaniu, udržiavaniu a predlžovaniu zdravia. Navrhujú intervencie, ktoré sú obsahom 

medzinárodnej alebo národnej a legislatívy, koncepčných, strategických, implementačných 

a hodnotiacich dokumentov. Je možné konštatovať, že sestrám je vytvorený priestor na 

prípravu, koordináciu, realizáciu a  vyhodnotenie programov podpory zdravia a akčných 

plánov?  

Hlavným cieľom Aktualizácie Národného  programu podpory zdravia v Slovenskej republike 

(2014) ostáva dlhodobé zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky - 

elimináciou výskytu porúch zdravia, ktoré znižujú kvalitu života a ohrozujú človeka 

predčasnou smrťou. Člení sa na dve oblasti.  

Prvou oblasťou  preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu chronických 

neinfekčných ochorení. V tejto oblasti obsahom prvej skupiny opatrení zamerané primárne na 

podporu zdravého životného štýlu sú: 

 výživa a stravovacie zvyklosti,  

 fyzická inaktivita, 

 tabak, alkohol, drogy,  

 zdravé pracovné a životné podmienky (pracovné prostredie) životné prostredie.  

V oblasti preventívnych opatrení druhú skupinu predstavujú špecifické opatrenia zamerané na 

najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné ochorenia, ako sú kardiovaskulárne 

ochorenia Diabetes mellitus a vybrané nádorové ochorenia.  

Druhú oblasť preventívnych opatrení predstavujú opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu 

infekčných ochorení.  S ohľadom na vyššie popísané opatrenia zdravého životného štýlu 

máme za cieľ poukázať na možnosti participácie sestier na procese ich realizácie. 

Informujeme o projektových intervenčných aktivitách sestier na realizácii Národného akčného 
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plánu prevencie obezity na roky 2015-2025. Ide o intervenčné aktivity multidisciplinárneho 

tímu, ktorého dlhodobým cieľom je posudzovať a objektívne hodnotiť osoby a komunity, 

aktívne identifikovať potenciálne riziko vzniku nadhmotnosti alebo obezity. Posudzovanie 

a diagnostika sú predpokladom plánovania včasných intervencií v roly komunitnej sestry.  

 

Metodika 

Cieľom práce je poukázať na aktívnu participáciu sestier v procese posudzovania 

a diagnostiky rizika vzniku nadváhy a obezity, ako dôkaz plnenia úloh vyplývajúcich z 

Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025.  Ide o lokálnu  aktivitu 

preventívneho tímu, ktorý realizuje dlhodobý projekt u zamestnávateľov v geografickej 

lokalite mesta Košice a okolie. Súbor respondentov bol zámerne vybratý 

u zamestnávateľských organizácii danej lokality (skupina „A“, „B“, „C“). Kritériom výberu 

respondentov bola porovnateľná pracovná pozícia,  dĺžka zamestnania u toho istého 

zamestnávateľa a v tej istej profesii min. 5 rokov, dobrovoľné rozhodnutie osoby participovať 

na programe podpory zdravia a prevencie. Do základného súboru bolo vybratých 262 

respondentov. 59,9% súboru tvorili ženy a 40,1% reprezentovali muži. Priemerný vek 

respondentov bol 39,7 rokov (Tab. 1).  

 

Tab.1 Prehľad identifikačných údajov osôb v súbore „A“,,B“ a ,,C“ 

spoločnosť 

počet 

zamestnancov ženy muži 
vek 

od-do 

miesto výkonu povolania  

profesia 
n % 

A 127 48,5 86 41 24-57 
call centrum, administratíva, 

elektrotechnik, informatik 

B 74 28,2 23 51 26-49 
administratíva, skladník, 

mechanik, operátor 

C 61 23,3 48 13 29-53 
administratíva, skladník, 

nastavovač, operátor 

Celkom: 262 100 157 105 
Ø vek 

39,66 
 

n- celkový počet    %- percentuálny počet     Ø - priemer 

 

Projektový tím sa skladal z troch sestier, jedného klinického psychológa a jedného verejného 

zdravotníka. Realizačná fáza projektu bude rozdelená na dve etapy. V prvej etape sme 

identifikovali zamestnávateľov (subjekty), ktorí prejavili aktívny záujem na podpore zdravia 

zamestnancov a  na realizácii preventívnych programov - individuálnych aktivít v roly 

zamestnávateľa. Aktívne vyhľadávanie subjektov uskutočnili v období september 2017. 
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V druhej etape realizačnej fázy projektu (október 2017 – marec 2018) sme uskutočnili 

objektívne posúdenie stavu zdravia zamestnancov s cieľom identifikovať osoby – 

zamestnancov, ktorí vykazujú riziko vzniku nadhmotnosti  a obezity. Meranie hodnoty 

percentuálneho podielu tuku v tele a hodnotenie BMI sme uskutočnili tukomerom Omron BF 

306. Tukomer má dve elektródy, uchopiť ho treba rukami a po zadaní osobných údajov 

zamestnanca po 10 sekundách prístroj vyhodnotí percentuálny podiel tuku v tele a hodnotu 

BMI. Ostatné intervencie preventívneho tímu boli zamerané na meranie a hodnotenie hladiny 

krvného cukru  a hodnoty krvného tlaku ako signálov možného rizika poškodenia zdravia. Za 

normálnu hladinu krvného cukru sme považovali hladinu cukru v kapilárnej krvi po jedle do 

7,8 mmol/l krvi. Hodnoty nad tento údaj (po 2 hodinách po jedle) sme klasifikovali ako vyššiu 

hladina krvného cukru. Hodnotenie krvného tlaku sme uskutočnili podľa štandardnej 

klasifikácie arteriálnej hypertenzie (Tab. 2). Podľa ESH/ESC je optimálny tlak krvi menej než 

120/80 mmHg. Rozlišovali sme dve skupiny tlaku – normálny tlak krvi, ktorý je medzi 120 – 

129 a/alebo 80 – 84 mmHg a vysoký normálny medzi 130 – 139 a/alebo 85 – 89 mmHg. 

 

Tab. 2 Definícia a klasifikácia hodnôt TK (mmHg) 

Kategória Systolický TK   Diastolický TK 

optimálny < 120 a < 80 

normálny 120 – 129 a/alebo 80 – 84 

vysoký normálny  130-139 a/alebo 85 – 89 

hypertenzia – stupeň 1 140 – 159 a/alebo 90 – 99 

hypertenzia – stupeň 2 160 – 179 a/alebo 100 – 109 

hypertenzia – stupeň 3 ≥ 180 a/alebo ≥ 110 

izolovaná systolická 

hypertenzia 
≥ 140 a/alebo < 90 

 

Výsledky boli zaznamenané do zdravotnej dokumentácie zamestnanca. Výsledky fyzikálnych 

vyšetrení ako metódy posudzovania a diagnostiky ilustrujeme v grafoch. Hodnoty sú 

vyjadrené metódou opisnej štatistiky.  

 

Výsledky 

Interpretujeme výsledky detekujúce objem telesného tuku a hodnoty BMI jednotlivo 

v menovaných zamestnávateľských organizáciách.  
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Graf 1Výsledky merania telesného tuku v súbore 

 

 

Graf 2 Výsledky BMI v celom súbore 

 

Graf 1 a graf  2 sumarizuje nami vypočítané hodnoty BMI a percentuálny podiel tuku v tele 

osôb celého súboru, kategorizovaného do troch spoločností. Z celkového počtu 262 sme 

zistili, že najviac zamestnancov s vysokým indexom telesnej hmotnosti (27,3%) a vysokým 

podielom tuku v tele (32,43%) bolo zo spoločnosti „B“. Najviac zamestnancov s nízkym  

indexom telesnej hmotnosti bolo zamestnaných v spoločnosti „C“ (8,2%) ale najviac 
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zamestnancov s nízkym podielom tuku v tele boli zo spoločnosti „A“ (7,87%). Najviac 

zamestnancov s normálny indexom telesnej hmotnosti boli zo spoločnosti „C“ (72,13%). 

Celkovo v súbore 262 osôb, 25,3% zamestnancov malo vysoký podiel tuku v tele a 22,9% 

zamestnancov malo vysoký index telesnej hmotnosti. S ohľadom na pohlavie konštatujeme, 

že vyššie hodnoty BMI mali muži  ako ženy.  Objem telesného tuku a hodnoty BMI 

respondentov súboru je hypoteticky možné spájať s telesnou inaktivitou, nesprávnou výživou 

- nezdravým životným štýlom. Je všeobecné známe, že práve tieto faktory môžu byť príčinou 

poškodenia zdravia a vzniku komplikácii v zmysle poruchy hodnôt krvného cukru a zmeny 

krvného tlaku.  

 

 

Graf 3 Výsledky merania hladiny cukru 

 

Vyššiu hladinu krvného cukru sme namerali v priemere u  29,4% zamestnancov a vysokú 

hladinu krvného cukru sme diagnostikovali u necelých 5% zamestnancov. V priemere 17,7% 

zamestnancov v  súbore 262 osôb je v priemere rizikových alebo vysoko rizikových 

v udržiavaní fyziologickej hladiny krvného cukru.  
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Graf 4 Výsledky merania krvného tlaku 

 

Výsledky fyzikálneho vyšetrenia fyziologickej funkcie krvný tlak odhalili, že v základom 

súbore 16, 49% zamestnancov má vysoký normálny krvný tlak a 10,85% má vysoký krvný 

tlak. V priemere až 27,34% zamestnancov je rizikových v hodnotách krvného tlaku. 

 

Diskusia 

Výsledky posúdenia BMI  s ohľadom na pohlavie čo nekorelujú s výsledkami prieskumu 

Leškovej, Magurovej a Derňárovej (2011), ktoré dokazujú že, obezitou trpí 28% mužov 

a 32% žien. Výsledky ich prieskumu preukázali, že 56% mužov vôbec necvičí, 24% cvičí raz 

do týždňa, 12% mužov cvičí 2 krát do týždňa a 8% mužov cvičí 3 krát do týždňa. Gajdácsová 

(2010) uvádza, že v Českej republike vo veku od 20 do 65 rokov je 66% mužov a 54% žien 

má nadváhu (BMI nad 25), obéznych (BMI nad 30) je 16,3% mužov a 20,2% žien.  Európska 

obezitologická spoločnosť (2015) upriamuje pozornosť na to, že v 14 z 36 Európskych 

regiónov je prevalencia obezity vyššia medzi mužmi ako medzi ženami ale zároveň popisuje 

aj to, že vo všetkých 36 regiónoch je prevalencia telesnej nadváhy je vyššia u mužov. Táto 

skutočnosť sa potvrdila aj našom súbore respondentov.  Nízky index telesnej hmotnosti sme 

zaznamenali skôr u žien, čo vo svojom prieskume potvrdila aj Vehecová (2014). Autorka 

zistila, že hmotnosťou pod fyziologickú normu trpí 9,4% žien. Nadváhou trpí 23,5% žien 

a 51,2% mužov a obezitou trpí 13,1% mužov a 8,2% žien. Pracovníci odborov podpory 

zdravia z ÚVZ SR v októbri 2016 vyšetrili 1606 osôb a zistili, zistili, že nadváhu má  43,8% 
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osôb a 31,8% osôb v súbore malo obezitu. Naše zistia sú porovnateľné s výsledkami Naše 

zistia sú porovnateľné s výsledkami  skríningu CINDI programu z rokov 1993, 1998, 2003 a 

2008 sa pri vekovej štandardizácii u 25 – 65 ročných mužov. V roku 2008 tvoril výskyt 

obéznych mužov podľa BMI 20,5%, počet mužov s nadváhou sa nemenil (48%), u žien obe 

hodnoty zostávajú približne rovnaké – v roku 2008 sa počet žien s nadváhou pohyboval okolo 

36%, počet žien s BMI v pásme obezity bol okolo 20%. Spoločnosť zastáva názor, že 

v Európe medzi dospelými, nadváha a obezita sú zodpovedné za približne 80% prípadov 

cukrovky 2.typu, 55% hypertenzie a 35% ischemickej choroby srdca. Preto je dôležité 

diskutovať aj o výsledkoch  dokazujúcich vyššiu a vysokú hladinu krvného cukru a vyššie 

alebo vysoké hodnoty krvného tlaku.  Z Aktualizácie Národného programu podpory zdravia 

(2014) vyplýva, že sa v budúcnosti predpokladá nárast počtu diabetikov na 16,6% v roku 

2030. Na Slovensku evidujeme takmer 400 000 pacientov s danou diagnózou. Podľa NCZI v 

roku 2012 v ambulanciách zdravotnej starostlivosti evidovaných 342 124 pacientov s DM 2. 

typu, čo predstavuje > 7% obyvateľstva, pričom ďalších 30% pacientov je možné 

predpokladať v latentnej forme a forme prediabetických rizikových syndrómov. Pri súčasnom 

trende vývoja je možné do roku 2030 predpokladať nárast podielu pacientov na > 10-12% 

slovenskej populácie. Spomalenie incidencie ochorenia je preto nevyhnutné. Naše výsledky 

odhalili 17,7% zastúpenie osobami, ktorí môžu k naplneniu tejto negatívnej vízie prispieť. 

Keď komparujeme naše zistenia hodnôt vysokého a vysokého normálneho krvného tlaku tak 

potvrdzujeme výsledky prevalencia arteriálnej hyperteznzie v reprezentatívnej populačnej 

vzorke slovenského obyvateľstva od 19 do 75 rokov a starší.  Sninčák (2013) je toho názoru, 

že  podľa veku a pohlavia narastá arteriálna hypertenzia  vekom v dekádach veku 19 – 24 

rokov (17,6%), 25 – 34 rokov (26,8%), 35 – 44 rokov (32,4%), 45 – 54 rokov (51,6%), 55 –

 64 rokov (66,7%), 65 – 74 rokov (85,3%) a v dekáde starších než 75 rokov (94,7%). 

V porovnaní s výsledkami analyzovaných údajov s ohľadom na vek a pohlavie je možné 

s autorom súhlasiť.  

 

Záver 

Jednou z priorít moderného ošetrovateľstva je posilniť a udržať status osobnej 

zodpovednosti pacienta za vlastné zdravie. Inou prioritou je vytváranie podmienok na  prijatie 

plnohodnotných rozhodnutí týkajúcich  sa kvality života a jeho zdravia. Našou aktivitou sme 

prezentovali možnosti participácie ošetrovateľstva a jej reprezentantov - sestier na formovaní 

spoločensky prospešného systému na lokálnej úrovni, ktorý vedie k včasnej detekcii 

a eliminácii rizík vzniku civilizačných ochorení. Výzvou ostáva otázka nesprávnych 
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stravovacích návykov, stres a fyzická inaktivita.  Predstavujú významné faktory poškodenia 

stavu zdravia a bariéru prevencie u dospelých, rovnako ako aj u detí a mladých ľudí. Sme 

toho názoru, že je možné preukázať aktívnu účasť sestier v realizácii akčných plánov podpory 

zdravia v oblastiach, ktoré sme charakterizovali v úvode príspevku. Výzvou pre 

ošetrovateľskú preventívnu prax poskytovanú osobám, rodinám a komunitám je znalosť 

materiálu pre smerovanie štátnej politiky zdravia na Slovensku. Materiál by mal byť 

motiváciou na  skúmanie zdravia, realizáciu programov podpory zdravia pre jednotlivé 

prioritné oblasti.  Ide o dokument pod názvom je Strategický rámec starostlivosti o zdravie 

pre roky 2014 – 2030.  
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Abstrakt 

Úvod: Informačno-komunikačné technológie sú v súčasnosti bežnou a neoddeliteľnou 

súčasťou každodenného života spoločnosti. Jedným z aspektov informatizácie spoločnosti je 

aj informatizácia sektoru zdravotníctva.  

Jadro: Prostredníctvom informačno–komunikačných technológií dochádza k zlepšeniu a 

skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Informatizáciu možno považovať za jeden z kľúčových 

nástrojov efektívneho zdravotníctva.  Znižovanie disparít v poskytovaní a prístupe 

k zdravotnej starostlivosti, edukácia a podpora zdravia populácie sú aktuálne veľkou výzvou 

odbornej society.   

Záver: Účinným prostriedkom pri tejto výzve môže byť efektívna implementácia 

elektronického zdravotníctva, telemedicíny a teleošetrovateľstva do praxe. 

Kľúčové slová. informačno-komunikačné technológie, teleošetrovateľstvo, benefity,  

telesestra, bariéry 

 

Abstract 

Background: Information and communication technologies are currently common part of 

everyday life of society. One of the aspects of informatisation of society is the informatization 

of the health care system.   

Core: Information and communication technologies improve health care. Informatization can 

be considered as one of the key tools for effective health care system. Reducing disparities in 

health care, education and health promotion of the population are currently a major challenge 

for the professional society.  

Coclusion: An effective means of making this challenge can be the effective implementation 

of e-Health, telemedicine and telenursing into practice. 
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Key words: information and communication technologies, telenursing, benefits, telenursing, 

barriers 

 

Úvod 

Využívanie informačno–komunikačných technológií je v posledných rokoch 

diskutovanou témou aj v oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstvo nevynímajúc. Expanzia týchto 

technológií priniesla do zdravotníctva 21. storočia  nové pojmy – eHealth, telemedicína 

a teleošetrovateľstvo.   

eHealth je pojem, ktorý sa začal používať v roku 2000 ako súčasť informatizácie spoločnosti. 

Na konferencii ministrov zdravotníctva krajín EÚ a ďalších európskych krajín v roku 2003 

bol vymedzený pojem eHealth ako využívanie moderných informačných a komunikačných 

technológií zdravotníckymi pracovníkmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a tvorcami 

zdravotnej politiky a tiež pri uspokojovaní potrieb občanov a pacientov vo vzťahu k zdraviu 

a chorobe (Majerník a kol., 2010, s. 19). Pod pojmom eHealth možno tiež rozumieť vzájomný 

vzťah medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotníckych služieb, inštitúciami pri prenose 

údajov a dát, pacientmi navzájom a poskytovateľmi zdravotníckych služieb navzájom. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie  (2009) neexistuje jednoznačné definitívne 

obsahové vymedzenie pojmu  telemedicína.  Avšak už v roku 1998 WHO definovala 

telemedicínu opisnou formou nasledovne:  

 telemedicína je poskytovanie zdravotníckych služieb v situáciách, v ktorých je vzdialenosť 

kritickým prvkom  dostupnosti zdravotnej starostlivosti, 

 telemedicína využíva informačné a komunikačné technológie v procese výmeny validných 

informácií potrebných pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb a úrazov, vo 

výskume, hodnotení úrovne zdravotnej starostlivosti a  kontinuálnom vzdelávaní 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v záujme zlepšenia zdravia jednotlivcov 

a spoločnosti.  

Teleošetrovateľstvo sa definuje ako využitie telekomunikačných a informačných technológií 

pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti „na diaľku“. Autori zaoberajúci sa touto 

problematikou majú približne rovnaký názor na jeho charakteristiku. Podľa Kumara et al. 

(2011, s. 1) je cieľom teleošetrovateľstva komplexné poskytnutie ošetrovateľskej 

starostlivosti  pacientovi v jeho prirodzenom (domácom) prostredí prostredníctvom 

počítačových technológií. Kukurová a Vlčák (2009, s. 9) zdôrazňujú okrem vyššie 

spomenutého aj fakt, že teleošetrovateľstvo sa vzťahuje na využitie informačných 

a telekomunikačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľských služieb v prípade, že 
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medzi pacientom a sestrou je fyzická vzdialenosť. Westra (2012) prezentuje definíciu 

teleošetrovateľstva podľa American association of ambulatory nursing (2004) ako doručenie, 

manažment a koordináciu starostlivosti a služieb poskytovaných prostredníctvom 

telekomunikačných technológií v oblasti ošetrovateľstva. Je potrebné tiež spomenúť, že 

v anglickom jazyku  pojmy telenursing, telehealth nursing, nursing telepractice nemajú 

jednoznačnú interpretáciu. Niektoré sa významovo zamieňajú, iné sa považujú za synonymá.  

Medzi benefity teleošetrovateľstva  do praxe podľa Kumara et al. (2011, s. 2) patria:  

 možnosť orientovania sa na stárnucu populáciu, ktorá v súčasnosti predstavuje pre krajiny 

Európskej únie globálny problém, 

 znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť,  

 rozširovanie pôsobnosti a demarkácie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti do 

vzdialených  a  malých regiónov, 

 zvyšovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti, 

 šetrenie ľudských zdrojov, 

 eliminovanie vzdialenosti medzi sestrou a pacientom pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti, 

 možnosť zotrvania pacienta v domácom prostredí. 

ICN Telenursing Network (ICN, 2013) dominantne vyzdvihuje  dva prínosy 

teleošetrovateľstva: 

 zlepšenie včasnosti, kvality a dostupnosti k širokej škále služieb ošetrovateľskej 

starostlivosti pre jednotlivcov, rodiny a komunity, 

 možnosť národne a medzinárodnej spolupráce a výmeny pracovných skúseností medzi 

sestrami.  

 

Možnosti aplikácie teleošetrovateľstva v praxi 

V rámci teleošetrovateľstva možno v budúcnosti  usudzovať o rozšírení profesijných rol 

sestry o novú rolu – rolu telesestry (telenurse). Požiadavky na telesestry  sú mnohostranné. 

V rámci kompetencií je potrebné, aby disponovali širokým spektrom vedomostí z oblasti 

ošetrovateľstva, farmakológie, psychológie,  komunikácie, informatiky a ďalších (Höglund, 

Holmström, 2008, s. 2979). Telesestry pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti môžu 

používať systémy, ktoré umožňujú monitorovanie údajov o pacientovi a fyziologických 

parametroch (krvný tlak, pulz, hladiny glukózy v krvi, hladiny kyslíka, hmotnosť). 

Monitorovanie sa realizuje pomocou telefónu alebo internetového pripojenia. Prostredníctvom 
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interaktívnych video systémov môžu pacienti telefonicky kontaktovať sestry a uskutočniť 

video konzultácie za účelom riešenia ich ošetrovateľských problémov – ako napr.  previazať 

ranu, aplikovať inzulín alebo diskutovať o zhoršujúcej sa dýchavičnosti. (American 

telemedicine association, 2011).  

Podľa Kanadskej asociácie sestier v Coollege of registered nurses of Nova Scotia (2014) 

využitie telehealth technológií a práca telesestry v ošetrovateľstve je najdominantnejšie  

konzistentná s filozofiou primárnej zdravotnej starostlivosti. Telesestry by sa mali stať 

súčasťou integrovaného systému zdravotnej starostlivosti s cieľom determinovať jeho  

efektivitu a nie nahradiť už existujúce zdravotnícke služby. Napriek faktu, že 

teleošetrovateľstvo mení spôsob poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, zásadne 

nedochádza k zmene cieľov a úloh ošetrovateľskej praxe. Registrované sestry zapojené do 

teleošetrovateľstva naďalej aplikujú ošetrovateľský proces s cieľom posúdiť, plánovať, 

implementovať, vyhodnocovať a dokumentovať ošetrovateľskú starostlivosť. Rovnocenne sa 

podieľajú na poskytovaní informácií a odporúčaní, vzdelávaní a podpore pacientov. Avšak 

mení sa miesto interpersonality. Osobný kontakt je nahradený sprostredkovaným – 

prostredníctvom telefónov, počítačov, internetu a ďalších komunikačných technológií. 

Teleošetrovateľstvo je okrem vyššie spomenutého aj interakciou medzi  sestrou a 

zdravotníckym pracovníkom, sestrou a sestrou prostredníctvom sprostredkovaných zariadení, 

ktoré dokážu prekonať bariéry vzdialenosti a času.  

Poskytovanie teleošetrovateľskej starostlivosti je podmienené podľa Kukurovej a Vlčáka 

(2009, s. 68) využívaním nástrojov informačno–komunikačných technológií, ako napr. 

internetu alebo telematických zariadení s funkcionalitou mobilných telefónov. Niektoré z nich 

sú schopné využívať aj globálny polohový systém GPS. 

Technológie používané v teleošetrovateľstve môžu zahŕňať (ale zároveň nie sú obmedzené  

iba na použitie) podľa College of nurses of Ontario (2009) tieto zariadenia: 

 telefóny (pevné linky, mobily a smart phony), 

 osobný digitálny asistenti (PDA, inteligentné telefóny), 

 faxovacie prístroje (faxy), 

 tablety, počítače, 

 internet, 

 video a audio konferencia, 

 telerádiológia, 

 teleroboti. 
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Technickému zabezpečeniu teleošetrovateľstva sa venuje aj Lake et al. (2016) z Austrálskeho 

inštitútu pre inovácie v zdravotníctve.  Akcentuje, že telephone triage – telefónne triedenie 

a poradenské služby umožňujú verejnosti telefonické spojenie so sestrami. Záujemci môžu 

následne popísať svoje zdravotné problémy a odkonzultovať so sestrou ich riešenie.   

Telesestry pri poskytovaní týchto služieb využívajú sofvér, ktorý im umožňuje výber 

adekvátnych otázok a možností rozhodovania sa. To znamená, že majú k dispozícii databázu 

odborných informácií a ošetrovateľských problémov, ktoré môžu v softvéri vyhľadávať na 

základe indícií pacienta. Primárnym cieľom je poskytnutie  poradenských služieb a edukácie 

podľa štandardizovaných postupov. Štruktúrovaný systém otázok, návodov a pokynov 

eliminuje ťažkosti vznikajúce v dôsledku vizuálnej absencie pacientov so sestrami. 

Ďalšou aplikovanou rovinou teleošetrovateľstva v praxi je podľa Coollege of registered nurses 

of Nova Scotia (2014) a Kirsch et al. (2014) využitie „call centier“,  za ktorých prevádzku 

a manažment zodpovedajú organizácie riadiace ošetrovateľskú starostlivosť. Tieto organizácie 

disponujú odborným personálom – sestrami, ktoré vykonávajú funkcie odborných manažérok, 

vyhodnocujú informácie a realizujú poradenstvo, edukáciu a spolupracujú s lekárom 

prostredníctvom IKT. Prostredníctvom call centier sa  znižuje nutnosť urgentných návštev 

v ambulanciách. Vyššie uvedený názor podporil svojimi výsledkami v randomizovanej štúdii 

Reiunius et al. (2013). Dospel k názoru, že telefonické intervencie sestier (case management) 

smerovali k zníženiu počtu návštev pacientov na pohotovosti, v ambulanciách a rovnako aj 

k zníženiu celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť.  

Westra (2012) medzi hlavné oblasti využitia teleošetovateľstva v praxi zaradila:  

 domácu ošetrovateľskú starostlivosť (monitoring, edukácia, podpora, konzultácie), 

 ambulantnú starostlivosť (konzultácie), 

 psychologickú starostlivosť (konzultácie o pobyte v nemocnici), 

 starostlivosť o mentálne zdravie vo väzenskom prostredí, 

 špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť o rany, 

 intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť v neonatológii,  

 intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť v kardiológii, 

 podporu verejného zdravia. 

 vzdelávanie sestier „na diaľku“, 

 vzdelávanie sestier v rozvojových krajinách, 

 medzinárodnú kooperáciu a mentoring sestrier. 
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American telemedicine association (2011) uvádza približne rovnaké oblasti využitia 

teleošetrovateľstva v praxi ako Westra (2012). Nepatrný rozdiel možno sledovať 

v terminológii.  American telemedicine association (2011) používa pri oblastiach  aplikácie 

teleošetrovateľtsva v praxi nasledovné termíny: teleintenzívna ošetrovateľská starostlivosť, 

teletriage – teletriedenie,  (teletraumatológia, telepediatria, teleošetrovateľstvo v oblasti 

mentálneho zdravia, telekardiológia, teleošetrovateľstvo v domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti a telerehabilitácia).  

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ďalšou oblasťou teleošetrovateľských aplikácií. 

Imobilní pacienti, žijúci na vzdialených alebo ťažko dosiahnuteľných miestach a pacienti 

s variabilitou zdravotných problémov –  s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, chronickou 

chorobou srdca, diabetom, nervovými degeneratívnymi chorobami, po chirurgických 

operáciách, vyžadujúcich si starostlivosť o rany a stómie a hendikepom. Pacienti môžu zostať 

v domácom prostredí a byť kontinuálne „navštevovaní“ sestrou prostredníctvom 

videokonferencie, internetu alebo videotelefónu. V rámci domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti môže  jedna sestra reálne navštíviť 5 až 7 pacientov denne. Pri 

teleošetrovateľských službách a aplikáciách môže jedna sestra „navštíviť“ až 12 – 16 

pacientov za ten istý čas (Kukurová, Vlčák, 2009, s. 68).  

Kukurová a kol. (2011, s. 5) tiež poukazujú na nezanedbateľný význam teleošetrovateľstva 

v tom slova zmysle, že takmer 80% medicínskych vyšetrení zvládnu vzdelané a špeciálne 

preškolené sestry prostredníctvom videokonzultácie s lekármi v nemocnici. Výsledkom 

ošetrovateľskej starostlivosti riadenej „na diaľku“ bola skutočnosť, že iba v 20% bola 

potrebná následná návšteva pacienta u lekára.  

 

Bariéry v teleošetrovateľstve  

Teleošetrovateľstvo prináša výhody pre pacientov a sestry, ale môže byť aj zdrojom 

ekonomických, právnych, etických a iných problémov. Steinecke et al. (in the College of 

registered nurses of Nova Scotia, 2008. s. 4) prezentujú potenciálne negatívne dopady 

teleošetrovateľstva: 

 pravdepodobnosť zlyhania techniky, 

 zvýšené riziko bezpečnosti a dôvernosti informácií a záznamov týkajúcich sa zdravia  

klientov, 

 prekročenie kompetencií sestry, 

 problematika informovaného súhlasu, 
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 povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť odborný personál s pracovnými kompetenciami, 

 problematika poistenia pacientov z cudzích krajín.   

Barbosa et al. v roku 2014 upozornil aj na výskyt komunikačných bariér v 

teleošetrovateľstve. Tieto sa môžu vyskytnúť  jednostranne (na strane sestry alebo pacienta) 

alebo paralelne (v oboch smeroch transferu informácií). Hlavným problémom môže byť 

neverbálna komunikácia, ktorá pri niektorých sprostredkovaných komunikačných kanáloch 

nie je postrehnuteľná. Sestry sú v takých prípadoch odkázané iba na verbálnu a akustickú 

zložku komunikácie. Absenciu zrakového kontaktu možno pozitívne vnímať v situáciách, 

v ktorých sa pacienti cítia trápne a nepríjemne. V intenciách rezultátov svoje štúdie apelujú aj  

na cieľavedomé využívanie efektívnych komunikačných techník a zručností v podmienkach 

teleošetrovateľstva a zdokonaľovanie  komunikačných zručností najmä v oblasti  otvorených 

a asertívnych otázok. Dominantne využívané zatvorené otázky  a absencia aktívneho 

počúvania môžu byť reálnou hrozbou pre pacienta.  Od sestier sa očakáva jednoznačná a pre 

pacientov zrozumiteľná  komunikácia.   

Za ďalšiu bariéru Holmström (2011), While a Dewsbury (2011, s. 1302) a Kukurová a kol. 

(2011) považujú vzdelávanie sestier. Upozorňujú, že výhody teleošetrovateľstva môžu byť 

uplatňované za podmienky, ak sa základné pojmy, princípy a aplikácie teleošetrovateľstva 

stanú súčasťou formálneho vzdelávania sestier.  Kukurová a kol. (2011, s. 24) dodáva, že 

implementácia IKT do praxe vyžaduje zaškolených pracovníkov, ktorí budú spravovať  

telekomunikačné technológie a softvér. Jednou z často citovaných prekážok je podľa 

Holmströma (2011) aj nedostatok informácií o nákladovej efektívnosti teleošetrovateľstva. 

Aby sa teleošetrovateľstvo mohlo úplne integrovať do systému zdravotnej starostlivosti, je 

potrebné získať presvedčivé dôkazy o finančnej efektivite.  

 

Teleošetrovateľstvo v Slovenskej republike 

V Slovenskej republike je teleošetrovateľstvo málo rozvinuté a preskúmané. Starostlivosť 

o pacienta sa v dominantnej miere poskytuje tradičným ošetrovateľským prístupom – 

bezprostredným kontaktom medzi sestrou a pacientom. O využití informačno-komunikačných 

technológií v ošetrovateľstve v Slovenskej republike sa zmieňuje už v roku 2001 vo svojej 

publikácii Závodná, (2001, s. 125). Asignuje benefity využitia technológií najmä v oblasti 

diagnostiky,  terapie a zvyšovania prístupu k vzdelávaniu v ošetrovateľstve. V roku 2011 (s. 

5) uviedli výsledky projektu Kukurová a kol., ktoré boli prezentované na konferencii 

teleHealth. Počas 6 mesačného obdobia poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

prostredníctvom  telemonitoringu, teleasistencie a telekonzultácie len 40% pacientov 
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s chronickými kardiologickými chorobami bolo rehospitalizovaných. V oblasti 

teleošetrovateľstva v Slovenskej republike možno sledovať aj výsledky výskumov 

Poledníkovej a kol., ktoré boli publikované vo vedeckom zborníku (2016) ako finálneho 

výstupu projektu KEGA. Poledníková a kolektívy autorov z Fakulty sociálnych vied 

a zdravotníctva UKF v Nitre sa zaoberali  v parciálnych výskumoch názormi sestier 

a pacientov na teleošetrovateľstvo, prezentáciu web stránky www.teleosetrovatelstvo.sk, 

prostredníctvom ktorej sa uskutočňovala edukácia (edukačné materiály) a poradenstvo 

(diskusné fórum) v oblastiach starostlivosti o seniorov,  psychiky chorých,  chirurgicky 

chorých a zomierajúcich. Vyššie spomenutá web stránka je spravovaná tímom zdravotníckych 

odborníkov a je dostupná širokej populácii. Od spustenia aplikácie (február 2015) k dátumu 

03. október  2018 bolo na web stránke evidovaných 49 968 návštevníkov. Od spustenia do 

júna 2016 bolo celkovo zaregistrovaných 10 031 návštevníkov, ktorí prejavili záujem 

o edukačnú sekciu. V kvantitatívnej analýze od spustenia do konca marca 2017 bola 

návštevnosť tejto časti web stránky už  21 101  (Lišková a kol., 2018). Najnavštevovanejšími 

oblasťami boli domáca starostlivosť o zomierajúceho (7218) a domáca starostlivosť o seniora 

(5292). Nižšia miera záujmu bola zaregistrovaná v sekcii diskusné fórum, do ktorého sa 

zapojilo (od spustenia do júna 2016) 67 osôb. Ďalšou autorkou  zaoberajúcou sa možnosťami 

aplikácie teleošetrovateľstva do praxe je Bachratá. V súčasnosti vyhodnocuje výsledky 

týkajúce sa informovanosti a názorov sestier  o teleošetrovateľstve a ich záujem o spoluprácu 

pri praktickej aplikácii teleošetrovateľstva. Následne bude vytvorená web stránka s 

edukačným obsahom, dominantne určená  matkám s novorodencami a dojčatami, sekundárne 

pre rodinných príslušníkov a širokú verejnosť a spustené diskusné fórum o ošetrovateľskej 

starostlivosti o matku, novorodenca a dojča. 

 

Záver 

Využitím informačno-komunikačných technológií sa nemení podstata ošetrovateľstva. 

Sestra naďalej posudzuje, plánuje, realizuje a vyhodnocuje. Vzhľadom k faktu, že 

teleošetrovateľstvo je mladý vedný odbor, je potrebné podľa Kumara (2011) realizovať ďalšie 

štúdie, ktoré by mapovali efektivitu, právne aspekty, finančné náklady a bezpečnosť pri tomto 

druhu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

 

 

 

http://www.teleosetrovatelstvo.sk/
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Abstrakt 

Úvod: Cystická fibróza je autozomálne recesívne dedičné ochorenie. Patrí k najčastejším 

dedičným chorobám v Strednej Európe. Na Slovensku sa ročne narodí asi 15 –20 detí s týmto 

nevyliečiteľným ochorením.  

Jadro: Deti s týmto ochorením prichádzajú v pravidelných intervaloch na antibiotickú 

intravenóznu liečbu, ktorá si vyžaduje pravidelné vstupy do periférie. Často krát dochádza 

k opotrebovaniu cievneho prístupu. Najnovším spôsobo ako možno zlepšiť kvalitu života 

pacientov s cystickou fibrózou je zavedenie komôrky – porth-a-cath. Na aplikáciu portou je 

dôležité dodržiavať zásady špecifickej ošetrovateľskej starostlivosti. U pacientov  po zavedení 

komôrky sa minimalizujú traumatizujúce výkony ako je opakované neúspešné napichovanie 

cievneho prístupu.  

Záver: Súčasná komplexná terapia zlepšuje kvalitu  a predlžuje dĺžku života, čím umožňuje  

vzdelávanie, zamestnanie a rodinný život. 

Kľúčové slová: cystická fibróza, porth-a-cath, ošetrovateľská starostlivosť 

 

Abstract 

Background: Cystic fibrosis is an autosomal recessive hereditary disease. It is one of the 

most common hereditary diseases in Central Europe. In Slovakia, about 15-20 babies with this 

incurable disease are born annually.  

Core: Children with this disease come to the Children and Adolescent Clinic at regular 

intervals for antibiotic intravenous treatment. Treatment requires regular entry into the 

periphery. Frequent wear of vascular access occurs. The latest way to improve the quality of 

life of a patient with cystic fibrosis is to introduce a chamber - porth-a-cath. Nursing care for 

porth-a-cath requires an individual and professional approach not only from the nurse, but 

also from the patient and parent. Patients after chamber introduction minimize traumatic 

effects such as repeated failure of vascular access.  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoz%C3%B3m&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dedi%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
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Concluson: Contemporary comprehensive therapy improves quality and prolongs life 

expectancy, allowing education, employment and family life.  

Keywords: cystic fibrosis, porth-a-cath, nursing care 

 

Úvod 

Cystická fibróza (CF) je závažné, letálne končiace autosomálne recesívne dedičné 

ochorenie, postihnutie organizmu je multisystémové. Postihuje obidve pohlavia rovnako 

(Skalická, 2014). V niektorých krajinách sa používa názov  mukoviscidóza (nápadná väzkosť 

hlienu, charakteristická pre toto ochorenie). Postihnutie organizmu je multisystémové, 

postihuje rôzne orgány tela, ale najväčšie ťažkosti spôsobuje v pľúcach, v podžalúdkovej 

žľaze, v tráviacom systéme a pečeni. Dôležité je, že CF neovplyvňuje funkciu obličiek, 

mentálny stav a celkový vývoj dieťaťa (Skalická, 2014). 

Autorka Kayserová, (2007, s. 191) uvádza: „Podľa národných registrov je v súčasnosti   

vo svete evidovaných viac ako 60 000 CF pacientov s narastajúcim podielom dospelých 

jedincov“. Priemerný vek všetkých dispenzarizovaných pacientov (352) v roku 2004 bol 18,2 

roka pričom máme pacientov aj  vo veku geriatrickom (nad 60 rokov).  Pacienti  s typickou 

formu CF sa v súčasnosti dožívajú okolo 40-45 rokov. V súčasnosti prežívanie pacientov s CF 

stúpol, preto CF prestáva byť pediatrickým ochorením (Kayserová, 2007).            

Diagnostika 

Skríning na CF sa na území SR vykonáva u všetkých novorodencov a to od februára 2009.  

U každého novorodenca na základe pozitívneho skríningového vyšetrenia sa robia základné 

vyšetrenia. Potrebné sú dva hodnotiteľné výsledky potného testu, plus vyšetrenie stolice na 

pankreatickú elastázu. V prípade pozitivity potných testov, hraničných hodnôt, alebo  

v prípade nehodnotiteľných výsledkov sa robí genetické vyšetrenie, ktoré túto diagnózu 

potvrdí alebo vyvráti (Pekná, 2011). 

Klinické príznaky tohto ochorenia sú špecifické. Najčastejšie sú popisované v tejto podobe: 

veľmi slaný pot 5 – 6 x slanší „SLANÉ DETI“, kašeľ, hlavne pri telesnej záťaži, chronické 

infekcie dýchacích ciest, časté zápaly pľúc, priedušiek, zápaly prínosových dutín, nosové 

polypy, mastné, zapáchajúce a objemné stolice, nízka telesná hmotnosť, zmeny chutí do jedla, 

paličkovité prsty, ľahká unaviteľnosť, ochorenie pečene, cukrovka (Vávrová, 2009). 

V súčasnej dobe neexistuje úplné vyliečenie pacientov, no úlohou súčasnej liečby je udržať 

chorého a hlavne jeho pľúca a dýchacie cesty v dobrom stave. Liečenie CF je náročné, musí 

byť intenzívne, systematické a trvalé. Spočíva v troch základných pilieroch: 

1. Antibiotická liečba.  
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2. Starostlivosť o priechodnosť dýchacích ciest. 

3. Stav výživy je pre priebeh ochorenia veľmi dôležitý. 

Medzi základnú liečbu, ktorú užívajú pacienti s CF každodenne patrí: substitúcia enzýmov 

(Kreon, Panzytrát), vitamíny rozpustné v tukoch (A, D, E, K), inhalačná liečba (ACC, FR, 

Pulmozyme), dietoterapia (vysoko-kalorická strava), fyzioterapia (Vávrová, Bartošová a kol., 

2009).  Okrem základnej liečby je pacient s CF hospitalizovaný za účelom 14 dňovej i. v. 

ATB liečby alebo z dôvodu liečby pre akútne zhoršenie klinického stavu.  

 

Multidisciplinárny prístup 

Dieťa s cystickou fibrózou (CF) si počas hospitalizácie vyžaduje tímovú starostlivosť na 

ktorej sa podieľajú: lekár, sestra, fyzioterapeut, asistent výživy, psychológ, mikrobiológ  

a sociálny pracovník. Možno konštatovať, že kvalita života pacienta s CF stúpa z roka na rok. 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti o hospitalizované dieťa s CF aktívne participuje sestra. 

V pozícii špecializovanej CF sestry vidíme schopnosti poskytovať a koordinovať vysoko 

odbornú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť medzi členmi tímu CF, pacientom a jeho 

rodinou (Skalická a kol., 2010).    

Trendom v poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti u pacientom s CF je aplikácia 

a využívanie intavenóznych portov. 

Intravenózny implantabilný port (port-a-cath, port, komôrka, obr. 1) patrí do skupiny 

uzavretých systémov - implantovaný do podkožia,  je určený na zaistenie bezpečného, 

komfortného, dlhodobého prístupu do žilového riečišťa. Tvorený je z aplikačnej komôrky 

(tela) a katétra zavedeného do centrálnej žily. Komôrka a katéter sú spojené zámkom - 

materiál komôrky: plast, titán, alebo keramická hmota. Port vyrobený z keramickej hmoty sa 

implantuje u ľudí, ktorí sú alergickí na titán, alebo plast. 

Princípom funkcie portu je podkožné umiestnenie rezervoáru (komôrka z titanovej ocele) na 

fasciu svalu, tento rezervoár je spojený s centrálnym žilovým riečišťom podkožne 

tunelizovaným katétrom (Mráček, Herdegen, Jatagandzidis, 2007). 

Pri implantácii intravenózneho poretu je dôležitá spolupráca anestéziológa a chirurga, 

podkožná kapsa je najčastejšie umiestnená na prednej strane hrudníka pod kľúčnou kosťou. 

Prebieha za prísne aseptických podmienok na centrálnych operačných sálach DFN. U detí je 

realizovaná v celkovej anestézii. Výkon trvá približne 20 až 30 minút. Podkožná kapsa na 

implantáciu komôrky je vytvorená zväčša na prednej strane hrudníka pod kľúčnou kosťou. 

Antibiotická profylaxia sa  nepodáva. 
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Pri všetkých typov portu je potrebné používať rovnakú techniku vpichu ako aj vybratia ihly. 

Zavádzanie ihly do portu musí byť aseptické. Huberovu ihlu prepláchneme fyziologickým 

roztokom a uistíme sa, že je bez prítomnosti vzduchových bublín. Pohmatom vyhľadáme port 

v podkoží a fixujeme ho medzi ukazovákom a palcom. Kolmo cez kožu do komôrky 

zavedieme ihlu pokiaľ nezacítime dno. Ihlou sa snažíme neotáčať, aby nedošlo k poškodeniu 

portu. Miesta vpichu striedame (Maňásek, Soumarová, Kociánová a kol., 2011).  

Po výkone sa realizuje RTG vyšetrenie, aplikácia heparínovej zátky, kontrola pre overenie 

polohy portu aspiráciou krvi a priechodnosti portu aplikáciou fyziologického roztoku. 

Fixáciou portu k podkožiu sa zamedzí migrácia a rotácia. 

K výhodám implantabilných portov patrí rýchly a jednoduchý prístup do centrálnej žily, 

minimálna bolestivosť pri napichovaní, minimálne komplikácie pri podávaní liekov, väčší 

komfort pre pacienta, pretože nepoužívaný port ho neobmedzuje a minimalizuje sa infekcia 

(Raková, 2018). Komplikácie implantabilných portov sú minimálne. Medzi najčastejšie 

komplikácie patria infekcia portu, paraportálna aplikácia, trombóza žily, problémové 

napichnutie portu,  vznik kožného defektu s obnažením časti portu, nepriechodnosť katétra,  

rozpojenie alebo dislokácia katétra. 

Každý pacient s implantovaným portom má vystavený portový preukaz. Zaznamenaný je 

dátum a miesto implantovania, výsledok röntgenovej kontroly správneho uloženia katétra,  

poučenie pacienta, alebo zákonného zástupcu u detí o starostlivosti o port a termín extrakcie 

stehov (Kaplan, Ondrák, Vuk a kol., 20007).   

 

 

 

Obr. 1 Intravenózny implantabilný port (Zdroj: NCI Dictionary of Cancer Terms, 2018) 
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Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o intravenózne implantabilné porty 

Silikónová membrána portu umožňuje 1500-3000 vpichov, aplikáciu do portu umožňuje 

špeciálna ihla tzv.  Huberova so skoseným hrotom. Je vyvinutá tak, aby nepoškodila 

silikónovou membránu. Nikdy sa nesmú používať štandardné ihly. U všetkých typov portu 

používame rovnakú techniku vpichu a vybratie ihly. Do portu používame striekačky len 10 ml 

a 20 ml,  nízkoobjemové striekačky môžu vyvinúť tlak, ktorý môže poškodiť systém 

rozpojením alebo dôjde k ruptúre membrány portu alebo katétru. Ak sa port nepoužíva, 

heparínovú zátku v porte meníme každé 4 týždne, preplach koncentrovaným heparínom 

realizujeme každé 4 mesiace. Do systému aplikujeme 2 ml koncentrovaného heparínu a 

necháme pôsobiť 30 minút, potom obsah aspirujeme a prevedieme preplach 20 ml FR a 

podáme heparínovou zátku. Pri  komplikáciách (infekcia, trombóza), ktoré sú asi u 10% 

pacientov  dochádza k extrakcii systému. 

Dôležité je zachovať aj postup pri preplachu portu. Ako prvé urobíme nasadenie 

jednorazového ochranného rúška,  umývanie a dezinfekcia rúk,  príprava sterilného stolíka 

(prekrytie sterilnou operačnou rúškou, príprava pomôcok, preplachnutie Huberovej ihly 

fyziologickým roztokom). Nasleduje  dezinfekcia miesta vpichu,  vyhmatanie portu, fixovanie 

medzi prstami, napichnutie ihlou kolmo na membránu. Po napichnutí vždy realizujeme 

odsatie heparínovej zátky, preplach portu fyziologickým roztokom. Po preplachu 

fyziologickým roztokom sa dáva stále heparínová zátka, ktorá je ponechaná v katétri do 

ďalšieho preplachu komôrky, odberu. Vyťahovanie ihly sa robí kolmo na port a súčasne je 

dôležitá neustála fixácia tela komôrky medzi prstami lekára. Po vytiahnutí ihly nasleduje 

sterilné prekrytie  miesta vpichu a prelepenie rany. Aplikáciu do portu ukončujeme 

heparínovou zátkou, tzn. 1000 j. heparínu do 10 ml fyziologického roztoku. 

 

Záver 

Základným predpokladom úspešnej liečby u detských pacientov s CF metódou porth- 

a-cath, je práve v zodpovednom prístupe zdravotníckych pracovníkov, rodinných 

príslušníkov, pacienta, v dodržiavaní zásad pri poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej 

starostlivosti. Zárukou dlhej životnosti portu je aktívna spolupráca pacienta a vysoko 

erudovaný personál v problematike ošetrovania. S cystickou fibrózou sa učí žiť samotný 

pacient, ale aj každý zúčastnený pri jeho liečbe. Pochopenie pacienta a dostatok  vedomostí 

vedie k dôvere a dobrej spolupráci, ktorá je základom úspešnej liečby a udržanie dobrej  

kvality života. Práca s CF pacientom je krásna, ale zároveň náročná. 
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ROZDIELY V KVALITE ŽIVOTA MEDZI NEZAMESTNANÝMI MUŽMI                                

A ŽENAMI 

 

DIFFERENCES IN QUALITY OF LIFE BETWEEN UNEMPLOYED MEN AND WOMEN 

 

Valéria Parová 

Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

 

Abstrakt 

Úvod: Nezamestnanosť je veľkým problémom dnešnej doby a dotýka sa nás všetkých. Je to 

negatívny fenomén, ktorý vo veľmi veľkej miere determinuje kvalitu života. Ovplyvňuje život 

človeka po každej stránke. Nie každý ale vníma nezamestnanosť rovnako. Posudzovanie 

kvality života nezamestnanými je rozdielne medzi mužmi a ženami. 

Metodika: Cieľom prezentovaného príspevku bolo zistiť rozdiely v posudzovaní kvality 

života medzi nezamestnanými mužmi a nezamestnanými ženami. Použili sme metodiku 

MANSA - Short  Assesment of Quality of Life = Krátky spôsob hodnotenia kvality života, 

vypracovanú univerzitou v Manchesteri. Údaje od nezamestnaných respondentov 

prostredníctvom dotazníka sme analyzovali pomocou matematicko – štatistického 

spracovania pomocou programu Statistical Package for Social Science (SPSS). Využili sme 

matematicko - štatistickú metódu T – test. Súbor tvorilo 100 respondentov. 

Výsledky: Zistenia nášho výskumu poukazujú na existenciu rozdielov vo vnímaní kvality 

života nezamestnaných, nakoľko lepšiu kvalitu života sme zistili u mužov, ktorí mali vyššie 

skóre vyššie než ženy, takmer vo všetkých oblastiach kvality života, v rámci metodiky, ktorú 

sme použili.  

Záver: V rámci skúmanej problematiky je dôležité efektívne interpretovať rodové rozdiely na 

špecifických úrovniach so zohľadnením vplyvu situačných faktorov. 

Kľúčové slová: kvalita života, nezamestnanosť, životná úroveň 

 

Abstract 

Background: Unemployment is a major problem of today and it affects all of us. It is a 

negative phenomenon that determines the quality of life in huge scale. It affects the life of 

man in every part of his life. Not everyone perceives unemployment the same way. Assessing 

the quality of life of the unemployed is different between men and women. 

Methods: The aim of this paper is to identify differences in assessment of quality of life 

between unemployed men and unemployed women. We have used the MANSA methodology 

– Short Assesment of Quality of Life, by the University of Manchester. Data from 
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unemployed respondents through a questionnaire was analyzed using mathematical and 

statistical processing using the Statistical Package for Social Science (SPSS). We have used 

the mathematical - statistical method T - test. We used 100 respondents. 

Results: The findings of our research point to the existence of differences in perceived quality 

of life for the unemployed as a better quality of life was found in men as they scored higher 

than women, almost in all areas of quality of life, within the methodology we used.  

Conclusion: We were founding up the existence of differences in assessing the quality of life 

between unemployed men and unemployed women. In examining the problem, it is important 

to effectively interpret gender gaps at specific levels, taking into account the effects of 

situational factors. 

Key words: quality of life, unemployment, living standards 

 

Úvod 

Nezamestnanosť je v súčasnej dobe jeden z najvážnejších problémov s ktorým bojuje 

ľudstvo. Nezamestnanosť postihuje ľudí rôznej vekovej štruktúry, ľudí s rôznym stupňom 

vzdelania, mužov, ženy, mladých, starších, ľudí s rôznym sociálnym statusom. Nezavinená 

strata  zamestnania, neúspech pri hľadaní práce, alebo obavy zamestnaných ľudí zo straty 

zamestnania, majú negatívne dôsledky ekonomické, sociálne, psychologické, psychické aj 

zdravotné.  Môžeme teda tvrdiť, že nezamestnanosť je nie len ekonomickým problémom ale aj 

veľmi vážnym ľudským problémom (Výrost, Fedáková, 2003, Frankovský, 2003).  

Podľa Surynka a Nového  (2006, s. 231) je najčastejšie nezamestnanosť definovaná ako „ jav, 

kedy ľudia, ktorí majú predpoklady pracovať a pracovať chcú, nemôžu prácu nájsť.“ Árendáš 

(2005, s. 191) definuje nezamestnanosť ako „stav v ekonomike, keď ide o plné využitie 

zdrojov pracovných síl v súlade s ich kvalifikáciou, a zároveň o také využitie pracovných síl, 

ktoré spĺňa požiadavku efektívnosti.“   

Geffert (2009, s. 107 podľa Krebsa a kol., 1997) uvádza, že najvýznamnejšie vplyvy 

nezamestnanosti sú: 

Vplyv na životnú úroveň – nezamestnanosť znamená stratu pracovného príjmu a žiť len 

z podpory znamená vždy pokles životnej úrovne a značné finančné ťažkosti pre 

nezamestnaného a jeho rodinu. Prieskumy naznačujú, že príjmy z podpôr nedosahujú ani 

polovicu z predchádzajúceho zárobku. Ak trvá nezamestnanosť dlho, vedie k chudobe, 

k sociálnej izolácii alebo aspoň k redukcii sociálnych kontaktov. 

Vplyv na rodinu – rodinu ako sociálnu inštitúciu ovplyvňuje nezamestnanosť nie iba 

poklesom príjmov, ale aj v mnohých ďalších ohľadoch. Vedie napríklad k narušeniu denných 
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rodinných zvyklostí, mení pozíciu a autoritu nezamestnaného v rodine, môže rozbiť 

partnerské vzťahy, ovplyvniť sobášnosť, pôrodnosť, obmedzuje sociálne kontakty rodiny 

často aj jej výchovnú funkciu a pod. 

Vplyv na štruktúru a vnímanie času – nezamestnanosť ovplyvňuje obvyklý denný režim, 

časovú štrukturáciu dňa a mení aj vnímanie času. Čas pre nezamestnaných prestáva byť 

dôležitý, stráca svoj obsah a často je napĺňaný nudou a pasívnymi, alebo spoločensky 

nežiaducimi aktivitami (zabíjanie času spánkom, neúčelné sledovanie televízie, kriminalita, 

alkoholizmus a pod.). Narušenie štruktúry dňa je nebezpečné zvlášť pre mladistvých, ktorí 

časový režim s pracovnými návykmi nemajú ešte zažitý. 

Vplyv na fyzické a psychické zdravie – nezamestnanosť je pre mnoho ľudí vysoko 

traumatizujúca. Znamená aj stratu sociálneho statusu, prestíže, ktorá je spájaná s určitými 

osobnými charakteristikami a dispozíciami. Vyvoláva v človeku pocity nepotrebnosti, 

neužitočnosti a neschopnosti, vedie ku strate sebadôvery a sebavedomia. Stres, ktorý 

z nezamestnanosti vyplýva, nie je často bez následkov na zdraví jedincov. Výsledky 

niektorých prieskumov naznačujú, že so zmenou miery nezamestnanosti sa často mení aj 

miera ochorenia imunitného, cievneho a mozgového aj kardiovaskulárneho systému a rovnako 

miera psychických ochorení a ťažkostí  

Nezamestnanosť teda vo veľmi veľkej miere ovplyvňuje kvalitu života nezamestnaného.  

Hnilicová (2005) uvádza, že najvšeobecnejšie je kvalita života chápaná ako dôsledok 

interakcie mnohých rôznych faktorov, medzi ktoré patria: sociálne – zdravotné – ekonomické 

– enviromentálne podmienky, ktoré kumulatívne a veľmi často neznámym spôsobom 

spolupôsobia, a tak ovplyvňujú rozvoj na úrovni jednotlivcov i celých spoločností. Kvalita 

života má spojitosť i v rôznych vedných disciplínach. Sú to napríklad psychológia, 

pedagogika, sociálna pedagogika, sociológia kultúrna antropológia, ekonómia, medicína. 

Kvalitu života môžeme chápať v troch hierarchicky odlišných sférach: v makro-rovine, mezo-

rovine a personálnej rovine (Křivohlavý, 2002). 

V makro-rovine sa jedná o otázky kvality života veľkých spoločenských celkov - napr. danej 

zemi, kontinentu, štátu, mesta a pod. Ide tu o veľmi hlboké zamyslenie sa nad problematikou 

kvality života – o absolútny zmysel života. Život je v tomto ponímaní chápaný ako absolútna 

morálna hodnota a kvalita života musí tento záver v svojej definícii plne rešpektovať.  

V mezo-rovine sa jedná o otázky kvality života v tzv. malých sociálnych skupinách – napr. 

škole, nemocnici, domove dôchodcov, domove opatrovateľskej služby, firmy a pod. Ide tu 

nielen o rešpekt k morálnej hodnote života človeka, ale i otázky sociálnej klímy, vzájomných 

medziľudských vzťahov (napr. v skupine lekárov, zdravotných sestier a pod.), otázky 
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neuspokojovania a uspokojovania (frustrácia a satiácia) základných potrieb každého člena 

danej spoločenskej skupiny, existencie tzv. sociálnej opory (social support system), 

zdieľaných hodnôt (existencie humanitných hodnôt v danej skupine a ich hierarchie) a pod. 

Osobná (personálna) rovina je definovaná najjasnejšie. Je to život jednotlivca, indivídua, či už 

je ním pacient, lekár či ktokoľvek iný. Týka sa každého človeka jednotlivo.  

Fyzická (telesná) existencia je štvrtou rovinou, v nej je taktiež možné hovoriť o kvalite života. 

V tejto rovine ide o pozorovateľné chovanie druhých ľudí, ktoré je možné objektívne merať 

a porovnávať, napr. ako kto chodí (napr. pred a po ortopedickom liečení). 

Nezamestnanosť, má negatívne dôsledky v rôznych ohľadoch a prináša pre spoločnosť 

problémy rôzneho charakteru. Hovoríme najmä o dôsledkoch ekonomických a sociálnych. 

Ekonomické dôsledky sú spojené s tým, že ekonomika nevyrába toľko produkcie, koľko je 

schopná vyrábať. Teda sú „predstavované stratou produkcie v podobe rozdielu medzi 

skutočným a potenciálnym produktom“ (Árendáš, 2005, s. 201). Sociálne dôsledky sú 

spojené „s dopadmi faktu nezamestnanosti na sociálnu situáciu, správanie a postoje 

nezamestnaných jedincov a na spoločenský život. Tieto dôsledky sú rozmanité svojím 

rozsahom aj dosahom, preto lebo nezamestnanosť sama o sebe má rôzny charakter 

a samozrejme ju jedinci aj rôzne pociťujú aj prežívajú. Niekedy sa za ňu skrývajú ľudské 

tragédie, inokedy je sprevádzaná väčšími či menšími negatívnymi následkami, ktoré sa 

prejavujú v rôznych oblastiach osobného aj spoločenského života. Sociálne dôsledky 

nezamestnanosti sú samozrejme medzi sebou úzko podmienené a prepojené“ (Geffert , 2009, 

s. 107). 

Vyradenie človeka z pracovného procesu má okrem sociálnych a ekonomických dôsledkov aj 

zdravotné dôsledky. Dnešná doba nám ukazuje biologické, psychologické a sociálne faktory, 

ktoré prácu človeka robia pre neho samotného neoddeliteľnú súčasť jeho života. Teda neistota 

v práci alebo ukončenie pracovného pomeru ľudia často vnímajú ako separáciu a veľkú stratu. 

Tento stav sa odráža na ich biologickej, psychologickej a sociálnej  úrovni. Strata zamestnania 

a nezamestnanosť spôsobuje veľa somatických a psychických dôsledkov. Medzi somatické 

dôsledky nezamestnanosti patria napr. kardiovaskulárne choroby, bronchiálne poruchy, 

vysoké hodnotu cholesterolu, vysoký krvný tlak, tuberkulóza, dokonca aj vyššia úmrtnosť. 

Medzi duševné dôsledky nezamestnanosti môžeme zaradiť napr. depresie, alkoholizmus, 

poruchy správania, pokusy o samovraždu, domáce násilie alebo samovraždu (Buchtová, 

2002). V súvislosti so stratou práce E. Tannay (1983, in Buchtová 2002) navrhol pojem 

depresia z pracovnej deprivácie. Ide o fyziologické, psychologické a sociálne dôsledky 

vyplývajúce zo straty zamestnania prejavujúce sa depresiou. Depresia spôsobená 
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nezamestnanosťou je tým väčšia čím viac sa človek cíti osobne vinný za svoju 

nezamestnanosť, čím menej môže ovplyvniť voju súčasnú situáciu, čím má menšie vyhliadky 

na novú prácu, čím má človek horšiu finančnú situáciu, čím menej si vie vytvoriť do budúcna 

perspektívnejšie podmienky, čím má menšiu podporu v rodinnom a sociálnom zázemí alebo 

čím má menej skúseností s riešením takýchto situácií (Buchtová, 2002). 

Cieľom výskumu bolo identifikovať kvalitu života nezamestnaných na základe 

špecifikovaných dimenzií subjektívneho hodnotenia kvality života, zistiť, či existujú rozdiely 

v ponímaní kvality života medzi nezamestnanými mužmi a nezamestnanými ženami. 

Predpokladali sme, že existujú rozdiely v posudzovaní kvality života u nezamestnaných 

mužov a nezamestnaných žien. 

 

Metodika 

Výskumnú vzorku tvorilo 100 respondentov, z ktorých bolo 40 % mužov a 60 % žien. 

Priemerný vek za celú výskumnú vzorku bol 39,66 rokov, najmladší respondent mal 19 rokov 

a najstarší 61 rokov.   

Meracie nástroje 

Metóda MANSA – Short  Assesment of Quality of Life – Krátky spôsob hodnotenia kvality 

života, vypracovaný univerzitou v Manchesteri. Ide o merania kvality života tým spôsobom, 

že sa hodnotí nie len celková spokojnosť so životom, ale aj jeho spokojnosť s vopred 

stanovenými dimenziami života. Tieto dimenzie sú vopred presne stanovené.  

V rámci tejto metódy ide o zisťovanie spokojnosti: 

 s vlastným zdravotným stavom, 

 sebapojatím (self concept), 

 sociálnymi vzťahmi, 

 rodinnými vzťahmi, 

 bezpečnostnou situáciou, 

 právnym stavom, 

 životným prostredím, 

 finančnou situáciou, 

 náboženstvom, 

 účasti na aktivitách voľného času, 

 zamestnaním – prácou (školou). 
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Cieľom autorov MANSA je „vystihnúť celkový obraz kvality života daného človeka tak, ako ten 

sa mu javí v danej chvíli“. Nejde o samoúčelné vyšetrenie. V pozadí je zámer: podľa toho, ako 

vyzerá celkový obraz kvality  života daného človeka, je potom možné účelne zamerať jemu 

určenú efektívnu pomoc a starostlivosť o neho.  Metodika MANSA a jej podobné spôsoby 

merania širšieho rozsahu kvality života, sú určené k diagnostifikácii podstatných charakteristík 

života občanov. Tieto metódy sa v súčasnosti používajú k spresneniu kvality života ľudí napr. 

v danom regióne s danou charakteristikou (Křivohlavý, 2002, s.176). Pri realizovaní dotazníka, 

metodikou MANSA, ktorý obsahoval 39 otázok, sme odpovede škálovali na päť bodovej škále 

Likertovho typu súhlasu a nesúhlasu (rozhodne áno, áno, neviem, nie, rozhodne nie). 

 

Štatistická analýza 

Po získaní údajov od nezamestnaných prostredníctvom dotazníka sme tieto údaje analyzovali 

pomocou matematicko-štatistického spracovania pomocou programu Statistical Package for 

Social Science (SPSS).  Matematicko - štatistické spracovanie: T – test. Po štatistickom 

spracovaní dát sme dospeli k  výsledkom, ktoré sú zobrazené v tabuľkách a grafoch. 

 

Výsledky 

Overovali sme predpoklad, že existujú rozdiely v posudzovaní kvality života medzi 

nezamestnanými mužmi a nezamestnanými ženami. Výsledky sú uvedené v tab. 1 a graficky 

znázornené v grafe 1. 

 

Tab. 1 Rozdiely v posudzovaní kvality života medzi nezamestnanými mužmi a nezamestnanými 

ženami 

Premenné Muži Ženy T-test Významnosť 

Sebapojatie 2,7083 2,84444 -0,984 0,328 

Sociálne vzťahy 2,25 2,4222 -1,505 0,136 

Rodinné vzťahy 2,1333 2,2833 -0,905 0,368 

Bezpečnostná situácia 3,0333 3,2667 -1,624 0,108 

Právny stav 2,9667 3,0556 -0,583 0,561 

Životné prostredie 3,3833 3,35 0,228 0,82 

Finančná situácia 3,7833 3,8944 -0,762 0,448 

Náboženstvo 3,1083 3,2778 -0,856 0,394 

Voľný čas 2,25 2,3278 -0,615 0,54 

Práca 3,3083 3,7444 -3,191 0,002 

Zdravotný stav 2,775 2,8722 -0,493 0,081 

  p = 0,002 je v položke pracovného života 
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Graf 1 Rozdiely v posudzovaní kvality života medzi nezamestnanými mužmi a ženami 

 

Vyššiu úroveň kvality života v pracovnej oblasti sme zistili u nezamestnaných mužov. Je 

možno tým, že muži vedia nájsť väčšie uplatnenie v práci než ženy, dokážu vykonávať aj 

povolania, ktoré síce nezodpovedajú ich vzdelaniu, ale majú na danú prácu iné predpoklady, 

napr. silu. 

Pri týchto zisteniach bola nameraná vyššia kvalita života takmer vo všetkých oblastiach života 

u mužov, len v oblasti životného prostredia bola kvalita života vyššia u žien. Tieto zistenia 

nám dokazujú to, že muži si dokážu nájsť rýchlejšie prácu, tým si zlepšiť finančnú situáciu, 

necítia sa byť v spoločnosti nedocenení a zbytoční, na základe toho vytvárajú lepšiu rodinnú 

situáciu, a predpokladáme, že tieto skutočnosti ovplyvňuje aj fakt, že muži sú menej 

konfliktní, teda majú viac kamarátov a známych, cez ktorých vedia vyššie spomínané udalosti 

dosiahnuť, teda ich sociálne vzťahy sú na lepšej úrovni ako sociálne vzťahy žien. Na základe 

toho vedia svoj voľný čas využiť efektívnejšie a to prispieva aj k ich lepšiemu zdravotnému 

stavu. 

Tendencia k štatistickej významnosti sa nám potvrdila v oblasti zdravia p = 0,081 a v 

bezpečnostnej situácii p = 0,108. Aj tieto zistenia nám hovoria, že muži v týchto oblastiach 

dosahujú vyššiu kvalitu života než ženy. Cítia sa bezpečnejšie, je to možno tým, že muži sa 

cítia byť silnejší a neobávajú sa tak vandalizmu a kriminality ako ženy. 
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Diskusia a záver 

Výsledky realizovaných štúdií a výskumov poukazujú na fakt, že riešenie 

problematiky špecifikácie rodových diferenciácií, ktoré sú orientované na postavenie žien a 

mužov  na trhu práce nie je jednoduché. Dopad nezamestnanosti na well-being sa nedá 

jednoznačne vymedziť a zovšeobecniť. Existujú štúdie, výsledky ktorých popisujú väčší 

negatívny dopad nezamestnanosti na ženy, predovšetkým na mentálnu a fyzickú stránku 

kvality života. Stretávame sa ale aj s výskumami kde sa väčší dopad nezamestnanosti prejavil 

na well-being mužov hlavne v oblasti depresie a anxiety (Fielden, S. L., M. J. Davidson, 

2001).  

Na rozdieloch medzi mužmi a ženami sú, sa podľa niektorých autorov, podpisujú rolové 

konfigurácie, než vlastné gender rozdiely (Fielden, S. L., M. J. Davidson, 2001, Ensminger, 

Celento, 1990). Frankovský (2004) uvádza, že rolové konfigurácie sú v chápaní podstatnou 

charakteristikou gender diferencií, preto tieto zistenia súvisia, podľa spomínaného autora, s 

rodovými rozdielmi a rolové očakávania vystupujú ako mediátor vplyvu nezamestnanosti. 

Buchtová (2001, 2002) upozorňuje na určité špecifiká súvisiace s pozíciou nezamestnaných 

žien, ktoré vymedzujú ženy ako špeciálnu rizikovú skupinu osôb na trhu práce (rovnako tak aj 

ľudia zdravotne postihnutí, mladí ľudia, rómske etnikum, ľudia bez kvalifikácie atď.). V 

rámci tohto chápania sa do popredia dostáva preferencia mužskej pracovnej sily pre jej väčšiu 

mobilitu, nezaťaženosť starostlivosťou o rodinu, deti, materstvo, zákonné obmedzenia a pod.  

Za najrizikovejšiu skupinu z tohto uhla pohľadu na nezamestnanosť sú predovšetkým 

slobodné matky. V tomto zmysle sú rozdiely medzi pohlaviami prirodzené, ale gender 

rozdiely sú podmienené kultúrou (Oakleyová, 2000) a kultúrou podmienenou identifikáciou 

sa s určitými rolami v spoločnosti (Poněšický, 2003). Zistenia Frankovského (2003, 2004) ako 

aj výsledky nášho výskumu poukazujú na to, že rozdiely v percepcii situácie nezamestnanosti 

medzi mužmi a ženami nie sú jednoznačné a výrazné. Tak ako uvádza Frankovský (2004) na 

uvedené vnímanie vplýva pravdepodobne zbližovanie pozícií mužov a žien na trhu práce. 

Muži situáciu nezamestnanosti vnímajú skôr ako prechodnú s dobrou vyhliadkou na jej 

riešenie než ženy. Naše poznatky, tak ako aj iné prezentované zistenia nasvedčujú tomu, že 

interpretovanie rodových diferencií vo vzťahu k nezamestnanosti nesie v sebe určitú 

protirečivosť. Existujú štúdie, v ktorých neboli zistené rozdiely, ale rovnako tak existujú aj 

výsledky, ktoré popisujú diferencie medzi mužmi a ženami.  

Myslíme si teda, že v rámci tejto problematiky je dôležité efektívne interpretovať rodové 

rozdiely na špecifických úrovniach so zohľadnením vplyvu situačných faktorov viac než 

hľadať vysoko generalizované rodové diferenciácie vo vzťahu k nezamestnanosti.  
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BEZPEČNOSŤ PACIENTOV V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH                      

Z POHĽADU SESTRY 

 

THE SAFETY OF PATIENTS IN HEALTHCARE FACILITIES FROM THE 

PERSPECTIVE OF NURSE 

 

Viera Simočková, Veronika Pentraková 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva 

 

Abstrakt  

Úvod: V článku sa zaoberáme bezpečnosťou pacientov v zdravotníckych zariadeniach  

z pohľadu sestry. Pozornosť venujeme faktorom vplývajúcim na bezpečnosť pacientov 

a indikátorom kvality ošetrovateľskej starostlivosti.  

Cieľ: Cieľom práce je analyzovať bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach a 

dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri ich ošetrovaní.  

Metodika: Na získanie empirických údajov sme použili dotazníkovú metódu. Do štúdie bolo 

zaradených 80 respondentov – sestier.  

Výsledky: Získané empirické údaje sme podrobili štatistickej analýze. Uvádzame ich 

v tabuľkách a v grafickom vyobrazení. Výsledky poukazujú v oblasti bezpečnosti pacientov v 

zdravotníckych zariadeniach na rezervy zo strany sestier.  

Záver: Pomocou realizovanej štúdie sme dospeli k záveru, že nedostatky súvisiace s 

bezpečnosťou pacientov v zdravotníckych zariadeniach je potrebné neustále monitorovať 

a analyzovať, aby sa predchádzalo nežiaducim udalostiam a budovala sa kultúra bezpečnosti 

v rámci zdravotnej starostlivosti.  

 Kľúčové slová: bezpečnostné opatrenia, bezpečnosť pacienta, kvalita ošetrovateľskej 

starostlivosti, nežiaduce udalosti,  sestra 

  

Abstract  

Introduction: The article deals with the safety of patients in healthcare facilities 

from the nurse's point of view. We pay attention to the factors that influence the patients‘ 

safety and to the indicators of the quality of nursing care. 

Objective: The aim of the thesis is to analyze the safety of patients in healthcare facilities and 

the compliance of safety precautions when taking care of the patients. 

Methods: To obtain the empirical data, we used the questionnaire method. The study 

included 80 respondents – nurses. 
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Results: The obtained empirical data were subjected to statistical analysis. We present them 

in charts and diagrams. The results show that in the field of patients’ safety in healthcare 

facilities, there is obvious deficiency of nurses.  

Conclusion: Thanks to the study, we have made a conclusion that the deficiencies in the field 

of patients’ safety need to be constantly monitored and analyzed to prevent undesirable 

incidents, and to build a culture of safety in healthcare facilities. 

 Key words. Precautions. Patient safety. Quality of nursing care. Undesirable incidents. 

Nurse. 

 

Úvod  

Bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach je jedným z hlavných 

ukazovateľov poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Definuje sa ako 

predchádzanie nežiaducich udalostí počas obdobia poskytovania zdravotnej starostlivosti 

s cieľom minimalizovať poškodenie pacienta a dosiahnuť bezpečnejšiu zdravotnú  

starostlivosť (Metodické usmernenie č. 3/2014). Štúdie OECD ukazujú, že výskyt nežiaducich 

udalostí – úmrtnosti v Európskej únii sa blíži k 1 úmrtiu na 100 000 obyvateľov. To znamená, 

že takmer 5000 osôb zomrie každý rok v dôsledku nepriaznivých zdravotných príhod 

(Bandura, 2014). Základom kultúry bezpečnosti je kultúra spravodlivosti spájaná s 

profesionálnou zodpovednosťou. 

K základným etickým princípom platným v zdravotníctve už od antických čias patrí princíp 

non nocere – neškodiť. Pod bezpečnosťou pacienta v zdravotníckych zariadeniach chápeme 

predchádzanie nežiaducim udalostiam počas celého obdobia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Jej cieľom je minimalizovanie poškodenie pacienta a dosiahnutie kvalitnejšej 

zdravotnej starostlivosti. Hlavatý a Nagy (2011) uvádzajú, že 8 % až 12 % hospitalizovaných 

pacientov v štátoch EÚ počas poskytovania zdravotnej starostlivosti utrpí negatívnu príhodu. 

Oblasti, v ktorých sa stretávame s mimoriadnymi udalosťami v zdravotníctve sú najmä 

nozokomiálne infekcie, chybná komunikácia, pochybenia zdravotníckeho personálu tzv. 

iatrogenizácia. Sem patria hlavne výkony robené non lege artis, poškodenie pacienta pri 

výkone, poškodenia pacienta zdravotníckou technikou, chybné podanie lieku, zámena 

pacienta, výkonu, orgánu, na ktorom má byť výkon vykonaný, zámena diéty, únik informácií 

zo zdravotnej dokumentácie, pád pacienta, napadnutie pacienta alebo zdravotníckeho 

personálu, únos dieťaťa zo zdravotníckeho zariadenia, samovražda pacienta v zdravotníckom 

zariadení a iné. V dôsledku chybnej komunikácie vznikajú negatívne príhody hlavne v 

nesprávnej identifikácii pacienta a komunikácii medzi zdravotníckym personálom. 
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Zlepšenie bezpečnosti pacientov si vyžaduje systémy, ktoré majú prístup k informáciám 

a podporujú učenie sa zo skúseností a tým sa zabraňuje chybám. Nieva a Sorra (2003) 

uvádzajú, že pomocou učenia sa zo skúseností dochádza k zmierneniu vplyvu chýb, ktoré sa 

vyskytujú ako kontrast k „patologickej kultúre“, kde je zlyhanie potrestané alebo skryté, 

a ľudia si odmietajú uvedomiť, že problémy existujú. Pozitívna kultúra bezpečnosti uznáva 

nevyhnutnosť chýb a proaktívne sa snaží identifikovať latentné hrozby.  

Predchádzať mimoriadnym udalostiam môžeme posúdením pacienta pri prijatí do 

zdravotníckeho zariadenia najneskôr do 12 hodín. Existujú rôzne skríningové škály, ktoré 

môžeme využiť. Posudzovacie škály by mali byť rýchle, jednoduché a efektívne, na druhej 

strane musíme brať do úvahy, že človek je holistická bytosť a preto by sme mali vedieť 

vhodne vybrať posudzovaciu škálu, nesmieme však zabudnúť na to, že každá škála by mala 

byť valídna a spoľahlivá. Stav pacienta sa počas hospitalizácie môže meniť, preto je potrebné 

aby sa posudzovanie rizika úrazu stále prehodnocovalo, podľa aktuálneho stavu. 

Štandardizované posúdenie pomáha pri klinickom rozhodovaní, umožňuje zabezpečiť 

preventívne zásahy, uľahčuje plánovanie starostlivosti a komunikáciu.  

Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje projektu vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť 

pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Národným kontaktným miestom projektu je 

Ministerstvo zdravotníctva a ako pridružený partner sa na projekte podieľa Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou. Tento projekt združuje všetky členské krajiny Európskej únie 

a Nórsko (Bandura, 2014). 

Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť, do akej miery je dodržiavaná bezpečnosť pacientov vo 

vybraných zdravotníckych zariadeniach. 

 

Metodika  

Zber dát prebiehal po schválení štúdie etickými komisiami v jednotlivých zdravotníckych 

zariadeniach v mesiaci december 2017 až január 2018. Vyjadrenie etických komisií sa 

nachádza u autoriek článku. Na získanie dát bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej 

konštrukcie, ktorý obsahoval 21 otázok zameraných na dodržiavanie bezpečnostných 

postupov pri ošetrovaní pacientov. Dotazníkové položky boli zamerané hlavne na používanie 

ochranných pomôcok pri ošetrovaní pacientov, opatrení na predchádzanie pádov pacientov, 

systému hlásenia chýb v zdravotníckych zariadeniach. Rozdaných bolo 90 dotazníkov, vrátilo 

sa 80 ks, čo predstavuje 89 % návratnosť. Získané empirické údaje sme podrobili štatistickej 

analýze. 
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Súbor  

Výberový súbor predstavovalo 80 respondentov – sestier pracujúcich v  zdravotníckych 

zariadeniach v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku a vo Všeobecnej 

nemocnici s poliklinikou v Levoči. 99% respondentov bolo ženského pohlavia, 1 %  

mužského. Nižšie uvádzame vybrané charakteristiky respondentov. 

 

Tab. 1 Vybrané charakteristiky respondentov 

Vybrané charakteristiky Priemer Minimum Maximum 

Vek v rokoch 39 22 65 

Dĺžka praxe v rokoch 16 1 45 

 

Tab. 2 Rozdelenie sestier podľa úrovne vzdelania 

Vzdelanie Absolútny počet Percentuálne vyjadrenie 

Stredoškolské vzdelanie 20 25 % 

Vysokoškolské vzdelanie  60 75 % 

Spolu 80 100 % 

 

Výsledky  

Nižšie predkladáme vybrané výsledky hodnotiace dodržiavanie bezpečnosti pacientov v 

zdravotníckych zariadeniach (Pentráková, 2018). 

Ako vidieť z grafu 1, ¾ respondentov uviedlo, že rukavice používa iba pri rizikových 

výkonoch. 15 % respondentov uviedlo, že v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých pracujú, 

chýbajú madlá v kúpeľniach a na toaletách (graf 2).  

 

 

Graf 1 Používanie rukavíc iba pri rizikových výkonoch  
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Graf 2 Prítomnosť madiel v zdravotníckych zariadeniach v kúpeľniach a na toaletách  

 

V grafe 3 vidieť, že 14 % respondentov uviedlo chýbanie signalizačných zariadení na izbách 

pacientov. 

 

Graf 3 Prítomnosť signalizačných zariadení na izbách pacientov 

 

Z opatrení, pomocou ktorých predchádzame pádom pacientov, respondenti uviedli 100 % 

prítomnosť iba pri bočniciach na posteliach. Protišmykové podložky boli v 61 %. Iba necelá 

⅕ respondentov uviedla používanie bezpečnostných náramkov u pacientov (graf 4). 

 

Graf 4 Opatrenia na predchádzanie pádov 

 

85%

15%

Áno Nie

Prítomnosť madiel v zdravotníckych 
zariadeniach 

v kúpeľniach a na toaletách 

86%

14%

Áno Nie

Prítomnosť signalizačných zariadení na 
izbách pacientov

100%

61%

19%

89%

4%

Opatrenia na predchádzanie pádov



74 

 

 

Graf 5 Používanie hodnotiacich škál u imobilných pacientov 

 

Používanie hodnotiacich škál v zdravotníckych zariadeniach u imobilných pacientov uviedlo 

¾ respondentov (graf 5). 

 

Graf 6 Najčastejšie sa vyskytujúca mimoriadna udalosť 

 

Za najčastejšie sa vyskytujúcu mimoriadnu udalosť uviedli respondenti v 84% pád pacienta 

(graf 6). 

 

 

Graf 7 Systém hlásenia chýb, omylov v zdravotníckych zariadeniach 

 

V grafe 7 vidieť, že 78% respondentov uviedlo existenciu systému hlásenia chýb a omylov v 

zdravotníckych zariadeniach. 
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Graf 8 Hodnotenie bezpečnosti pacienta v zdravotníckych zariadeniach respondentmi známkou 1-5 

 

Respondenti hodnotili bezpečnosť pacienta v zdravotníckych zariadeniach najčastejšie 

známkou chválitebný (48%). V našej skupine respondentov sa nevyskytovalo hodnotenie 

známkou nedostatočný (graf 8). 

 

Diskusia  

Cieľom našej štúdie bolo posúdiť stupeň bezpečnosti pacientov v zdravotníckych 

zariadeniach  z pohľadu sestier. Wagner et al. (2013) v štúdií porovnáva stupeň bezpečnosti 

vnímanú zdravotníckymi pracovníkmi v troch krajinách: Holandsku, Taiwane a Spojených 

štátoch amerických. Stupeň bezpečnosti pacientov vynikajúco a veľmi dobre hodnotilo 73 % 

respondentov USA a 63% respondentov Taiwanu. V Holandsku hodnotilo stupeň bezpečnosti 

pacientov ako akceptovateľný 63 % respondentov. Sovariová Soósová, Zamboriová, 

Murgová, (2017) v realizovanom výskume uvádzajú, že väčšina sestier na Slovensku 

hodnotila stupeň bezpečnosti pacientov ako veľmi dobrý až vynikajúci. Podobne v našej 

štúdii 71 % sestier vníma bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach ako výbornú 

až chválitebnú.  

V rámci odporúčaní pre prax sa domnievame, že je potrebné sa problematikou bezpečnosti 

pacientov v zdravotníckych zariadeniach viac zaoberať v rámci pregraduálnej prípravy sestier, 

ale tiež aj v celoživotnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Sprostredkovávaním 

informácií o mimoriadnych udalostiach, ktoré vznikli v konkrétnych zdravotníckych 

zariadeniach a ich analýzou, by sa predišlo vzniku ďalších mimoriadnych udalostí. 
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24%

5%

0%
Výborný (1) Chválitebný (2) Dobrý (3) Dostatočný (4) Nedostatočný

(5)

Hodnotenie bezpečnosti pacienta respondentmi 
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Záver  

Zlepšovanie stupňa bezpečnosti pacientov pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach patrí medzi dôležité systémové opatrenia na 

pracoviskách. Medzi významné faktory patrí tiež kultúra bezpečnosti pacienta. Slovensko sa 

zaviazalo dodržiavať Odporúčanie Rady Európskej únie č. 2009/C151/01 zo dňa 9. júna 2009 

o bezpečnosti pacienta. Nemocnice na Slovensku zavádzajú systémy hlásenia chýb, omylov a 

nežiaducich udalostí podľa Metodického usmernenia č. 3/2014 Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou na Slovensku, ktoré je zamerané na zavádzanie systémov hlásení 

chýb, omylov a nežiaducich udalostí v ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
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PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA SESTRY AKO NÁSTROJ HUMANIZÁCIE      

V OŠETROVATEĽSTVE  

 

PROFESSIONAL COMMUNICATION OF A NURSE AS A TOOL OF HUMANIZATION 

IN NURSING 

Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková 

Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v  Košiciach 

 

Abstrakt 

Úvod: Profesionálna komunikácia sestier predstavuje neoddeliteľnú súčasť ošetrovateľskej 

profesie. Je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý priamo ovplyvňuje proces liečby, 

spoluprácu pacienta počas nej a mieru spokojnosti s poskytovanou starostlivosťou. Prispieva 

k nadväzovaniu a rozvíjaniu kvalitnejšieho kontaktu s pacientom.  

Jadro: Sestry i lekári svojím prístupom a komunikáciou k pacientovi nikdy nepôsobia 

neutrálne – buď pacientovi prospievajú a v širšom zmysle slova pôsobia naňho terapeuticky, 

alebo ho svojím prístupom a komunikáciou zraňujú. Buď môžu jeho obavy a úzkosť posilniť, 

alebo zmierniť. Výskumy týkajúce sa telesného a psychického prepojenia opakovane 

potvrdzujú, že mnohé v zdravotnom stave pacienta nie je len o fyzických symptómoch, ale aj 

o spôsobe, akým ich pacient vyhodnocuje a prežíva. A to je do značnej miery ovplyvnené 

tým, ako s ním sestra i lekár o jeho ťažkostiach komunikujú. V tomto kontexte je nevyhnutné 

vnímať, že kontinuálne vzdelávanie v oblasti komunikácie s pacientom je potrebné u sestier 

vedome korigovať a tým prispievať k humanizácii ošetrovateľskej profesie. 

Záver: Významnou súčasťou profesionality sestry a nevyhnutným predpokladom dobrého 

vzťahu medzi sestrou a pacientom je vedieť riadiť komunikáciu tak, aby aj sestra, aj pacient 

mohli prostredníctvom rozhovoru naplniť svoje ciele a potreby.  

Kľúčové slová: komunikácia, pacient, sestra 

Abstract  

Background: Professional communication of nurses is inseparable part of nursing profession. 

It is one of the crucial factors that directly affects process of treatment, cooperation with 

patient during the treatment and level of satisfaction with the treatment. It contributes to better 

contact with the patient.  

Core: Communication of nurses and doctors with the patient is never neutral. They either 

support the patient or, on the other hand, they hurt the patient. It is confirmed by many studies 

about physical and psychological interaction with the patient, that health state is not just about 
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physical symptoms, but also about how patient perceive those physical symptoms. This is 

considerably affected by the way how nurses and doctors communicate with the patient. In 

this context, it is important to stress, that we have to continuously educate nurses about 

communication with the patient and make nursing profession more human.   

Conclusion: Communication with the patient and the knowledge how to handle this 

communication is very important in nursing profession, so the both nurse and patient can 

fulfill their goals and needs.  

Key words: communication, patient, nurse  

 

Úvod 

Komunikácia medzi sestrou a pacientom má pre ošetrovateľstvo kľúčový význam. 

Súčasťou klinických kompetencií sestry sú nielen znalosti z medicínskych odborov 

a ošetrovateľstva, schopnosti riešiť problémy vyskytujúce sa v ošetrovateľskej praxi, ale 

nevyhnutnou súčasťou sú tiež komunikačné zručnosti. Tie nie sú iba nadstavbou či pridanou 

hodnotou klinických ošetrovateľských kompetencií, ale patria do súboru základných 

predpokladov pre výkon sesterskej profesie. Okrem toho patria i medzi významné faktory, 

ktoré ovplyvňujú imidž sestier.  

I keď mnohé sestry zastávajú názor, že umenie komunikácie je dar, pravdou je, že 

komunikácii je potrebné sa učiť. Nie je to osobnostná charakteristika, ktorú človek buď má, 

alebo nemá, ale ide o celý rad zručností, ktoré je potrebné sa učiť a naučiť. Umenie 

komunikácie nie je len byť „milá“, ale zahrnuje celý rad konkrétnych postupov a stratégií, 

ktoré majú vplyv – dnes často i s preukázanou efektivitou a dopadom na celkový proces 

liečby. Komunikovať v bežnom sociálnom styku nie je to isté, ako komunikovať s pacientom. 

Sestra, ktorá je komunikatívna, teda ešte nemusí vedieť profesionálne hovoriť s pacientom. 

Komunikácia v ošetrovateľstve musí byť rozvíjaná systematickou a cielenou prípravou. 

V profesionálnej príprave sestier je pri výuke komunikácie preferovaný rogerovský prístup. Je 

zameraný na človeka. Predpokladá, že človeka ovplyvňuje základná motivačná sila – 

tendencia k aktualizácii, teda schopnosť rozvíjať svoje kapacity tak, aby slúžili k skvalitneniu 

a sebarozvoju. Rogers (2014) zdôrazňoval, že človek je schopný rozvíjať sa na základe 

vlastných skúseností. S vlastným rozvojom potom vzniká potreba pozitívneho ocenenia. Ako 

predstaviteľ humanistického prístupu kladie dôraz na terapeutický vzťah, zraniteľnosť 

človeka, autenticitu, nepodmienené pozitívne ocenenie a empatiu. Jeho prístup kladie dôraz 

na počúvanie ako aktívnu zložku komunikácie. Pri komunikácii je najpodstatnejšia 

autenticita, to znamená, odloženie masiek a predstieraní. Autentická sestra je schopná 
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akceptácie – rešpektovania a zároveň prijatia toho druhého. Tento prístup kladie dôraz na 

ocenenie v zmysle povzbudenia, to podporuje rast človeka. Na to, aby sestra zvládla 

komunikáciu s pacientom tak, aby mu bola nápomocná nielen odbornými znalosťami, ale aj 

spôsobom, akým vedie rozhovor, potrebuje používať zručnosti na zvládanie štyroch fáz 

komunikácie ako uvádza Andrášiová, Bednařík (2015): rozumieť sama sebe a svojim 

komunikačným prejavom, vedieť riadiť interakciu medzi sebou a pacientom, vedieť zachytiť 

komunikačné prejavy pacienta a rozumieť im, vedieť vhodne reagovať na pacientove prejavy. 

Pre sestru je dôležité, aby rozumela vlastným prejavom verbálnej i neverbálnej 

komunikácie, vedela ich riadiť a vedome usmerňovať tak, aby získala dôveru pacienta a jeho 

spoluprácu. Kompatibilita verbálnej a neverbálnej komunikácie u sestry je nevyhnutná. 

Dôležité je vedieť riadiť rozhovor s pacientom tak, aby sestra v danom čase naplnila svoje 

ciele aj potreby pacienta. Získať i jeho ochotu pýtať sa na všetko, čo mu nie je jasné či 

nezrozumiteľné. Zistíme tak maximum dôležitých informácií. Významnou súčasťou 

komunikácie je vedieť z pacientových prejavov zachytiť signály a porozumieť im, čo pomôže 

sestre lepšie pochopiť pacienta. Väčšinu svojich potrieb má pacient spojených priamo 

s chorobou, ale má aj potreby, ktoré nie sú s chorobou priamo spojené, a predsa sú pre neho 

dôležité, napr. rešpekt. Ak tieto potreby ignorujeme a venujeme sa len chorobe a jej telesným 

prejavom, môžeme oslabiť efektívnosť liečenia či dokonca odradiť pacienta od liečby. Aby 

sestra vedela prispôsobiť komunikáciu pacientovým potrebám a posilňovala jeho motiváciu 

liečiť sa, mala by sa počas rozhovoru s ním zamýšľať nad tým, čo pacient prežíva, čo si myslí, 

aké má postoje, s akými jeho potrebami i emóciami sú jeho prejavy spojené, čo od nej pacient 

potrebuje na ľudskej úrovni. Porozumieť pacientovi je len prvý krok. Pacient potrebuje vidieť, 

že mu rozumieme. Práve tento druhý krok má terapeutický účinok. Porozumenie pomáha 

ovplyvňovať prežívanie aj komunikáciu pacienta. Prejavenie porozumenia pomáha pozitívne 

ovplyvniť aj telesné symptómy pacienta a pomáha tiež pri psychickom zvládaní choroby aj 

liečby. Sestra, ktorá má snahu vhodne reagovať na pacienta, sa zamýšľa nad tým, ako mu 

môže dať najavo, že mu rozumie, ako mu má povedať veci citlivo a pravdivo zároveň a tiež, 

ako má vhodne reagovať na jeho otázky, žiadosti i sťažnosti. Efektívnosť komunikácie sestry 

s pacientom je podmienená: prístupom sestry k pacientovi, prípravou na rozhovor s pacientom 

a jeho štruktúrovaním ako aj využitím komunikačných zručností v rozhovore.  

Komunikácia dvoch ľudí podľa Thuna (2005) nikdy nemôže byť neutrálna, objektívna, 

neosobná. Môže byť len vzťahová, subjektívna a osobná. Ako spolu hovoríme, je vždy 

ovplyvnené tým, čo si o druhom myslíme a čo k nemu cítime. Vždy do konverzácie vkladáme 

kus seba, vzťahový rozmer, osobný postoj, subjektivitu. Pacient je v náročnej životnej situácii 
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a je viac než inokedy citlivý na to, ako s ním sestra komunikuje. Tým, ako s pacientom 

komunikujeme, ho vždy ovplyvňujeme. Buď ho ovplyvňujeme tak, že to pociťuje ako pomoc 

a rešpekt, alebo sa môže cítiť nepochopený, či odmietnutý. V závislosti od spôsobu 

komunikácie teda pôsobíme na pacienta buď terapeutizujúco, alebo traumatizujúco. Vždy sa 

nachádzame v rozmedzí týchto dvoch možností a svojim správaním sa prevažujeme buď na 

jednu, alebo druhú stranu. Komunikácia s pacientom je taká kľúčová preto, lebo 

prostredníctvom nej budujeme alebo narúšame vzťah, zväčšujeme vzájomnú dôveru alebo 

nedôveru, podporujeme spoluprácu alebo odpor, pomáhame alebo ubližujeme. Sestra bola 

v očiach pacientov vždy človek, ktorý má pochopenie pre ich problémy, ktorý poskytuje 

emocionálnu oporu a porozumenie. Predstavuje objekt, ktorý znižuje napätie medzi lekárom 

a pacientom, a tiež upevňuje dôveru pacienta v liečebný proces. Humanizmus ako ľudskosť 

alebo ľudomilnosť by mal byť črtou osobnosti adepta sesterskej profesie. Je preto veľmi 

dôležité, ľudský prístup vedome korigovať a do vzdelávania budúcich sestier aj naďalej 

prostredníctvom profesionálnej komunikácie náležite zapracovať. V posledných rokoch sa 

veľa hovorí o dehumanizácii zdravotnej starostlivosti zapríčinenej veľkým technologickým 

rozvojom v medicíne. Technicky dokonalé prístrojové vybavenie je síce v medicíne veľmi 

dôležité, ale ľudský prístup a vzťah k ľuďom sa nedá nahradiť. Sestry vykonávajú 

humanistickú starostlivosť prispôsobenú individuálnym potrebám, pričom umožňujú 

pacientom dosiahnuť čo najúplnejší potenciál zdravia. Humanistický prístup v ošetrovateľstve 

znamená podstatný krok na dosiahnutie vyššej kvality ošetrovateľskej starostlivosti, ale je 

v ňom i budúcnosť celej zdravotnej starostlivosti. Práve profesionálne komunikačné zručnosti 

sestier predstavujú neoddeliteľnú súčasť humanizácie v ošetrovateľstve, významnou mierou 

vplývajú na spokojnosť pacientov a priamo ovplyvňujú efektivitu realizovanej liečby.  

 

Záver 

Využívanie špecifických komunikačných zručností u sestry ovplyvňuje prežívanie 

a správanie pacienta. Komunikačné zručnosti a prístup k pacientovi majú výrazný vplyv na to, 

ako zvláda liečbu a ako počas nej spolupracuje. Kvalita prístupu a komunikácie sestry 

s pacientom ovplyvňujú mieru jeho stresu a obáv, ktoré choroba prináša, a podstatným 

spôsobom určujú mieru spokojnosti pacienta s poskytovanou starostlivosťou. Tieto fakty 

považujeme za dostatočný dôvod na to, aby sa komunikácii s pacientmi venovala väčšia 

pozornosť. Sme presvedčené, že pokiaľ bude komunikácia sestry s pacientom ústretová, 

empatická a efektívna zároveň, profitovať z toho bude v konečnom dôsledku nielen pacient, 

ale aj sestra, pretože sa zvýši jej miera spokojnosti v práci, zníži sa stres, ubudne sťažností zo 
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strany pacienta a jeho rodiny a vďaka tomu sa zníži aj riziko vyhorenia sestry. Tréning 

komunikácie je investícia s vysokým percentom návratnosti. Ak si sestry osvoja špecifické 

komunikačné zručnosti, dokážu od začiatku dobre nastaviť komunikáciu s pacientom. Ak 

komunikáciu s pacientom dobre nastavia od začiatku, zvýšia vzájomnú dôveru, znížia riziko 

nedorozumení a významným spôsobom šetria aj svoj čas. V konečnom dôsledku napĺňajú 

ideu ošetrovateľstva ako humanistickej služby, ktoré je založené na priamej pomoci a úplnej 

podpore jedinca. 
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Abstrakt 

Úvod: Cieľom príspevku je poukázať na nevyhnutnosť profesionálnej participácie 

špecializovanej hospicovej starostlivosti a jej možnosti v rovine profesionálnej podpory.  

Jadro: Profesionálne vedená paliatívna starostlivosť sa poskytuje tímovo, prostredníctvom 

multidisciplinárneho, profesionálneho tímu odborníkov. Ich pôsobenie sa uplatňuje v rovine 

zdravotnej starostlivosti s následnou participáciou komplexného holistického prístupu 

ošetrovateľskej starostlivosti. Špecifické potreby chronicky chorých, uspokojovanie ich 

potrieb ale aj členov rodiny zo strany hospicového tímu je jedným z predpokladov a 

nevyhnutným krokom k skvalitňovaniu a naplneniu myšlienky profesionálnej podpory. Tím a 

tímová práca sú pre všetky typy hospicových zariadení kľúčové. Tímová práca je 

kolektívnym úsilím všetkých, ktorí sa starajú o pacienta. Reprezentuje ju nielen profesia 

lekára a sestry, ale zodpovední sú všetci tí, ktorí sa o neho starajú.  

Záver: Predpokladom úspešnej hospicovej starostlivosti je potreba zohľadniť všetky aspekty 

pacientovho utrpenia, čo si vyžaduje pôsobenie interdisciiplinárneho tímu odborníkov. 

Absencia už spomínaného kvalitného tímu a efektívnej tímovej práce v hospicovej 

starostlivosti je nepredstaviteľná. Rodinné zázemie, kľudná a tvorivá pracovná atmosféra 

predstavujú základné atribúty ako túto prácu zvládať dobrovoľne, nezištne a s radosťou.  

Kľúčové slová: hospicový tím, multidisciplinárny tím, profesionálna podpora  

 

Abstract 

Background:  The aim of the paper is to point out the necessity of professional participation 

of specialized hospice care and its possibilities in the level of professional support.  

Core: Professional-led palliative care is provided through a multidisciplinary, professional 

team of professionals. Their action is applied in the level of health care with the subsequent 

participation of a comprehensive holistic approach to nursing care. The specific needs of 
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chronically ill, meeting their needs as well as family members by the hospice team is one of 

the prerequisites and a necessary step towards improving and fulfilling the idea of 

professional support. Teamwork and teamwork are key to all types of hospice facilities. 

Teamwork is the collective effort of all who care for the patient. It is not only the profession 

of a doctor and nurse, but all those who care about him are responsible.  

Conclusion: A prerequisite for successful hospice care is the need to take into account all 

aspects of patient suffering, which requires the intervention of an interdisciplinar team of 

experts. The absence of the already mentioned quality team and effective team work in 

hospice care is unimaginable. Family backgrounds, a peaceful and creative work atmosphere 

are basic attributes of doing this work voluntarily, selflessly and with joy.  

Keywords: hospice team, multidisciplinary team, professional support 

 

Úvod 

Paliatívna starostlivosť ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia je špecifický  

prístup, ktorý sa podpisuje pod kvalitu života pacientov a ich rodín, čeliacich problémom 

spojeným so život ohrozujúcim ochorením. Zameriava sa na prevenciu a úľavu od utrpenia 

prostredníctvom včasného rozpoznania, liečby bolesti a riešenia ostatných fyzických, 

psychosociálnych a duchovných problémov (Mroček, 2017). Predpokladom úspešnej 

hospicovej starostlivosti je potreba zohľadniť všetky aspekty pacientovho utrpenia, čo si 

vyžaduje pôsobenie interdisciiplinárneho tímu odborníkov, spoluprácu viacerých 

medicínskych oblastí, ošetrovateľstva, zdravotníckeho personálu, dobrovoľníkov, rodiny i 

kňaza. Upúšťa sa od invazívnych zákrokov a vyšetrení, naopak  poskytuje všetko to, čo  môže  

zlepšiť  psychickú a  fyzickú  pohodu  chorého a zomierajúceho (Kurucová, Žiaková, 

Nemcová a kol., 2017). Súčasťou interdisciplinárneho tímu je tzv. zdravotno-nezdravotný tím. 

Všetci sú dôležití, no každý člen tímu má svoju nezastupiteľnú rolu. Dominantné postavenie 

má chorý a jeho rodina.  

 

Hospicový tím 

Štruktúra hospicového tímu : 

 kľúčový tím – rodina pacienta a priatelia,  

 profesionálny tím – lekári, sestry, fyzioterapeut, sociálny pracovník, pedagóg, právnik, 

duchovný poradca a dobrovoľníci, 
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 multidisciplinárny tím – profesionálny tím špecialistov - neurológ, onkológ, algeziológ, 

internista, sestry so špecializáciou z rôznych odborov, psychológ, psychiater dietológ,  

nutričný poradca. 

Na fungovanie a dosahovanie kvality tímu je potrebné vytvoriť jednoliaty celok, ktorého 

piliere pozostávajú zo vzájomného  rešpektu a efektívnej komunikácie (Marková, 2010). 

Strata blízkeho človeka  spôsobuje  stresujúcu situáciu s ktorou sa ľudia vyrovnávajú 

mnohými spôsobmi. Umieranie ako fenomén utrpenia sa nevzťahuje výlučne na umierajúceho 

pacienta, ale zasahuje celú sociálnu sieť osôb, ktoré sú s pacientom spätí rodinnými, 

priateľskými, či inými väzbami (Ďurmekova, 2012). Zomieranie, ako rôzne dlhý a intenzívny 

proces v živote človeka spája  prežité obdobia chorôb, hospitalizácií, izolácie, odriekaní, čo 

v konečnom dôsledku ovplyvňuje kvalitu života posledného obdobia pacienta. Autorky 

Slamková, Jagelková, (2012) upozorňujú, že ťažkým a rovnako náročným obdobím 

prechádzajú aj najbližší príbuzní zomierajúceho. Po smrti dochádza k zmenám rolí, funkcií a 

priorít v rámci rodiny. Je treba si uvedomiť, že v tak závažnej, stresujúcej situácii človek nie 

je schopný  robiť vážne rozhodnutia, ani meniť svoj život.  

Podľa Svatošovej (2010) rodina v procese starostlivosti o zomierajúceho sa ocitá v dvoch 

rolách - stáva sa klientom hospicového tímu, nakoľko  podobne ako pacient trpí a prechádza 

fázami zmierovania sa so smrťou svojho blízkeho,  a zároveň je dôležitým a nezastupiteľným 

členom ošetrovateľského tímu.  

V tejto fáze je na mieste profesionálna podpora členov multidisciplinárneho tímu v podobe 

odborne vedenej edukácie rodiny, kedy môže byť obrovským prínosom pre zomierajúceho. 

V opačnom prípade, nedostatočne poučená rodina môže spôsobiť mnoho nejasností a chýb. Je 

nevyhnutné čo najskôr zmapovať situáciu rodiny, charakterizovať typ rodiny (funkčná, 

starostlivá, milujúca), zhodnotiť a objektívne zvážiť, či je možné počítať s jej pomocou. 

Očakáva sa zo strany odborníkov pochopiť a plne rešpektovať zvláštnosti a zvyklosti danej 

rodiny vyplývajúce z kultúrnych, náboženských a etnických špecifík. 

Každý člen multidisciplinárneho tímu je špecialistom vo svojom odbore, má nevyhnutnú 

kvalifikáciu pre riešenie fyzických, psycho –sociálnych, duchovných potrieb a v rámci svojich 

kompetencií zabezpečuje starostlivosť o pacienta a rodinu. Ide o odborníkov, špecialistov 

prezentujúcich odbory ako je : medicína, ošetrovateľstvo, fyzioterapia, rehabilitácia, 

dietológia, psychológia, sociológia, teológia, pedagogika či právo. Na  pracovných 

stretnutiach sa pravidelne a priebežne prehodnocujú liečebné postupy, pričom sa individuálne 

stanovujú  ciele na ďalší  časový  úsek a určuje sa priorita poskytovanej formy starostlivosti 

(Dolanová, Adamicová, 2013). 
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Nepostrádateľný článok multidisciplinárneho tímu  základnej a špecializovanej  paliatívnej 

starostlivosti predstavuje sestra. Participuje v oblasti profesionálneho pôsobenia, čím sa 

podieľa na osude pacienta v terminálnom štádiu. Táto rola vyžaduje maximum ľudskej 

zrelosti jak z hľadiska charakterového a mravného ale aj intelektuálneho, psychologického 

a duchovného.  

Sestra v koordinácii s ďalšími členmi zdravotníckeho tímu svojou činnosťou a konkrétnymi 

intervenciami praktizuje stratégie smerované k naplneniu komplexnej ošetrovateľskej 

starostlivosti (Raková, 2013). V spolupráci so sociálnym pracovníkom vie zabezpečiť 

opätovné správne fungovanie rodiny, obzvlášť individuálnu starostlivosť, ktorú si vyžadujú 

rodiny so školopovinnými deťmi. Školopovinné dieťa môže stratiť schopnosť koncentrácie sa 

na školu, prípadne upadnúť do dlhotrvajúcej depresie. Ak sestra zistí, že rodina pacienta javí 

známky vyčerpania a nezvláda situáciu, odporučí, prípadne sprostredkuje opatrovateľskú a 

ošetrovateľskú  službu, prípadne služby ADOS- u. 

Pozornosť a prepojenie starostlivosti zamerané na  rodinu zomierajúceho pacienta vychádza z 

definície paliatívnej starostlivosti WHO 2002,  ako prístupu, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu 

života pacientov a ich rodín. Cieľom sestry a jej  ošetrovateľských aktivít vo vzťahu k rodine, 

je pomôcť rodine adaptovať sa na novú situáciu a stotožniť sa s ňou. Sestra ako dôležitá 

zložka podporného systému aktívne načúva, povzbudzuje a vedie rozhovory s príbuznými 

(anamnestický, poradenský), sprostredkuje kontakt s duchovným, prípadne dobrovoľníkmi 

(Slamková, Pavelová, Poledníková, 2006). 

 

Záver  

Dlhodobá práca v prostredí ťažko chorých a zomierajúcich kladie vysoké nároky na 

psychiku ošetrujúceho personálu a  časom pôsobí  stresujúco. Ako dôsledok psychickej 

záťaže sa môže dostaviť telesná, psychická alebo mentálna únava, dyskomfort, pracovná 

nespokojnosť, poruchy prispôsobenia sa, abúzus alkoholu, liekov či drog. Tento stav môže 

vyústiť do nezáujmu o problémy chorého, čo vedie k strate pôvodnej motivácie a v konečnom 

dôsledku k - syndrómu vyhorenia. Zvláštny dôraz sa preto kladie na osobnú psychohygienu, 

schopnosť zvládať a riešiť záťažové situácie, poznať mechanizmy a stratégie copingu. Túto 

skutočnosť popisujú a upozorňujú okrem iných  aj  autorky (Bérešová, 2011; Dimunová, 

2015). Špecializovaná paliatívna starostlivosť od členov  tímu vyžaduje určité osobnostné 

predpoklady ako je:  motivácia k práci, profesionálny a ľudský prístup k pacientom, tímova 

spolupráca a vytváranie efektívnych komunikačných štruktúr; schopnosť pružne reagovať, 

samostatnosť v rozhodovaní; schopnosť preberať zodpovednosť a zaobchádzať s deľbou 
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práce v rámci kompetencií; psychická stabilita, praktizovanie duševnej hygieny ako prevencie 

syndrómu vyhorenia; schopnosť vyrovnávať sa s umieraním, smrťou a zármutkom, citlivo 

sprevádzať pozostalých; schopnosť empatie; tolerancia k vekovým, kultúrnym, náboženským 

a osobnostným diferenciáciám; aktívna účasť na pravidelných supervíziách, školeniach 

a vzdelávaní (Dolanová, Adamicová, 2013)     

Absencia kvalitného multidisciplinárneho tímu a efektívnej tímovej práce v hospicovej 

starostlivosti je nepredstaviteľná. Tím a tímová práca sú pre všetky typy hospicových 

zariadení kľúčové. Tímová práca je kolektívnym úsilím všetkých, ktorí sa starajú o pacienta. 

Starostlivosť o pacienta nepatrí len jednej profesii, zodpovední sú všetci tí, ktorí sa o neho 

starajú. Harmonické rodinné zázemie a kľudná pracovná atmosféra spĺňajú predpoklady 

zvládať vykonávať túto prácu dobrovoľne, nezištne a s radosťou. Pokiaľ my vytvoríme 

dôstojné podmienky tím, ktorí zo života odchádzajú dnes, máme nádej, že sa takýchto 

podmienok dočkáme aj my zajtra. 
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VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI 

BEZPEČNOSTI PACIENTA V KONTEXTE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ  

 

HEALTH PROFESSIONALS EDUCATION IN THE FIELD OF PATIENT SAFETY IN 

THE CONTEXT OF EU 

 

Gabriela Štefková 

Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v  Košiciach  

 

Abstrakt  

Úvod: Vzdelávanie sestier sa zameriava na získavanie vedomostí, prístupov a zručností, ktoré 

sú potrebné na podporu zmien v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predtým, ako 

sú sestry zapojené do poskytovania zdravotnej starostlivosti, absolvujú pregraduálne a 

postgraduálne vzdelávanie.  

Jadro: Obsah vzdelávania je v európskych krajinách porovnateľný. Svetová zdravotnícka 

organizácia vypracovala rámcové osnovy, ktoré sú základom pre vypracovanie jednotlivých 

vnútroštátnych učebných plánov. Rámcové osnovy kladú dôraz na bezpečnosť pacienta a na 

individuálne potreby v jednotlivých členských štátoch.  

Záver: Príspevok obsahuje prehľad zodpovednosti členských štátov za oblasť vzdelávania 

a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti pacienta.  

Kľúčové slová: bezpečnosť pacienta, ošetrovateľské vzdelávanie, pregraduálne vzdelávanie, 

SZO 

 

Abstract 

Introduction: Nursing education focuses on acquiring knowledge, approaches, and skills that 

are needed to support behavioral changes to provide health care. Before the nurses can be 

involved in the provision of health care, they have gradual and postgraduate education. As 

regards patient safety content, basic education in European countries is partly comparable. 

The World Health Organization has developed a framework for patient safety. The framework 

curriculum focuses on patient safety and individual needs of education of European countries. 

Conclusion: The contribution contains overview responsibility EU for the context of 

education and/or training in patient safety. 

Key words: nursing education, patient safety, pregradual education, WHO 
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Úvod 

Vzdelávanie a odborná príprava sestier prebieha v jednotlivých členských krajinách 

podľa odporúčaní Rámcových osnov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Rámcové 

osnovy WHO sú základom pre vypracovanie jednotlivých vnútroštátnych učebných plánov 

v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov (Kľúčové 

zistenia..., 2014). Vzdelávanie v oblasti ošetrovateľstva prechádza postupnými zmenami, 

nakoľko sa musí prispôsobiť požiadavkám a tlakom z vonkajšieho prostredia. V súčasnosti 

vzdelávanie sestier prebieha v súlade s obsahom vzdelávania a potrebami ošetrovateľskej 

praxe v kontexte Smernice 2013/55 EU(A - H) a EFN Rámca kompetencií (EFN, 2015).  

Pregraduálne vzdelávanie sestier v členských štátoch EÚ sa organizuje na celoštátnej  a 

miestnej úrovni. Na celoštátnej úrovni preberajú zodpovednosť za vzdelávanie v oblasti 

bezpečnosti pacienta: ministerstvá zdravotníctva a školstva, univerzity, vysoké zdravotnícke 

školy, štátne inštitúty, profesijné organizácie, národné agentúry pre kvalitu a bezpečnosť 

pacienta, vnútroštátne akreditačné orgány, národné regulačné orgány, vedecké zdravotnícke 

organizácie a združenia a spoločnosti a združenia zdravotných sestier, ako aj konzultantské 

organizácie. Na miestnej úrovni je odborná príprava v kompetencii so systémami vzdelávania 

v nemocniciach a iných organizáciách zdravotnej starostlivosti a inštitúciách, ktoré sú 

súčasťou ich vnútornej organizácie (Kľúčové zistenia...,2014).  

Aktívny záujem a tvorivý prístup v procese vzdelávania sestier sa očakáva aj zavádzaním 

moderných postupov, ktoré preferujú inovatívnejšie štýly nadobúdania poznatkov (Kilíková, 

2017). Vzdelávanie sestier prebieha aj prostredníctvom e-learnigových kurzov z rôznych 

portálov, ktoré umožňujú efektívnym spôsobom získavanie kreditov v rámci sústavného 

vzdelávania (Štefková, Parová, 2018).  

Prezentovaný príspevok upriamuje pozornosť na zodpovednosť členských štátov v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy zameranú na oblasť bezpečnosti pacienta. 

 

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti pacienta v členských štátoch EÚ 

Zodpovednosť členských štátov za pregraduálnu odbornú prípravu a rozvíjanie znalosti 

budúcich sestier v oblasti bezpečnosti pacienta začína ihneď na začiatku ich vzdelávacieho 

programu. Študenti sú pripravení praktikovať vedomostí a znalostí v súlade s bezpečím 

pacienta, akonáhle vstupujú do nemocnice, ambulancie alebo do domáceho prostredia 

pacienta. Avšak viaceré štúdie potvrdzujú, že nízka odborná spôsobilosť v súvislosti s 

úrovňou vzdelania u sestier vedie k zvýšenej úmrtnosti u pacientov liečených v nemocniciach 

(Gardulf et al., 2016; Aiken et al., 2014). Z tohto dôvodu WHO pripravila 11 tém do 
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učebných osnov v pregraduálnom  a postgraduálnom stupni vzdelávania (Kľúčové 

zistenia...,2014). Oblasť jednotlivých tém je zameraná na: bezpečnosť pacienta, uplatňovanie 

ľudských faktorov, pochopenie systémov a vplyv komplexnosti na starostlivosť o pacienta, 

kolektívnosť, pochopenie a riadenie klinického rizika, prevencia chýb, zlepšovania kvality 

starostlivosti, zapojenie pacientov a neformálnych opatrovateľov, prevencia a kontrola 

infekcií, bezpečnosť pacienta a invazívne postupy. Tabuľka 1 prezentuje zodpovednosť 

členských štátov za rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti pacienta. 

Medzinárodné vzdelávanie je považované za jednu z kľúčových komponentov pre 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov z dôvodu zabezpečenia potrebnými kompetenciami 

na celom svete. Budúci absolventi sú vybavení kompetenciami potrebnými na riešenie 

zdravotných potrieb, sú schopní  zdieľať zručnosti a vedomosti medzi zdravotníckymi 

pracovníkmi, dokážu lepšie pochopiť spoločné hodnoty a rešpektovanie úloh iných 

zdravotníckych pracovníkov (Štefková, Zamboriová, 2016). 

Medzinárodný prístup k vzdelávaniu v oblasti bezpečia pacienta zaisťuje rozvíňanie 

spôsobilosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy po celom svete. Do pedagogického 

vzdelávacieho procesu sa môžu zapojiť aj lekári, klinickí a neklinickí pedagógovia, manažéri 

zdravotníctva. Takýto pedagogickí tím vytvára kolektívnu skúsenosť, ktorá je nutná pre 

komplexnosť pregraduálneho ošetrovateľského programu. Evaluácia je dôležitou súčasťou 

stratégie pre realizáciu vzdelávacieho programu v oblasti bezpečnosti pacienta v každej 

inštitúcii, nemocnici, vo výučbe (Přiručka k osnově..., 2011).  

V roku 2014 sa uskutočnil online prieskum európskych študentov medicíny, zubného 

lekárstva, farmácie, ošetrovateľstva, fyzioterapie zameraný na vzdelávanie. Takmer z 1500 

študentov je 15% spokojných zo súčasnou úrovňou medzinárodného vzdelávania (Gibs, et al., 

2015).  

V súčasnosti sa  ponúka aj možnosť vzdelávania v oblasti bezpečia pacienta virtuálnymi  

inštitúciami ako aj implementáciou európskych projektov do odborného vzdelávania. 

Predmetom na zaradenie do učebných plánov v oblasti bezpečia pacientov sú aj sťažnosti 

pacientov a spôsoby ich riešenia. Vychádzame z toho, že pacienti sú konečnými príjemcami 

výhod plynúcich z odbornej prípravy. Dimunová (2017) poukazuje  na to, že pacienti sa 

v súčasnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou pregraduálneho vzdelávania sestier, a preto je tu 

príležitosť pre zapojenie pacientov do tvorby učebných plánov a do vzdelávania ako aj pre   

zaradenie 12 témy do rámcových osnov venovanej  bezpečnosti pacienta. 
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Tab. 1 Zodpovednosť členských štátov za pregraduálnu a  postgraduálnu odbornú prípravu 

Členské 

štáty 

Zodpovednosť v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy  

Vnútroštátna 

regulácia 

programov                       

v oblasti 

bezpečnosti 

pacienta 

Povinné 

vzdelávanie                  

a odborná 

príprava                        

v oblasti 

bezpečnosti 

Rakúsko 

Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo 

školstva, územné jednotky, napr. 

regióny, vedecké zdravotnícke 

organizácie, organizácie zdravotnej 

starostlivosti, univerzity.  

ÁNO  ÁNO  

Belgicko 

Federálna (národná) vláda, rôzne 

programy na univerzitách a v 

inštitúciách vysokoškolského 

vzdelávania (ošetrovateľská starostlivosť 

atď.) organizujú a riadia regióny/obce 

 

 

 

NIE 
 

 
NIE 

Bulharsko 

Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo 

školstva a na miestnej úrovni organizácie 

zdravotnej starostlivosti 

 NIE 
 

 

 

NIE 

 

Chorvátsko 

Ministerstvo vedy, školstva a športu, 

vedecké zdravotnícke organizácie 

(odborná príprava pre zdravotníckych 

pracovníkov), organizácie zdravotnej 

starostlivosti a komory lekárov, 

zdravotných sestier a pôrodných 

asistentiek 

 NIE 
 

 
NIE 

Cyprus 

Ministerstvo školstva, za vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov a riadiacich 

pracovníkov v zdravotníctve 

ministerstvo zdravotníctva, ako aj 

vedecké organizácie a profesijné 

združenia zdravotníckych pracovníkov a 

regulačné orgány 

 NIE  NIE 

Dánsko 

Univerzity a lekárske fakulty, odborná 

príprava zdravotníckych pracovníkov je 

zodpovednosťou národného úradu pre 

zdravotníctvo, regiónov a organizácií 

zdravotnej starostlivosti.  

 
 

NIE 

 

ÁNO 

 

 

Fínsko 

Ministerstvo školstva, za sústavné 

odborné vzdelávanie sú zodpovedné 

územné jednotky, napr. regióny, ako aj 

vedecké zdravotnícke organizácie 

 NIE   

Francúzsko 
Ministerstvo pre vysokoškolské 

vzdelávanie, ministerstvo zdravotníctva 

 

ÁNO 

 

 ÁNO  

Nemecko Ministerstvo zdravotníctva 

 

ÁNO 

 

 ÁNO  

Maďarsko 

Ministerstvo pre ľudské zdroje (má 

vyčleneného štátneho tajomníka pre 

vysokoškolské vzdelávanie 

zodpovedného za vysokoškolských 

študentov a štátneho tajomníka pre 

 NIE 
 

 

 

NIE 
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zdravotnú starostlivosť zodpovedného za 

odbornú prípravu zdravotníckych 

pracovníkov a riadiacich pracovníkov v 

zdravotníctve) 

Taliansko Ministerstvo školstva a univerzity     NIE 
 

  

 

NIE 

 

Lotyšsko 

Ministerstvo zdravotníctva a 

ministerstvo školstva. Za proces 

vysokoškolského vzdelávania a odbornej 

prípravy sú zodpovedné univerzity 

     NIE 
 

 
NIE 

Nórsko Ministerstvo školstva a výskumu 
 

 
    NIE 

 

 
NIE  

Poľsko 

Ministerstvo zdravotníctva, za 

vysokoškolské programy sú zodpovedné 

Univerzity 

 NIE 
 

 
NIE 

Rumunsko 

Ministerstvo školstva je zodpovedné za 

vysokoškolských študentov, za 

zdravotníckych pracovníkov a riadiacich 

pracovníkov v zdravotníctve nesú 

zodpovednosť Ministerstvo 

zdravotníctva a vedecké zdravotnícke 

organizácie 

 NIE 
 

 
NIE 

Španielsko 

Ministerstvo školstva. Ministerstvo 

zdravotníctva (v niektorých aspektoch) a 

regióny sú zodpovedné za sústavnú 

odbornú prípravu zdravotníckych 

pracovníkov 

 

 

 

 

 

NIE 
 

 
NIE 

Slovensko  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu. Za vysokoškolské vzdelávanie v 

oblasti bezpečnosti pacienta je 

zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva 

ÁNO  ÁNO  

Zdroj: (Kľúčové zistenia..., 2014, s. 8-13) 

 

Záver 

Súčasné vysokoškolské vzdelávanie udáva komplexný pohľad na ošetrovateľské 

vzdelávanie inováciou kurikul odborného vzdelávania. Vnútroštátna regulácia programov 

v oblasti bezpečnosti pacienta je v kompetencii členských štátov a prebieha v súlade v znení 

Smerníc EU. Avšak z dôvodu existujúcich dôkazov o vplyve vzdelania na bezpečnosť 

pacienta je tu príležitosť k hodnoteniu pregraudálneho vzdelávania v globálnom kontexte.   
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Abstrakt 

Úvod: Morálna zodpovednosť je chápaná ako nevyhnutný bioetický princíp v každom 

zdravotníckom systéme. Etické aspekty v racionálnej farmakoterapii sú významnou súčasťou 

rozhodovacieho procesu.  

Jadro: Bioetika antibiotickej farmakoterapie má individuálny aj sociálno ekonomické 

dôsledky. Pre spoločnosť sú dôležité opatrenia na zníženie bakteriálnej rezistencie na 

antibiotiká. V tomto má zásadnú úlohu antibiotický stewardship. V celoeurópskom kontexte 

bola prijatá legislatíva na zníženie výskytu ohrozujúcich rezistentných infekcií.  

Záver: Strategickým cieľom zdravotníckej politiky Európskej únie je zvýšenie bezpečnosti 

pacientov. 

Kľúčové slová: antibiotiká, bioetika, bezpečnosť pacienta, Európska únia, rezistencia 

 

Abstract 

Background: Moral responsibility is an essential bioethical principle in every health care 

system. Ethical aspects in rational pharmacotherapy are an relevant part of the decision-

making process.  

Core: The bioethics of antibiotic pharmacotherapy has individual and socioeconomical 

conclusions. Arrangements of decrease of bacterial resistance are important for society. 

Antibiotic stewardship has an crucial role in that reducing. European Union recommendations 

have been made to reduce the incidence of threatening resistant infections.  

Conclusion: The strategic goal of the European Union's health policy is increase of patient's 

safety. 

Keywords: antibiotics, bioethics, European Union, patient safety, resistance 
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Úvod 

Koncepcia morálnej zodpovednosti v zdravotníckej činnosti je všeobecne uznávaná 

bez obmedzení časových a geografických. Morálna zodpovednosť s rešpektovaním etickej 

autonómie rozhodovania je chápaná ako dôležitý bioetický princíp bez rozdielu v každom 

zdravotníckom systéme. 

Bioetika ako odbor skúma princípy, ktoré usmerňujú rozhodovanie a konanie ľudí v 

zdravotníckej praxi. Termín bioetika sémanticky pochádza z gréckych základov bios – život a 

éthos – mrav. Z pohľadu jednotlivých disciplín  bioetiky sa všeobecná bioetika zaoberá 

teóriou etiky pre  oblasť  medicíny, t. j. hodnotami a princípmi poskytovania zdravotníckej 

starostlivosti. Špeciálna bioetika sa zaoberá analýzou významných špecifických problémov 

v  konkrétnej biologickej a medicínskej  oblasti. Aplikácia bioetiky v praxi poskytuje nástroje 

pre definovanie príslušného klinického modelu mravného rozhodovania. Klinická bioetika 

rozoberá konkrétne prístupy v klinickej praxi, hľadá riešenia, ktoré sú rešpektované 

a použiteľné v konkrétnych prípadoch na základe lege artis postupov. V súčasnosti je 

akceptovanou metódou pre dodržanie lege artis postupu v medicínskej praxi rozhodovanie 

založené na zásadách medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Base Medicine - EBM).  

 

Bioetika vo vzťahu k farmakoterapii 

Etické aspekty v racionálnej farmakoterapii sú významnou súčasťou rozhodovacieho procesu 

v súvislosti s poznatkami o očakávanom efekte danej liečby v komparácii s možnosťami 

výskytu vedľajších účinkov včítane rizika výskytu síce zriedkavých, ale závažných 

nežiadúcich následkov. Podmienkou prijatia určitého komplexného  modelu antibiotickej 

liečby je postup v súlade s požiadavkami lege artis . V prípade antibiotickej liečby ide o súlad 

odborného medicínskeho postup v  klinickej praxi v súlade s etickým postupom. Uvedenú 

syntézu označujeme ako medicínu založenú na „žitej etike“. Cieľom  modelu je racionálna 

aplikácia výsledkov výskumu, diagnostických a liečebných záverov v zdravotníckom a 

celospoločenskom kontexte (Kuře a kol., 2012). 

Bioetická aplikácia pre farmakoterapeutickú stratégiu v rámci všeobecnej bioetiky ako 

zásadné hodnotové kritérium uvádza kvalitu zdravia  jednotlivca a spoločenské zdravie, kde je 

výsledok použitia liečiva hodnotený z hľadiska prospešnosti pre pacienta, ale  aj z pohľadu 

celospoločenského.  

Bioetickým cieľom antibiotickej (ATB) liečby je z hľadiska jednotlivca dosiahnuť vyliečenie 

pacienta, z celospoločenského pohľadu je prioritou prevencia nárastu rezistencie 

mikroorganizmov a s tým súvisiaca ekonomická efektivita ATB terapie. V rámci týchto 
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princípov je potrebné akcentovať zodpovednosť, preventívnu opatrnosť a prospešnosť pre 

jednotlivca aj spoločnosť. 

V kontradikcii k účinnosti antibiotík na konkrétne mikrobiálne kmene je rozvoj rezistencie na 

antibiotiká v dôsledku vývojovej reakcie mikroorganizmov na zmenené podmienky 

prostredia. Antibiotická rezistencia spôsobuje významné zvýšenie mortality, morbidity i 

nákladov   na zdravotnú starostlivosť a ohrozuje tak bezpečie jednotlivých pacientov 

i finančnú udržateľnosť zdravotného systému (Správa EK, 2012). 

Príčinou vzostupu antibiotickej rezistencie je časté nadužívanie a nesprávne používanie ATB 

v humánnej  aj veterinárnej medicíne. Nemožno opomenúť ani extenzívne používanie 

antibiotík v poľnohospodárskej živočíšnej výrobe s následným zavzatím do potravinového 

reťazca, ktoré je v zdravotníctve zatiaľ málo brané do úvah (Duckenfield, 2013). 

V zdravotníctve však môžeme efektívne ovplyvniť podmienky  v oblasti prevencie a kontroly 

infekcií, ktoré uľahčujú šírenie rezistentných mikróbov v zdravotníckych zariadeniach  i 

v bežnej populácii. Konkrétnou metódou aplikácie klinickej bioetiky antibiotickej terapie je 

ATB stewardship. ATB stewardship (správcovstvo antibiotík) je koordinovaný komplexný 

program v rámci antibiotickej liečby, ktorý optimalizuje adekvátne použitie ATB, umožňuje 

dosiahnutie optimálneho klinického výsledku ATB liečby.  Zahŕňa v sebe správny výber  

použitého ATB režimu, použitej adekvátnej liečebnej dávky a potrebnej dĺžky liečby.  ATB 

stewardship minimalizuje nežiadúcu farmakotoxicitu a iné vedľajšie efekty, znižuje cenu 

zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku efektívne znižuje nárast ATB rezistencie. 

ATB stewardship v procese nemocničnej liečby ATB, pozostáva z viacerých stupňov. Je 

založený na multidisciplinárnej spolupráci  klinika s klinickým mikrobiológom,  klinickým 

farmakológom a zdravotnou sestrou. Ďalšie dôležité kroky sú  dohľad nad užívaním ATB, 

aktívne  hlásenie pozitívnych klinicky závažných mikrobiologických nálezov a pravidelné 

prehľady rezistencie každých 6 mesiacov.   

 

Kompetencie sestier v ATB stewardshipe      

Nakoľko sú sestry  každodenne v najtesnejšom kontakte s konkrétnym pacientom, ich úloha 

v ATB stewardshipe je nezastupiteľná. Najbežnejšou formou spolupráce  sú 

denné  multidisciplinárne  vizity s účasťou sestier, čo prispieva k lepšiemu porozumeniu a 

hlbšej informovanosti celého kolektívu o postupe ATB liečby.  Prínosom  sestry v aplikácii 

ATB je sekundárna kontrola podávania ATB, včítane správneho dávkovania a formy 

podávania. Nezastupiteľná úloha sestry je v promptnom získaní spätnej väzby v prípade 



100 

 

vedľajších nežiaducich účinkov. Výsledkom ATB stewardshipu je multidisciplinárny 

algoritmus diagnostiky, prevencie a liečby pre jednotlivé pracoviská (Adámková, 2015). 

 

Znižovanie mikrobiálnej rezistencie na antibiotiká 

Viac ako 60 % nozokomiálnych nákaz je pritom prenesených rukami, z čoho vyplýva 

dôležitosť prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz. K prenosu najmä MRSA kmeňov 

dochádza takmer výlučne kontaminovanými rukami. Zásadným prínosom sestry v znižovaní 

ATB rezistencie je dodržiavanie hygienického režimu na vysokej úrovni  v súlade 

s aktuálnymi lege artis postupmi. 

V Správe Európskej komisie pre Radu Európy COM/2012/0658 final sa konštatuje, že 

viaceré štáty nemajú prijatý legislatívny rámec riešiaci definovanie hygienických štandardov 

v oblasti znižovania antibiotickej rezistencie (Správa EK, 2012). V nadväznosti na túto správu 

bola vydaná vyhláška MZ SR č. 192/2015 Z.z. ako novelizácia vyhlášky MZ SR č. 553/2007 

Z.z.. Pôvodné znenie vyhlášky totiž nezohľadňovalo najnovšie poznatky a odporúčania 

(včítane hygieny rúk) a žiadnym legislatívnym predpisom predtým neboli určené konkrétne 

zásady a postupy rôznych aspektov hygieny rúk. Uvedená vyhláška vychádza z aktuálnych  

poznatkov EBM medicíny a stanovuje presné postupy v hygiene rúk. Konkrétne pre umývanie 

mydlom a vodou, pre alkoholovú dezinfekciu a kombinovanú dezinfekciu oboma spôsobmi.  

Umývanie rúk mydlom  a vodou slúži na mechanické odstránenie viditeľného znečistenia 

rúk organických a anorganických nečistôt. Vyhláška stanovuje štyri presné indikácie: príchod 

na pracovisko, viditeľné znečistenie rúk špinou, krvou alebo inými telesnými tekutinami, 

súčasť osobnej hygieny pred jedlom, po použití toalety, možná kontaminácia rúk 

mikroorganizmami tvoriacimi spóry. Požiadavka na utretie rúk po umytí – jednorazové 

papierové utierky v uzatvorenom zásobníku. Tieto indikácie odstraňujú zbytočne časté 

umývanie rúk, ktoré poškodzuje pokožku ako prirodzenú bariéru pred vstupom infekcie. 

Dezinfekcia rúk alkoholovým dezinfekčným roztokom bez umývania je indikovaná 

prakticky vo všetkých ostatných situáciách okrem vyššie uvedených. Predovšetkým: pred a po 

vyšetrení pacienta, po zvlečení jednorazových sterilných alebo ochranných rukavíc, v 

priebehu vyšetrovania/ošetrovania jedného pacienta, ak sa postupuje od kontaminovanej časti 

tela k čistej. Expozičný čas prostriedku má byť do spontánneho vyschnutia – minimálne 30 s. 

Po aplikácii ruky neoplachovať vodou, neutierať, nechať voľne vyschnúť. Podmienky pre 

zvýšenie používania je dostupnosť a rozmiestnenie dezinfekčných dávkovačov na 

exponovaných miestach, ideálne priamo na izbe pacienta  prípadne na chodbe pred dverami. 
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Kombinovaná dezinfekcia rúk (umývanie vodou + alkoholová dezinfekcia) 

V bežnej hygiene rúk sa používa v jedinej indikácii, a to pri kontakte so sporulujúcimi 

mikroorganizmami. Cieľ: odstránenie spór mikroorganizmov. Indikácie: pri dokázanej alebo 

možnej kontaminácii rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry (napr. klostrídiové infekcie).  

Požiadavky správnej aplikácie:   Po zvlečení jednorazových ochranných rukavíc sa vykoná 

hygienická alkoholová dezinfekcia rúk a následne umývanie rúk mydlom a vodou na 

odstránenie perzistujúcich spórov. Treba upozorniť, že v tejto časti sa nepojednáva 

o chirurgickej dezinfekcii rúk pred operáciou, ktorá je náplňou samostatnej kapitoly. 

 

Diskusia 

Legislatívno etické otázky zdravotníctva sú jednou z významných priorít Európskej únie a sú 

explicitne formulované v dokumentoch Európskej komisie (EK) a Rady Európy (RE). 

V uznesení Európskeho parlamentu  (EP)  o Bezpečnosti pacienta 2013/2022(INI), ktoré bolo 

prijaté na základe správy EK sa konštatuje: 

 podľa odhadov medzinárodných štúdií 13 až 16% nemocničných nákladov (alebo každé 

siedme euro) vzniká v dôsledku nežiaducich udalostí spojených so zdravotnou 

starostlivosťou, 

 podľa odhadov je 30 až 40% nežiaducich udalostí zjavne zapríčinených systémovými 

faktormi, a preto sa im dá vyhnúť, 

 infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou patria k najčastejším a najfatálnejším 

príčinám neúmyselnej ujmy postihujúcich pacientov, 

 infekcia spojená so zdravotnou starostlivosťou postihujúca priemerne 5% 

hospitalizovaných pacientov predstavuje v krajinách Európskej únie veľký problém 

verejného zdravia s odhadom nákladov viac než 5,5 miliardy EUR ročne v rámci celej EÚ, 

 celkový počet pacientov, ktorí v období 2011 – 2012 pri pobyte na jednotke intenzívnej 

starostlivosti v EÚ získali minimálne jednu infekciu spojenú so zdravotnou starostlivosťou, 

sa odhaduje na 3,2 milióna. Tieto infekcie sú v EÚ priamou príčinou úmrtia 37 000 osôb,  

 20 až 30% týchto infekcií možno predísť pomocou intenzívnych hygienických a 

kontrolných programov, 

 na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami každý rok v EÚ zomrie najmenej 25 000 

ľudí, 

 rezistencia voči antibiotikám, ktoré sa bežne používajú na liečbu infekcií je v niekoľkých 

členských štátoch 25% alebo viac, 
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 najnovšie štúdie naznačujú, že antimikrobiálna rezistencia v nemocniciach sa v EÚ v 

posledných rokoch aj napriek niekoľkým výnimkám celkovo zvýšila, 

 jednou z hlavných príčin šírenia antimikrobiálnej rezistencie v nemocniciach je 

nedostatočná zhoda s všeobecne uznávanými postupmi prevencie a kontroly infekcií 

(Uznesenie EP, 2013). 

 

Monitoring rezistencie na nadnárodnej úrovni 

Medzinárodná štúdia EARS Net  2011 – 2013 vypracovaná European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) konštatovala celoeurópsky vzostup rezistencie kritických 

bakteriálnych kmeňov (EARS Net, 2013). Na Slovensku bol zaznamenaný nasledovný výskyt 

rezistencie u bakteriálnych kmeňov (tab. 1): 

 

Tab. 1 Výskyt rezistencie vybraných bakteriálnych kmeňov v Slovenskej republike 

 ATB % rezistencie 

E. coli na chinolony, 3 gen. cefalosporíny 

a aminoglykozidy 

17,2% 

 

Pseudomonas aeruginosa karbapenémy 41,5% 

Pseudomonas aeruginosa ceftazidim 30,9%, 

Pseudomonas aeruginosa chinolony 53,1% 

Klebsiella pneumoniae na chinolony, 3 gen. cefalosporíny 

a aminoglykozidy 

57,9% 

 

 

Tieto hodnoty v uvedených kategóriách zaradili Slovenskú republiku na nelichotivé posledné 

tri priečky medzi členskými štátmi EÚ.  

Strategickým cieľom zdravotníckej politiky EÚ je zvýšenie bezpečnosti pacienta. Medzi 

inými sa preto v predmetnom uznesení EP odporúča zabezpečiť primeranú odbornú prípravu 

lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v oblasti hygieny, v nemocniciach najmä čo sa 

týka uplatňovania zoznamu WHO pre chirurgickú bezpečnosť; týmto by sa obmedzil vplyv 

lekárskych omylov (vrátane rizika infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou). Taktiež 

vyzýva Európsku komisiu a ECDC, aby vypracovali zásady pre zdravotníckych pracovníkov, 

pacientov a ich rodiny na účinné umývanie rúk a sušenie a na podporu takých metód utierania 

rúk, ktoré neuľahčujú mikrobiálnu krížovú kontamináciu šírením vzduchom či aerosolizáciou. 

Etické rozmery farmakoterapie 

Morálne princípy sú dôležité pri rozhodovaní o aplikácii antibiotickej liečby s rutinným 

posúdením očakávaného prínosu a potenciálneho rizika nežiadúcich následkov 
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farmakoterapie. Uvážlivé používanie antibiotík a účinná kontrola infekcií vedie k zlepšeniu 

kvality zdravotnej starostlivosti a k zvýšeniu bezpečnosti pacientov pri súčasnej úspore 

nákladov. 

Podľa štúdie Mumforda a spol. analyzujúcej publikovanú literatúru dodržiavanie etických 

kritérií zvyšuje efektivitu farmakologickej liečby napr. hypertenznej choroby (Mumford, 

1982). Podľa záverov Rosta a spol. dokonca aj zlepšenie len v parciálnej oblasti komunikácie 

pacienta a lekára vedie k dokázateľne  lepšiemu výsledku z hľadiska fyzických obmedzení 

a metabolickej kontroly v ambulantnej liečbe diabetikov (Rost, 1991). 

Etické pozadie majú všetky vertikálne aj horizontálne vzťahy medzi jednotlivými hlavnými 

subjektami v zdravotníctve, menovite vzájomné interakcie vzťahov medzi pacientmi, 

zdravotníkmi, zdravotníckymi organizáciami a farmaceutickými firmami. Uvedené vzťahy 

môžu v realite oscilovať od vzájomnej symbiózy až k skrytému či otvorenému konfliktu 

záujmov. 

  

Záver 

Bioetickým cieľom racionálnej farmakoterapie je dosiahnuť maximálny profit 

s minimálnym rizikom. V prípade antibiotickej liečby je zo spoločenského strategického 

hľadiska rozhodujúce znížiť rozvoj rezistencie baktérií na ATB. Kvalita hygienického režimu 

v zdravotníckom zariadení znižujúca výskyt nozokomiálnych infekcií a rozvoj ATB 

rezistencie je prínosom  pre široký okruh pacientov, personálu ako aj celú spoločnosť, v čom 

najvyšší cost benefit má dôsledná hygiena rúk. Je významné, že tieto opatrenia majú svoj 

legislatívny regionálny aj celoeurópsky rámec, čo právne zaväzuje jednotlivcov, ale aj štátne 

orgány a zdravotnícke zariadenia. 
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Abstrakt 

Úvod: Príspevok konkretizuje postavenie ošetrovateľstva v  torakochirurgiiii. 

Videotorakoskópia je charakterizovaná ako najčastejší torakochirurgický výkon v diagnostike 

a liečbe pacienta v rámci predstavovaného odboru.  

Jadro: Zameriavame sa na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta 

v predoperačnom a pooperačnom období po operáciách hrudníka. Poukazujeme na dôležitosť 

štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v klinickej praxi ako základnej a merateľnej normy 

pre vysoko kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť.   

Záver: V procese diagnostiky, liečby a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v hrudníkovej 

chirurgii je dôležitá multidisciplinárna spolupráca, kde má sestra významnú úlohu, najmä  

v role poskytovateľky ošetrovateľskej starostlivosti a edukátorky.     

Kľúčové slová: ošetrovateľská starostlivosť, torakochirurgia, torakochirurgický výkon 

štandard          

  

Abstract 

Background: In the introduction, the author focused on the role and position of nursing 

nurses in thoracosurgery. They characterize videotoracoscopy as the most common 

thoracosurgical performance in the diagnosis and treatment of the patient.  

Core: It points to the specifics of nursing care in the preoperative and post-operative period 

after chest surgery, highlighting the importance of a standard in clinical practice as a basic 

and measurable standard of quality and effective of health care. 

Conclusion: In the process of diagnosing, treating and nursing care for a patient in chest 

surgery, multidisciplinary cooperation is important, where the nurse has an important role, 

particularly as a nursing care provider and educator. 

Key words: nursing care, torakochirurgia, torakosurgical performance, standard 
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Úvod 

Hrudníková chirurgia je samostatný chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou                        

a chirurgickou liečbou ochorení hrudníka vychádzajúc z vlastnej koncepcie. Jednotlivé 

liečebné, operačné a ošetrovateľské postupy sa od nepamäti vyvíjajú v  nadväznosti  na 

postupné zvyšovanie vedomostí, skúseností a v neposlednom rade tiež priamo úmerne stavu 

technického pokroku. V posledných desiatich rokoch sa u nás výrazne zmenila úloha 

ošetrovateľstva. Pojmy ako je kvalita, štandardy a audity ošetrovateľskej starostlivosti sú dnes 

bežne zahrnuté nielen do slovníka sestry, ale aj do každodennej klinickej praxe. Starostlivosť 

pred a po operačných výkonoch je individuálna podľa náročnosti a druhu operačného výkonu 

- možno ju označiť ako ošetrovateľskú starostlivosť v torakochirurgii (Bober a kol., 2007).     

 

Torakochirurgia - Hrudníková chirurgia   

Podľa Európskej asociácie kardiotorakálnej chirurgie,  hrudníková chirurgia zahŕňa teoretické 

znalosti, technické schopnosti a úsudok, ktoré sa vyžadujú k presnej diagnostike a riešeniu 

chirurgických ochorení hrudníka. Patria sem znalosti o chorobách pľúc, hrudníkovej steny, 

pleury, trachey, bronchov, mediastína, bránice a pažeráka. Vyžaduje znalosti z oblasti 

fyziológie, diagnostických zobrazovacích metód, vyšetrovania funkcie orgánov, invazívnych 

a semiinvazívnych vyšetrovacích postupov, predoperačného zhodnotenia, pooperačnej 

starostlivosti, intenzívnej (kritickej) starostlivosti, traumatológie, onkológie a transplantológie 

(Janík, Belák, Kudláč, 2005).   

Medzníkom vo vývoji hrudníkovej chirurgie bolo zavedenie videoendoskopických 

operačných postupov.   

Videotorakoskópia 

Miniinvazívne výkony v hrudníkovej chirurgii začali svoj rozvoj až po laparoskopickej 

chirurgii.  Odo začiatku deväťdesiatych rokov bola metóda užívaná prevažne ako 

diagnostická. Terapeutické výkony sa realizovali len ojedinele. Novú kvalitu priniesla 

náhrada klasického torakoskopu za torakoskop spojeným s videokamerou - videotorakoskopu. 

Takto získaný obraz sa premieta na monitor. Pozorovať obraz môže viac osôb súčasne. 

Tímová práca vystriedala možnosti jednotlivca a rozšírila liečebné využitie torakoskopie.  

Termín minimálna invazívna chirurgia, ako prvý použil v roku 1987 Wickham. Výkony 

prevádzané torakoskopicky boli v rámci tejto mini- invazívnej chirurgie rozšírené o výkony 

prevádzané z malej torakotómie za súčasnej kontroly operačného poľa z pohľadu 

videotorakoskopu (Pafko, 1998; Stolz, Pafko, 2010). Z operačných postupov aktuálne 

dominuje videotorakoskopia kvôli výhode menšej traumatizácie, ale aj ziskom prehľadu a 
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možnosti manipulácie prakticky v celej pleurálnej dutine (Bober a kol., 2007; Hamžík, Dzian, 

2007).   

Videotorakoskopické operácie  tzv. videotorakoskopie  sú operačné výkony pri ktorých sa 

malou punkčnou incíziou v medzirebrí zavádza do pleurálnej dutiny trokár pre optiku a z 

ďalších trokárových vstupov špeciálne endoskopické nástroje.   

Videoasistované hrudníkové operácie tzv. videoasistované torakoskopie sa odlišujú od 

videotorakoskopie tým, že sa pridáva malá torakotómia (5 – 10 cm), umožňujúca použitie 

konvenčných nástrojov a extrakciu resekátu. 

Pri väčšine operačných výkonoch na hrudníku sa zavádza hrudníkový drén. Indikáciou pre 

videotorakoskopie a videoasistovanej torakoskopie sú ochorenia pleury, pľúcne ochorenie 

difúzneho charakteru , mediastinálne tumory, spontánny pneumotorax pri jeho recidíve,  

poúrazový pneumotorax a hemotorax, poranenie ductus thoracicus s následným chylotoraxom, 

ochorenia chrbtice,  nádorové ochorenia.  

 

Drenážne systémy 

Cieľom hrudnej drenáže je odviesť alebo odsať patologicky nahromadený vzduch a tekutinu z 

pleurálnej dutiny a obnoviť v nej fyziologické tlakové pomery. Indikáciou k drenáži 

pleurálnej dutiny sú ochorenia ako je pneumotorax, fluidotorax, či operačné revízie cestou 

videotorakoskopie alebo torakotómie (Hytych, 2015). Drenážny systém musí byť bezpečný, 

efektívny, jednoduchý a cenovo dostupný. Existuje celá rada drenážnych systémov. 

Využívajú sa buď drenážne sety na jedno použitie, či resterilizovateľné sety. Drenážne sety na 

jedno použitie obvykle vystačia pri priemernom odpade po dobu asi 5 – 7 dní. Niektoré 

systémy majú možnosť výmeny zberných komôr (Čapov, 1998). Vodička a kol. (2015) 

definuje, že pre úspešnú hrudnú drenáž je dôležitá správna voľba miesta drenáže. 

Drenážne systémy resterilizovateľné pasívne  - samospádová drenáž pleurálnej dutiny 

podľa Bülaua patrí medzi najjednoduchšie typy drenáže, ale pritom veľmi účinné. Tento typ 

drenáže, ktorý popísal Bülaua v roku 1891 spočíva v napojení hrudníkového drénu na 

sklenenú nádobu, ktorá je sčasti naplnená antiseptickým roztokom. Hrudníkový drén je 

napojený na dlhšiu trubicu, ktorá je ponorená v tekutine. Ponor trubice vo fľaši sa má 

udržiavať 2 cm pod hladinou. Hĺbka ponoru v cm udáva negatívny tlak v pleurálnej dutine. 

Drenážny systém resterilizovateľné  aktívne  ide o aktívne sanie pozostáva z fľaše  

napojenej na aktívne membránové odsávanie s  regulovateľným podtlakom. Jednorazové 

drenážne systémy ako  Thora seal III, Aqua seal, a iné. Do tejto skupiny patria pomôcky na 

jednorazové použitie ako Heimlichova chlopňa a hrudníkové drenážne sety na jedno použitie. 
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Heimlichova chlopňa slúži k odvádzaniu vzduchu, či tekutiny z pleurálnej dutiny. Chlopňa je 

alternatívou jedno fľaškového drenážneho systému s vodným ventilom , je zlozená z 

priehľadnej plastikovej trubice s dvoma vývodmi. Vo vnútri trubice je uložená gumová 

chlopňa, ktorá dovoľuje len jednosmerný tok vzduchu. Chlopňa je napojená na koniec trubice 

smerujúcej k pacientovi. Drenážne systémy na jedno použitie sú síce ekonomicky náročnejšie, 

ale veľmi praktické ako klasické systémy. V klinickej praxi na našej klinike hrudníkovej 

chirurgie využívame - drenážne systémy resterilizovateľné pasívne a aktívne, a jednorazové 

drenážne systémy rôznych výrobcov. 

Komplikácie drenáže hrudníka  

Z možných komplikácií pri hrudníkovej drenáži prichádzajú do úvahy predovšetkým včasné 

a neskoré. Zo včasných komplikácii prichádzajú do úvahy krvácanie z poranených ciev 

(podkľúčkové cievy, medzirebrové cievy),  krvácanie z poranených parenchymatóznych 

orgánov (pečeň, slezina),  poranenie bránice,  poranenie čreva,  poranenie pľúcneho 

parenchýmu so vznikom vzduchovej netesnosti (air leak) rôznej intenzity. Ako neskoré 

komplikácie môžu sa vyskytnúť neúplné rozvinutie pľúc (ak sa pľúca nerozvíjajú, je potrebné 

zvýšiť podtlak, skontrolovať polohu drénu), pretrvávajúci kolaps pľúc (je následkom väčšej 

vzduchovej netesnosti), oklúzia drénu (upchatie drénu koagulom, je potrebná výmena drénu, 

drén nepreplachujeme), podkoţný emfyzém (príčinou je vzduchová netesnosť, kedy je 

nedostatočne odvádzaný vzduch drénom, alebo sa jedná o technickú závadu pri zavádzaní 

drénu, kedy jeden, či viacej bočných otvorov drénu sa nachádza mimo parietálnu pleuru. 

Doporučuje sa previesť výmena drénu (Stolza, Pafko, 2010; Smolíková, 2010; Hlinková, 

2015).  

 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po videotorakoskópii 

Ošetrovateľská starostlivosť v hrudníkovej chirurgii predstavuje významnú oblasť 

starostlivosti o pacienta. Je individuálna podľa náročnosti a druhu operačného výkonu, so 

svojimi špecifikami. Zameranie na predoperačnú a pooperačnú ošetrovateľskú starostlivosť, 

ako je základná a špeciálna, bezprostredná a následná. Jej kvalitu sčasti definujú 

ošetrovateľské štandardy, ktoré ako z definície vyplýva predstavujú dohodnutú profesijnú 

normu kvality a úrovne vykazovanej praxe v ošetrovateľstve. Pomáhajú zvýšeniu projektu 

kvality starostlivosti. Presne odpovedajú na otázky: Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako?  

Samotná kvalita ošetrovateľskej starostlivosti predstavuje žiadanú úroveň starostlivosti 

poskytovanú sestrou. Štandardy ošetrovateľskej starostlivosti sú normy pre poskytovanie 

kvalitnej, profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov. Štandardy sú jednotné 
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vzory, pravidlá a presné postupy, ktoré vymedzujú rozsah a náplň práce sestier, kompetencie 

a presné miesto v starostlivosti o pacienta (Farkašová a kol., 2009). Štandardy sú zamerané 

tak, aby presne vymedzovali základné kritériá k hodnoteniu efektivity a kvality pre 

poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, monitorovanie, hodnotenie a zvyšovanie odbornej 

úrovne. Vedú k uspokojovaniu biologických, psychických a sociálnych potrieb chorého 

človeka, preto sú štandardy prínosom pre sestru a pacienta (Červeňanová, 2012; Hulková, 

2016).  

Stolz (2010) uvádza, že starostlivosť o pacienta po operácii je spolu s adekvátnou predoperačnou 

prípravou a šetrným operačným výkonom neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o pacienta s 

cieľom o maximálnu elimináciu pooperačných komplikácií. Starostlivosť o pacienta po 

operačnom výkone akým je videoasistovaná torakoskopia  vyžaduje komplexnú štandardnú 

predoperačnú a  pooperačnú starostlivosť sestry a súčasne technické zručnosti sestry v 

súvislosti so starostlivosťou o zavedený hrudníkový drén. V nemalej miere je dôležitý aj 

aktívny prístup fyzioterapeuta v spolupráci sestry. Na základe toho sme vypracovali návrhy 

pre lokálne ošetrovateľské  štandardy zamerané na starostlivosť o pacienta pred a po 

videoasistovanej torakoskopii, ktoré využívame v dennodennej ošetrovateľskej praxi:  

1. Predoperačná ošetrovateľská starostlivosť. 

2. Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť po videoasistovanej torakoskopii.  

3. Napojenie hrudníkového drénu na drenážny odsávací systém podľa druhu. 

4. Dychová rehabilitácia po operáciách hrudníka.   

Uvedené ošetrovateľské štandardy považujeme za určitú normu a kritérium kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti. Vychádzajú zo základných ošetrovateľských štandardov 

predoperačnej a pooperačnej ošetrovateľskej starostlivosti so svojimi špecifikami, ktoré 

z o sebou prináša pre pacienta  operačný výkon na hrudníku - videoasistovaná  torakoskopia.  

Predoperačná  ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pred operačným výkonom – 

videotorakoskopiou – cieľom je pripraviť pacienta psychicky a fyzicky na výkon, zabezpečiť 

pacientovi komplexnú predoperačnú ošetrovateľskú starostlivosť. Zo špecifík možno 

definovať - funkčné vyšetrenie pľúc, KPPA – krátkodobé profylaktické podávanie antibiotík, 

tréning dýchania a edukácia už pred výkonom, prevencia tromboembolizmu (Bober a kol., 

2007).  

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po operačnom výkone -  videoasistovanej                                           

torakoskópii je pokračovaním predoperačnej prípravy (Bober a kol., 2007). Cieľom je 

každému hospitalizovanému chorému po  videoasistovanej torakoskópii zabezpečiť 

komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, obnoviť spontánne dýchanie, predchádzať 
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pooperačným komplikáciám, zmierňovať bolesť, dyskomfort a iné, je pokračovaním 

predoperačnej starostlivosti. Možno ju rozdeliť vo všeobecnosti na bezprostrednú a následnú 

ošetrovateľskú starostlivosť. Bezprostredná pooperačná starostlivosť o pacientov po 

videoendoskopických operáciách  začína  prekladom pacienta z operačnej sály  na JIS 

oddelenie a jeho vstupným posúdením zdravotného stavu. K prioritným špecifickým 

ošetrovateľským intervenciám zaraďujeme monitoring vitálnych funkcií, vrátane saturácie 

kyslíka, neurologického stavu, vyrovnanie vodnej a elektrolytovej nerovnováhy, starostlivosť 

o hrudný drenážny systém a minimalizáciu pooperačnej bolesti. Úlohou sestry je posúdiť stav 

vedomia, monitorovať  fyziologické  funkcie (TK, P, D, TT, saturáciu kyslíka) každých 15 

minút po dobu 2 hodín po operačnom výkone, podávať zvlhčený kyslík podľa ordinácie 

lekára cez kyslíkové okuliare, kyslíkovú masku, v prípade potreby asistuje pri napojení 

pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV), zabezpečiť vhodnú polohu, najvhodnejšia je 

semi-Fowlerova poloha, alebo vysoká Fowlerova poloha (tieto polohy dovoľujú maximálne 

rozpínanie hrudníka), zabezpečiť starostlivosť o hrudníkové drény (aktívne odsávanie, 

jednorazový drenážny systém). Starostlivosť o hrudníkový drén musí spĺňať nasledujúce 

požiadavky vzhľadom na to, že je rizikom samotného poškodenia pacienta: musí byť 

bezpečne fixovaný ku koži, aby sa predišlo nežiaducemu vysunutiu, spojky  drenážneho 

systému musia byť tesné, pre bezpečnosť tesnenia je možné ich prelepiť leukoplastom, ktorý 

zabráni ich rozpojeniu, nemal by  vytvárať žiadne slučky, pretože každý vzostupný úsek 

drénu zvyšuje odpor vnikajúceho vzduchu a tak opäť vznikajú pozitívne tlaky, ktoré sa 

sčítavajú a znižujú odsávaciu schopnosť. Pri indikácii aktívneho odsávania, je nutné udržiavať 

konštantný negatívny tlak, obvykle sa používa podtlak vo výške –10 cm (0,98 kPa)  až – 20 

cm (1,96 kPa).  

Súčasne sestra musí zabezpečiť odber a odoslanie biologického materiálu na ABR, KO, PT, 

APTT, ABR, biochémiu, kultivácie z operačnej rany, podávať parenterálnu výživu a krvné 

deriváty podľa ordinácie lekára, venovať pozornosť starostlivosti o sliznicu dutiny ústnej, 

monitorovať  intenzitu, stupeň, charakter bolesti , pravidelne podávať analgéziu podľa 

ordinácie (i.m., i.v., do epidurálného katétra), hlásiť každú zmenu o stave pacienta lekárovi 

(FF, vedomie, znížená saturácia kyslíka, krvácanie z operačnej rany, veľké straty krvi cez 

hrudníkový drén), zabezpečiť starostlivosť o venózny prístup a iné.  

Následná pooperačná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa monitorovanie  pacienta každú 

hodinu počas 24 hodín, sledovať účinok podávaných analgetík (nedostatočný účinok hlásiť 

lekárovi), starostlivosť o sliznicu dutiny ústnej vytieraním alebo vyplachovaním dutiny  ústnej 

(podľa stavu vedomia), monitorovať príjem a výdaj tekutín každých 6 hodín počas prvých 24 
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hodín po operácii, sledovať funkčnosť hrudníkového drénu a odsávacieho systému, v prípade 

potreby zabezpečiť pravidelné aseptické preväzy operačnej rany, monitorovať okolie 

operačnej rany, funkčnosť a uloženie hrudníkového drénu, pravidelne sledovať a 

zaznamenávať množstvo a obsah sekrétu z hrudného drénu, zabezpečiť kontrolné RTG 

hrudníka vyšetrenie u pacienta na lôžku, štandardne 2 hodiny po operácii, vykonávať v 

pravidelných intervaloch rehabilitáciu s pacientom zameranú na dychové cvičenia a nácvik 

aktívneho kašlania, poskytovať pomoc pri podsadzovaní v deň operácie, od druhého dňa 

mobilizácia podľa  druhu napojenia hrudníkového drénu,   poučiť pacienta o prerušení 

cvičenia  pri bolesti, pocitoch únavy alebo stavoch dušnosti, starostlivosť o vyprázdňovanie 

pacienta, zabezpečiť hygienickú starostlivosť, po 8 hod podávať pacientovi prvé tekutiny per 

os, prípadne zvracanie hlásiť lekárovi, zabezpečiť psychickú pohodu u pacienta, zabezpečiť 

laboratórne a diagnostické vyšetrenia -odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára, 

RTG hrudníka podľa ordinácie lekára, pripraviť pacienta na bronchoskopické vyšetrenie 

podľa ordinácie lekára, následná zmena odsávania hrudníkového drénu -  podľa operatéra 

odpája od aktívneho odsávania a napája sa pod vodnú hladinu, hrudníkový drén sa štandardne 

odstraňuje, ak je výdaj menej ako 100 ml/24 hodín otvor po odstránení HD prekryjeme 

vazelínovou zátkou a sterilným krytím, samo odstránenie musí byť primerane rýchle, aby 

nedošlo k vniknutiu vzduchu do pleurálnej dutiny (Fertaľová, Cibríková, Cuperová, 2017; 

Hlinková, Nemcová a kol., 2015; Smolíková, Máček, 2010; Kapounová, 2007).  

 

Záver                                                                                                                                            

Štandardy jasne odrážajú špecifické činnosti, ktoré sestry vykonávajú. Ich zavedením 

do praxe sa vytvára predpoklad, že ošetrovateľská starostlivosť sa bude aj naďalej zlepšovať, 

jej kvalita bude na úrovni najnovších vedeckých poznatkov, čo sa následne prejaví na 

spokojnosti pacientov.  
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Mária Zamboriová 

Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

 

Abstrakt 

Úvod: História slúži k pochopeniu aktuálneho stavu, situácie vo vednom odbore a zároveň 

slúži k identifikácii faktorov, ktoré mali v historickom kontexte vplyv na vývoj a môžu istým 

spôsobom modifikovať i súčasnosť. Neoddeliteľnou súčasťou dejín ošetrovateľstva sú tiež 

dejiny vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo.  

Jadro: Príspevok popisuje vznik a históriu Ústavu ošetrovateľstva na Lekárskej fakulte 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Približuje udalosti a osobnosti, ktoré sa 

spolupodieľali na založení pracoviska. Zameriava sa na pedagogickú a vedecko-výskumnú 

činnosť ústavu. Aktivity Ústavu ošetrovateľstva sú realizované na národnej a medzinárodnej 

úrovni.  

Záver: Smerovanie a vízie Ústavu ošetrovateľstva sú uvedené v záveroch príspevku. 

Kľučové slová: Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach, histórické medzníky, 

vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo 

 

Abstract 

Background: History helps to understand the state of the situation of any science and at the 

same time, it helps to identify factors that have a historical impact on development and can 

modify the present. An integral part of the history of nursing is also the history of nursing 

education. 

Core: The paper describes the origins and history of the Department of Nursing at the Faculty 

of Medicine of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. It approximates the events and 

personalities involved in setting up the workplace. It focuses on the teaching and research 

activities of the Institute. The activities of the Department of Nursing are implemented at 

national and international level. 

Conclusion: The direction and vision of the Department of Nursing are set out in the 

conclusions of the paper. 
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Úvod 

V akademickom roku 1992/1993 bolo otvorené na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach trojročné bakalárske štúdium v odbore Ošetrovateľstvo. Týmto sa 

UPJŠ LF zaradila historicky medzi prvé univerzity na Slovensku, ktoré začali vzdelávať 

sestry vo vysokoškolskom štúdiu. Koordinátormi štúdia v jeho začiatkoch boli vtedajší dekan 

fakulty prof. MUDr. I. Jurkovič, CSc., prodekani doc. MUDr. Z. Šalingová, CSc., prof. 

MUDr. D. Trejbal, CSc. a MUDr. L. Pundová, CSc. V ďalšom období od akademického roku 

1993/1994 koordináciu nad týmto študijným odborom prevzala prof. MUDr. M. Kovářová, 

CSc..  

V akademickom roku 1998/1999 pod vedením dekana LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. L. 

Mirossaya, CSc., bol zriadený Ústav ošetrovateľstva ako pedagogické a vedecké pracovisko, 

ktorého prednostkou sa dňa 1.11.1998 stala doc. PhDr. M. Zamboriová, PhD., mim. prof.. V 

roku 2004 bola menovaná do funkcie prodekanky pre Ošetrovateľstvo a zdravotnícke študijné 

programy prof. MUDr. Viola Mechírová, CSc., ktorá bola v tom istom roku menovaná 

dekanom fakulty za prednostku Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF v Košiciach. V marci 2017 

bola do funkcie prednostky ústavu menovaná doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  

 

Pedagogicko-výskumná činnosť pracoviska 

Ústav ošetrovateľstva zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Zamestnanci 

ústavu sa podieľajú na pregraduálnej príprave študentov bakalárskeho a doktorského štúdia. 

Komplexne zabezpečujú výučbu v študijnom programe ošetrovateľstvo a participujú na 

výučbe predmetov v študijnom programe fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. V rámci 

doktorského štúdia zabezpečuje výučbu v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou pedagogickej činnosti je aj realizácia 

výučby sestier v špecializovaných odboroch Anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. 

V posledných rokoch nastal na Ústave ošetrovateľstva LF UPJŠ rozvoj v odbornej, 

personálnej, pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. Pri výučbe kladie dôraz 

na metodologické, obsahové a behaviorálne zvládnutie prípravy budúcich zdravotníckych 

profesionálov. Do edukačného procesu, v súlade so súčasnými modernými koncepciami 

výučby implementujeme informačno-komunikačné technológie a simulačné metódy. 
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K integrácii medzi teoretickými východiskami a klinickou bázou prispieva výučba 

v simulačných laboratóriách ústavu. V rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť 

(IRES) boli za účelom zvýšenia efektívnosti výučby inovované tri simulačné laboratóriá, 

vybavené rôznymi simulátormi, modelmi a trenažérmi. Výsledky vedecko-výskumnej 

činnosti pracoviska sú každoročne prezentované na národných a medzinárodných vedeckých 

a odborných podujatiach, ktorých spoluorganizátorom je aj pracovisko.  

Zamestnanci Ústavu ošetrovateľstva sú aktívny aj na pôde ministerstiev SR a stavovskej 

organizácie pre sestry a pôrodné asistentky. Aktívnou členkou pracovnej skupiny 

Akreditačnej komisie poradného orgánu vlády SR pre oblasť výskumu 18: Lekárske, 

farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy je dlhodobo pôsobiaca doc. PhDr. Mária 

Zamboriová, PhD, mim. prof.. Vysokoškolskí učitelia pôsobili ako členovia pracovnej 

skupiny Akreditačnej skupiny MZ SR pre kategóriu sestra. Získali významné ocenenie „Biele 

srdce“ na národnej úrovni za pedagogickú činnosť a manažment, ktorú udeľuje Slovenská 

komora sestier a pôrodných asistentiek.    

Ústav ošetrovateľstva v rámci programu Erazmus+ mobilita učiteľov a študentov aktívne 

realizuje medzinárodnú inštitucionálnu spoluprácu s krajinami: Bulharsko, Česká republika, 

Litva, Maďarsko, Poľsko, Turecko. Pripravil študijné pobyty v krajinách Poľsko, Sicília 

a Rumunsko v rámci programu CEDEFOP a kontaktných seminárov. V rámci programu 

Leonardo da Vinci pracovisko pripravilo a úspešne realizovalo program zameraný na odbornú 

klinickú prax študentov ošetrovateľstva v meste Matera nemocnici Madonna della Grazie, 

Taliansko a tiež študijný pobyt vysokoškolských učiteľov na University College Cork, Írsko. 

Vedecko – výskumnú a pedagogickú činnosť preukazuje Ústav ošetrovateľstva svojou 

účasťou v grantoch EÚ, VEGA, KEGA a APPV. Medzi priority vývoja ošetrovateľstva na 

Slovensku v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej rady sestier, WHO a smernicami Rady 

Európskej únie patria: realizovať programy zamerané na podporu a výchovu zdravia 

obyvateľov všetkých vekových skupín, rozvoj multikultúrneho ošetrovateľstva, rozvoj kultúry 

bezpečnosti, podpora domácej ošetrovateľskej starostlivosti, implementácia štandardov 

hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti, uplatnenie Evidence Based Nursing 

v klinickej praxi a iné.  

 

Vízie a smerovanie pracoviska 

V nadväznosti na uvedené priority je Ústav ošetrovateľstva výskumne zameraný na podporu  

nových trendov v odbore Ošetrovateľstvo. Ambíciou je pokračovať v témach pracovnej 

záťaže sestier a analýzy motivačných faktorov pre výkon profesie sestry. Otázka bezpečnosti 

http://www.akredkom.sk/isac/public/skupiny.php?expand=&isacses=a9c4e5aaeaa10c09a470f9264cdec42e#118
http://www.akredkom.sk/isac/public/skupiny.php?expand=&isacses=a9c4e5aaeaa10c09a470f9264cdec42e#118
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pacienta a kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti je ďalšou oblasťou výskumu, 

nakoľko sestra ako člen multidisciplinárneho tímu zohráva kľúčovú rolu v rôznych klinických 

situáciách (bezpečné podávanie liečiva, prevencia pádov a úrazov, prevencia dekubitov...). 

Predmetom záujmu je aj životný štýl, mentálne zdravie a spiritualita u pacientov s vybranými 

chronickými ochoreniami a problematika aktívneho starnutia. V súčasnosti sa pracovisko 

koncentruje na oblasť adherencie k liečbe a edukáciu v klinickej praxi pri vybraných 

kardiovaskulárnych ochoreniach. Predpokladáme, že aplikácia kvalitných edukačných 

programov prispeje k rozvoju self-manažmentu a k zlepšeniu celkovej kvality života 

pacientov. Podpora, inovácia, aplikácia multimediálnych technológii vo výučbe a testovanie 

ich efektivity, atraktivity a kvality výučby je ďalšou víziou do budúcna 
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