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EDITORIÁL
Ošetřovatelství velmi významně ovlivňují rychlé společenské změny představující trvalý a nikdy
nekončící proces. Tento vývoj mívá komplexní charakter a také se částečně překrývá. Za hlavní vývojové
trendy ovlivňující profesní přípravu sester i ošetřovatelskou praxi je možné považovat zejména rozvoj
informačních technologií, spotřebitelsky orientovanou společnost, měnící se demografickou strukturu a
kulturní rozmanitost, nutnost interdisciplinárního přístupu, řešení množství etických a bioetických otázek,
orientaci na komunitní péči ve zdravotnictví, výuku orientovanou na osvojování kompetencí, hodnocení
studentů založené na učebních výstupech a způsobilosti, rostoucí osobní a profesní odpovědnost.
Ekonomický tlak na snižování výdajů a efektivitu ve zdravotnictví mění orientaci ošetřovatelské péče
od hlavního zaměření na „péči o nemocné“ k posilování zdraví lidí ve společnosti. Efektivní a promyšlené
ošetřovatelské postupy je nutné v současné ošetřovatelské praxi individualizovat dle získaných informací
o stavu zdraví klienta a souvisejících okolností. Studijní programy pro sestry jsou proto koncipovány
s ohledem na jejich odborné kompetence, aby mohly v systému zdravotní péče plnit vymezené spoleenské
funkce a odborné úkoly. Profesionální příprava je tak zaměřena na získání způsobilostí/kompetencí
složených z dovedností potřebných v reálné ošetřovatelské praxi. Mezi tyto hlavní dovednosti patří
ošetřovatelská diagnostika a intervence, komunikace, kritické myšlení, pečující lidský vztah, edukace,
management, vedení lidí a integrace poznatků.
Příspěvky uvedené v tomto čísle Zdravotnických listů s tématikou ošetřovatelství zapadají do šíře
poznatků systémově vymezeného ošetřovatelství, zviditelňují spolupráci v multidisciplinárním týmu a
poskytování péče orientované na pacienta.

Doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.
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KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA A PREVENTÍVNE SPRÁVANIE SA SESTIER
CARDIOVASCULAR DISEASES AND PREVENTIVE BEHAVIOUR OF NURSES
LITVÍNOVÁ Anna1, POLIAKOVÁ Nikoleta1, LITVÍN Igor2
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakultná nemocnica Trenčín

1
2

significant. Research has shown a significant relationship
between preventive behavior of nurses and the incidence of
the disease in their family.
Conclusion: Nurse becomes a full-fledged ally in promoting
health when shall deliver its unambiguous attitude to risk
factors and prevention of cardiovascular diseases - she not
smokes, she is not obese and she develops sufficient physical
activity.

ABSTRAKT
Východiská: Kardiovaskulárne ochorenia majú významný
negatívny vplyv na chorobnosť a úmrtnosť populácie vo
väčšine vyspelých krajín sveta. Poznatky o vzniku, vývoji
a priebehu kardiovaskulárnych chorôb vedú k základným
prístupom v ich prevencii. Sestry by mali mať dostatočné
vedomosti o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení, pozitívny postoj k prevencii a zodpovedný prístup
k vlastnému zdraviu
Cieľ: Cieľom príspevku je prezentovať výsledky výskumnej
štúdie zameranej na zisťovanie úrovne vedomostí, zručností
a postojov sestier v oblasti prevencie kardiovaskulárnych
ochorení.
Súbor a metodika: Výskumný súbor tvorili sestry. Metódou
výskumu bol dotazník zameraný na zisťovanie vedomostí,
postojov a zručností sestier.
Výsledky: Skóre vedomostí sestier o rizikových faktoroch
kardiovaskulárnych ochorení bolo tesne pod požadovanou
hranicou. Postoj k prevencii bol u sestier skôr neutrálny.
Sestry mali nižšiu pohybovú aktivitu. Vzťah vedomostí
a postojov sestier k dosiahnutému vzdelaniu a veku nebol
signifikantne významný. Dokázal sa však významný vzťah
medzi preventívnym správaním sa a výskytom ochorenia
v rodine.
Záver: Sestra sa stane plnohodnotným spojencom v podpore
zdravia vtedy, keď zaujme jednoznačný postoj a presvedčenie
k rizikovým faktorom a prevencii kardiovaskulárnych
ochorení - nefajčí, nie je obézna a vyvíja dostatočnú pohybovú
aktivitu.

Key words: Risk factors for cardiovascular disease. Nurse.
Knowledge. Attitudes. Preventive behavior.

ÚVOD
V zahraničí sú sestry často cieľovou skupinou
v súvislosti s výskumom v oblasti prevencie
a podpory zdravia (Homko et al., 2012, Brown et
al., 2006, Schaller et al., 2005). V Slovenskej
republike sa skúmaním zdravotníckych profesionálov, aj sestier zaoberala Rimárová et al.
(2002).
Výskum sestier v našom príspevku je zameraný
na zhodnotenie ich vedomostí o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení, ich postojov
a praktických zručností zameraných na oblasť
prevencie kardiovaskulárnych ochorení.

Kľúčové slová: Rizikové faktory kardiovaskulárnych
ochorení. Sestry. Vedomosti. Postoje. Preventívne správanie
sa.

Vo výskume sme hľadali odpovede na otázky:
Aké sú vedomosti sestier o rizikových faktoroch
kardiovaskulárnych ochorení?
Aké sú ich postoje a praktické zručnosti v oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení?

ABSTRACT
Background: Cardiovascular diseases are a major factor in
the morbidity and mortality of the population in most
developed countries. Knowledge of the origin, development
and course of cardiovascular diseases are basic approach in
their prevention. Nurses should have sufficient knowledge
about risk factors for cardiovascular disease, a positive attitude
to prevention and responsible approach to their own health.
Aim: The aim of this paper is to present the results of research
to identify the level of knowledge, skills and attitudes of
nurses to the prevention of cardiovascular diseases.
Sample and Methods: The sample consists by nurses. The
method of research was the questionnaire focused on
knowledge, attitudes and skills of nurses.
Results: Score nurses knowledge about risk factors for
cardiovascular disease were just below the required standard.
Attitude of nurses to prevention was rather neutral. Nurses had
lower physical activity. Relationship of knowledge and
attitudes of nurses to educational attainment and age was not

Ciele výskumu boli nasledovné:
Zistiť, aké vedomosti majú sestry o rizikových
faktoroch kardiovaskulárnych ochorení.
Zistiť, aký je postoj sestier k rizikovým faktorom
a k prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
Zistiť, aké praktické zručnosti (preventívne správanie sa) majú sestry v oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení.
VÝSKUMNÝ SÚBOR
Výskumný súbor tvorilo 450 sestier, pracujúcich
v zdravotníckych zariadeniach v Trenčíne, Považ4
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skej Bystrici, Novom Meste nad Váhom, Ilave,
Bánovciach nad Bebravou a v Bojniciach. Jedná sa
o homogénny súbor, ktorý má spoločné kritérium:
zdravotnícke povolanie – sestra. Priemerný vek
respondentiek bol 36,9 rokov.

sestry so stredoškolským vzdelaním, vyšším
odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním
1. stupňa. Vzhľadom na to, že P = 0,43 a P > 0,05,
rozdiely priemerov vedomostí podľa vzdelania nie
sú na 5 % - nej hladine štatistickej významnosti,
tak ich nehodnotíme ako štatisticky významné.

METODIKA
Metódou výskumu bol KAP dotazník vlastnej
konštrukcie. Bol zameraný na nasledovné položky:
– knowledge, vedomosti označené K1 – K10,
zamerané na zisťovanie vedomostí respondentiek
o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení. Respondentky mohli označiť iba jednu odpoveď z položiek: súhlasím – nesúhlasím – neviem.
– attitudes, postoje označené A11 – A17, zamerané na hodnotenie postojov respondentiek
k rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. Na meranie sme použili Likertovu škálu, ktorá Graf 1 Vzťah: vzdelanie – vedomosti
sa skladá z výroku a stupnice (úplne nesúhlasím –
nesúhlasím – ani nesúhlasím, ani súhlasím – súhla- Vzťah: vek - vedomosti sestier o rizikových
sím – úplne súhlasím). Na uvedenej stupnici res- faktoroch kardiovaskulárnych ochorení.
pondentka vyjadrila stupeň svojho súhlasu resp.
Zisťovali sme závislosť dvoch číselných prenesúhlasu s výrokom.
menných: veku a vedomostí. Úroveň vedomostí
– practices, praktické zručnosti (preventívne sme vypočítali na základe analýzy odpovedí
správanie sa) označené P18 – P27 zamerané na respondentiek - sestier na položky K1 – K10.
praktické zručnosti (preventívne správanie sa)
Závislosť sme merali Pearsonovým korelačným
sestier.
koeficientom (R). Vypočítali sme, že R = 0,11, čo
znamená minimálnu pozitívnu koreláciu. Napriek
VÝSLEDKY
tomu, že vyšší vek znamená aj trochu vyššie
Výsledky prezentujeme s dôrazom na hľadanie vedomosti, hladina významnosti bola stanovená P
súvislostí medzi vedomosťami, vzdelaním, postoj- = 0,06. Pretože P > 0,05 tak môžeme konštatovať,
mi, zručnosťami a prítomnosťou ochorenia KVO že korelácia nie je štatisticky významná.
v rodine.
Vzťah: stupeň vzdelania – vedomosti sestier o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení
Analýza odpovedí na otázky týkajúce sa vedomostí o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych
ochorení (K1 - K10) ukázala, že medzi dvomi
premennými: vedomosťami (číselná premenná)
a vzdelaním (kategorická premenná) existuje minimálny vzťah, pretože Eta = 0,09. Na základe
odpovedí sestier na položky K1 – K10 sme vypo- Graf 2 Vzťah: vek – vedomosti
čítali priemerné skóre vedomostí, ktoré bolo 67,80.
Minimálna úroveň vedomostí bola stanovená na
Vzťah stupeň vzdelania - postoj sestier k rizihranici 70. Vzhľadom na to, že naše respondentky kovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení
- sestry, získali priemerné skóre 67,80, ich úroveň
Postoj sestier sme vypočítali na základe analýzy
vedomostí bola mierne podpriemerná. Najvyššie
odpovedí sestier na položky A11 – A17. Medzi
skóre 73,33 mali respondentky – sestry s vysoko- uvedenými dvomi premennými existuje minimálny
školským vzdelaním 2. stupňa. Skóre vedomostí
vzťah, pretože Eta = 0,07. Zistili sme, že priemerv rozpätí od 67,36 po 67,60 mali respondentky –
ný postoj mierne rastie s rastúcim vzdelaním.
5
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Hladina významnosti bola stanovená P = 0,65. Pretože P > 0,05 tak môžeme konštatovať, že uvedený
rozdiel nie je štatisticky významný.

výskumu vyplýva, že medzi dvoma premennými:
praktickými zručnosťami a výskytom kardiovaskulárnych ochorení v rodine existuje pozitívny
vzťah, pretože Eta = 0,12.

Graf 3 Vzťah: Postoj a vzdelanie

Graf 5
Vzťah: praktické zručnosti (preventívne
správanie sa) a výskyt KVO v rodine

Vzťah úroveň vedomostí sestier o rizikových
faktoroch kardiovaskulárnych ochorení –preventívne správanie sa v oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení
Vedomosti sestier sme vypočítali na základe analýzy odpovedí K1 – K10. Praktické zručnosti (preventívne správanie sa) sestier sme vypočítali na
základe analýzy odpovedí P18 – P22. Z analýzy
výsledkov nášho výskumu sme stanovili R = 0,23,
čo znamená, že medzi dvoma premennými (praktické zručnosti – preventívne správanie sa a vedomosti) existuje pozitívna korelácia. Hladina
významnosti bola stanovená P = 0,00. Môžeme
konštatovať, že medzi vedomosťami a preventívnym správaním sa je signifikantný vzťah.

DISKUSIA
Priemerné skóre vedomostí o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení, ktoré respondentky dosiahli, bolo 68,70. Na desať vedomostných otázok najlepšie z výskumného súboru
odpovedali sestry, ktoré mali ukončený 2. stupeň
vysokoškolského vzdelania (Mgr.), získali priemerné skóre 73,33. Taktiež vyššiu mieru vedomostí v našej výskumnej vzorke znamenal aj vyšší
vek. Podobný výsledok dosiahli Schaller, James
(2005) v prieskume v Austrálii, ktorý meral vedomosti sestier z oblasti zdravej výživy. Výsledkom
tohto prieskumu bolo, že staršie sestry mali lepšie
vedomosti. V porovnaní s mladšími mali viac skúseností a dosiahli vyšší stupeň vzdelania.
Súčasne s vedomosťami sme merali postoje sestier k prevencii. Priemerný postoj sestier mierne
rástol so zvyšujúcim sa vzdelaním, ale rozdiel
nebol štatisticky významný. V otázkach attitudes –
postoje sme nehodnotili percento správnych a nesprávnych odpovedí, ale postoj k danému výroku
na Likertovej škále. Za správnu odpoveď sme
považovali, keď sa sestra vyjadrila k danému
výroku na Likertovej škále „úplne súhlasím.“
Položku „úplne súhlasím“ – sme považovali preto
za správnu, lebo vyjadruje 100 %-né presvedčenie,
úplný súhlas. Priemerný postoj sestier vyjadrovalo
skóre 3,70, čo nepredstavovalo úplný súhlas.
Sestry s danými výrokmi podľa Likertovej škály ani „nesúhlasili ani súhlasili“ – až „súhlasili“,
čo v podstate vyjadrovalo neutrálny a mierne pozitívny postoj k svojmu zdraviu.
Výskumy poukazujú, že časť sestier má negatívne postoje a názory, ktoré odrážajú stereotypy
v rámci západnej kultúry. Premenné, ktoré ovplyv-

Graf 4 X-Y graf praktické zručnosti (preventívne
správanie sa) – vedomosti

Vzťah: výskyt kardiovaskulárnych ochorení
v rodine sestier - úroveň preventívneho správania
sa sestier v oblasti prevencie kardiovaskulárnych
ochorení
Výskyt kardiovaskulárneho ochorenia v rodine
uviedlo 235 (72,75 %) sestier. Predpokladali sme,
že ak má člen rodiny kardiovaskulárne ochorenie,
tak to ovplyvní postoj respondentiek – sestier
k vlastnému zdraviu. Z analýzy výsledkov nášho
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ňujú postoje sestier, môžu byť však identifikované
vekom, skúsenosťami, hmotnosťou a pod. (Brown,
2006).
Steptoe (1999) tvrdí, že postoj zdravotníckych
pracovníkov – sestier ale aj lekárov je kľúčový pre
vykonávanie preventívnych opatrení a vyžaduje
pravidelné revízie (Steptoe, 1999). Sestry môžu
svojím pozitívnym postojom, zdravým životným
štýlom, osobným správaním a vedomosťami zlepšiť integrovanie preventívnych noriem do klinickej
praxe a v konečnom dôsledku znížiť riziko vzniku
kardiovaskulárnych ochorení (Engler et al., 2006).
Preventívne správanie sa sme mapovali otázkami
zameranými na životný štýl. Zisťovali sme úroveň
pohybovej aktivity, hodnoty vitálnych funkcií,
hmotnosti, BMI, cholesterolu a prítomnosť zlozvykov s dôrazom na fajčenie. Žiadnu pohybovú
aktivitu vo výskumnom súbore udávalo 46,75%
sestier. V Českej republike podľa Sovovej et al.
(2010) udáva malú pohybovú aktivitu alebo až
žiadnu pohybovú aktivitu 39,3% sestier. Hodnotu
krvného tlaku vyššiu ako fyziologické rozpätie
udávalo 10,16% sestier. V Českej republike podľa
Benušovej et al. (2006) hodnotu tlaku vyššiu ako je
fyziologické rozpätie udávalo 11,7% sestier. Hodnotu hladiny cholesterolu z nášho výskumného
súboru poznalo 146 (45,20%) sestier. Každý človek by mal poznať hladinu svojho cholesterolu
a mal by si ju dať vyšetriť aspoň každých päť
rokov (Jurkovičová, 2005). Nadváhu vo výskumnom súbore malo 24,46% sestier a obezitu I. a II.
stupňa malo 6,50% sestier. V Českej republike
podľa Beňušovej et al. (2006) nadváhu malo 22,1
% sestier a obezitu malo 10,4% sestier. Podľa
Nakládalovej et al. (2006) nadváhou trpí 20,5 %
a v pásme obezity je 8,7 % zdravotníčok. Podľa
Sovovej (2010) má nadváhu 20,6 % a obezitou
trpí 9,1 % zdravotníčok. Priemerné BMI mali
sestry v našom výskumnom súbore 23,35 (normálna váha). Priemerné BMI u českých zdravotníčok je 23,64 (Sovová et al., 2010). Priemerné
BMI u sestier podľa Millera et al (2008) v USA je
27,2 (nadváha). Priemerné BMI u žien podľa
Kamenského (2008) v slovenskej populácii je
23,79 (normálna váha).
V našom výskumnom súbore fajčilo 21,05% sestier. Denne vyfajčia od 1 kusa cigarety až po 20
kusov cigariet. V Českej republike podľa Sovovej
(2010) fajčí 27,1% zdravotníčok. Vo Veľkej Británii fajčí 30% sestier a 9% lekárov (Nurse´s Health
Study shows nurses smoke more than doctors,

2009). V súčasnosti na Slovensku pravidelne fajčí
23,7% žien, v Trenčianskom regióne fajčí pravidelne 18,4% žien (Dobiášová et al., 2009). Je nepochybné, že sestra napr. s nadváhou alebo fajčiarka je v nevýhode, keď má pacientovi odporúčať niečo, čo sama nedodržiava. Vtedy jej rady
strácajú vážnosť a účinnosť. Zaujímavé je, že
podľa Fair et al. (2009) sestry v USA majú
priaznivejší profil životného štýlu v porovnaní
s národnými vzorkami populácie.
ZÁVER
Výskyt kardiovaskulárnych ochorení je možné
eliminovať identifikovaním a znížením výskytu
rizikových faktorov. Sestra je zo všetkých zdravotníckych pracovníkov najčastejšie v kontakte
s pacientom. Vplýva na pacienta svojím správaním, vedomosťami, postojmi a aj praktickými
zručnosťami (preventívnym správaním sa). Z analýzy výsledkov KAP dotazníka vyplynulo, že
sestry majú určité rezervy v oblasti vedomostí
o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení. Sestry v našom výskumnom súbore nezaujímajú jednoznačne pozitívny postoj, ale skôr
neutrálny. Efektívne poradenstvo v oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení môžu podať
sestry pacientom najmä vtedy, keď budú zaujímať
voči prevencii kardiovaskulárnych ochorení pozitívny postoj. Slovenské zdravotníctvo potrebuje
sestry s vedomosťami, sestry s pozitívnym postojom k vlastnému zdraviu a prístupné zmenám.
Sestra má byť príkladom pre pacientov a byť
uvedomelá voči svojmu zdraviu. Vzhľadom na to,
že sestry by sa mali stať významnými spojencami
špecialistov v oblasti verejného zdravotníctva na
podporu zdravia, mali by prijať funkciu obhajcov
zdravého životného štýlu – zapojiť sa do telesnej
aktivity, vzdať sa svojich závislostí, zdravo sa
stravovať.
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SYNDROM VYHOŘENÍ U SESTER V ČESKÉ REPUBLICE
VE VZTAHU K PODMÍNKÁM JEJICH PRÁCE - PŘEHLEDOVÁ STUDIE
THE BURNOUT SYNDROME AMONG NURSES FROM THE CZECH REPUBLIC
IN RELATION TO THE CONDITIONS OF THEIR WORK - REVIEW STUDY
ŠPIRUDOVÁ Lenka1, MASTILIAKOVÁ Dagmar2
1
2

Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
Fakulta zdravotnictva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
The file and methods / methodology: The primary sample
consisted of identified 29 studies on burnout of nurses in the
Czech Republic between 2000 to 2013 years. For the follow
statistical analysis were selected only 10 + 3 studies (5 + 3
with used BMI questionnaires and 5 with used BM
questionnaires). Differences between studies was assessed
using the chi-square test or Fisher's exact test. For a more
detailed analysis of the frequencies in contingency tables
was used Fisher's exact test with Bonferroni correction for
multiple comparisons significance and analysis of adjusted
residuals.
Results: Of the ten selected studies it was found that the low
risk of burnout is 50.3% of nurses, in the moderate risk
levels are 30.8% of nurses, and at high risk or in a state of
burnout about 19.0% of nurses. Burnout of the Czech nurses
is not extremely higher than indicated by the abroad nursing
studies. Methods of measurement of burnout of nurses in the
Czech Republic is fragmented. So far there are no
representative results. Was not captured by the study
implemented Shiroi-Melamed Burnout-Measure-questionnaire (current version SMBM).

ABSTRAKT
Východiska: Nespokojenost sester v ČR s pracovními podmínkami byla východiskem pro tuto přehledovou studii.
Sekundární analýza výsledků českých studií k syndromu
vyhoření a pracovní spokojenosti sester byla zvolena jako
nezávislý indikátor k objektivizaci výsledků dotazníkového
šetření o pracovních podmínkách zdravotníků - nelékařů, které
realizovala Česká asociace sester. v roce 2013 V tomto článku
uvádíme pouze část výsledků věnovaných analýze syndromu
vyhoření.
Cíl: Zjistit, jaká je míra vyhoření u sester v ČR, která je
doložená v primárních českých studiích.
Soubor a metody/metodika: Primární soubor tvořilo 29
dohledaných studií k syndromu vyhoření u sester v ČR
v období 2000 až 2013. Pro následné zpracování bylo
vytříděno 19 studií s celkovým počtem 2 047 testovaných
sester. Pro statistické zpracování mohlo být použito nakonec
pouze 10 + 3 studií (tj. 5 + 3 s použitým BMI dotazníkem a 5
s použitým BM dotazníkem), které zahrnovaly vzorek 1161
sester. Statistický software SPSS verze 15 byl použit
ke statistické analýze dat (SPSS Inc., USA). Rozdíly mezi
jednotlivými studiemi byly posuzovány pomocí chí-kvadrát
testu nebo Fisherova přesného testu. K podrobnější analýze
četností v kontingenčních tabulkách byl použit Fisherův
přesný test s Bonferroniho korekcí signifikance na mnohonásobné porovnávání a analýza adjustovaných reziduí.
Výsledky: Ze statisticky zpracovaných deseti studií bylo
zjištěno, že v nízkém riziku vyhoření je 50,3% sester,
ve středním riziku 30,8% sester a ve vysokém riziku či
ve stavu vyhoření cca 19,0% sester.
Závěr: Metodika měření syndromu vyhoření u sester v ČR je
nejednotná, dosud neexistují reprezentativní výsledky.
Publikované studie často neobsahují přesná data a identifikátory. Nebyla zachycena ani jedna studie realizovaná
Shirom–Melamed-Burnout-Measure dotazníkem (aktuální
verze SMBM). Míra vyhoření českých sester v analyzovaných
studiích není extrémně vyšší v porovnání s dohledanými
zahraničními studiemi.

Key words: Czech nurses.
syndrome. Review study

Dissatisfaction.

Burnout

ÚVOD
V červnu a červenci 2013 byl v České republice
realizovaný poměrně rozsáhlý průzkum organizovaný Českou asociací sester, jehož cílem bylo
získání informací o aktuálních pracovních podmínkách zdravotníků - nelékařů a následně výsledky
měly posloužit ke koncipování návrhů pro zlepšení
jejich pracovních podmínek v ČR (ČAS, 2013).
Celkem bylo vyplněno 5935 dotazníků, z toho bylo
celkem 88% od profesionálů z oboru ošetřovatelství. Nejpočetněji byly zastoupeny výpovědi
respondentů ze standardních oddělení a oddělení
intenzivní péče a z ambulantních provozů. Dotazníkové akce se zúčastnili také respondenti
ze zařízení následné péče, lázeňství, domácí péče,
ze záchranné služby a další. Prezidium České asociace sester k výsledkům průzkumu svolalo konferenci. Zdravotníci uváděli problémy zejména
v oblasti pracovního přetěžování, nedobrých pra-

Klíčová slova: České sestry. Nespokojenost. Syndrom
vyhoření. Přehledová studie.
ABSTRACT
Background: Dissatisfaction nurses in the Czech Republic
with the working conditions were the starting point for this
review study.
Objective: secondary data analysis to ascertain the level of
burnout among nurses in the Czech Republic, which is
documented in Czech primary studies from 2004 to 2013.

9

Zdravotnícke listy, Ročník. 2, Číslo 1, 2014

ISSN 1339-3022

covních podmínek, nemožnost se starat řádně
o svěřené pacienty a pod. Zařazena byla také
položka dotazující se na to, s jakými dalšími
problémy se setkávají, na které by rádi Českou
asociaci sester upozornili. Jako nejčastěji uváděné
můžeme např. citovat: špatná komunikace
s nadřízeným, nedostatek personálu, špatná týmová
spolupráce,
nízké
finanční
ohodnocení,
mobbing/bossing, nárůst administrativy, nedostatečné vybavení pracovišť atd. (kompletní přehled
viz ČAS, 2013, str. 26). Diskuse na konferenci
k výsledkům dotazníkového šetření byla rozpačitá,
ze strany lékařů byla zpochybňována validita
dotazníku, věrohodnost výpovědí a pod.
Na základě této zkušenosti a také na základě našich
zjištění z kvalitativní výzkumné sondy z března
2009, ve které byla zachycena také významná
nespokojenost sester a to zejména s administrativou, nízkou kompetentností nadřízených,
problémy s implementací ošetřovatelského procesu
do praxe, nízký společenský statut sester, nízké
ohodnocení sesterské práce a pod. (Špirudová,
Kisvetrová, 2009, s. 916 - 931), jsme se rozhodli
pro zpracování rozsáhlejších dat k dokreslení
dlouhodobých pracovních podmínek sester v ČR.
Jako nestranné indikátory jsme zvolili syndrom
vyhoření a pracovní spokojenost. V tomto článku
se budeme věnovat detailněji pouze sekundární
analýze dat k syndromu vyhoření u zdravotních
sester na území ČR.
Syndrom vyhoření je indikátor, který vypovídá
o míře osobního „zvládání“ stresu a pracovních
těž-kostí. Dle Maslach (1996) „je to ukazatel, který
spíše než na osobní problémy s adaptací, ukazuje
na nezdravé pracovní podmínky a prostředí
postiženého jedince a je to tedy primárně problém
organizace.“

Med, Scholar Google a Thesis. Vyhledaná sekundární data z každé studie jsme třídili, zpracovali
do přehledových tabulek a analyzovali. V první
úrovni třídění jsme vybírali jen studie, ve kterých
bylo možné přesně identifikovat respondenty –
sestry. K dalšímu podrobnějšímu zpracování bylo
vybráno z dvaceti devíti vyhledaných jen 19 studií
s celkovým počtem 2 047 testovaných sester.
METODIKA
Zvolili jsme sekundární analýzu dat. Pro statistické testování byl použit statistický software
SPSS verze 15 (SPSS Inc., USA). Rozdíly mezi
jednotlivými studiemi byly posuzovány pomocí
chí-kvadrát testu nebo Fisherova přesného testu.
K podrobnější analýze četností v kontingenčních
tabulkách byl použit Fisherův přesný test
s Bonferroniho korekcí signifikance na mnohonásobné porovnávání a analýza adjustovaných
reziduí.
VYBRANÉ VÝSLEDKY
Vyhledávání studií probíhalo v srpnu 2013.
V databázi EBSCO byla dohledána prakticky jen 1
studie k syndromu vyhoření (dále jen SV) u českých sester (další dvě práce byly o kontextech SV).
Databáze Pubmed nám nevyhledala žádnou relevantní studii a databáze Scholar Google nám
nabídla 8 prací s několika odkazy do databáze
Thesis. Prozkoumali jsme tedy českou databázi
studentských prací Thesis a získali jsme 4 studie. 2
práce byly vypracovány studentkami Ústavu ošetřovatelství v Opavě a jejich práce byly zařazeny
přímo, ne prostřednictvím e-databáze. 2 práce byly
dohledány z citované literatury v práci jiného
autora. Nakonec vyhledávač Google.cz nám nabídl
své zadání klíčových slov („syndrom vyhoření u
zdravotních sester“) a vyhledal zbývajících 11
prací.
Dohledáno bylo celkem 29 studií k syndromu vyhoření u českých sester od roku 2000 do roku
2013. Z toho v šesti případech nebylo možné
potřebná data získat přímo z e-databáze. Tyto
studie sice jsou zahrnuty do celkového součtu, ale
dílčí informace z nich jsou velmi limitované.
V českém prostředí bylo zpracováno ve sledovaném období více než 29 studií k syndromu
vyhoření u sester, jsou ale obtížně dostupné
(některé absolventské práce, sborníky z ošetřovatelských konferencí a pod. nemají elektronickou
podobu a nejsou běžně veřejně dostupné). Jejich

CÍL
Zjistit, jakých hodnot dosahují výsledky testování
syndromu vyhoření u sester v ČR.
SOUBOR
Soubor tvoří publikované studie a také absolventské práce – bakalářské a diplomové, které se
zabývají měřením syndromu vyhoření u sester
v ČR. Generovali jsme klíčové pojmy pro vyhledávání v elektronických databázích („sestra“ and
„syndrom vyhoření“; pro hledání v zahraničních
databázích: „Nurs*“ and „burnout syndrome“).
Hledali jsme v databázích: EBSCO-CINAHL, Pub10

Zdravotnícke listy, Ročník. 2, Číslo 1, 2014

ISSN 1339-3022

získání by si vyžadovalo více času. Ukončili jsme
tedy extenzivní fázi práce a přistoupili k analýze
dohledaných materiálů. Tabulka 1 uvádí přehled
použitých metod měření SV ve vyhledaných stu-

diích. V těchto studiích ne vždy byly uvedeny
přesné, strukturované výsledky. I výsledky od jednoho typu dotazníku byly uváděny rozdílným
způsobem.

Tabulka 1 Přehled použitých nástrojů pro měření syndromu vyhoření u sester v ČR (ve všech dohledaných studiích
publikovaných ve full textové podobě 2000 – 2013)
Použitý nástroj měření
N
Dotazník Maslach Burn-out Inventory (BMI)
11
BMI verze GS
1
Burnout Measure od autorů Pines, Aronson (BM)
7
„Inventář projevů syndromu vyhoření“ autorů Tošnerových
5
Dotazník z Antistresového programu pro učitele od Henninga a Kellera
1
Dotazník vlastní provenience
1
Nebyly uvedeny použité nástroje měření
3
Celkem
29

V další fázi práce se studiemi jsme pracovali
pouze s těmi, které měly uvedeny číselné výstupy
a použily dotazník BMI (Maslach Burnout Inventory) a BM (Burnout Measure od autorů Pines,
Aronson). Odfiltrovali jsme studie s použitými
nestandardními metodami zkoumání. Zůstalo celkem 19 studií, které byly datovány léty 2004 –
2013. Vzorek respondentů v nich činil celkem
2 047 sester z různých lokalit ČR (Praha, Ostrava,
Opava, Klokočov, Havířov aj. lokality Moravsko-

slezského kraje, Olomouc, Brno, Zlín a Zlínský
kraj, Kosmonosy, Liberec, Hradec Králové, Náchod, České Budějovice, Opařany, Lnáře, Písek,
Horní Beřkovice, Kladno, Pelhřimov, Tábor, Jindřichův Hradec). Přesné vyčíslení teritorií výzkumů není možné, protože někdy studie uvádějí jen
širší lokalitu – např. za nemocnice ve Zlínském
kraji. Tabulka 2 uvádí strukturu vzorku sester dle
pracovišť.

Tabulka 2 Struktura vzorku respondentů v 19 vybraných českých studiích k burn-out u sester
Typ pracoviště
N sester ve vzorku
Sestry z intenzivní péče (ARO, JIP různého zaměření)
366
Sestry z psychiatrických pracovišť
304
Sestry z LDN a geriatrií
315
Sestry z onkologických pracovišť
100
Sestry z domácí péče
30
Sestry z neurochirurgických pracovišť
74
Sestry z chirurgických pracovišť
54
Sestry ze standardních ošetřovacích jednotek nemocnic
575
Zdravotníci – souhrnně uvedená kategorie
68
Není možná bližší identifikace vzorku sester
161
Celkem respondentů:
2 047

Z vybraných 19 studií jsme pro podrobnější analýzu a statistické testování mohli nakonec použít
pouze 8 (5 + 3) prací s použitým dotazníkem BMI
(Maslach Burn-out Inventory) a pět studií s BM
dotazníky (Burnout Measure od autorů Pines,
Aronson) reprezentující vzorek 1161 sester.
Reprezentativnost vzorku: jedná se o lokální studie, vzorek tvoří vždy sestry z konkrétního sledovaného zdravotnického zařízení nebo dvou komparovaných zařízení. Základní problémy pro stano-

∑%
17,89
14,84
15,39
4,89
1,47
3,62
2,64
28,09
3,31
7,86
100,00

vení reprezentativnosti vzorku: chybí centrální
strukturovaná data o sestrách v ČR, a v jednotlivých analyzovaných studiích nejsou vždy
přesně uváděny všechny potřebné identifikátory.
Záchyt rizika či již rozvinutého syndromu vyhoření uvádějí podrobně níže uvedené přehledové
tabulky 3 a 4. Tabulka 5 se třemi studiemi dokládá
jiný způsob vyhodnocování BMI dotazníku a může
tedy posloužit pouze jako doplňková informace.
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2010

SZLAUEROVÁ

2009

KOKORSKÁ

2004

JEŽORSKÁ
KOZYKOVÁ
CHRASTINA
Celkem

2011

2012

PSY
NEU
ROCH
CHIR,
INT, vč.
JIP
GER
PSY
ONK
HEMONKO

do 2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

5,1 a
více

4,1- 5,0

Respondent

CAHA
PROKELOVÁ
JAROŠOVÁ

Pracoviště

Rok

Autoři

Tabulka 3 Výsledky z BM dotazníků v českých studiích

z

%

z

%

z

%

z

%

z

%

20

1

5

11

55

7

35

1

5

0

0

74

0

0

67

90,54

0

0

7

9,46

0

0

91

0

0

35

38,5

40

44

13

14,2

3

3,3

75

0

0

46

61

24

32

5

7

0

0

100

18

18

46

25

25

11

11

0

0

360

19

5,28

56,94

96

26,67

37

10,28

3

0,83

46
205

Vysvětlivky: 3,1 – 4,0 vysoké riziko rozvoje SV; 4,1 – 50 prokázaný SV; 5,1 a více vyhoření v akutní krizi. PSY = psychiatrie;
NEUROCH = neurochirurgie; CHIR = chirurgie; INT= interna; JIP = jednotka intenzivní péče; GER = geriatrie; ONK =
onkologie; HEMONKO = hematoonkologie.

V našem souboru nelze tyto tři studie dále statisticky zpracovávat.
Pět studií s dotazníkem BMI mělo celkem 615
respondentů. Byly to sestry z různých klinických
pracovišť, včetně ARO a JIP, psychiatrické léčebny, LDN i ze standardních oddělení i z ambulance.

Studií s dotazníkem BM bylo také pět, s celkovým počtem 360 respondentů – sester z psychiatrických, geriatrických, neurochirurgických,
onkologických pracovišť, také z interních a chirurgických oddělení i JIP.

KOCMANOVÁ
ŘÍHOVÁ
JIRMANOVÁ
Celkem

2004
2013
2008

JIP
PSY
JIP

Respondent
ů

Pracoviště

Rok

Autoři

Tabulka 5 Výsledky z BMI dotazníků – výsledky uváděné jen jako průměry dosažených bodů
Emocionální
Prožitek osobního
Depersonalizace
vyčerpání
úspěchu
N
S
V
N
S
V N
S
V
Uvedeny jsou jen průměrné hodnoty za skupinu respondentů v
dané oblasti:
48
96
42
186

-

21,2
21,5

28,92
-

-

10,8
10,27
10,5

-

29,4
-

33,21
32,2

-

Vysvětlivky: N = nízký stupeň, S = střední stupeň, V = vysoký stupeň rizika vyhoření. JIP = jednotka intenzivní péče; PSY =
psychiatrie.
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Tabulka 4 Výsledky vybraných studií s použitými BMI dotazníkem – kompletní výsledky

Emocionální vyčerpání

Prožitek osobního uspokojení

různá
prac. a
pozice

271

136

50,2

76

28,0

59

21,8

174

64,0

64

23,2

33

11,9

81

29,6

117

43,5

73

26,9

HONZÁK, R

2009

PSY

95

49

51,6

31

32,6

15

15,8

57

60,0

32

33,7

6,0

6,3

29

30,5

22

23,2

44

46,3

NOVOTNÁ
HLAVÁČOVÁ

2005

104

26

25,0

41

39,0

37

36,0

25

24,0

54

52,0

25

24,0

30

39,0

41

39,0

33

32,0

HASOVÁ

2010

90

34

37,8

26

28,9

30

33,3

49

54,4

24

26,7

17

18,9

48

53,3

25

27,8

17

18,9

LEDNICKÁ

2012

55

21

38,0

17

31,0

17

31,0

12

22,0

23

42,0

20

36,0

27

49,0

20

36,0

8

15,0

266

43,2

191

31,1

158

25,7

317

51,5

197

32,0

101

16,4

215

35,0

225

36,6

175

28,5

CELKEM

Pracoviště

JIČÍNSKÁ, K.

2009

Rok

N

Autoři

Respondentů

Depersonalizace

JIP
GER
VNamb a
JIP
ARO

N

S

V

N

S

V

N

S

V

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

615
615

615

615

Vysvětlivky: N = nízký stupeň, S = střední stupeň, V = vysoký stupeň rizika vyhoření. PSY = psychiatrie; JIP = jednotka intenzivní péče; GER = geriatrie; VN = vojenská nemocnice; amb =
ambulance; ARO = anesteziologicko-resuscitační odd.
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5. sestra v ČR). I když výsledky sekundární
analýzy považujeme za hrubý odhad, můžeme náš
odhad rizika SV srovnat s výsledky studie Drozdové a Kebzy (2011), kteří u vzorku 337 sester
změřili skór životních událostí a výsledky jsou
tyto: 55,5% neriziková dynamika života, 16,2%
zvýšené, 19,2% vysoké zatížení, 9,1% nad 300
bodů - velmi vysoké zatížení. Je-li syndrom
vyhoření definován jako indikátor, který vypovídá
o míře osobního „zvládání“ stresu a pracovních
těžkostí (Maslach, 1996), pak skóre životních událostí měří stresové události, které jedinec prožil
v uplynulých 12-ti měsících. Z výsledků je zřejmé,
že asi 28,3% sester vykazuje vysoké a velmi vysoké zatížení stresovými situacemi ve svém životě.
Toto nezávislé zjištění můžeme považovat za nezávislou podporu našeho průměrného odhadu 19%
sester v ČR ve vysokém riziku či s rozvinutým SV,
přičemž jednotlivé nástroje měření SV samostatně
vykazují hodnoty vysoké míry ohrožení či vyhoření ještě vyšší (BM 37,7%, BMI 23,52%).

Predikce výskytu syndromu vyhoření u českých
sester
Studie používající BM dotazník souhrnně vykazují z celkového počtu 360 sester ve vysokém
riziku a s již rozvinutým SV souhrnně 136 sester,
což představuje 37,78%.
Studie, které použily BMI dotazník vykazují
z celkového počtu 615 sester: v oblasti emocionálního vyčerpání vysoce ohrožených či s již
rozvinutým SV souhrnně 158 sester (t.j. 25,8%).
V oblasti depersonalizace 101 sester (t.j. 16,42%)
a v oblasti osobního uspokojení – resp.
neuspokojení vykazuje vysoký stupeň ohrožení či
již rozvinutý SV 175 sester (t.j. 28,5%). Průměrná
hodnota vysokého stupně ohrožení a rozvinutého
SV u testovaných pomocí BMI je u 144,67 sester,
což představuje 23,52%.
Statistickým testováním bylo zjištěno, že výsledky z dotazníků BMI a BM se signifikantně liší
(chí-kvadrát test p < 0,0001). Také se statisticky
významně liší výsledky jednotlivých studií mezi
sebou navzájem. Ve vzorku BMI studií p = 0,016,
ve vzorku BM studií p < 0,0001. Při použití dotazníku BMI byl zjištěn signifikantně vyšší výskyt
případů se středním a vysokým rizikem vyhoření
(33% a 24% vs. 27% a 11% u BM) a signifikantně
nižší výskyt případů s nízkým rizikem vyhoření
(43% vs. 62% u BM).
V souboru analyzovaných studií nebyl prokázán
signifikantní rozdíl v riziku vyhoření mezi sestrami
z psychiatrického pracoviště a sestrami z ostatních
oborů. Viz studie Honzáka (2009) vs. ostatní studie
v kapitole BMI se sestrami jiných oborů (p =
0,634). Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v riziku vyhoření mezi sestrami z onkologických pracovišť (onkologie a hematoonkologie - Ježorská,
Kozyková, Chrastina, 2011) a ostatními sestrami
ve vzorku v kapitole BM studií (p = 0,894).
Pokud výsledky studií z obou dotazníkových
skupin (BMI + BM) statisticky zpracujeme a vezmeme jako základ pro stanovení hrubé predikce
ohrožení sester syndromem vyhoření v ČR v letech
2004 – 2013, pak bychom mohli odhadovat, že
z celkové populace registrovaných sester 108 055
(NCONZO, 2012 – jiný údaj není k dispozici)
může být v nízkém riziku vyhoření až 50,3% sester,
ve středním riziku až 30,8% sester a ve vysokém
riziku či ve stavu vyhoření cca 19,0% sester (v
absolutních počtech to může znamenat 20 530
českých sester ve vysokém riziku vyhoření včetně
rozvinutého syndromu vyhoření, což je asi každá

DISKUSE
Měření syndromu vyhoření u sester v ČR je poměrně časté, ale je spíše lokální, a to zejména
v rámci absolventských prací (bakalářských, diplomových, doktorských), výjimečně v rámci např.
širší studie. Výsledky jednotlivých prací jsou využitelné pro konkrétní organizace, generalizace je
však sporná, použitá metodika je poměrně roztříštěná, zpracování a prezentace výsledků nebývají
přesné a kompletní. Prozatím neexistují reprezentativní kompaktní výsledky měření syndromu
vyhoření u sester v ČR. Při sběru dat pro naši
přehledovou studii jsme zjistili, že měřením syndromu vyhoření u sester se nezabývají ani tak
samotné sestry, resp. ošetřovatelský management,
ale zejména studenti a jiné odbornosti: lékaři, psychologové, sociálními pracovníci a sociologové
nebo pedagogové.
V literatuře je uváděn, a u testování českých
lékařů v roce 2013 byl použit, nástroj Shirom–
Melamed-Burnout-Measure dotazník. U testování
sester jsme tento nově vyvinutý nástroj
nezaznamenali. Shirom–Melamed-Burnout-Measure dotazník (aktuální verze označovaná SMBM,
nebo původní varianta před redukcí položek
SMBQ) je „zaměřený na zjišťování úrovně rizika
syndromu vyhoření prostřednictvím 14-ti položek
hodnocených sedmibodovou posuzovací stupnicí
(Shirom, Melamed, 2006). Tato škála patří mezi
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nejnovější nástroje hodnocení syndromu vyhoření.
Spočívá v hodnocení celkového skóre a těchto
třech subškál: P = fyzická únava; E = emoční
vyčerpání; C = kognitivní únava“ (Ptáček, Čeledová et al, 2011, s. 50).
Vztah mezi syndromem vyhoření a pracovní
nespokojeností je známý. Např. autoři Kalliath
a Morris v roce 2002 publikovali studii, ve které
dokládají, že vyšší úroveň pracovní spokojenosti
predikuje nižší stupeň SV u sester. Upozorňují na
skutečnost, že zvyšující se restrukturalizace, pokles
zdrojů a růst odpovědnosti zapříčiňují u sester růst
nespokojenosti, vyhoření a opouštění profese. Studie ukazuje, že spokojenost s prací má jak přímé,
tak i nepřímé vlivy na syndrom vyhoření, což
potvrzuje spokojenost s prací jako významný
prediktor syndromu vyhoření. Na základě toho můžeme tedy výsledek 19,00% sester vysoce ohrožených či již postižených SV považovat za objektivní indikátor – doklad o míře důsledku problémových pracovních podmínek.
V již zmíněném testování SV u lékařů v roce
2013 jsme zachytili prvek, který je pro vzájemnou
kooperaci lékařů a „nelékařů“ důležitý a to jsou
interpersonální vtahy. Lékaři uváděli výskyt šikany
- nejčastěji byla uváděna ze strany jejich nadřízených (16%), jiných osob (administrativního
personálu apod. 13 %) ale také ze strany starších
kolegů (11%). Tak vysoký výskyt považují autoři
studie za významný důvod „k zamyšlení“ (Ptáček,
Raboch, 2013). Problém se šikanou byl zachycen
také v šetření pracovních podmínek sester a jiných
nelékařských profesionálů (ČAS, 2013) a to
v položce, ve které se měli respondenti sami svěřit
s problémy, o kterých by měla ČAS vědět (dotazník neobsahoval přímý dotaz na šikanu). 197
respondentů (3,32%) přímo mobbing či bossing
uvedlo. Jiní ale vlastními slovy uvedli problémy,
které by znaky šikany v sobě mohly mít obsaženy.
Autorky výzkumu volné výpovědi sdružily do kategorií: špatná komunikace s nadřízenými - 421
výpovědí, špatná týmová spolupráce - 248 výpovědí, špatné interpersonální vztahy - 108 výpovědí,
nedocenění práce sester - 51 výpovědí. I když
nelze přesně identifikovat podstatu sdělení, pokud
tyto výpovědi sdružíme do obecné kategorie
„interpersonální problémy v pracovních týmech“,
pak dostaneme celkově 17,27% nelékařských
profesionálů, kteří uvádějí nespokojenost v této
oblasti. Jak výpovědi lékařů, tak výpovědi nelékařských profesionálů ukazují na problematické

pracovní interpersonální vztahy a prostředí v českém zdravotnictví.
Zda je výsledek SV u sester vysoký či odpovídá
průměrně situaci, která je ve zdravotnictví obecně,
to lze velmi obtížně určit, protože neexistuje hodnota SV, která by byla stanovena jako referenční,
se kterou by bylo možné výsledky komparovat.
Z dostupných zdrojů se ukazuje, že míra vyhoření
u sester i v zahraničí se pravděpodobně pohybuje
na srovnatelné či dokonce vyšší úrovni. Např.
v roce 2005 byla provedena ve Francii rozsáhlá
studie SV u sester intenzivní péče. Výsledky jsou
tyto: z 2 392 respondentů (82% žen) bylo 80%
sester, 15% zdravotnických asistentů, a 5 % vedoucích sester. Těžké projevy SV a související
příznaky byly zjištěny u 790 (t.j. 33%) respondentů
(Poncet, 2006). U českých sester průměrně uvádíme 23,52% sester těžce ohrožených SV či
vyhořelých. Vyšší hodnota u francouzských sester
je vysvětlitelná oborem intenzivní péče. V Záhřebu
realizovali studii SV pomocí BMI dotazníku
u personálu také jednotek intenzivní péče. Jednalo
se o lékaře i sestry. Souhrnný výsledek je uveden
jako „střední stupeň vyhoření“ (Čubrilo-Turek,
2006). Čínské sestry ve studii Zhenyu Xie, Aolin
Wang, Bo Chen z roku 2008 vykazovaly vysokou
úroveň emocionálního vyčerpání, depersonalizaci
na střed-ní úrovni a sníženou úroveň osobního
úspěchu. Autorky souhrnně vykazují: „sestry
v Šanghaji trpí vysokou úrovní vyhoření, která
významně souvisí s pracovním stresem.“ Studie SV
u sester v Mexiku v letech 2003 – 2004 zjistila
vysoký stupeň vyhoření v emocionální dimenzi
u 24 % sester (u českých sester uvádíme 25,8%),
v dimenzi depersonalizace to bylo u 27%
(u českých sester uvádíme 16,42%), a v rovině
prožitku osobního uspokojení u 50,8% (v naší
studii je to 28,5%) (Martínez-López C, LópezSolache G., 2005) Všechny zahraniční citované
studie pracovaly s BMI dotazníkem.
Limity studie
V limitovaném čase se nám nemuselo podařit
dohledat všechny významné studie k SV u sester
v ČR. V dotazníkových studiích u sester se opakovaně ukázalo, že sestry v dotaznících vypovídají
účelově zkresleně. Proto je otázkou, jak byly
dotazníky zadávány, jak byla zajištěna anonymita
šetření, aby se sestry cítily bezpečně a byly
motivovány k odpovědím, které vyjadřují reálnou
situaci, ne účelově zkreslenou fikci. Z této naší
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opakované zkušenosti, spíše předpokládáme, že
sestry v některých studiích disimulovaly (je to způsob obrany, kterou volí proti dalšímu zhoršení
jejich situace). Reálná situace bude pravděpodobně
horší a odhadujeme vysoký stupeň ohrožení a nebo
vyhoření v rozmezí 19 – 35% sester.

Československá psychologie. ISSN 0009-062X,
2011, ročník LV, číslo 4.
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ZÁVĚR
Z provedené analýzy je zřejmé, že sestry v ČR
mají stresující podmínky a jejich stížnosti mají
reálný podklad a mají být efektivně řešeny, nikoliv
znevažovány a zpochybňovány. Na druhé straně,
ale podle výše uvedených údajů, se zřejmě nejedná
o podmínky, které by byly výjimečné či extrémní.
Profese sestry je ve všech společnostech stresová,
fyzicky, emocionálně i intelektuálně náročná. Běžnou záležitostí moderního managementu organizace by měla být péče o sestry, resp. o ošetřující
personál. Uvedená péče by se měla promítnout
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COPINGOVÉ STRATÉGIE V KLINICKEJ PRAXI SESTIER
COPING STRATEGIES IN CLINICAL PRACTICE AMONG NURSES
DIMUNOVÁ Lucia
Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
of work experience and choice of coping strategies. With
increasing age and length of work experience more often to
use emotion-focused strategies.
Conclusion: The use of coping strategies appears to be an
effective methods of preventive the workload of nurses in
clinical practice.

ABSTRAKT
Východiská: Copingové stratégie sú dôležitým stabilizačným
faktorom pri riešení problémových situácií. Predstavujú
kľúčový prvok v reakcii sestier na záťažovú situáciu.
Ciele: Cieľom výskumu bolo zistiť, aké copingové stratégie
využívajú sestry pracujúce na oddeleniach anestéziológie
a intenzívnej medicíny a jednotách intenzívnej starostlivosti.
Následne sme zisťovali možný vzťah veku a dĺžky praxe sestier pri výbere jednotlivých copingových stratégií.
Metodika: Využili sme Brief COPE - dotazník pre
diagnostiku stratégií zvládania záťaže. Schopnosť zvládania
záťaže je individuálna a závisí od rôznych faktorov, preto bol
vo výskume použitý aj dotazník na hodnotenie subjektívnej
pohody - Index osobnej pohody (PWI). Súbor tvorilo 94
sestier pracujúcich v dvoch zdravotníckych zariadeniach. Na
vyhodnotenie dát bola použitá deskriptívnej štatistiky a
Pearsonov korelačný koeficient.
Výsledky: Sestry najčastejšie využívajú copingové stratégie
orientované na problém- akceptáciu a plánovanie. Tieto
sestrami volené copingové stratégie sú predpokladom pre
efektívne zvládanie problémových situácií. Preukázal sa signifikantný vzťah medzi vekom, dĺžkou praxe sestier a výberom copingových stratégií. S rastúcim vekom a dĺžkou praxe
majú sestry tendenciu vo väčšej miere využívať aj emocionálne orientované stratégie.
Záver: Využívanie copin-gových stratégií sa javí ako
efektívny spôsob prevencie pracovnej záťaže sestier v klinickej praxi.

Key words: Nurses. Coping strategies. Brief COPE. PWI.

ÚVOD
Je všeobecne známe, že povolanie sestry je vysoko náročné v oblasti fyzickej aj psychickej.
Požiadavky na prácu sestier sa ustavične zvyšujú
vzhľadom na neustále pribúdajúci počet akútnych,
ako aj chronických ochorení, starnutie populácie
a zvyšovanie nákladov na nemocničnú starostlivosť. Od sestier sa očakáva, že budú na tieto
zmeny reagovať a budú pripravené plniť nové roly
pri zabezpečovaní komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti (Farkašová, 2005). S rozvojom ošetrovateľstva ako samostatného vedného odboru
vidíme v oblasti ošetrovateľskej teórie a praxe
množstvo zmien (Raková a kol., 2006), na ktoré
musia sestry flexibilne reagovať. Samotný výkon
povolania sestry sťažujú rôzne stresové faktory.
Novodobým fenoménom je aj problematika poskytovania kultúrne odlišnej ošetrovateľskej starostlivosti a vytváranie kultúrne vhodných podmienok
v zdravotníckych zariadeniach (Gerlichová a kol.,
2013, s.78). Nešpor (2007) vo vzťahu k dlhodobej
pracovnej záťaži sestier uvádza tieto faktory:
kontakt s tabuizovanými oblasťami ľudskej existencie (bolesť, smrť), emočné stavy pacientov a ich
reakcie (depresia, vyčerpanosť, podráždenosť,
hnev a iné), veľká zodpovednosť (morálna aj právna), konflikt medzi rolami (matka verzus zdravotná
profesia), nedostatočná pozornosť vlastným problémom, ostrý a náročný životný štýl a nepripravenosť uspokojovať vlastné psychické potreby,
ľahká dostupnosť k návykovým liekom a samoliečba. Špecifická je práca sestry, ktorá poskytuje
starostlivosť na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Pacienti na týchto oddeleniach môžu
byť v nestabilnom stave a vyžadujú zvýšenú inten-

Kľúčové slová: Sestry. Copingové stratégie. Brief COPE.
PWI.
ABSTRACT
Objective: Coping strategies are important stabilizing factor
in problem´s solving process. They are key elements of nurses
stress reactions. Aim: The objective of research was to find out
which coping strategies used nurses in the department of
anaesthesiology and intensive care and intensive care unit. We
examined the relationship of the age and length of work
experience (in years) in the selection of individual coping
strategies.
Methods and Sample: To obtain empirical data we used
questionnaire Brief Cope - coping strategies questionnaire.
Coping ability is an individual and depends on various factors,
because of this we used in the research a questionnaire PWI Index of Personal WellBeing. The research sample consisted
of 94 nurses from two hospitals. For data processing were
used descriptive statistic methods and Pearsonov correlation
coefficient.
Results: Our results revealed that nurses of our survey sample
most frequently used coping strategies focused on the problem
– acceptance, planning. These nurses elected coping strategies
are essential for effective management of problem situations.
We demonstrated significant relationship between age, length
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zívnu a pozornú sesterskú starostlivosť (Jurdíková,
Gavendová, 2013, s.64). Všetky menované faktory
môžu výrazne ovplyvniť zdravie sestry a následne
aj kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Ak však sestra získa zručnosti a schopnosti
efektívneho zvládania záťažových situácií v práci
ako aj vo svojom osobnom živote, dokáže lepšie
hodnotiť náročnosť záťažových situácií a vedieť
ich zvládať. Zvládanie pomáha sestre nájsť správnu rovnováhu medzi pracovnými povinnosťami
a jej osobným životom (Komačeková, 2009).
Všeobecne prijímané a často skloňované vymedzenie pojmu „coping“ uvádza, že ide o snahu
riadiť, tolerovať, redukovať a minimalizovať vnútorné aj vonkajšie požiadavky, ktoré človeka do
značnej miery namáhajú a zaťažujú alebo prevyšujú zdroje, ktoré má daná osoba k dispozícií
(Křivohlavý, 1994, s.43). Pojmom coping možno
označiť aj súhrn všetkých spôsobov správania sa,
ktoré človek uplatňuje pri zvládaní mimoriadne
obtiažných životných situáciách. Popisujú sa dva
druhy copingu: 1. stratégie orientované na problém
(problém focused coping) - smerujú priamo k jadru
stresových stavov, 2. stratégie orientované na
emócie (emotional focused coping) - znižuje sa
pociťovaný emocionálny stres bez odstránenie
podstaty problému. K stratégiám zameraným na
riešenie problémov (kognitívnym stratégiam) podľa Křivohlavého (2010, s.30) patrí: konfrontačný
spôsob zvládania stresu, hľadanie sociálnej podpory, plánované hľadanie riešenia problémov,
sebaovládanie, dištancovanie sa, hľadanie pozitívnych stránok na vzniknutej situácii, prijatie
osobnej zodpovednosti, za vzniknutú situáciu
a aktívny vstup do jej riešenia, snaha vyhýbania sa
stresovým situáciám.
Základné rozdelenie copingových stratégií prináša aj Mlčák (2011): stratégie zvládania zamerané
na problém - aktívne zvládanie (úmyselné zvýšenie
koncentrácie alebo snahy dosiahnuť cieľ),
plánovanie (zvažovanie, ako zvládnuť problematickú situáciu), potlačenie protichodných aktivít
(úmyselné odsunutie iných záležitostí), zdržanlivé
zvládanie (vybrať si vhodný čas a nejednať
bezprostredne). Stratégie zvládania zamerané na
emócie - hľadanie inštrumentálnej sociálnej opory
(získavať informácie, skúsenosti a pomoc), hľadanie sociálnej emocionálnej opory (získavať podporu, sympatiu a porozumenie), pozitívna reinterpretácia (identifikácia kladných aspektov problému), akceptácia (prijatie problému, zmeniť ho

alebo sa prispôsobiť), popretie (odmietnutie veriť v
existenciu problému či v jeho riešenie) a obrat k
náboženstvu (príklon k nadprirodzenému javu).
K dostupným spôsobom copingu resp. zvládania
stresu patria aj techniky, ktoré je možné vykonávať
individuálne aj skupinovo. Stres redukujú aj tzv.
odpútavacie techniky, preto je vhodné venovať
pozornosť možnosti zaradenia pohybových aktivít
(Poliaková, Slováková, 2013, s.24). K ďalším spôsobom copingu okrem relaxácie je možné priradiť:
prechádzku, dýchanie, uvoľňovanie svalov, ventiláciu emócií (Křivohlavý, 2010, s.38).
CIEĽ
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké copingové stratégie využívajú sestry, ktoré pracujú na
oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny
a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Následne
sme zisťovali, či premenné vek a dĺžka praxe majú
vplyv na výber jednotlivých copingových stratégií
v klinickej praxi sestier.
SÚBOR
Výber respondentov bol zámerný. Oslovili sme
100 sestier pracujúcich v dvoch zdravotníckych
zariadenia v košickom regióne. Návratnosť bola
94%. Celkovo sledovaný súbor tvorilo 60 sestier
pracujúcich na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny (OIAM) a 34 sestier pracujúcich
na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).
Priemerný vek sestier bol 36,34 rokov, SD±6,13,
pričom minimálny vek bol 22 rokov a maximálny
59 rokov.
Priemerná dĺžka praxe sestier bola 13,71 rokov,
SD±5.48.
METODIKA
Copingové stratégie predstavujú stratégie zvládania záťaže. Schopnosť zvládania záťaže je veľmi
individuálna, záleží od rôznych faktorov a nie je
možné ju zovšeobecňovať. Z tohto dôvodu sme na
splnenie stanoveného výskumného zámeru použili
dva dotazníky: Brief COPE - dotazník pre
diagnostiku stratégií zvládania záťaže a dotazník
na hodnotenie subjektívnej pohody - Index osobnej
pohody (PWI).
Dotazník Brief COPE – dotazník copingových
stratégii je prepracovanou a skrátenou verziou
pôvodného dotazníka COPE (Carver, 1997 podľa
MacDonald, 2011) obsahuje 28 položiek, rozdelených do 14 subškál, kde každá subškála obsahuje
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dve položky. Subškály: sebarozptýlenie, aktívny
coping, plánovanie, inštrumentálna sociálna opora,
emočná sociálna opora, pozitívne preformulovanie,
popieranie, akceptácia, religiozita a spiritualita,
ventilovanie, stiahnutie sa, sebarozptýlenie, užitie
alkoholu (drog), humor, sebaobviňovanie. Odpovede je možné uviesť na štvorbodovej stupnici
(áno - 0, skôr áno - 1, skôr nie - 2, nie - 3).
Prostredníctvom dotazníka PWI - Index osobnej
pohody sme zisťovali subjektívnu pohodu respondentov. Subjektívna pohoda bola hodnotená na
škále spokojnosti s jednotlivými oblasťami života.
V Cumminosovej konceptualizácii kvality života
(International Well – Being Group, 2006) subjektívna pohoda predstavuje indikátor subjektívnej
kvality života. Do slovenského jazyka bol preložený Džukom v roku 2002. Dotazník PWI
obsahuje osem položiek, ktoré predstavujú jednotlivé oblasti života: životnú úroveň, zdravie, životné
úspechy, medziľudské vzťahy, bezpečnosť, spokojnosť v komunite, istoty v budúcnosti a duchovnú
oblasť. V rámci jednotlivých položiek respondent
hodnotí svoju spokojnosť s danou oblasťou na
stupnici od 0 do 10, kde 0 predstavuje úplnú nespokojnosť s danou oblasťou v živote, 5 znamená
neutrálnu spokojnosť a číslo 10 úplnú spokojnosť

v danej oblasti. Pri vyhodnocovaní dotazníka sa
skóre získané v rámci jednotlivých položiek konvertuje na stupnici 0 – 100. Jednotlivé položky sa
môžu vyhodnocovať samostatne, alebo sa môžu
hodnotiť aj spoločne, pričom sa vypočíta celkové
priemerné skóre. Cieľom je získať percento maxima stupnice. Súčasťou tohto dotazníka je jedna
globálna položka, ktorá hodnotí celkovú spokojnosť so životom a hodnotí sa samostatne.
Dotazníky pre respondentov boli anonymné
a dobrovoľné. Výskum sme realizovali na základe
súhlasu zdravotníckych zariadení. Zber údajov
prebiehal v mesiacoch november a december 2012.
Získané údaje boli spracované a vyhodnotené
v programe SPSS 17.0. Využili sme deskriptívnu
a induktívnu štatistiku (Pearsonov korelačný koeficient).
VÝSLEDKY
Primárne bolo naším zámerom zistiť, aké copingové stratégie zvládania záťaže využívajú sestry
pracujúce na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Frekvencia jednotlivých odpovedí respondentov je znázornená v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Copingové stratégie využívané sestrami
áno
COPINGOVÉ STRATÉGIE
n
%
sebarozptýlenie
27
28,2
aktívny coping
26
27,7
popieranie
16
16,5
užívanie alkoholu (drog)
4
4,2
emočná sociálna opora
22
22,9
inštrumentálna sociálna opora
19
20,2
stiahnutie sa
5
5,8
ventilovanie
18
18,6
pozitívne preformulovanie
23
23,9
plánovanie
24
26,1
humor
10
10,6
akceptácia
25
27,1
religiozita a spiritualita
24
26,1
sebaobviňovanie
19
20,2

skôr áno
n
%
43
46,3
40
42,6
25
27,1
10
10,6
44
47,3
41
43,6
20
21,3
40
42,4
44
47,3
47
50,0
19
20,2
48
51,7
31
32,4
29
30,3

Následne nás zaujímalo, či existuje štatisticky
významný vzťah medzi využívaním copingových
stratégií a premennými ako je vek a dĺžka praxe
sestier v nami sledovanom súbore. Zistenia sú
uvedené v tabuľke 2. Z vyhodnotených výsledkov
vyplýva, že existuje vzťah medzi vekom a copingovými stratégiami sebarozptýlenia. Čím sú sestry

n
13
15
29
9
19
21
43
24
14
16
22
13
21
33

skôr nie
%
13,8
15,9
30,3
10,1
19,7
22,4
45,2
26,1
14,9
16,5
22,9
13,8
22,4
35,7

nie
n
11
13
24
71
9
13
26
12
13
7
43
7
18
13

%
11,7
13,8
26,1
75,1
10,1
13,8
27,7
12,8
13,8
7,4
46,3
7,4
19,1
13,8

vekovo staršie, tým viac sa venujú aktivitám, ktorými sa odpútavajú od ich daného problému.
Štatistická významnosť sa ukázala aj pri copingových stratégiách emočnej sociálnej opory
a inštrumentálnej sociálnej opory, teda čím sú sestry vekovo staršie, tým viac sa snažia získať citovú
oporu, sympatie a porozumenie u svojich blízkych
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a priateľoch ako aj vyhľadávajú rady a pomoc od
iných ľudí. Preukázal sa aj vzťah medzi vekom
sestier a stratégiami ventilovania - vyrozprávania
sa, za účelom odstránenia negatívnych pocitov a
častejšie prejavujú svoje negatívne pocity navonok.
Posledný štatisticky významný vzťah sa ukázal
medzi vekom a stratégiami plánovania. Čím sú sestry vekovo staršie, uprednostňujú premyslené
kroky a postupy pri vyriešení problému.
Pri hodnotení vzťahu dĺžky praxe sestier a copingovými stratégiami sa ukázala štatistická významnosť pri stratégiách sebarozptýlenia, emočnej
sociálnej opory, inštrumentálnej sociálnej opory
a stratégiách ventilovania a plánovania podobne

ako pri hodnotení vzťahu veku sestier a copingových stratégií. Sestry v dlhšou praxou sa
venujú aktivitám, ktorými sa odkláňajú od problémov, vyhľadávajú pomoc u svojich blízkych a rady
od iných ľudí, využívajú copingové stratégie ventilácie na odstraňovanie negatívnych emócii a stratégie plánovania k premyslenému riešeniu problémov. Štatistická významnosť sa však ukázala aj pri
copingových stratégiách humoru. Sestry s dlhšou
praxou sa snažia danú problémovú situácii vyriešiť
z nadhľadom. Preukázal sa aj vzťah dĺžky praxe
a stratégií sebaobviňovania. Táto stratégie svedčí
o istej miere sebakritiky sestier.

Tabuľka 2 Copingové stratégie využívané sestrami
COPINGOVÉ STRATÉGIE
sebarozptýlenie
aktívny coping
popieranie
užívanie alkoholu (drog)
emočná sociálna opora
inštrumentálna sociálna opora
stiahnutie sa
ventilovanie
pozitívne preformulovanie
plánovanie
humor
akceptácia
religiozita a spiritualita
sebaobviňovanie

vek
0,242 *
0,111 n.s.
-0,147 n.s.
-0,043 n.s
0,316 **
0,351 **
0,280 n.s
0,303 **
0,136 n.s
0,297 **
0,177 n.s
0,055 n.s
-0,850 n.s
0,711 n.s

dĺžka praxe
0,316 **
0,171 n.s.
0,140 n.s
0,98 n.s
0,371**
0,355**
-0,74 n.s
0,347**
0,160 n.s
0,301**
0,227*
0,044 n.s
-0,046 n.s
0,245*

Legenda: * p ≤ 0,05 ** p ≤ 0,01 *** p ≤ 0,001 n.s. - nezistený signifikantný vzťah

Prostredníctvom dotazníka PWI – Indexu osobnej
pohody sme zisťovali vyjadrenia sestier ako vnímajú a hodnotia subjektívne pohodu v svojom živote. Tento dotazník sme si vybrali pretože sme
predpokladali, že na výber copingových stratégií
zvládania záťaže bude mať v najväčšej miere podiel práve osobná vyrovnanosť a pohoda v osobnom živote sestier.
Na základe priemerných hodnôt vyplýva, že
sestry vyjadrujú najväčšiu spokojnosť so svojím
zdravím (69%), svojím duchovným životom
(67,2%) a dosiahnutými úspechmi v živote
(66,7%). Najnižšiu spokojnosť vyjadrili sestry s istotami do budúcnosti (44,5%), životným štandardom (61,1%) a s interpersonálnymi vzťahmi
(61,7%). V rámci globálnej položky - celkovej
spokojnosti so životom bola priemerná životná

spokojnosť 64,7%. Celkove skóre PWI dotazníka
bolo 49,90.
Následne sme zisťovali, čí má vplyv vek a dĺžka
praxe na hodnotenie spokojnosti s jednotlivými
oblasťami života u sledovaného súboru sestier.
Zistili sme, že čím sú sestry vekom staršie, tým
udávajú nižšiu spokojnosť subjektívnej pohody
a spokojnosti v živote. Táto štatistická významnosť sa potvrdila v jednotlivých položkách 0-7 aj
v celkovom skóre PWI, okrem položky „spokojnosť v duchovnom živote“, v ktorej sa nepotvrdila
štatistická významnosť.
Podobné zistenia môžeme uviesť aj vo vzťahu k
dĺžke praxe, čím sestry dlhšie vykonávajú svoje
povolanie, tým udávajú nižšiu spokojnosť subjektívnej pohody a spokojnosti v živote (tabuľka 3).
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Tabuľka 3 PWI vo vzťahu k veku a dĺžke praxe u sestier
VYJADRENIA
priemer
celková spokojnosť so životom
6.47
spokojnosť so životným štandardom
6.11
spokojnosť so zdravím
6.91
spokojnosť s úspechmi v živote
6.67
spokojnosť s interpersonálnymi vzťahmi
6.17
spokojnosť s bezpečím v živote
6.48
spokojnosť s komunitou
6.39
spokojnosť s istotami v budúcnosti
4.45
spokojnosť v duchovnom živote
6.72
celkové skóre
49.90
Legenda: * p ≤ 0,05 ** p ≤ 0,01 *** p ≤ 0,001

± SD
2.32
2.34
2.32
1.98
2.49
2.35
2.61
2.59
2.71
13.17

vek
-0,306**
-0,302**
-0,256*
-0,212*
-0,204 *
-0,399**
-0,292**
-0,345**
-0,064 n.s.
-0,380**

dĺžka praxe
-0,359**
-0,299**
-0,281**
-0,236*
-0,218*
-0,354**
-0,294**
-0,310 **
-0,037 n.s.
-0,354**

n.s. - nezistený signifikantný vzťah

stratégie inštrumentálnej sociálnej opory, ktorá
v sebe zahŕňa vyhľadávanie rád a pomoci iných
ľudí. Nami zistené výsledky sú v zhode so štúdiou
Burgess et al. (2010) z ktorej vyplýva, že
preferovanými copingovými stratégiami sestier na
oddeleniach intenzívnej starostlivosti sú najčastejšie stratégie orientované na problém - aktívny
coping, plánovanie. Autori ďalej uvádzajú, že
sestry vo veľkej miere využívajú aj stratégie
orientované na emócie, najčastejšie prostredníctvom ventilácie. Ide o prejavovanie negatívnych
emócií a vyrozprávanie sa. Rovnaký výsledok
preferovania ventilácie možno nájsť aj v štúdii
Bossona et al. (2006), v ktorej sa uvádza, že
zdieľanie negatívnych emócií pozitívne posilňuje
interpersonálne vzťahy. V nami sledova-nom
súbore stratégiu ventilácie emócií využíva 61%
opýtaných sestier. Emocionálne orientované
stratégie sú niektorými autormi chápané skôr ako
dištancujúce od riešenia problému, ktoré sa skôr
zaoberajú emocionálnym dopadom stresu ako
nachádzaniu možností riešenia. Na druhej strane
iná skupina autorov sa prikláňa k názoru, že tieto
stratégie prispievajú k zlepšovaniu duševného
zdravia sestry. Nové výskumy (Baumgartner
a kol., 2010) zdôrazňujú adaptívnu povahu emócií.
Uvádzajú, že coping sa začína v emočnom prostredí a nie je to len boj s prekážkami a požiadavkami,
ktoré sú na človeka kladené, ale ide aj o boj
s emóciami, ktoré tieto požiadavky sprevádzajú.
Prvou úlohou efektívneho copingu by malo byť
zníženie intenzity negatívnych, stresujúcich emócií, ktoré môžu brániť využitiu iných aktívnych
stratégií zvládania. Poslednou skupinou stratégií,
s ktorou prichádzame do kontaktu je skupina vyhýbavo orientovaných stratégií. Do tejto skupiny patria stratégie sebarozptýlenia, užívania alkoholu

DISKUSIA
Naším cieľom bolo zistiť, aké copingové stratégie zvládania záťaže využívajú sestry pracujúce
na oddeleniach anésteziológie a intenzívnej medicíny a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Predmetom nášho záujmu bol aj možný existujúci
vzťah medzi stratégiami zvládania záťaže a mierou
subjektívnej pohody a spokojnosti v živote sestier.
Vychádzali sme z poznatkov, že tieto dva faktory
spolu úzko súvisia a samotná miera náročnosti
výkonu povolania sestier na oddeleniach intenzívnej starostlivosti vplýva na sledovanú problematiku zvládania záťaže. Preferované copingové
stratégie sestier sme zisťovali pomocou Brief
COPE dotazníka, ktorý obsahoval stratégie orientované na zvládanie problému, stratégie orientované na emócie alebo a skupinu vyhýbavo – orientovaných stratégií. Nami oslovené sestry najčastejšie využívali stratégiu akceptácie. Prijímanie
situácie takej aká je a naučenie sa s ňou žiť resp. ju
akceptovať. Táto stratégia patrí do skupiny na
problém orientovaných stratégií a hodnotí sa ako
efektívna stratégia zvládania problémových situácií. Li a Lambert (2008) vo svojej štúdii venovanej
pracovnej záťaži a copingu dospeli k výsledkom,
že sestry najčastejšie využívajú copingovú stratégiu plánovania. V nami sledovanom súbore bola
táto stratégia hneď na druhom mieste. Okrem už
spomínaných, na problém orientovaných copingových stratégií sa ukázalo, že sestry využívajú vo
väčšej miere aj ostatné stratégie patriace do tejto
skupiny: stratégiu pozitívneho preformulovania,
stratégiu aktívneho copingu - aktivity a snahy
niečo so situáciou robiť a sú zamerané na zlepšenie
situácie, stratégiu emočnej sociálnej opory - vyhľadávanie citovej opory, sympatií a porozumenie
u svojich blízkych a priateľov a využívanie
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a drog, popieranie a stiahnutie sa. Najčastejšou
stratégiou z tejto skupiny bola stratégia sebarozptýlenia čiže uprednostňovanie aktivít, ktorými
sa dá od daného problému odpútať a prestať naňho
myslieť (napr. nakupovanie). Už v spomínanej
štúdii Li, Lambert (2008), autori uvádzajú, že so
zvyšujúcou pracovnou záťažou je aj táto stratégia
sebarozptýlenia často u sestier využívaná. Ostatné
stratégie z tejto skupiny boli sestrami preferované
vo veľmi malej miere, čo hodnotíme veľmi kladne.
Stratégiu užívania alkoholu preferovalo len 14.8%
a stratégiu siahnutia sa - zaujatie postoja, že sa nič
nestalo a vzdania sa pokusu o dosiahnutie cieľa len
27.1% sestier.
Primárne sme sledovali výber copingových stratégií zvládania záťaže vo vzťahu k veku a dĺžke
praxe, čo sa nám signifikantne potvrdilo. Keďže
výber copingových stratégií ovplyvňuje viacero
faktorov zamerali sme sa na jeden z možných, a to
ako sestry subjektívne hodnotia svoju pohodu
a spokojnosť v živote. Nepreukázala sa síce štatistická významnosť medzi sledovanými faktormi
avšak môžeme konštatovať, že celková všeobecná
spokojnosť v živote (PWI) súvisí s výberom
copingových stratégií. Sestry s väčšou subjektívnou spokojnosťou vo väčšej miere využívajú na
problém orientované stratégie: aktívny copingpodnikanie aktivít na zlepšenie situácie, emocionálnu sociálnu oporu u príbuzných a priateľoch
a plánovanie- podnikanie premyslených krokov pri
riešení problému. Zaujímavé sú aj zistenia, že najvyššiu mieru spokojnosti uviedli sestry v položkách týkajúcich sa spokojnosti so zdravím,
následne v položke duchovného života a v položke
spokojnosti so životnými úspechmi. Najvyššiu
hodnotu v položke spokojnosť so zdravím môžeme odôvodniť eventuálnou zvýšenou mierou zdravotného uvedomenia sestier pracujúcich s pacientmi v kritickom stave. Naše zistenia však nie
sú v zhode s výsledkami Gurkovej a Macejkovej
(2012), ktoré uvádzajú, že najvyššie hodnoty boli
dosiahnuté v položkách duchovného života, spokojnosti so životom v komunite a interpersonálnymi vzťahmi. Pozorujeme zhodu v pozitívnom hodnotení spokojnosti s položkou duchovného života sestier. Najnižšiu mieru spokojnosti
sestry v nami sledovanom súbore uviedli v položke
istoty v budúcnosti. Autori Gurková, Macejková
(2012); Gurková et al., (2012) sa stretávame s rovnakým negatívnym hodnotením spokojnosti v položke istoty v budúcnosti. Najnižšiu spokojnosť

v tejto oblasti pripisujeme neustálym ekonomickým zmenám doma aj vo svete a zmenám
v rezorte zdravotníctva, ktoré prispievajú k pocitu
neistoty v budúcnosti.
ZÁVER
Zvládanie záťaže je dlhodobo aktuálna téma.
Sestry sú pri výkone svojho povolania vystavované
fyzickej aj psychickej záťaži. Rovnako dôležité
ako samotné prežívanie osobnej pohody a spokojnosti v živote, je vedieť si tento stav zachovať.
Copingové stratégie predstavujú špecifický spôsob
zvládania záťaže. Ich efektívne zvládanie znamená
prínos pre sestru. Schopnosť vedieť sa rozhodnúť
pre správnu copingovú stratégiu uľahčuje adaptáciu na prichádzajúce zmeny a uľahčuje zvládanie
problémových situácií. Vedomosti o copingových
stratégiách a ich úspešné uplatňovanie v pracovnom i osobnom živote predstavujú pre sestry
spôsob, ako zvládať záťaž a udržať si osobnú
pohodu, vyrovnanosť a vysokú pracovnú výkonnosť.
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človeka bez ohľadu na rasu, etnickú skupinu, náboženstvo alebo politickú príslušnosť. Hudba pomáha
vyjadriť emocionálny, fyzický a mentálny stav,
umožňuje osobné prežívanie radosti a bolesti.
Hudobné prežívanie a zážitok podľa Strenáčikovej
(2012) nie je možné redukovať len na
komunikačnú väzbu s hudobným dielom.
Fyziologické zmeny, ktoré sú spôsobené vplyvom hudby, ako je zmena rytmu dýchania, krvného
tlaku, elektrického odporu kože a zorníc, sa dnes
už dajú objektívne zmerať pomocou najmodernejších zobrazovacích metód: pomocou magnetickej
rezonancie (MR), pozitrónovej emisnej tomografie
(PET), či elektroencefalogramu (EEG). Hudba
pôsobí na celého človeka a počúvame ju každou
bunkou nášho organizmu. Ľudské telo je tak možné prirovnať k obrovskému rezonančnému hudobnému nástroju (Gerlichová, 2014).
Využitie hudby v terapeutických programoch
pomáha ľuďom s rôznymi ochoreniami a problémami, ale poskytuje aj možnosť zlepšenia kvality
života tých, ktorí nie sú zdravotne znevýhodnení,
iba hľadajú nové cesty sebapoznania, či riešenia
svojich osobných problémov. Vďaka novým poznatkom o pôsobení hudby na človeka, môžu hudobní terapeuti, psychológovia, pedagógovia a
muzikológovia stále viac poznávať a skúmať vplyv
zvuku a hudby na ľudský organizmus a pripravovať vhodné hudobno-terapeutické programy, ktoré
budú účinne pomáhať pri rôznych ochoreniach
a problémoch, ktoré prináša každodenný život
(Gerlichová, 2014).
V školskom prostredí sa Košalová (2012) zaoberá hudobnou terapiou smerom k prevencii, podpore a stimulácii narušených sociálnych, psychických, komunikačných, telesných a zmyslových
procesov. Prostredníctvom špecifických hudobnoterapeutických postupov a techník nachádza svoje
uplatnenie u žiakov s narušeným alebo zaostávajúcim mentálnym, zmyslovým a telesným vývinom, s narušenou komunikačnou, adaptačnou, či

ABSTRAKT
Hudba a zvuk sú prirodzenou súčasťou života dieťaťa, ktoré
môžu u neho ovplyvniť fyziologické zmeny, napr. zmenu
rytmu dýchania, krvného tlaku a i. Využitie hudby v terapeutických programoch poskytuje možnosť zlepšenia kvality
života, nové možnosti sebapoznania, pomáha pri liečbe
rôznych chorôb a problémov. U detských pacientov s detskou
mozgovou obrnou (DMO) sa hudobná terapia využíva na
redukciu spasticity, rozvoj motoriky, zlepšenie komunikácie
a tréning kognitívnych funkcií. Pri tejto diagnóze sú vhodnou
formou hudobnej terapie: hudobno-pohybové hry, hra na telo,
relaxačné pohyby v rytme hudby, neverbálna expresia a muzikomaľba. Pri usporiadaní hudobno-terapeutickej lekcie hudobný terapeut vychádza z konkrétnych problémov dieťaťa
s DMO, stupňa jeho ochorenia, na základe ktorého naplánuje
jednotlivé fázy lekcie. Každú lekciu je vhodné ukončiť reflexiou dieťaťa a vyzdvihnutím niektorých čiastkových úspechov.
Kľúčové slová: Detská mozgová obrna. Hudobný program.
Komunikácia. Motorika. Tréning rytmu.
ABSTRACT
Music and sound are the natural components of child´s life
that can influence his or her physiological changes, for example rhythm of breathing, or blood pressure. Use of music in
therapeutic programmes offers the occasion to improve quality
of life, new opportunities of self-knowledge, it can help to
heal various diseases and problems. For paediatric patients
with cerebral palsy, music therapy has the potency to reduce
spasticity, develop motor function, improve communication
and train cognitive functions. Appropriate forms of music
therapy determined for this diagnose are music and movement
games, body percussion (playing on a body parts), relaxing
movements in the rhythm of music, non-verbal expression and
music painting. During music therapy lesson music therapist
follows particular problems of a child with CP and the level of
CP based on which he plans particular phases of a lesson. It is
proper to end each lesson with a reflexion of a child and to
emphasise some of his or her partial successes.
Key words: Cerebral palsy. Music programme. Communication. Motoric function. Training of rhythm.

ÚVOD
Ľudstvo je s hudbou neodmysliteľne spojené.
Vždy to tak bolo a pravdepodobne sa to nezmení.
Účinok hudby je natoľko všestranný, že pôsobí na
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socializačnou schopnosťou, alebo s emocionálnymi
a výchovnými problémami, s poruchami učenia
a správania.
Vplyv hudby a rytmu na motorické funkcie sa
stal predmetom vedeckých štúdií a klinickej praxe
v neurologickej rehabilitácii, napr. u Thauta
(2008). Fyziologické pochody človeka sú celkom
preukázateľne ovplyvniteľné rytmom, tónmi a harmóniou. Pokiaľ sa jedná o cielenú liečbu konkrétnej choroby pomocou hudobnej terapie, mala by
nastúpiť klinická skúsenosť a konkrétne terapeutické postupy pre úspešný cieľ liečby, ale aj pre
kompetentné obhájenie odboru muzikoterapia
v rámci ostatných terapeutických profesií.
Dostupná literatúra naznačuje, že využitie hudobnej terapie u detí s detskou mozgovou obrnou
(ďalej DMO) je menej frekventované ako pri
ostatných ochoreniach, napr. pri poruchách autistického spektra. Výnimku tvoria tri výskumy z tejto oblasti, ktoré sú pre nás inšpiráciou:
štúdia Ahonen-Eerikäinen et al. (2008), ktorá
upozorňuje na dôležitosť hudobnej terapie pri
DMO a pojednáva o jej súčasných perspektívach;
výskumná štúdia autorky Kwak (2007), ktorá
pojednáva o účinkoch auditívnej rytmickej stimulácie na chôdzu a fyzickú funkčnosť pacientov
s DMO;
štúdia Austrálčanky Perry (2011), ktorá skúma
účinok využitia muzikoterapie pri práci s deťmi
postihnutými DMO.

zickú funkčnosť pacientov. DMO patrí k frekventovaným detským neurologickým ochoreniam.
Rosenbaum et al. (2005, p. 572) definujú detskú
mozgovú obrnu ako „skupinu porúch vo vývoji
pohybu a postury, ktorá spôsobuje obmedzenie
činnosti. Toto obmedzenie sa pripisuje neprogresívnemu postihnutiu vyvíjajúceho sa mozgu
zárodku alebo novorodenca. Poruchy pohybu sú
často sprevádzané postihnutím vnemov, poznávania, komunikácie, vnímania a/alebo správania,
a/alebo uchopenia.“
V domácej literatúre je DMO definovaná ako
dlhodobé neprogresívne postihnutie pohybu, ohybnosti a postury, ktoré spôsobuje poškodenie vyvíjajúceho sa mozgu v prenatálnom, perinatálnom
a skorom postnatálnom období. Ide o poškodenie
nezrelého mozgu a obdobia zrenia mozgu, čo zapríčiňuje variabilitu symtomatológie (Komárek,
Nevšímalová, 1997).
Poškodenie rôznych častí mozgu spôsobuje aj
rôzne typy DMO: spastickú (pyramídovú), ateidnú
(extrapyramídovú), ataktickú alebo zmiešanú.
Poškodené môžu byť aj horné a dolné končatiny,
na jednej alebo oboch stranách tela. Oromotorické
problémy často zapríčiňujú postihnutie motoriky
reči, môžu sa objaviť problémy s dýchaním, prehĺtaním a kŕmením. Mnohé deti s DMO majú
postihnuté zmyslové vnímanie, ktoré sa u nich
prejavuje disharmonickým vývinom, napr.
oneskorený kognitívny vývin, ktorý súvisí
s problematickým učením sa (Bellamy et al.,
2010). U jedincov, ktorí majú viaceré problémy, sa
vyskytuje aj epilepsia, viaceré postihnutia
a komplexné potreby vysokej priority (Stanton,
2012). Rosenbaum (2003) zdôrazňuje, že zistenie,
spoznanie a zvládanie komorbidít je rovnako
dôležité ako liečba samotných pohybových postihnutí. Pripísanie primeraného významu podstate
a charakteru poškodení, ktorými je potrebné zaoberať sa, stavia hudobnú terapiu k hlavnému
prúdu intervencií, ktoré je možné použiť pri liečbe
DMO. Vzhľadom k heterogénnemu charakteru
tejto skupiny a jej ďalších typických poškodení,
jednoduchý opis a klasifikácia zámerných pohybových schopností nemôže reflektovať celkové
zameranie hudobnej terapie, či ďalších terapií
a edukačných prístupov pri liečbe DMO. Hudobné
aktivity použité v takejto terapii však môžu prispieť k zvýšeniu hudobnej a sociálnej účasti detí
s DMO v spoločnosti a k zlepšeniu kvality života
jedincov s DMO a ich rodín.

Pod pojmom hudobná terapia rozumieme využitie hudby ako terapeutického prostriedku na obnovu, udržanie, ochranu a zlepšenie psychického a
fyzického zdravia klientov. Špecifické dlhodobé
ciele sa stanovujú individuálne a pri výbere hudobných činností a intervencií je potrebné priblížiť sa
záujmom dieťaťa. Správna indikácia s vhodným
výberom hudobných skladieb a hudobných aktivít
za odborného vedenia hudobno-terapeutických
stretnutí detí s DMO, prakticky vylučuje ich nepriaznivý vplyv na psychický a somatický stav
detských účastníkov. U pacientov s DMO pomáha
najmä pri zlepšení komunikácie, pri anxióznych
prejavoch, alebo pri nácviku dychových relaxačných cvičení.
Detská mozgová obrna - možnosti pre hudobnoterapeutickú prax
Súčasné zahraničné modely, ktoré sa snažia hlbšie porozumieť ochoreniu DMO, sa zameriavajú
na presadenie sa, kvalitu života, participáciu a fy26

Zdravotnícke listy, Ročník 2, Číslo 1, 2014

ISSN 1339-3022

terapeutovi na zoznámenie sa s dieťaťom, na
navodenie atmosféry, rozhovoru, na odhalenie
citovej oblasti dieťaťa, čo pomôže vyhľadať
možnosť ako u neho predchádzať stresu
a neželaným reakciám.
Špecifické dlhodobé ciele sa stanovujú individuálne a pri výbere hudobných aktivít je dôležité
priblížiť sa záujmom dieťaťa. Správna indikácia s
vhodným výberom hudobných skladieb a hudobných aktivít za odborného vedenia hudobno-terapeutických stretnutí detí s DMO, prakticky vylučuje ich nepriaznivý vplyv na psychický a somatický stav detských účastníkov. U pacientov
s DMO pomáha najmä pri zlepšení komunikácie,
pri anxióznych prejavoch, alebo pri nácviku dychových relaxačných cvičení.
Existuje päť foriem terapie hudbou pre dieťa
s DMO (Jankovský, 2001), ktoré v modifikovanej
forme uvádzame na obr. 1.
hra na telo, ktorou je možné dosiahnuť zlepšenie koordinácie pohybov končatín a upraviť
pohybové stereotypy dieťaťa;
neverbálna expresia, ktorá je primárne
zameraná na spontánny prejav;
relaxačné pomalé pohyby v rytme upokojujúcej
hudby;
hudobno-pohybové hry, ktoré môžu prispieť k
zlepšeniu sebauvedomenia a pohybových stereotypov dieťaťa;
a muzikomaľba, ktorá využíva stimulačné prvky
hudby s grafickým vyjadrením rytmu.

Potenciál hudby pre dieťa s detskou mozgovou
obrnou
Pod pojmom hudba rozumieme reč tónov, ktorá
je charakteristická pre ľudské bytosti, ale netýka sa
výlučne oblasti ľudskej reči. Strenáčiková (2012, s.
22) vníma hudbu a jazyk ako „dva samostatné
poznávacie systémy s vlastnými zákonmi, logikou
a gramatikou.“ Hudba, to sú inštrumentálne,
vokálne alebo mechanické zvuky s rytmom,
melódiou alebo harmóniou. Môže dieťa povznášať,
prinášať mu pokoj, potešenie, môže ho inšpirovať,
motivovať, ale aj pomôcť mu poznať, čím je. Je
bezprostrednou súčasťou života dieťaťa a jeho
emocionálneho sveta, prirodzeným prejavom jeho
existencie, schopností, vlastností, emocionality,
kreatívneho ducha a imaginácie. Základnou
devízou hudby je, že môže modelovať jeho
duševné
stavy
a procesy
bezprostredne,
nepotrebuje k tomu obraznosť, ako je to pri iných
druhoch umenia.
Pod hudobnou terapiou u detí s DMO rozumieme
najmä využitie hudobných činností a reprodukovanej hudby ako terapeutického prostriedku
na obnovu, udržanie, ochranu a zlepšenie ich psychického a fyzického zdravia. Pri aktívnej hudobnej terapii sa zameriavame na aktivizáciu dieťaťa
prostredníctvom hudobných prejavov spevu, hry na
detských nástrojoch, pohybu alebo hudobnej dramatiky. Pri receptívnej hudobnej terapii používame
počúvanie hudby, ktorú dieťa dobre toleruje,
prípadne rado počúva, niekedy využívame aj slovný sprievod. Tieto hudobné činnosti dobre poslúžia

Obrázok 1 Formy terapie hudbou vhodné pre dieťa s DMO (Jankovský, 2001; Gerlichová, 2014; Sacks, 2009;
Gajdošíková Zeleiová, 2008)
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Hudobno-pohybové hry sú výborným prostriedkom na vyjadrenie vlastných emócií, rozvoj rytmického cítenia, komunikačných zručností, deti
s DMO prostredníctvom nich môžu benefitovať zo
sluchovej a dotykovej stimulácie (cez hudobné
vibrácie), ale aj efektívnejšieho cvičenia. U dieťaťa
zvyšujú sebauvedomenie a rozvíjajú ho po sociálnej a kognitívnej stránke (Sacks, 2009). Pohybová
aktivita je dôležitou súčasťou hudobno-terapeutického procesu, lebo hudba a pohyb majú spoločné výrazové prostriedky: tempo, rytmus, metrum,
dynamiku a formu. Hudobná a pohybová činnosť
sa navzájom doplňujú a prelínajú. Deti s DMO
môžu využiť pohybovú kreativitu, pohybovú dramatizáciu a rytmiku, ktoré rozvíjajú ich pamäť,
pozornosť, hudobné vnímanie, myslenie a prehlbujú emocionálny zážitok.
Hra na telo alebo hmatovo-akustický pohyb, je
dobrá pomôcka na rozvíjanie neurosvalovej koordinácie a vnímania hudby. Ak je správne vedená,
pomáha dieťaťu pracovať na kŕčovitom držaní tela,
ale u neho aj znižuje napätie. V hudobnej terapii je
dôraz kladený na imagináciu, tvorivosť a projekciu
citov dieťaťa. Deti môžu napr. pozorovať, aký
zvuk dokážu vytvoriť vlastným telom, môžu
pískať, lúskať, dupať, hvízdať, pohmkávať, spievať
bez slov atď. Jankovský (2001) tvrdí, že prostredníctvom hry na telo je u detí s DMO možné
dosiahnuť zlepšenie koordinácie pohybov končatín
a zvýšenie ich motivácie. Vhodným príkladom pre
deti s DMO sa nám javí napr. hra na skrývačku.
Hru je potrebné dieťaťu hneď v úvode vysvetliť.
Terapeut ide na chvíľku za dvere, za ten čas dieťa
ukryje predmet, na ktorom sa spolu dohodli. Keď
dieťa zavolá terapeuta naspäť do miestnosti, hrou
na telo mu naznačuje polohu skrytého predmetu.
Ak sa pohybuje smerom k predmetu, pohyb na telo
je intenzívnejší a rýchlejší, ale čím ďalej od neho
je, tým je hra pomalšia a slabšia. Môžu sa spolu
dohodnúť aj na nasmerovaní, napr. dupanie
využijú na správny smer, lúskanie zase nesprávny
atď.
Hmatovo-akustický pohyb je možné využiť aj pri
nácviku správnej artikulácie. Terapeut spolu s dieťaťom vyberú riekanku alebo báseň, ktorú sa
prostredníctvom pohybovej rytmizácie učia hovoriť zreteľne, primerane rýchlo, pričom dieťa môže
vymýšľať a doplňovať jej text o vhodnú pohybovú
rytmizáciu, tlieskaním, plieskaním, chôdzou, podupkávaním atď.

Relaxačné, pomalé pohyby v rytme upokojujúcej
hudby pôsobia uvoľňujúco, dieťa môže zosúladiť
svoje emócie, znižujú strach a úzkosť, ale aj vnímanie prahu bolesti. Dôležité je vybrať pokojnú,
relaxačnú hudbu a také aktivity, ktoré dieťa zaujímajú, lebo len tie môžu preň mať relaxačný a odpočinkový charakter. Ak je v predškolskom veku,
môže terapeut využívať pomôcky (plyšové hračky,
loptičky s výstupkami, nádoby s teplou vodou
a penou atď.). Napríklad, dieťa môže pomaly
umývať bábiku látkou, hladkať, česať jej vlásky,
uspávať, upokojovať ju v rytme upokojujúcej znejúcej hudby. Vhodné je tu zaradiť aj tie prvky
bazálnej stimulácie, ktoré dieťa využíva, alebo
v minulosti rado využívalo počas oddychu.
Neverbálna expresia je vedená k spontánnemu
prejavu dieťaťa. Hudobná improvizácia, ktorá je
často používanou technikou aktívnej muzikoterapie
otvára možnosti pre vokálne, inštrumentálne aj hudobno-pohybové aktivity, prostredníctvom ktorých
dieťa s terapeutom spolupracuje. Najmä pre tie
deti, ktoré majú obmedzenú verbálnu komunikáciu, otvára táto technika v kombinácii s hudobnými činnosťami možnosť prejaviť svoje emócie
a prekročiť tak svoju hranicu (Gajdošíková Zeleiová, 2008). Je možné využiť napr. Orffov inštrumentár, misku a kartičky, na ktorých sú napísané
pocity (radosť, šťastie, prekvapenie, vďaka, strach,
hnev, sklamanie, pocit viny). Dieťa si vyberie
jednu kartičku a pokúsi sa znázorniť emóciu, ktorá
je na nej napísaná, napr. na ním vybranom nástroji
z Orffovho inštrumentára. Terapeut môže hádať,
o akú emóciu sa jedná.
Muzikomaľba využíva stimulačné prvky hudby
s grafickým vyjadrením rytmu na podporu schopnosti sebavyjadrenia (Jankovský, 2001). Deti môžu
napr. sedieť v pohodlných kreslách s pripravenou
podložkou, výkresmi a farbami. Je dôležité, aby
mali pohodlie počas počúvania hudobnej ukážky.
Terapeut im vysvetlí priebeh ich činnosti. Najskôr
si hudobnú ukážku vypočujú, po jej zopakovaní
maľujú tekutými farbami (olej, akvarel, temperové
farby), ako rozumeli jej obsahu. Terapeut facilituje
celý proces. Po ukončení je dôležité podnietiť deti
k reflexii, čo ich maľba vyjadruje.
Z hľadiska vytvorenia požadovanej atmosféry je
najmä u menších detí s DMO vhodné zjednotiť
postup pri hudobnej terapii námetom, napríklad
vložiť hudobné činnosti do rámca nejakého príbehu alebo rozprávky. O dôležitosti hier pre vývoj
motoriky je potrebné informovať rodičov detí.
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V prípravnej časti je potrebné motivovať dieťa,
prebudiť jeho záujem o skladbu, pieseň, alebo hru
pre neho zaujímavým príbehom alebo rozhovorom,
do ktorého je možné zaradiť prípravné hrové cvičenia. Nie je vhodné príliš dlho sa venovať jednej
hudobnej činnosti, cvičeniu. Naopak, ich striedaním účinne predchádzame únave dieťaťa. Dobré je
jednotlivé úlohy rozdeliť na kratšie úseky a striedať aktivity. Súčasťou práce s hudobným dielom je
rozhovor po jeho vypočutí.

od individuálneho klinického stavu dieťaťa a konkrétnej formy DMO (obr. 2):
Redukcia spasticity (zníženie svalového tonusu) pri hypertonických formách DMO.
Rozvoj motoriky – motorické obmedzenia priamo ovplyvňujú psychomotorický rozvoj dieťaťa, preto sa snažíme o dosiahnutie čo najlepšej
úrovne rozvoja motoriky.
Rozvoj komunikácie – týka sa nácviku funkčnej
schopnosti komunikovať, či už verbálnou alebo
neverbálnou formou.
Tréning kognitívnych funkcií – zahrňuje cvičenia pozornosti, pamäti, koncentrácie a ďalších zručností, ktoré sú potrebné pre úspešné
vzdelávanie.

Návrh hudobného programu
Hudobná terapia má u detí s mozgovou obrnou
najčastejšie tieto primárne ciele, ktoré sa odvíjajú

Obrázok 2 Primárne ciele hudobnej terapie u detí s detskou mozgovou obrnou

zároveň k tejto činnosti motivované. Vhodné sú
nástroje z Orffovho inštrumentára, či už rytmické
(bubníky, činelky a pod.), alebo aj melodické
(zvonkohry, xylofóny, metalofóny). Niektoré deti
sú však veľmi motivované, pokiaľ im hudobný
terapeut ponúkne možnosť zahrať si na jeho
hudobný nástroj, napr. na gitaru, husle, klavír
a iné. Deti, ktoré sami nedokážu uchopiť a udržať
hudobný nástroj, môžeme „obliecť“ do náramkov
s roľničkami, alebo im asistovať pri pohybe rúk
(Nordoff & Robbins, 2003). Podľa progresie zlepšovania motoriky môžeme pre deti ľahko vybrať
zaujímavejšie a zložitejšie hudobné nástroje.
Pri rozvoji motoriky dolných končatín mávame
veľmi dobré výsledky, pokiaľ hudobná terapia
vhodne spolupracuje s fyzioterapiou, najlepšie
hneď po ortopedickej operácii šliach. Po zložení
sádrových obväzov je vhodné, po odsúhlasení
lekárom, začať trénovať pohyby dolných končatín,
predovšetkým chôdzu. Pri nácviku týchto činností
nám veľmi pomáha receptívny tréning rytmických
porekadiel a piesní. Je ale potrebné tento nácvik
realizovať často a pravidelne (podľa aktuálneho
stavu dieťaťa) s dôrazom na opakovanie rovnakých
rytmických štruktúr. Zvyšovanie náročnosti poža-

Redukcia spasticity
Aby sme mohli referovať o preukázateľnom
účinku na redukciu spasticity, je potrebné vopred
rešpektovať typ DMO, úroveň svalového napätia
a určitú dobu pravidelnej realizácie terapie (minimálne 2 mesiace, približne 3 až 6 krát týždenne).
Pri hudobnej terapii zameranej na redukciu
spasticity je veľmi výhodné kombinovať perceptívnu hudobnú terapiu s ďalšími terapeutickými
prístupmi, napr. fyzioterapiou. Pokiaľ sa snažíme
o zníženie svalového tonusu pri horných končatinách, výrazne nám môže pomôcť pokojná a harmonická hudba (Peters, 2000). Pokiaľ spojíme
vnímanie hudby s ľahkou masážou (len v prípade,
že sa nejedná o dieťa, ktoré sa vyhýba taktilným
kontaktom), terapeutický účinok zosilnie. Je však
veľmi dôležitý vhodný výber hudby, ktorý rešpektuje záujmy dieťaťa, jeho vek a akceptáciu hudobného štýlu.
Rozvoj motoriky
Tento cieľ je prepojený s redukciou spasticity.
Pokiaľ sa snažíme zlepšiť pohyblivosť horných
končatín, je dôležitý výber vhodného hudobného
nástroja, na ktorý je dieťa schopné hrať, a je
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dovaných pohybov a rytmických štruktúr je možné
až vtedy, keď dieťa zvláda požadovaný pohyb
a jednoduchšiu úroveň rytmu.

sledovať svoje pokroky, či už výberom hudobných
nástrojov, alebo napr. grafickým znázornením
úrovne zlepšenia, napr. postavičkou na obrázku
stúpajúcej rozprávkovej cesty k zámku s princeznou, a iné.

Rozvoj komunikácie
Komunikáciu detí s DMO v prvom priblížení delíme na verbálnu a neverbálnu. Úroveň verbálnej
komunikácie súvisí s typom onemocnenia a zvýšeným napätím v mimických a krčných svaloch.
Dôležitý je dychový tréning pomocou rôznych
hier (napr. sfukovanie sviečky), frázovanie rytmických porekadiel, alebo spevom. Deti, ktoré nemajú
silný hypertonus v oblasti úst a horných končatín
sa môžu učiť hrať aj na dychové hudobné nástroje.
U hypotonických foriem DMO je naopak potrebné
cvičiť silnejšie sťahovanie svalových skupín (napr.
špúlenie pusy, „fúkanie do peria“ a iné).
V detskom veku je mimoriadne dôležité, aby hudobná terapia prebiehala zábavnou, hrovou formou, pravidelne a systematicky.
Neverbálnu komunikáciu u detí, ktoré bežne komunikujú slovami, precvičujeme súčasne s rozvojom verbálnej motoriky. Avšak existuje pomerne
veľká skupina detí s DMO, ktorých verbálna produkcia je celkom nefunkčná, buď z dôvodu silnej
dysartrie, alebo silného hypertonusu. Pre tieto deti
hľadáme vhodný typ neverbálnej komunikácie,
ktorý sa odvíja od úrovne inteligencie dieťaťa
a motorických schopností. Ak nacvičujeme napr.
Makaton (vhodný pre deti s mentálnym a motorickým znevýhodnením), potom pri speve piesne
ukazujeme na spievané, alebo vyslovované slová,
aby sa dieťa zároveň naučilo súvislosť s konkrétnym pojmom. Neskôr už spievame, alebo hovoríme slová bez našej aktivity a dieťa na seba
prevezme túto úlohu.

Usporiadanie hudobno-terapeutickej lekcie
Pre vlastnú hudobnú terapiu (v dĺžke trvania približne 30 až 60 minút) je dôležité určiť krátkodobý
aj dlhodobý terapeutický plán, ktorý vychádza u
každého jednotlivca z jeho konkrétnych problémov
a okolností. Hudobná terapia má približne nasledujúcu osnovu:
Úvod:
- nadviazanie terapeutického vzťahu,
- iniciačná pieseň, alebo iná forma privítania
(rituál),
- motivácia dieťaťa.
Prípravné cvičenia:
- rytmické cvičenia,
- spev, dychové cvičenia,
- cvičenia komunikácie (verbálne a neverbálne),
- hudobno-pohybové hry,
- hra na hudobné nástroje,
- cvičenia sluchovej percepcie,
- práce s emóciami.
Hlavná téma lekcie:
- cvičenia podľa zacielenia lekcie.
Relaxácia:
- zamerané na psychické rozpoloženie,
- zamerané na motorický stav tela.
Zdieľanie a reflexia:
- spätná väzba prežívania a zážitkov z muzikoterapie,
- zdôraznenie úspechov.
Spätná väzba pre rodičov:
- spoločné uzatvorenie lekcie (dieťa, rodičia,
terapeut),
- záverečný rituál.

Tréning kognitívnych funkcií
Pomocou hudobnej terapie môžeme trénovať tak
pozornosť, ako aj pamäť, koncentráciu a ďalšie
kognitívne funkcie (Kantor a Mastnak, 2014).
U detí, ktoré majú problém s pozornosťou, pomáha
zapojenie kovových zvukov (ako napr. triangel,
alebo strunové nástroje), ako spúšťačov požadovaných činností – napr. tlieskanie alebo dupnutie
po danom zvuku. Pri tréningu pamäte nacvičujeme
tak melodickú štruktúru piesní, ako aj samotné
slová. Aj v tomto prípade náročnosť závisí od individuálneho zdravotného stavu dieťaťa.
Tréning kognitívnych funkcií musí byť pre dieťa
zaujímavý a zábavný. Je dobré, keď dieťa môže

Ciele jednotlivých fáz hudobno-terapeutickej
lekcie
V rámci jednotlivých fáz hudobno-terapeutickej
lekcie je potrebné, aby si hudobný terapeut stanovil
čiastkové ciele na základe stupňa DMO, hudobných preferencií dieťaťa, príp. jeho momentálnej
nálady.
Fáza 1: V úvode sa hudobný terapeut usiluje o vytvorenie pozitívneho terapeutického vzťahu,
motivácie dieťaťa a podnietenie jeho rozhodnu-
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tia spolupracovať. Toto je veľmi dôležité, lebo
niektoré fázy môžu efektívne prebiehať len
v atmosfére vzájomnej dôvery a bezpečia.
Fáza 2: V druhej fáze trénujeme rytmus, sluchovú
percepciu, spev s cieľom pripraviť sa na hlavnú
tému lekcie, ďalej trénujeme čiastkové schopnosti a snažíme sa o emočnú stabilizáciu dieťaťa.
Fáza 3: Hlavnou časťou lekcie je tretia fáza,
v ktorej sa hudobný terapeut systematicky venuje konkrétnemu hudobno-terapeutickému cieľu. Spôsob a prevedenie sa odvíja od individuálnych podmienok dieťaťa a od stupňa jeho
ochorenia.
Fáza 4: Táto tzv. relaxačná fáza je veľmi dôležitá.
Hľadáme v nej takú formu uvoľnenia, ktorá je
dieťaťu blízka, zaujíma ho a páči sa mu, vyhovuje jeho veku, potrebám a možnostiam. Ak je
relaxácia takouto formou realizovaná opakovane, môžeme čoskoro vidieť uspokojivé terapeutické výsledky.
Fáza 5: Táto fáza obsahuje zdieľanie a reflexiu.
Pre každého človeka, a preto aj pre dieťa, je
dôležité dostať priestor na vyjadrenie sa, čo pri
ktorých cvičeniach vnímalo, cítilo, prežívalo.
O reflexiu sa snažíme aj vtedy, keď pacient
nerozpráva, lebo takmer vždy sa dokáže vyjadriť inou formou neverbálnej komunikácie:
pohybom hlavy, očným kontaktom alebo graficky. Pre deti je vždy dôležité zdôrazniť
niektorý čiastkový úspech, aj keď sa nám z objektívneho hľadiska môže javiť ako zanedbateľný.
Fáza 6: Keďže v detskom veku zohráva významnú
úlohu spolupráca s rodičmi, snažíme sa zdieľať
s nimi pokroky a zážitky z hudobnej terapie ich
dieťaťa. Je preto vhodné, aby bol istý priestor
k zodpovedaniu niektorých otázok ponechaný
aj rodičom. Záverečný rituál, ktorý môže byť
v niektorých prípadoch realizovaný aj v prítomnosti rodičov, vytvára most pre nasledujúce
stretnutie.

prevenciou stresu a uvoľnenia záťažových stavov
organizmu. Hudba ovplyvňuje fyziologické procesy v ľudskom organizme a môže pôsobiť ako liek,
ale je aj výborným stimulačným prostriedkom
(Gerlichová, 2014).
Keďže hudba pôsobí na úrovni vedomia a podvedomia, ale aj na úrovni tela a psyché, patrí do
doplnkovej terapie a je založená na empírii. Pravdou je, že u všetkých ochorení sa jej účinok nedostaví okamžite. Výnimku tvoria niektoré diagnózy,
napr. pacienti s Parkinsovou chorobou.
U detí s ochorením DMO je možné úspešne využívať nasledovné formy terapie hudbou:
hudobno-pohybové hry na zlepšenie a úpravu
pohybových stereotypov, ale aj na zvýšenie
sebauvedomenia dieťaťa a jeho rozvoja po
sociálnej a kognitívnej stránke;
hru na telo na zlepšenie koordinácie pohybov
horných a dolných končatín a na zvýšenie
motivácie;
relaxačné pomalé pohyby v rytme upokojujúcej
hudby na uvoľnenie a reguláciu, zosúladenie
emócií, zníženie strachu a úzkosti, či zníženie
vnímania prahu bolesti;
neverbálnu expresiu a muzikomaľbu, ktoré sú
primárne zamerané na spontánny prejav dieťaťa, využívajú stimulačné prvky hudby s grafickým vyjadrením rytmu na podporu schopnosti
sebavyjadrenia.
Pri hudobno-terapeutickej lekcii vychádza hudobný terapeut z individuálnych problémov a okolností konkrétneho dieťaťa a stupňa jeho ochorenia,
na základe ktorého si naplánuje jednotlivé fázy
lekcie. Primárnymi cieľmi hudobnej terapie u detí
s DMO je redukcia spasticity, rozvoj motoriky,
rozvoj komunikácie a tréning kognitívnych funkcií.
Každú lekciu je vhodné ukončiť reflexiou dieťaťa
a vyzdvihnutím niektorých čiastkových úspechov.
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POZÍCIA SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME V POMOCI OSOBÁM
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
POSITION OF NURSES IN A MULTIDISCIPLINARY TEAM IN ASSISTING PERSONS
WITH DISABILITIES
GERLICHOVÁ Katarína, MATIŠÁKOVÁ Iveta, MIŠINOVÁ Mariana
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Results: Nurses put much more emphasis on meeting the
biological needs of people with disabilities in nursing than on
increasing their self-sufficiency and independence. People
with disabilities expect from nursing care first of all assistance
in meeting social needs and socialization and integration.
Family members expect information, counselling and
psychological support.
Conclusion: Within the complex services supporting the
health of people with disabilities, the nurse (working in
outpatient healthcare facilities or nursing home care)has an
irreplaceable and important position. By this means, she
becomes an important part of a multidisciplinary team.

ABSTRAKT
Východiská: Starostlivosť o zdravotne postihnutých v spoločnosti si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Svoje významné
postavenie v tejto oblasti má však aj ošetrovateľstvo. Podiel
ošetrovateľstva na starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby
je špecifikovaný prostredníctvom základného vymedzenia
zamerania ošetrovateľstva a funkcií sestry, zohľadňujúcich
nielen biologické, ale aj psycho-sociálne osobitosti osôb so
zdravotným postihnutím, najmä v komunitnej ošetrovateľskej
starostlivosti.
Ciele: Zistiť, či zameranie a poskytovanie ošetrovateľskej
starostlivosti v starostlivosti o zdravie zdravotne postihnutých
osôb zodpovedá požiadavkám a očakávaniam týchto osôb
a ich rodín.
Súbor a metodika: 3 súbory respondentov: súbor A – 200
sestier z komunitnej starostlivosti, súbor B – 100 osôb so zdravotným postihnutím, súbor C – 100 rodinných príslušníkov
osôb so zdravotným postihnutím. Respondenti vyplnili 3 typy
dotazníkov vlastnej konštrukcie.
Výsledky: Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti sestry
kladú oveľa väčší dôraz na uspokojovanie biologických
potrieb osôb so zdravotným postihnutím, ako na zvyšovanie
ich sebestačnosti a nezávislosti. Osoby so zdravotným postihnutím očakávajú od ošetrovateľskej starostlivosti predovšetkým pomoc v uspokojovaní sociálnych potrieb a v socializácii
a integrácii Rodinní príslušníci očakávajú od ošetrovateľskej
starostlivosti predovšetkým informácie, poradenstvo a poskytovanie psychickej podpory.
Záver: V komplexe služieb podporujúcich zdravie osôb so
zdravotným postihnutím má sestra (pracujúca v ambulantných
zdravotníckych zariadeniach alebo v domácej ošetrovateľskej
starostlivosti) nezastupiteľnú a dôležitú pozíciu. Stáva sa tak
dôležitou súčasťou multidisciplinárneho tímu.

Key words: Health. Disability. Person with disability.
Nursing. Health support.

ÚVOD
Posledná dekáda 20. storočia bola v celosvetovom meradle charakterizovaná výraznými zmenami. Patrili medzi ne nesporne aj zmeny v nazeraní na zdravotné postihnutie v živote človeka.
Zdravotne postihnutí ľudia sú totiž najväčšou
minoritou v celosvetovom meradle. V súčasnosti
sa odborníci viacerých disciplín venujú profesionálne problematike zdravotného postihnutia
v živote človeka. Už tradične zaraďujeme medzi
nich lekárov najrozličnejších odvetví medicíny,
iných zdravotníckych pracovníkov, špeciálnych
pedagógov, psychológov a sociálnych pracovníkov.
Zdravie je meniaci sa a vyvíjajúci pojem, ktorý je
základom ošetrovateľstva. V definícii zdravia niet
jednoty. Vieme, ako dosiahnuť zdravie, no ešte stále nevieme merať zdravie. V roku 1947 Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) navrhla širokú
definíciu zdravia: „Zdravie je stav úplnej fyzickej,
duševnej a sociálnej pohody, a nie iba chýbanie
choroby či slabosti.“ Táto definícia má tri základné charakteristiky:
odráža záujem o jednotlivca ako celistvú osobu,
nielen ako súčet rôznych častí,
kladie zdravie do súvzťažnosti s prostredím,

Kľúčové slová: Zdravie. Zdravotné postihnutie. Osoba so
zdravotným postihnutím. Ošetrovateľstvo. Podpora zdravia.
ABSTRACT
Background: The participation of nursing in the care of
disabled persons is specified by means of the basic definition
of the focus of nursing and functions of a nurse, considering
biological as well as psycho-social specialties of people with
disabilities, especially in community health nursing.
Objectives: To determine whether the focus and the provision
of nursing care in the health care of people with disabilities
meets the requirements and expectations of these people and
their families.
Methodology and sample: 3 sets of respondents : group A 200 nurses from community-based care, group B - 100 people
with disabilities, group C - 100 family members of people
with disabilities. Respondents replied to 3 types questionaires.
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so zdravotným postihnutím sa prioritnými stávajú
tieto potreby: potreba stimulácie a nových skúseností, potreba orientácie sa vo svojej situácii,
potreba citovej istoty a bezpečia, potreba sociálneho kontaktu a potreba otvorenej budúcnosti
(Šimovcová, Lacková, 2010, s. 291).

dáva znak rovnosti medzi zdravie a produktívny
a tvorivý život (Kozierová et al., 1995).
Podľa Medzinárodnej klasifikácie funkčnej
schopnosti, dizability a zdravia (MKF, 2003, s.
150) zdravotné postihnutie je „porucha fungovania
ľudského organizmu alebo jeho časti, prípadne
strata či nedostatok určitých funkcií, spôsobený
úrazom, ochorením, či vrodeným zdravotným
stavom“. Pomenúva „negatívne aspekty interakcie
medzi jednotlivcom (s určitými zdravotným
stavom) a kontextovými faktormi tohto jednotlivca
(enviromentálnymi a osobnými faktormi)“. Za
kontextové faktory sa považujú faktory, ktoré
spoločne vytvárajú kontext života jednotlivca,
a ako také majú vplyv na jeho fungovanie. Enviromentálne faktory zahŕňajú faktory v bezprostrednom okolí jednotlivca, ako sú napríklad domov, pracovisko škola, a formálne a neformálne
spoločenské štruktúry, ako sú napríklad komunitné
aktivity, vládne agentúry, komunikačné a dopravné
služby a pod. Osobné faktory sa vzťahujú na
jednotlivca, napríklad vek, pohlavie, životný štýl,
zvyklosti, spoločenské postavenie, životné skúsenosti, celkové vzorce správania a pod.
Z hľadiska súčasných potrieb a stupňa poznania
sa postupne ukazuje ako nereálne definovať pojem
zdravotné postihnutie jednotne pre rôzne oblasti
vedy, spoločenského života, pre rozličné rezortné
koncepcie a pozornosť sa presúva na špecifikáciu
javov a celého rozsahu problémov, ktoré sú spojené s dôsledkami zdravotného postihnutia na život
človeka a na možnosti ich cieľavedomého ovplyvnenia.
Miera, ktorou postihnutie limituje jednotlivca
v jeho každodenných výkonoch, je len čiastočne
závislá od medicínskej diagnózy a je oveľa viac
závislá od prístupu spoločnosti k zdravotnému
postihnutiu. Izolácia ľudí so zdravotným postihnutím sa v súčasnosti stále viac odstraňuje a podporuje sa ich začlenenie do života spoločnosti. Aby
sa tento proces urýchlil, je potrebné systematicky
vzdelávať verejnosť o zdraví, zdravotnom postihnutí a potrebách ľudí so zdravotným postihnutím.
Aj v tejto oblasti svoje nezastupiteľné miesto plní
ošetrovateľstvo. Základom kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a pomoci je poznanie aktuálnej
hierarchie potrieb človeka, ktoré sú predpokladom
k porozumeniu jeho problémov. Miera uspokojenia
potrieb sa odráža v celkovej pohode človeka a je
determinantom kvality jeho života. Pre osobu

CIEĽ
V našom prieskume sme sa zamerali na oblasť
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v rámci
komunitnej zdravotnej starostlivosti. Vychádzame
z toho, že výrazným problémom osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín je okrem somatických ťažkostí aj psychosociálna oblasť.
Problémom našej práce je odpoveď na otázku:
Zodpovedá zameranie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v starostlivosti o zdravie zdravotne postihnutých osôb požiadavkám a očakávaniam týchto osôb a ich rodín?
Čiastkové ciele nášho prieskumu boli:
zistiť, či sestry v starostlivosti o zdravie zdravotne postihnutých osôb kladú väčší dôraz na
uspokojovanie ich biologických potrieb ako
na zvyšovanie ich nezávislosti v aktivitách
denného života,
zistiť, či osoby so zdravotným postihnutím vyžadujú pomoc v uspokojovaní sociálnych potrieb a v socializácii a integrácii,
zistiť, aké sú očakávania rodinných príslušníkov osôb so zdravotným postihnutím od
poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti,
zistiť mieru spokojnosti respondentov s komplexnou úrovňou všetkých poskytovaných
služieb (sociálnych, zdravotníckych, poradenských, ...).
SÚBOR
V súlade s cieľmi prieskumu sme vytvorili tri
súbory respondentov. Respondentský súbor A
tvorilo 200 sestier pracujúcich predovšetkým
v oblasti komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti.
Respondentský súbor B tvorilo 100 osôb s rôznym
zdravotným postihnutím (s výnimkou mentálneho
a psychického postihnutia). Respondentský súbor
C tvorilo 100 rodinných príslušníkov osôb so zdravotným postihnutím.
METODIKA
Vzhľadom k vytvoreniu troch typov respondentského súboru bolo potrebné skonštruovať tri
typy dotazníkov. Dotazník A bol určený na získa-
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vanie údajov od sestier, dotazník B bol určený na
získavanie údajov od osôb so zdravotným postihnutím a dotazník C bol určený na získavanie
údajov od rodinných príslušníkov zdravotne postihnutých osôb. Návratnosť dotazníkov bola 76%.
Na spracovanie údajov získaných dotazníkom
sme použili metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej
analýzy, komparatívnej analýzy a metódy jednorozmernej deskriptívnej štatistiky.

respondentov), osoby so zdravotným postihnutím
uviedli sociálneho pracovníka (29% respondentov)
a rodinní príslušníci uviedli špeciálneho pedagóga
(29% respondentov).
Ošetrovateľský proces u osôb so zdravotným
postihnutím realizujú odborníci rôzneho zamerania
a prebieha v rôznych prostrediach (v ambulantných
a ústavných zdravotníckych zariadeniach, ale aj v
domácnosti zdravotne postihnutej osoby). Príjemcom ošetrovateľskej starostlivosti však nie je
len zdravotne postihnutá osoba, ale aj celá rodina,
resp. komunita. Cieľom ošetrovateľského procesu
v kontexte komplexnej starostlivosti je minimalizácia následkov zdravotného postihnutia na život
jednotlivca a dosiahnutie čo možno najvyššej kvality života jednotlivca pri existujúcich obmedzeniach. To sa dá dosiahnuť iba uvedomelým a zámerným výberom ošetrovateľských intervencií. Na
tomto rozhodovaní sa okrem sestry podieľajú aj
samotní zdravotne postihnutí a ich rodinní príslušníci. Zisťovali sme, čo od sestier tieto osoby
požadujú a očakávajú.
Podľa údajov sestier osoby so zdravotným postihnutím najviac požadujú a sestry poskytujú
intervencie zamerané na uspokojovanie ich sociálnych potrieb (sociálny kontakt, komunikácia,
informovanosť, možnosť sebarealizácie a integrácie) – uviedlo to 67,5% respondentov, ďalej na
uspokojovanie psychických potrieb (opatera,
bezpečie, pocit istoty, láskavosť, porozumenie) –
61,5% respondentov, 50,5% sestier uviedlo požadovanie a intervencie zamerané na uspokojovanie
biologických potrieb (hygiena, výživa, polohovanie, starostlivosť o spánok, odstraňovanie bolesti) a 40% respondentov zameriava intervencie
na podporovanie sebestačnosti a nezávislosti zdravotne postihnutých.
Jedným z cieľov nášho prieskumu bolo zistiť, či
sestry v starostlivosti o zdravie zdravotne postihnutých osôb kladú väčší dôraz na uspokojovanie
ich biologických potrieb ako na zvyšovanie ich
nezávislosti v aktivitách denného života. 50,5%
respondentov – sestier uviedlo, že pacienti so zdravotným postihnutím od nich požadujú uspokojovanie biologických potrieb, podporovanie sebestačnosti a nezávislosti uviedlo 40% respondentov
– sestier.
Obmedzenia zdravotne postihnutých osôb vo vykonávaní aktivít (boli to aktivity jednak sebaobslužné, jednak spoločenské) sme zisťovali vo
všetkých troch výberových súboroch. Zistili sme,

VÝSLEDKY A DISKUSIA
V našej práci sme vychádzali z úzkeho vzťahu
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré tvoria
základné zložky multirezortnej starostlivosti
o zdravotne postihnuté osoby. Sestra v rámci ošetrovateľského procesu sa nezameriava len na
diagnostiku a príčiny narušenia zdravia, ale aj na
diagnostiku sociálneho zázemia jednotlivca.
Pri analýze a komparácii odpovedí respondentov
jednotlivých súborov na vybrané položky dotazníka sme dospeli k niekoľkým zaujímavým a podnetným zisteniam.
Výsledky nášho prieskumu potvrdili doterajšiu
historicko-spoločenskú prax, že absolútny odborný
primát v kontakte so zdravotne postihnutou osobou
majú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári (Repková, 1999, s. 176). 77,5% sestier uviedlo medzi
odborníkmi, ktorí participujú na starostlivosti
o osoby so zdravotným postihnutím, všeobecného
lekára a 54% sestier uviedlo odborného lekára,
70% osôb so zdravotným postihnutím uviedlo
všeobecného lekára a 16% osôb so zdravotným
postihnutím uviedlo odborného lekára, 25% rodinných príslušníkov uviedlo všeobecného lekára
a 39% rodinných príslušníkov uviedlo odborného
lekára. Významnú pozíciu v tomto hodnotení
zastávajú aj sestry – 70,5% sestier uviedlo sestru
v ADOS, 41,4% sestier uviedlo sestru v ambulancii všeobecného lekára a 38,5% sestier uviedlo
sestru v ambulancii odborného lekára. 25% osôb so
zdravotným postihnutím uviedlo sestru v ADOS,
15% osôb so zdravotným postihnutím uviedlo
sestru v ambulancii všeobecného lekára a 13%
osôb so zdravotným postihnutím uviedlo sestru
v ambulancii odborného lekára. 29% rodinných
príslušníkov uviedlo sestru v ADOS, 14% rodinných príslušníkov uviedlo sestru v ambulancii odborného lekára a 7% rodinných príslušníkov uviedlo sestru v ambulancii všeobecného lekára. Z ďalších odborníkov sestry uviedli sociálneho pracovníka (69% respondentov) a fyzioterapeuta (66%
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že sestry sa stretávajú so zdravotne postihnutými
osobami, ktoré majú najväčšie obmedzenia vo
vykonávaní práce (66,5% sestier uviedlo veľké až
maximálne obmedzenia), v pohyblivosti (47,5%
sestier uviedlo v tejto oblasti veľké až maximálne
obmedzenia), vo vykonávaní bežných denných
aktivít (43,5% sestier uviedlo v tejto oblasti veľké
obmedzenia), v sebaobslužných činnostiach
(41,5% sestier uviedlo v tejto oblasti veľké obmedzenia), vo vzdelávaní (32% sestier uviedlo v tejto
oblasti veľké až maximálne obmedzenia) a v spoločenských aktivitách s priateľmi/susedmi (32%
sestier uviedlo v tejto oblasti veľké až maximálne
obmedzenia). Vyplýva to zo skutočnosti, že sestry
poskytujú domácu ošetrovateľskú starostlivosť
práve tým osobám so zdravotným postihnutím,
ktoré si aktivity v týchto oblastiach nedokážu vykonávať samy a v dôsledku zdravotného postihnutia nie sú schopné opúšťať svoje domácnosti a
vykonávať prácu, resp. bežne sa stretávať sa
s inými ľuďmi mimo rodiny. Zo súboru osôb so
zdravotným postihnutím 39% respondentov uviedlo veľké až maximálne obmedzenia v sebaobslužných činnostiach a 33% respondentov uviedlo veľké až maximálne obmedzenia vo vykonávaní
práce. Rodinní príslušníci uvádzali najväčšie
obmedzenia zdravotne postihnutých členov rodiny
vo vykonávaní práce (64% respondentov uviedlo
v tejto oblasti veľké až maximálne obmedzenia),
vo vzdelávaní (57% respondentov uviedlo v tejto
oblasti veľké až maximálne obmedzenia), vo vykonávaní bežných denných aktivít (42% respondentov uviedlo v tejto oblasti veľké až maximálne
obmedzenia) a v sebaobslužných činnostiach (33%
respondentov uviedlo v tejto oblasti veľké až maximálne obmedzenia). Oblasti spoločenských
kontaktov hodnotili rodiny ako menej obmedzené
v dôsledku zdravotného postihnutia.
Uvedené obmedzenia vyúsťujú do problematických oblastí života zdravotne postihnutých osôb.
Aby sme poskytovali komplexnú starostlivosť, musíme tieto problematické oblasti poznať. V našom
prieskume sme sa zamerali aj na zisťovanie toho,
ako ich jednotlivé skupiny respondentov hodnotia.
Ako vidíme v grafe 1, sestry hodnotili ako najviac problematickú oblasť prostredie s fyzickými
bariérami, osoby so zdravotným postihnutím tak
hodnotili oblasť kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia a rodinní príslušníci
oblasť pracovného uplatnenia. Ako druhú v poradí
problematických oblastí sestry hodnotili kompen-

záciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, osoby so zdravotným postihnutím poskytovanie sociálnych služieb a rodinní príslušníci
prístup k vzdelaniu. Za stredne problematické
oblasti považovali sestry na štvrtej pozícii pracovné uplatnenie, osoby so zdravotným postihnutím
a rodinní príslušníci zhodne poskytovanie sociálnych služieb. Tretiu pozíciu priradili sestry oblasti
poskytovania sociálnych služieb, osoby so zdravotným postihnutím oblasti prostredia s fyzickými
bariérami a rodinní príslušníci oblasti kompenzácie
sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Za
najmenej problematickú oblasť na druhej pozícii
zhodne všetky tri výberové súbory označili
zdravotnú starostlivosť. Za úplne najmenej problematickú oblasť považujú zhodne sestry aj osoby
so zdravotným postihnutím prístup k vzdelaniu
a rodinní príslušníci prostredie s fyzickými bariérami. Uvedené zistenia poskytujú len východiskový rámec pre posudzovanie potrieb osôb so
zdravotným postihnutím, nakoľko naše výberové
súbory boli veľmi rôznorodé skupiny a iné potreby
má človek so sťaženou pohyblivosťou, odkázaný
na invalidný vozík, ako človek s epilepsiou, či
sluchovo alebo mentálne postihnutý.

Graf 1 Hodnotenie oblastí znevýhodnenia súbormi
respondentov – porovnanie

Chceli sme zistiť, či osoby so zdravotným postihnutím vyžadujú pomoc v uspokojovaní sociálnych
potrieb a v socializácii a integrácii. 58% respondentov – osôb so zdravotným postihnutím a 55%
respondentov – rodinných príslušníkov uviedlo, že
od ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej ses-

36

Zdravotnícke listy, Ročník 2, Číslo 1, 2014

ISSN 1339-3022

trou očakávajú predovšetkým uspokojovanie sociálnych potrieb.
Rodina predstavuje pre každého človeka primárne, najbližšie sociálne prostredie. Podľa Veľkého
sociologického slovníka (1996, s. 940) rodina je
„všeobecne pôvodná a najdôležitejšia spoločenská
inštitúcia, ktorá je základným článkom sociálnej
štruktúry“. Medzi hlavné funkcie rodiny patrí aj
starostlivosť a opatera o tých členov rodiny, ktorí
to potrebujú a sú na pomoc odkázaní (chorí, deti,
starí atď.). Rodinní príslušníci a aj samotné osoby
so zdravotným postihnutím na doplňujúcu otázku,
kto im v prípade potreby poskytuje pomoc, uvádzali rodinných príslušníkov a príbuzných. V našom prieskume sme zisťovali, či rodiny so zdravotne postihnutým členom pociťujú narušenie rodinného života a či sa rodiny cítia byť znevýhodnené.
Iba 14% rodinných príslušníkov uviedlo, že zdravotné postihnutie ich rodinný život nenarušilo vôbec. 18% rodinných príslušníkov uviedlo veľké
naru-šenie a 11% dokonca maximálne narušenie
ich rodinného života. Znevýhodnenie v dôsledku
zdravotného postihnutia člena rodiny nepociťuje
25% respondentov, veľké znevýhodnenie uviedlo
7% a maximálne znevýhodnenie uviedlo 11% respondentov.
Zdravotné postihnutie do istej miery spôsobuje
bezmocnosť a závislosť, ktorú človek musí prijať
a vyrovnať sa s ňou. Na druhej strane však potrebuje poznať svoje reálne kompetencie a teda rozvíjať schopnosti, ktoré je možné zlepšiť a prijať
obmedzenia, ktorých sa nedá zbaviť.
Závislosť na pomoci iných osôb nám potvrdili
zistenia vo výberovom súbore osôb so zdravotným
postihnutím aj vo výberovom súbore rodinných
príslušníkov. Rodiny so zdravotne postihnutým
členom často fungujú ako „opatrovateľsko –
ošetrovateľské inštitúcie“ (Repková, 1998, s. 89),
v ktorých je takmer všetka pozornosť venovaná
jeho ochrane pred nekompromisným vonkajším
svetom. Veľké úsilie sa venuje zdravotnému profitu postihnutého dieťaťa či dospelého, hľadaniu
odborných rád ďalších odborníkov. Rodinní príslušníci len ťažko pripúšťajú, že by niekto iný,
napríklad priateľ, osobný asistent či opatrovateľ,
dokázal rovnako dobre ako oni zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Rodinní príslušníci sa tak veľakrát
v dôsledku vlastnej obetavosti vyčerpajú. Iba 21%
respondentov – rodinných príslušníkov uviedlo, že
vôbec nepociťuje únavu alebo vyčerpanosť. 39%
respondentov uviedlo mierny stupeň únavy a vy-

čerpania, 14% respondentov uviedlo stredný stupeň únavy a vyčerpania, 26% respondentov uviedlo veľký až maximálny stupeň vyčerpania. Preto je
vhodné, aby bol rodinný príslušník občas vo výkone starostlivosti zastúpený, napríklad asistentom,
ktorý na určitý čas preberie starostlivosť, alebo
stacionárom, ktorý ho na niekoľko hodín denne
zastúpi. Takáto starostlivosť sa nazýva respitná
(odľahčovacia, úľavová) starostlivosť (Novosad,
2000) a v našich podmienkach zatiaľ nie je bežná.
Pozitívne je však zistenie, že 25% respondentov –
rodinných príslušníkov využíva pomoc osobných
asistentov, 35% rodinných príslušníkov uviedlo
pomoc stacionárov. Potrebu tejto pomoci si
uvedomujú aj samotní zdravotne postihnutí, 54%
respondentov – osôb so zdravotným postihnutím
uviedlo, že najvhodnejšia by pre nich bola pomoc
osobného asistenta. Pomoc rodinám a zdravotne
postihnutým však poskytujú aj sestry – 29% rodinných príslušníkov uviedlo, že využíva v starostlivosti o zdravotne postihnutého člena rodiny
pomoc agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Rodinní príslušníci tak potvrdili skutočnosť, že sestra sa stará o zdravie nielen osôb so
zdravotným postihnutím, ale aj ostatných členov
rodiny. Pri zisťovaní, čo rodinní príslušníci očakávajú od pomoci sestry v súvislosti s vlastnou
osobou, 61% rodinných príslušníkov uviedlo
poskytovanie psychickej podpory a 48% rodinných
príslušníkov uviedlo poskytovanie informácií a poradenstvo.
Zabezpečenie prístupnosti k informáciám možno
považovať za jeden z najdôležitejších článkov, ktorými sa presadzuje podpora plnohodnotného života
ľudí so zdravotným postihnutím. Faktor zdravotného postihnutia sa v histórii ľudstva stal vážnou
bariérou prenosu informácií medzi jednotlivcom
a jeho sociálnym a technickým okolím, nakoľko
„prostriedky, nástroje verejnej komunikácie boli
navrhované a konštruované vidiacimi, počujúcimi,
komunikujúcimi bežným spôsobom (písmom,
rečou), fyzicky zdatnými pre vidiacich, počujúcich,
komunikujúcich bežným spôsobom a fyzicky
zdatných“ (Repková, 1998, s. 68). Keďže sa
takýmto spôsobom postupne prehlbovala informačná priepasť, bolo nevyhnutné hľadať náhradné
cesty komunikácie cez rôzne kompenzačné zdroje
– alternatívne typy písma, hovorenej reči, cez pomôcky či prostredníctvom pomocníka – asistenta
(tlmočníka). 33% respondentov výberového súboru
osôb so zdravotným postihnutím uviedlo, že nie sú
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spokojní s prístupom k informáciám, ktoré potrebujú v súvislosti so zdravotným postihnutím pre
svoj každodenný život. Iba 2% respondentov
uviedli, že majú k informáciám veľmi dobrý prístup a sú úplne spokojní.
Dostupnosť informácií je dôležitá nielen pre samotné tieto osoby, ale aj ich rodinných príslušníkov. 28% respondentov zo súboru rodinných
príslušníkov vyjadrilo nespokojnosť s dostupnosťou informácií, ani jeden respondent nevyjadril
úplnú spokojnosť.
Informácie sa snažia získať osoby so zdravotným
postihnutím a ich rodinní príslušníci z rôznych informačných zdrojov, a teda aj od zdravotníckych
pracovníkov. Všetci respondenti – sestry uviedli,
že osoby so zdravotným postihnutím aj ich rodinní
príslušníci informácie žiadajú. Ich schopnosť
poskytnúť požadované informácie je však rozdielna.
Prístup spoločnosti k najzraniteľnejším skupinám
je dôkazom vyspelosti národa. Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú zvýšenú ochranu
v rámci spoločnosti, ochranu, ktorá im kompenzuje
to, čo kvôli svojmu postihnutiu nemôžu dosiahnuť
(Bražinová, Reháková, 2006). Hodnotenie komplexnosti a úrovne starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby zo strany respondentov bolo rôzne.
Ako starostlivosť úplne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám zdravotne postihnutých osôb
ju nehodnotil ani jeden respondent zo žiadneho
výberového súboru. Ako čiastočne zodpovedajúcu
požiadavkám ju hodnotilo 34% osôb so zdravotným postihnutím, 37% rodinných príslušníkov
a 32% sestier. Viac ako polovica všetkých respondentov ju ohodnotila ako starostlivosť, ktoré požiadavkám a potrebám zdravotne postihnutých
osôb nezodpovedá. Konkrétne to uviedlo 51% sestier, 55% zdravotne postihnutých a 58% rodinných
príslušníkov.

a dospelých, najmä v oblasti klinických ošetrovateľských predmetov,
podporiť rôzne formy ďalšieho vzdelávania,
ktorými sestra rozširuje svoje odborné vedomosti po získaní kvalifikácie – patrí sem vzdelávanie špecializačné, certifikačné, kontinuálne
vrátane sebavzdelávania,
podporovať sestry k aktívnemu vyhľadávaniu
možností skvalitňovania individuálneho prístupu k zdravotne postihnutým a ich rodinám,
vytvárať podmienky na komplexnú tímovú
spoluprácu,
podporovať rozvoj „rodinného ošetrovateľstva“.
Vyplýva to aj zo špecifík ošetrovateľského procesu u osôb so zdravotným postihnutím, kde
účastníkmi okrem sestry a osoby so zdravotným
postihnutím sú aj rodinní príslušníci – rodičia,
súrodenci, partneri, prípadne deti. Rodinná
sestra bude pomáhať jednotlivcom a rodinám
vysporiadať sa s chorobou a chronickou neschopnosťou. Prostredníctvom rýchlej detekcie
môžu zaistiť, že problémy rodín so zdravotne
postihnutým členom sa budú riešiť vo včasnom
štádiu.
ZÁVER
Osoby so zdravotným postihnutím sú vo väčšej
miere závislé na pomoci iných. Rodina, ktorá im
poskytuje túto pomoc, však časom môže byť
vyčerpaná a preto veľkú úlohu tu zohráva spolupráca s odborníkmi, medzi ktorými svoju dôležitú
pozíciu zastáva sestra. Sestra je nielen v úlohe
poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti samotnej osobe so zdravotným postihnutím, ale aj celej
rodine. Práve sestry pracujúce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v ambulantnej starostlivosti
majú veľký priestor na to, aby riešili nielen
aktuálne zdravotné problémy súvisiace so zdravotným postihnutím, ale poskytli aj vhodné komplexné rady a odporúčania. Dôležitou oblasťou je
aj monitorovanie a saturovanie psychosociálnych
potrieb osôb so zdravotným postihnutím. Sestry
zameriavajú svoje intervencie nielen na uspokojovanie ich biologických potrieb a podporovanie
sebestačnosti, ale predovšetkým na uspokojovanie
ich sociálnych a psychických potrieb. Iba takouto
komplexnou starostlivosťou, ktorú môžeme nazvať
aj holistickou, vytvoríme adekvátne podmienky na
plnohodnotný život zdravotne postihnutého dieťaťa a dospelého.

ODPORÚČANIA PRE PRAX
Na základe preštudovanej literatúry, poznatkov
uvedených v teoretickej časti našej práce a výsledkov prieskumu sme dospeli k nasledovným
odporúčaniam a návrhom pre zvýšenie prínosu
ošetrovateľstva v starostlivosti o zdravie zdravotne
postihnutých osôb:
zaradiť do pregraduálneho vzdelávania sestier
vybrané kapitoly sociálnej starostlivosti a základy starostlivosti o zdravotne postihnuté deti
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KVANTITATÍVNE METÓDY NA MERANIE KVALITY ŽIVOTA
SÚVISIACEJ SO ZDRAVÍM U DETÍ
QUANTITATIVE METHODS FOR MEASURING HEALTH RELATED
QUALITY OF LIFE IN CHILDREN
KRÁLOVÁ Eva
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
rozvíjajú národné a medzinárodné metódy, ktoré
umožňujú porovnať QoL detí a dospievajúcich z
rôznych krajín (Mareš, 2007).
U detí a dospievajúcich rozlišujeme diagnostické
metódy, ktoré merajú QoL dieťaťa podľa: posudzovateľa:
hodnotiteľom je dieťa alebo dospievajúci,
hodnotiteľom sú rodičia dieťaťa,
hodnotiteľom sú profesionáli - lekári, sestry,
psychológovia,
hodnotiteľom sú súčasne deti aj dospelí (Mareš,
2006).

ABSTRAKT
Je potrebné zaoberať sa kvalitou života súvisiacou so zdravím
u detí, nakoľko ovplyvňuje ich zdravie a duševnú prosperitu v
dospelosti. V úvode príspevku definujeme základné pojmy,
stručne popisujeme vplyv rodiny na kvalitu života súvisiacu so
zdravím a psycho-sociálnou pohodou u detí. Podstatnú časť
príspevku tvoria metódy na meranie kvality života súvisiacej
so zdravím (HRQoL) u detí, z ktorých sa zameriavame na štyri
celosvetovo najpoužívanejšie dotazníky: Pediatric Quality of
Life Inventory (PedsQL), Child Health Questionnaire (CHQ),
KINDL-R a DISABKIDS Chronic Generic Measure. Nástroje
definujeme, popisujeme ich praktické použitie, psychometrické vlastnosti a kritické posúdenie.
Kľúčové slová: Kvalita života súvisiaca so zdravím.
Kvantitatívne metódy. Psychosociálna pohoda. Zdravie.

POJEM KVALITA ŽIVOTA
Svetová zdravotnícka organizácia - Kvalita života, WHOQoL group, (World Health Organisation –
Quality of Life, 1993, 1994, 1997) rozumie pod
kvalitou života chápanie vlastného miesta jedinca
v živote v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov, v ktorých žije, ako aj jeho vzťah k svojim
vlastným normám, zámerom, očakávaniam a obavám. V definícii WHO jedinec vyjadruje svoj
vzťah k vlastným cieľom, očakávaným hodnotám
a záujmom, je v nej komplexne zahrnuté jeho somatické zdravie, psychický stav, sociálne vzťahy,
úroveň nezávislosti na okolí a jeho viera. Toto
všetko sa vzťahuje k hlavným charakteristikám
prostredia, v ktorom žije. Kvalita života teda vyjadruje subjektívne zhodnotenie, ktoré sa odohráva
v istom kultúrnom, sociálnom a environmentálnom
kontexte, nie je totožná s termínmi „stav zdravia“ a
„životná spokojnosť“, „psychický stav“, alebo „pohoda“, ide skôr o multidimenzionálny pojem
(Mareš, 2007).
QoL je rozoberaná medzikulturálnym a sociologickým porovnávaním rozličných skupín populácie, hodnotením komunitných služieb a zdravotníckych programov alebo v meraniach individuálnej pohody. Dragomerická (Ocetková, 2007)
zhrnula všetky komponenty, ktoré považovala za
súčasť kvality života nasledovne:

ABSTRACT
It is important to occupy ourselves with the research of health
related quality of life in children, because it has impact on
their health and mental well-being in adulthood. We start with
the definition of main concepts, brief depiction of impact of
family on health related quality of life and psycho-social wellbeing of children. The substantial part of the study overview is
devoted to methods that measure health related quality of life
in children (HRQoL), out of which we focus on the most
frequent questionnaires: Pediatric Quality of Life Inventory
(PedsQL), Child Health Questionnaire (CHQ), KINDL-R
a DISABKIDS Chronic Generic Measure. Each measure is
characterised, its psychometric qualities, practical use and
critical appraisal are depicted.
Key words: Health Related Quality of Life. Quantitative
methods. Psychosocial well-being. Health.

ÚVOD
Aj keď v poslednej dobe pribúdajú nové zistenia
v oblasti výskumu a diagnostiky kvality života detí
a dospievajúcich, stále je novou, rozvíjajúcou sa
oblasťou v porovnaní s počtom výskumov dospelej
populácie (Mareš, 2006). Najviac pribudli špecifické metódy určené na zisťovanie kvality života
(QoL) u detí s istým druhom ochorenia. O niečo
menší nárast bol zaznamenaný pri metódach všeobecných, ktoré navzájom porovnávajú zdravé
a choré deti, ale aj deti, ktoré trpia rôznymi chorobami, postihnutiami alebo poruchami. Stále viac sa
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Základnými predpokladmi zdravej a prospešnej
výchovy sú: láska k dieťaťu, pokojné rodinné
prostredie, obaja rodičia, jednotné vedenie v rodine
a škole, dôslednosť, dobrý príklad, trpezlivosť,
pravidelná životospráva a požiadavky zodpovedajúce schopnostiam a vývojovým špecifikám dieťaťa. Okrem uspokojovania fyzických, psychických a sociálnych potrieb, rodina poskytuje dieťaťu zázemie, potrebné ku spoločenskej sebarealizácii, je zdrojom skúseností a vzorov správania do ďalšieho života človeka. (Fischer a Škoda, 2009).
Je pomerne jednoduché definovať, ktoré prvky
QoL sú kladné a ktoré záporné, ale nie vždy ich
jedinec vníma rovnako. Každý človek získal z
rodiny určitú hierarchiu hodnôt, isté priority, ktorých dosiahnutie je dôležité pre jeho pocit šťastia a
spokojnosti, kým iné hodnoty nemusia byť pre
neho významné (Sejčová, 2006).

Zdravotný stav: fyzické zdravie (zhodnotenie,
problémy, liečba), nezávislosť, psychické zdravie (diagnóza, problémy, liečba) a celkové
zdravie;
Každodenné aktivity: bývanie (vybavenie, typ,
okolie, s kým osoba žije), jedlo, denný režim
(samota, voľný čas), sebaobsluha (domácnosť,
hygiena) a práca;
Sociálna oblasť: blízke vzťahy (rodina, partner,
priatelia), širšie vzťahy (sociálna organizácia,
podpora okolia, služby) a socioekonomická pozícia (peniaze, životná úroveň);
Vnútorná realita: spokojnosť, vnútorná skúsenosť (sloboda, krása, láska, viera), sebarozvoj
(vzdelanie), bezpečie, sebahodnotenie (sebaúcta, sebarealizácia, užitočnosť) a kontrola (sebaurčenie).
Dragomerická (in Ocetková, 2007) ďalej delí
nástroje merania QoL podľa toho, či merajú:
celkovú spokojnosť, s jednotlivými oblasťami
života; alebo
komplexné indexy QoL, charakteristiky špecifické pre určitú populáciu.

KVANTITATÍVNE METÓDY ZISŤOVANIA
KVALITY ŽIVOTA SÚVISIACEJ SO ZDRAVÍM U DETÍ
Kvantitatívnych metód na zisťovanie kvality života súvisiacej so zdravím (ďalej HRQoL), je
v dostupnej literatúre pomerne veľké množstvo.
V prehľadových štúdiách Eiser & Morse (2001a,
2001b) sa nachádza zoznam 43 kvantitatívnych
metód na diagnostiku HRQoL u detí a adolescentov, pričom 19 je všeobecne použiteľných a 24
špecifických; 20 je určených výlučne deťom, 7 len
dospelým a 16 deťom a dospelým; 18 ich vzniklo
v USA, 8 vo Veľkej Británii a 8 v Kanade. V tomto zozname sa nachádzajú aj iné krajiny, ale len
v malom zastúpení. V súčasnosti má prevahu sklon
k uľahčeniu medzinárodného porovnávania vytvorením série národných verzií z jedného dotazníka,
tak je to napr. pri dotazníkoch Childhood Health
Assessment Questionnaire (CHAO) a Child Health
Questionnaire (CHO). Existuje niekoľko verzií
týchto dotazníkov v anglickom, francúzskom, španielskom, fínskom, švédskom, poľskom, bulharskom, slovenskom a českom jazyku (Doležalová,
2001).
V niektorých prípadoch sa neodporúča zisťovať
kvalitu života, napr. u detí v ťažkom zdravotnom
stave, ale aj ak sa jedná o veľmi malé deti, či deti
s postihnutím, alebo s problémovou komunikáciou
(Barnes a Jenney, 2002).

Kvalita života detí a rodinné zázemie
Väčšina výskumov kvality života sa v minulosti
zaoberala dospelou populáciou. Len nedávno sa
začali viac zaujímať o kvalitu života detí, zrejme
preto, lebo ovplyvňuje ich zdravie a duševnú pohodu v dospelosti. Ponímanie QoL dieťaťa je v úzkom vzťahu k jeho vývojovým etapám, inak je
ponímaná u novorodencov, v dojčenskom období,
u predškolákov, inak v školskom období, alebo v
období adolescencie.
Na základe poznatkov o pôsobení rodiny na
vývin dieťaťa a dospievajúceho, považujeme za
primárny zdroj kvality života dieťaťa, či dospievajúceho jeho rodinu. V tejto všeobecnej domnienke odhliadame od istých biologických, či genetických základov zdravia a tiež si uvedomujeme,
že aj určité vonkajšie podmienky (napr. fyzikálne
prostredie) a ich ovplyvňovanie nie je v moci
rodiny, rodičov. Myslíme si, že charakteristiky rodinného prostredia ako rodinná klíma, spôsob výchovy v rodine, citové vzťahy v rodine, ovplyvňujú
kvalitu života dieťaťa, dospievajúceho. Ako ukazovatele kvality života chápeme aj zvládanie náročných životných situácií a subjektívnu pohodu,
ktoré pozitívne korelujú s kvalitou života.
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V príspevku sa ďalej zaoberáme kvantitatívnymi
metódami na meranie HRQoL u detí a adolescentov, ktoré majú tieto vlastnosti:
sú generické, všeobecné, preto skúmajú kvalitu
života u zdravých aj chorých detí;
sú validné a reliabilné – ich psychometrické
charakteristiky boli preukázané;
využíva ich široká verejnosť na celom svete.

- tempo v škole je pre mňa rýchle – nestíham,
- mám vymeškané hodiny, lebo sa necítim
dobre,
- mám vymeškané hodiny, lebo chodím na
kontroly k lekárovi alebo do nemocnice.
Praktické použitie: Stupnice, moduly a preklady
dotazníka PedsQL sú chránené autorskými právami. Po odsúhlasení podmienok je možné získať
kópiu nástroja na http://pedsql.org/pedsql 12.html.
Jednotlivci a organizácie si ho môžu objednať na
adrese: Christelle Berne, Mapi Research Institute,
27 rue de la Vilette, 69003 Lyon, France, e-mail:
cberne@mapi.fr. Zadarmo ho môžu získať tí, ktorí
realizujú výskum, finančne nepodporený z grantov
akademického výskumu, avšak cena za výskum
podporený grantmi a pre výskum veľkých nekomerčných výskumných organizácií (štátnych,
národných, nemocničných, ošetrovateľských systémov) a komerčných štúdií sa môže pohybovať od 1
000 – 20 000 $ (viac na http://www.pedsql.org/
conditions.html).
Čo sa týka prekladu alebo adaptácie nástroja,
dotazníky PedsQL pre deti a adolescentov (2 – 18
rokov), ale aj pre rodičov boli lingvisticky uvedené
do platnosti v týchto jazykoch: belgický, holandský, belgicko-francúzsky, portugalský pre Brazíliu,
francúzsky pre Kanadu, maďarský, židovský, taliansky, litovský, lotyšský, španielsky pre Mexiko,
nórsky, urdský pre Pakistan, španielsky pre Peru,
poľský, portugalský, ruský, slovenský, španielsky
a švédsky. Nástroj bol tiež preložený, ale nie formálne validovaný pre iné jazyky. Zoznam krajín,
do ktorých bol nástroj preložený je dostupný na
http://pedsql.org/translations.html.
Administráciu nástroja môžu uskutočniť rodičia,
deti (8 – 12 rokov) a adolescenti (13 – 18 rokov),
ktorí ho vyplnia sami podľa inštrukcií. Pre mladšie
deti (5 – 7 rokov), alebo deti, ktoré nie sú schopné
dotazník vyplniť kvôli chorobe, únave, ťažkostiam
s čítaním, je dotazník čítaný nahlas. Všeobecné
smernice na jeho vyplnenie sú dostupné online na
http://www.pedsql.org/ pedsqladmin.html - vrátane
protokolu.
Skórovanie nástroja a jeho interpretácia:
položky sú skórované opačne a lineárne na 0 – 100
stupnici, aby vyššie skóre označovalo lepšiu
HRQoL. Položky stupnice pri opačnom skórovaní
sú: 0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25, a 4 = 0. Stredná hodnota (mean) je vypočítaná súčtom položiek
a vydelením čísla odpovedaných položiek. Ak spo-

Pri ich popise vychádzame zo štúdií Hullmanna
et al. (2011), Varniho et al. (1999) a Laaksonena
(2012). Sú to celosvetovo známe a akceptované
dotazníky, ktoré sú spoľahlivé a validné: Pediatric
Quality of Life Inventory (PedsQL), Child Health
Questionnaire (CHQ), Dotazník na zhodnotenie
kvality života dieťaťa KINDL-R; a DISABKIDS
Chronic Generic Measure (DCGM). Pri každom
nástroji popisujeme jeho praktické použitie, psychometrické vlastnosti a kritické posúdenie vedeckou a odbornou verejnosťou.
1 Dotazník Pediatric Quality of Life Inventory
Charakteristika: Americký dotazník PedsQL –
Pediatric Quality of Life Questionnaire (Varni et
al. 1999) patrí pravdepodobne medzi najfrekventovanejšie používané dotazníky, má generickú,
všeobecnú a špeciálnu časť, ktorá sa týka
konkrétneho ochorenia. Dotazník bol niekoľkokrát
upravovaný, dnes autori vydali štvrtú verziu
PedsQLTM 4.0. Bol overený na vzorke 2319 zdravých detí a adolescentov a 100 detí a adolescentov
s chronickým ochorením (Varni, Burwinkle & Said
2006). Patrí medzi základné nástroje merania QoL,
ktorá sa vzťahuje na zdravie u detí a adolescentov
vo veku 2 – 18 rokov. Obsahuje písomnú správu
od dieťaťa (5 – 18 rokov) a od rodiča (2 – 18
rokov). Bol špeciálne navrhnutý, aby meral základné dimenzie zdravia, tak ako sú načrtnuté WHO.
Obsahuje 23 položiek so štyrmi premennými,
ktoré zahrňujú 8 položiek pre fyzické zdravie a 15
položiek, zameraných na skúmanie psychosociálneho zdravia:
fyzické - somatické zdravie,
emocionálne zdravie,
sociálne zdravie,
školské zdravie a problémy – posledná premenná má päť položiek, na ktoré dieťa
odpovedá pomocou 5-stupňovej škály od 0 –
nikdy po 5 – vždy:
- je pre mňa ťažké dávať pozor na vyučovaní,
- som zábudlivý/á,
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čítaním strednej hodnoty získame výsledok 50%
alebo viac platí, že metóda je nezaujatá. Ak chceme vypočítať celkové skóre, je potrebné spočítať
strednú hodnotu ako sumu všetkých položiek (viac
ako počet zodpovedaných položiek). Počítačové
skórovanie nie je nevyhnutné. Pri interpretácii je
dôležitejšie, že nižšie skóre naznačuje slabšiu
HRQoL a vyššie skóre lepšiu HRQoL. Pričom pri
celkovom skóre je hodnota 4,4 a 4,5 považovaná
za minimálny klinicky významný rozdiel (Varni,
Burwinkle, Seid & Skarr, 2003).
Náročnosť na administráciu a skórovanie
nástroja: Administrácia je jednoduchá, dotazník je
možné vyplniť do 4 minút a je napísaný zrozumiteľne pre tretiakov až šiestakov na základnej
škole. Na začiatku ten, kto zadáva dotazník stručne
informuje a usmerňuje jeho vyplnenie. Skórovanie
dotazníka je jednoduché, trvá niekoľko minút, nie
je potrebná žiadna inštruktáž.
Psychometrické vlastnosti nástroja: Psychometrické vlastnosti sú získané z výskumu detí s juvenilnou reumatoidnou artritídou.
Akceptabilita nástroja: štúdie naznačujú, že
chýba 0,7% z detských vyjadrení a 3% z vyjadrení
rodičov. Položky o škole boli často preskočené, čo
naznačuje, že v období vyplňovania dotazníka nechodili do školy.
Reliabilita: vnútorná konzistencia položiek dotazníka zastúpených vyjadreniami detí – Cronbachovo alfa je 0,91, vyjadreniami rodičov α = 0,93;
fyzické zdravie získané položkami detských vyjadrení je α = 0,87 a vyjadreniami rodičov α = 0,89;
psychosociálne zdravie získané položkami detských vyjadrení je α = 0,86 a vyjadreniami rodičov
α ═ 0,90.
Validita: bola zisťovaná porovnaním výsledkov
detí s reumatickým ochorením a zdravých detí,
lebo tieto skupiny sa zvyčajne líšia v HRQoL.
Zdravé deti mali významne vyššie skóre PedsQL
4.0 ako deti s reumatickým onemocnením (Varni,
J. W. et al., 2002).
Kritické posúdenie: silnou stránkou PedsQL je,
že ho je možné využiť pre širokú vzorku detskej
zdravej, aj nemocnej populácie. Nástroj je stručný,
vhodne formulovaný pre detského respondenta,
reliabilný, validný, citlivý a preložený je do mnohých jazykov. Jeho mínusom je, že treba byť opatrný pri vyplňovaní položiek, ktoré sa týkajú života
v škole, najmä ak dieťa v poslednej dobe nechodilo
do školy kvôli ochoreniu.

Klinické využitie: nástroj je dobre použiteľný
v klinickom prostredí, v pomerne krátkom čase (4
minúty), lekári a iní zdravotnícki zamestnanci môžu získať všeobecné informácie o fyzickom, emocionálnom, sociálnom a školskom živote, fungovaní dieťaťa.
Využitie vo výskume: Celkovo je možné PedsQL
4.0 použiť ako výborný nástroj všeobecnej
HRQoL. Dokážu ho ľahko pochopiť a administrovať deti aj dospelí.
2 Dotazník Child Health Questionnaire
Charakteristika: Dotazník Child Health Questionnaire (CHO) sa používa na meranie kvality
života súvisiacej so zdravím, je ho možné aplikovať u zdravých detí a adolescentov, ako aj u detí
s chronickým onemocnením vo veku 5 – 18 rokov.
Nástroj pozostáva z časti, ktorú administrujú deti
(10 – 18 r.) a z dvoch verzií správy administrovanej rodičmi (deti vo veku od 5 – 18 r.).
Obsah: Nástroj posudzuje 14 fyzických a psychosociálnych domén: všeobecné vnímanie zdravia, fyzické fungovanie, sociálno-fyzické fungovanie, telesná bolesť, sociálno-emocionálne fungovanie, sociálne fungovanie týkajúce sa správania,
vplyv času, ktorý venujú rodičia deťom na HQoL,
vplyv emočného puta rodič - dieťa na HQoL, sebaúcta, duševné zdravie, správanie, rodinné aktivity,
rodinná súdržnosť a zmeny v zdraví. Dotazník,
ktorý administruje dieťa CHO-CF87, obsahuje 87
položiek, dlhý dotazník CHOQ-PF50, ktorý vyplňujú rodičia pozostáva z 50 položiek a krátky
dotazník CHQ-PF28, obsahuje 28 položiek. Každá
položka pozostáva zo 4 – 6 možností.
Praktické použitie: Dotazník CHO je možné získať od autorov na www.healthact.com licenčný
poplatok závisí od použitia dotazníka, spôsobu
a zdroja financovania, veľkosti vzorky, počtu administrátorov, počtu umiestnení, dátumu začatia
a ukončenia projektu, ale aj od jazyka.
Administrácia nástroja je vykonaná rodičmi
a deťmi (10 – 18 ročnými), po tom, ako boli oboznámení s inštrukciami k dotazníku.
Skórovanie a interpretácia: celkovú strednú hodnotu (mean) je možné odvodiť s využitím jednoduchého súhrnného hodnotiaceho prístupu. Skóre
je zobrazené na stupnici 0 – 100, so strednou hodnotou ± SD z 50 ± 10. Skórovanie a interpretácia
CHO je dostupná v manuáli na CD. Rozpätie je na
škále od 0 – 100, pričom 0 = najhorší možný
zdravotný stav a 100 = najlepší možný zdravotný
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stav. Stredné hodnoty jednotlivcov alebo celkový
stav QoL, ktorú vnímali rodičia u svojho dieťaťa,
je možné ľahko porovnať s normatívnou vzorkou
prostredníctvom počítačového spracovania. To
umožní interpretáciu QoL a porovnanie so vzorkou
zdravých detí. Normatívna vzorka nie je dostupná
na porovnanie QoL pediatrického pacienta. Ako
nízka HRQoL je označená taká hodnota, ktorá je 2
SD. Pod strednou hodnotou HRQoL normatívnej
vzorky alebo fyzického fungovania, alebo psychosociálneho zdravia, rozumieme celkové skóre < 30.
Preklad a adaptácia nástroja: Dotazníky CHQPF50 a CHQ-PF28 boli preložené do 72 rozličných
jazykov. Dotazník CHQ-CF87 bol preložený do 25
jazykov. Zoznam prekladov je dostupný na
http://www.healthact.nom/translation-chq.php .
Náročnosť na administráciu nástroja je minimálna. Administrátor stručne oboznámi respondentov s dotazníkom, potom naznačí, že vyplnenie
každej položky trvá približne jednu minútu. Spolu
trvá od 5 – 25 minút, v závislosti od počtu položiek
verzie dotazníka, ktorá je administrovaná (či ich je
28, 50 alebo 87). Nie je potrebné zaškolenie.
Psychometrické vlastnosti o nástroji: škála bola
vyvinutá v spolupráci s rodičmi detí vo veku 5 – 18
rokov s/bez chronického onemocnenia, s použitím
tradičnej stupnicovej analýzy.
Akceptabilita: Posúdenie a preskúmanie žiakov
vedené Raatom et al. (2002) naznačuje, že < 2%
údajov nástroja CHQ-PF50 chýba a do 4% položiek
malo nejednoznačnú odpoveď. Pri posúdení
o niekoľko rokov neskôr Raat et al. (2005) skúmali
funkčnosť CHQ-PF28 a výsledky naznačili, že do
1,7% údajov chýba a do 0,8% malo nejednoznačné
odpovede. Autori tiež porovnali akceptabilitu
ceruzkovej verzie CHQ-CF87 s internetovou verziou, v ktorej chýbalo menej položiek ako v ceruzkovej.
Reliabilita: Štúdie Raata et al. (2002, 2005
a 2007) naznačujú, že vnútorná konzistencia nástroja CHQ-PF50 je dobrá, pričom Cronbachovo
alfa sa u holandských žiakov pohybovalo od 0,39
do 0,96 pre priemer 0,72 na škále (Raat et al.,
2002). Dodatočne bolo Cronbachovo alfa spočítané
pre americkými žiakmi (α ═ 0,66 – 0,94); deťmi,
ktoré majú astmu (0,67 – 0,91) a deťmi so syndrómom ADHD (0,56 – 0,92). Nástroj CHQ-PF28
demonštroval adekvátnu vnútornú konzistenciu pre
dve súhrnné škály, ale individuálne subškály preukázali nízku vnútornú konzistenciu (Raat et al.
2005). Vnútorná konzistencia pre CHQ-CF87 sa

ukázala adekvátna pre ceruzkovú a internetovú
verziu s Cronbachovým alfa v rozpätí od 0,69 –
0,92 (Raat et al., 2007). Posúdenie test-retestovej
reliability nástroja CHQ-PF50 naznačuje, že
korelačný koeficient vo vnútri tried je signifikantný pre všetky okrem dvoch škál, a test-retest
stredných hodnôt nebol významne odlišný (Raat et
al., 2002). Test-retestová reliabilita pre psychosociálnu sumárnu škálu nástroja CHQ-PF28 sa
bola výborná, ale jednotlivé škály mali nízku testretestovú reliabilitu (Raat et al., 2005).
Validita: CHQ-CF87 má dobrú konštruktovú
validitu s nižším skóre pre deti bez chronického
onemocnenia a vyšším pre deti s chronickým ochorením (Raat et al., 2007). CHQ-PF50 so vzorkou
detí a adolescentov s rôznymi chronickými ochoreniami, vrátane juvenilnej idiopatickej artritídy, má
tiež dobrú validitu pre fyzické a psychosociálne
konštrukty. Avšak faktorová štruktúra sa líšila
u detí s chronickým ochorením v porovnaní so
zdravými deťmi. Ďalej bola overovaná konvergentná validita, pre CHQ-PF50 s použitím Health
Utilities Index na vzorke školopovinných detí.
Bola zhodnotená ako prijateľná s koreláciami od
0,21 – 0,49 pre paralelné domény dotazníkov (Raat
2002). Aj CHQ-PF28 bola porovnaná s vizuálnou
obdobnou škálou (VAS) na zhodnotenie konvergentnej validity. Bola zhodnotená ako prijateľná
(0,15 – 0,50) a VAS korelovalo najlepšie so škálami vnímanie zdravia, 0,50 (Raat, 2005).
Diskriminančná validita pre CHQ-PF50 bola
vyhodnotená od miernej po silnú pri porovnaní detí
bez chronického ochorenia s ≥ 2 chronickým ochorením. A pri porovnaní detí, ktoré navštevovali
lekára za posledný rok a detí, ktoré ho navštevovali
najmenej trikrát za uplynulý rok (Raat, H., 2002).
U CHQ-PF28 bola preukázaná primeraná diskriminačná validita, pri rozlíšení detí s chronickým
ochorením od zdravých.
Schopnosť nástroja odhaliť zmenu: Bolo zistené,
že psychosociálne sumárne skóre pri nástroji CHQPD50 a celkové skóre pri nástroji CHQ-PF50, boli
menej citlivé na zmeny v oblasti zdravia. Celkovo
bol CHQ označený za citlivý nástroj na klinickú
zmenu s veľkou štandardizovanou strednou hodnotou u detí, ktorým sa zdravotný stav zlepšil
(0,96), ale s malou štandardizovanou strednou hodnotou pri deťoch, ktorých stav sa nezmenil (0,16)
a strednou hodnotou pri deťoch, ktorých zdravotný
stav sa zhoršil - 0,60 (Selvaag et al., in Hullmann
et al., 2011).
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Kritické posúdenie: Silnou stránkou nástroja
CHQ sa ukázali byť psychometrické vlastnosti pri
vysokom počte chronicky chorých detí. CHQ je
dostupný v mnohých jazykoch s medzikultúrnym
porovnaním. Je to nástroj s jednoduchou administráciou a záťažou na respondenta. Mínusom
CHQ je, že jeho autori odporúčajú uprednostňovať
a interpretovať sumárne škály na CHQ-PF28, nie
na jednotlivých škálach, na ktorých boli zistené
nízke psychometrické vlastnosti. Nástroj nie je
validný pre vekovú kategóriu detí pod 5 rokov
života.
Klinické využitie: CHQ poskytuje lekárom a sestrám na klinike detailnejšie informácie ako iné
nástroje HRQoL. Jeho nedostatkom je jeho pomerne vysoká cena pre bežné použitie na klinike.
Keďže si vyžaduje počítačové skórovanie, nedovoľuje lekárom a sestrám rýchle zhodnotenie HRQoL
detských pacientov.
Využitie vo výskume: CHQ sa jednoducho administruje a poskytuje informácie, ktoré sa týkajú samostatných, diskrétnych aspektov HRQoL dieťaťa.
Najmä internetová verzia môže byť užitočná pre
výskumné účely, lebo sa nepožadujú vstupné údaje. Veľká vzorka je vhodná na porovnanie s chorými detskými pacientmi a so zdravými deťmi.
Avšak meniace sa možnosti jednotlivých položiek
môžu pôsobiť na deti a ich rodičov zavádzajúco.
Preto je potrebné každú položku pravdivo a starostlivo vyplniť.

Pre chorobu je nepovinná škála (napr. neistota
v chorobe, nadmerná ochrana zo strany rodičov,
vymeškávanie na vyučovaní), ktorá môže byť pridaná v prípade predĺženej choroby alebo hospitalizácie. Špecifické moduly choroby sú dostupné
pre deti trpiace obezitou, bronchiálnou astmou,
atopickou dermatitídou a diabetes mellitus.
KINDL-R pozostáva z 24 položiek, pričom každá
subškála obsahuje 4 položky. Odpovede sú na 5stupňovej poradovej škále od 1 (nikdy) po 5
(vždy). Respondenti sú požiadaní zmieňovať sa
o udalostiach, ktoré sa vzťahujú k uplynulému
týždňu.
Praktické použitie: Dotazník je možné použiť
s povolením autorov (www.kindl.org). Manuál,
počítačový softvér a dotazníky sú k dispozícii zadarmo pre neziskové alebo výskumné organizácie
len pod podmienkou, že formulár používateľa je
úplný.
Administrácia nástroja: tri verzie KINDL-R sú
dostupné ako metóda, ktorú vyplnia deti samostatne, napr. Kiddy-KINDL-R (4 – 7 ročné) je vo
forme interview, Kid-KINDL-R (8 – 12 ročné deti)
a Kiddo-KINDL-R (13 – 16 roční). Existujú aj dve
verzie pre rodičov detí od 4 – 7 rokov a 8 – 16
rokov. Dostupné sú aj dve ďalšie verzie dotazníka,
kratšia 12-položková a počítačová verzia CATScreen.
Skórovanie a interpretácia: KINDL-R je vyhodnocovaný (skórovaný) počítačovým softvérom. 10
položiek je skórovaných v opačnom poradí na 6
záznamoch: fyzické blaho, emocionálne blaho,
vlastné ohodnotenie, rodina, priatelia a škola. Ak je
to potrebné, môže byť pridané subškálové skóre
pre vzdialenosť. Subškály môžu byť kombinované
pre celkové skóre, alebo premenené na hodnoty
medzi 0 a 100. Verzia pre rodičov má tie isté
kroky. Algoritmus na počítačovom softvéri nahrádza chýbajúce hodnoty špecificky vytvoreným odhadom pre toho respondenta, ktorý odpovedal
najmenej na 70% položiek. Vyššie skóre na
KINDL-R naznačuje lepšiu HRQoL (RavensSieberer & Bullinger, 1998).
Náročnosť na skórovanie a administráciu nástroja: Je potrebné minimálne zaškolenie, skórovanie si vyžaduje školenie na použitie softvéru
SPSS.
Preklady a adaptácie dotazníka: Pôvodná verzia
bola vyvinutá v Nemecku a je dostupná v anglickom, holandskom, francúzskom, gréckom, talianskom, nórskom, ruskom, španielskom a tureckom

3 Dotazník KINDL-R
Dotazník KINDL-R (Ravens-Sieberer & Bullinger, 1998) sa používa na zhodnotenie kvality
života a vplyvu zdravotných podmienok na každodenný život dieťaťa.
Charakteristika: Nemecký dotazník KINDL-R sa
používa na meranie HRQoL u zdravých a chorých
detí a adolescentov vo veku od 4 – 16 rokov. Obsahuje 24 položiek so 6 dimenziami:
fyzické blaho (fyzická prosperita, napr. choroba, bolesť, únava),
emočné blaho (napr. nuda, osamelosť, strach),
mienka o sebe samom (napr. pýcha, cítiť sa na
vrchole),
rodina (vzťah s rodičmi, konflikty doma),
priatelia (ako spolu vychádzajú, pocit odlišnosti
od iných),
každodenné fungovanie v škole (napr. užívanie
si triedy, trápenie sa pre budúcnosť).
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jazyku. Validované boli tri verzie dotazníka
KINDL-R turecká, anglická a španielska.
Psychometrická
informácia:
Akceptabilita
nástroja: najvyššie a najnižšie účinky sú < 10%.
Reliabilita: bola posúdená na vzorke 1050 detí
a adolescentov (priemerný vek 12,6 r.) s bronchiálnou astmou, atopickou dermatitídou alebo
obezitou, ktoré boli náborom získané do výskumu
z Nemeckých rehabilitačných kliník (Eser et al.,
2008). Nástroj KINDL-R a jeho subškály demonštroval uspokojivú vnútornú konzistenciu (0,63 –
0,76) a rovnako uspokojivé je aj celkové skóre
(0,84).
Validita: Konštruktová validita: s využitím konfirmačnej faktorovej analýzy je KINDL-R
prijateľný pre 6-dimenzionálny model pre rodiča
(základná stredná hodnota chybovosti RMSEA je
0,007, komparatívny index zdravia CFI je 0,95
a RMSEA je u dieťaťa 0,006, CFI je 0,93 (Erhart
et al., in Hullmann et al., 2011). Konštruktová validita bola ďalej podporená uspokojivou vnútornou
konzistenciou na každej zo 6 dimenzií (rozpätie
u dieťaťa 0,53 – 0,72, u rodiča 0,62 – 0,72).
Konvergentná validita: KINDL-R bol porovnávaný s ďalšími nástrojmi HRQoL (Ravens-Sieberer, Redegeld & Bullinger, in Hullmann et al.
2011), vrátane CHQ (všeobecná prosperita r = 0,7),
krátkou formou dotazníka 36 Health Survey (SF –
36, vitalita: 0,64, emocionálna prosperita 0,64)
a Life Satisfaction Questionnaire, verzia upravená
pre deti (životná spokojnosť: 0,69).
Diskriminačná validita: V štúdii Erharta et al. (In
Hullmann et al., 2011) diskriminačná validita naznačuje nízke korelácie dotazníka KINDL-R
a protichodných dimenzií dotazníka Strength and
Difficulties Questionnaire (SDQ). Čo sa týka
schopnosti dotazníka rozlíšiť medzi zdravými
deťmi a deťmi s chronickým onemocnením, detská
verzia dotazníka ukázala malý rozsah účinku (0,04
– 0,27) a pri verzii pre rodičov stredný rozsah
účinku (9,20 – 0,56). Celkovo skóre dotazníka pre
rodičov a deti o ich fyzickej prosperite, ukázal malý rozsah účinku (rodičia: 0,31 a 0,26; a deti: 0,25
a 0,15 v tomto poradí), pričom detská verzia obsahovala veľké rozsahy účinku pre vplyv obezity na
dimenzie mienky o sebe samom (0,19), priateľov
(0,28) a so školou spojenú prosperitu (0,23).
Kritické posúdenie: Silnou stránkou KINDL-R je
jeho flexibilita, je to štandardizovaný a psychometricky dôkladný nástroj HRQoL určený pre deti
a dospievajúcich s a bez chronického zdravotného

onemocnenia. Výhodou je verzia pre rodičov, využívaná na overenie zhody, ako aj verzie pre
špecifickú vývinovú etapu, ktoré objasňujú zmeny,
ktoré sa udejú počas vývoja dieťaťa. Medzi
nevýhody KINDL-R môžeme považovať, že
nástroj bol široko overovaný pri chronických onemocneniach ako diabetes mellitus alebo detská
mozgová obrna, avšak menej informácií je dostupných o juvenilnej reumatickej chorobe. Ďalším
mínusom je, že KINDL-R nie je povolené využívať počas celého pediatrického vekového rozpätia a nie je vhodný pre vekovú skupinu < 4 roky
s juvenilnou reumatickou chorobou.
Klinické využitie: nástroj si vyžaduje troška času
a úsilia zo strany respondenta, či už je to dieťa
alebo rodič. Má širokú uplatniteľnosť v rôznych
prostrediach ako komunitné alebo klinické mentálne zdravie, alebo liečebné prostredie. Skórovanie si
od lekára, sestry, zdravotníka vyžaduje, aby
ovládali počítačový softvér SPSS. Z toho dôvodu
nie je považovaný za najpohotovejší možný nástroj
v lekárskom a medicínskom prostredí.
Využitie vo výskume: Je to nástroj, ktorý poskytuje veľa informácií týkajúcich sa HRQoL, má 6
špecifických dimenzií a je ho možné vyplniť niekoľkými účastníkmi výskumu v krátkom čase.
Skórovanie môže trvať dlhší čas.
4 Dotazník DISABKIDS Chronic Generic
Measure
Charakteristika: DISABKIDS Chronic Generic
Measure (DCGM) bol vyvinutý Európskou skupinou DISABKIDS v r. 2002. Ako štandardný
nástroj sa používa na posúdenie HRQoL u detí
a adolescentov vo veku od 8 – 16 rokov), u ktorých
boli diagnostikované rôzne chronické ochorenia.
Pozostáva z generickej formulára a siedmych formulárov, ktoré sa zaoberajú špecifickou chorobou.
My sa zameriavame na generické nástroje HRQoL
– DCGM pre HRQoL, lebo sa vzťahujú k 7 rozličným chronickým chorobám.
Dotazník obsahuje 3 domény HRQoL: mentálnu,
sociálnu a psychickú. V rámci každej domény existujú 2 dimenzie (obr. 1):
 nezávislosť (napr. autonómia, alebo život s/bez
poškodení, porúch spôsobených chronickým
zdravotným stavom) a emócie (napr. nepokoj,
úzkosť, strach alebo hnev),
 sociálna inklúzia (napr. prijatie inými, pozitívne
sociálne vzťahy) a sociálna exklúzia (napr.
stigmatizovaný, vylúčený),
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 obmedzenie (napr. funkčné obmedzenia, vnímanie zdravotného stavu) a liečba (napr. emo-

cionálny vplyv užívania liekov, injekcie, užívanie inzulínu atď.), v tomto poradí.

Obrázok 1 Štruktúra chronického generického štandardu (Zdroj: DCGM-37, 2012)

Dotazník má 2 verzie, dlhú a krátku. Dlhá verzia
obsahuje 37 položiek (DCGM-37): mentálne (nezávislosť: 6 položiek, emócie: 7 položiek), sociálne
(sociálna inklúzia: 6 položiek, sociálna exklúzia: 6
položiek), a fyzické (obmedzenia: 6 položiek, liečba: 6 položiek). Krátka verzia obsahuje 12 položiek a je odvodená od DCGM-37. Stupnica pozostáva zo škálových položiek, ktoré sú zoradené od 1
(nikdy) do 5 (vždy). Respondenti sú žiadaní, aby sa
zmieňovali o období za uplynulé 4 týždne. Schválené: skupinou DISABKIDS.
Praktické použitie: Je možné vyplniť formulár
spolupráce, ktorý sa nachádza na http://www.
disabkids.de/cms/licensing a vracia sa ku DISABKIDS Group. Strana, ktorá má záujem, dostane po
registrácii praktické informácie (napr. o poplatkoch, verziách dotazníka) a vstupné informácie na
prístup ku dotazníkom.
Metóda administrácie: dostupné sú dve verzie
DCGM-37 správa dieťaťa, adolescenta a dotazník
v zastúpení rodičom. Obe predstavujú ceruzkovú
metódu. Tiež je dostupná počítačová metóda.
Skórovanie nástroja a interpretácia: ručné
skórovanie, v rámci každej zo 6 subškál, sú skóre
za jednotlivé položky zosumarizované a zmenené
do škálového skórovania v rozpätí od 9 (slabá
HRQoL) po 100 (vynikajúca HRQoL).Možný rozsah pre celkové skórovanie nástroja DCGM je 37 –
185. Vyššie skóre naznačuje lepšiu HRQoL.

Záťaž na respondenta: na vyplnenie je potrebný
minimálny čas a minimálne zaškolenie.
Preklad a adaptácia nástroja: Nástroj bol legalizovaný pre jazyky: holandský, anglický, Francúzsky, nemecký, grécky a švédsky (Simeoni et al., in
Hullmann et al., 2011). Teraz prebiehajú validizačné štúdie v Brazílii a Mexiku.
Psychometrické vlastnosti nástroja sú získané
z výskumu detí a adolescentov na identifikáciu aspektov HRQoL v Európe. Skupiny boli klasifikované podľa veku, typu a kritického stavu choroby. Tri centrá skúmali 3027 výrokov triediacou
metódou. Celkovo 119 chronických generických
položiek bolo vybraných na formuláciu dotazníka
pre pilotné testovanie. Pilotné štúdie boli zamerané
na skúmanie akceptability DCGM a jeho počiatočných psychometrických vlastností. Výsledkom
bol 56-položkový chronický generický dotazník,
ktorý bol otestovaný na vzorke 1606 detí a adolescentov s chronickým ochorením. Účastníci boli
získavaní z pediatrických nemocníc. Rovnomerne
boli zastúpené všetky vekové kategórie (4 – 7, 8 –
12, a 13 – 16 rokov), pričom vzorka pozostávala
z mierneho stavu choroby (38,7% - 50,7% validných prípadov), ale obsahovala aj vážnejšie prípady (10,6% validných prípadov). Výsledky výskumu sa nachádzajú v manuáli k nástroju.
Akceptibilita: žiadna informácia.
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Reliabilita: Vnútorná konzistencia na subškálach
(Cronbachovo alfa je α = 0,70 – 0,87) a testretestová reliabilita (korelačný koeficient vnútri
triedy 0,71 – 0,83) je uspokojivá naprieč viacerými
chronickými ochoreniami (Simeoni, in Hullmann
et al., 2011). Na vzorke 117 švédskych detí s onkologickým ochorením s vnútornou konzistenciou na
6 subškálach v rozpätí od 0,71 – 0,87 (Sandberg et
al., in Hullmann et al., 2011).
Validita: Obsahová validita: Položky na DCGM37 boli generované na skupine detí a adolescentov
s chronickým ochorením, rodičov a profesionálov
(napr. psychológov, lekárov a štatistikov). Položky
s chýbajúcimi údajmi ako napr. > 5%, hraničný
účinok > 60%, hodnota skreslenia > 2,0 boli z nástroja odstránené. Keď boli korelačné kvocienty
medzi položkami > 8, nadbytočné položky boli
odstránené z nástroja (Sandberg et al., in Hullmann
et al., 2011). Položky boli expertmi roztriedené
podľa veku, typu a vážnosti choroby.
Konštruktová validita: Na vzorke 1153 detí
a adolescentov vo veku 8 – 16 rokov s chronickým
ochorením (napr. astma, artritída, epilepsia, detská
mozgová obrna, diabetes mellitus, atopická dermatitída, cystická fibróza) potvrdzujúca faktorová
analýza (stredná kvadratická hodnota aproximácie
chyba ═ 0,04, neštandardizovaný kondičný index
═ 0,95, porovnávací kondičný index ═ 0,05) podporila 6-faktorovú štruktúru pre finálnych 37 položiek (Simeoni, in Hullmann et al., 2011). Konštruktová validita bola ďalej potvrdená uspokojivou vnútornou konzistenciou na každej zo 6 subškál.
Diskriminačná validita: Vo výskume Simeoniho
(In Hullmann et al. 2011) bola preukázaná nižšia
HRQoL pri porovnaní dievčat a starších adolescentov s chlapcami a mladšími deťmi. Významne
nižšia HRQoL bola dokázaná u detí z rodín
zo slabšieho socioekonomického prostredia a u detí
s vážnym zdravotným stavom.
Kritické posúdenie nástroja: Silná stránka:
DCGM je reliabilný a validný nástroj na meranie
HRQoL a 6 špecifických dimenzií naprieč rôznymi
chronickými zdravotnými chorobami. Do pilotného testovania bolo zaradené posúdenie HRQoL
u detí a adolescentov s juvenilnou idiopatickou artritídou, pričom nástroj bol preložený do 6 jazykov
a bol použitý v rozličných národných a kultúrnych
kontextoch. Je jednoduchý na administráciu a skórovanie, je potrebné trocha sa zaškoliť. Mínusy:
Výskum DCGM sa zameriaval najmä na deti

a adolescentov z Európskych krajín. Sú potrebné
ďalšie štúdie v USA, aby sa určilo, či je možné
predchádzajúce zistenia zovšeobecniť aj na ďalšie
deti s vážnym zdravotným ochorením. Je známe
len málo o jeho použiteľnosti v ďalších juvenilných reumatických ochoreniach (lupus, dermatomyozitída, spondylartropatia). Ďalším nedostatkom
je, že DCGM neposkytuje žiadne informácie
o tom, ako správne interpretovať skóre, z toho dôvodu je ťažké určiť signifikantné zmeny v detských odpovediach. Nástroj nie je vhodné používať
pri deťoch ≤ 8 rokov s juvenilnou idiopatickou
artritídou.
Klinické využitie: Keďže nástroj je jednoduchý na
skórovanie a administráciu a má dobré psychometrické vlastnosti, DCGM je možné označiť za
vhodný nástroj na meranie HRQoL pri juvenilnej
idiopatickej artritíde.
Využitie vo výskume: Nástroj je zrozumiteľný, čo
umožňuje respondentom rýchlo ho vyplniť bez
problémov a asistencie. Je vhodným nástrojom na
použitie pri výskume zameranom na juvenilnú
idiopatickú artritídu.
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EDUKÁCIA DIALYZOVANÉHO PACIENTA O VÝŽIVE
NUTRITIONAL EDUCATION IN DIALYSIS PATIENTS
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Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dialyzačné stredisko, Fresenius Medical Care s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
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zmena správania a konania na úrovni vedomostnej,
postojovej a činnostnej (Červeňanová, Blažejová,
2011) Cieľom práce je prostredníctvom príspevku
poukázať na úlohu sestry a jej prístupe v poskytovaní informácií vo výžive a pitnom režime dialyzovaných pacientov.

ABSTRAKT
Kvalita života dialyzovaného pacienta závisí aj od neho
samotného. Na jeho pleciach spočíva zodpovednosť za dodržiavanie diétneho a pitného režimu. Edukácia vytvára priestor
pre osvojenie si nových poznatkov, nadobudnutie zručností,
vytváranie si hodnotových, emocionálnych, vôľových štruktúr
osobnosti a dosiahnutie pozitívnej zmeny správania. V praktickej časti sme realizovali edukáciu u dvoch pacientov, ktorí
sú zaradení v dialyzačnom programe. V edukačných jednotkách sme sa zamerali na správnu výživu. V závere sme zhodnotili význam edukácie a porovnali výsledky laboratórnych
parametrov pred a po edukácii pacientov.

EDUKAČNÝ PROCES U DIALYZOVANÝCH
PACIENTOV
Etapa posúdenia
Pre edukačný proces sme zvolili dve komplexné
ošetrovateľské kazuistiky, štrukturované podľa
modelu Majory Gordonovej. Kazuistiku 1 sme vypracovali u pacienta, ktorý je zaradený v pravidelnej dialyzačnej liečbe dva roky. Kazuistiku 2 u
pacienta, ktorý je v dialyzačnej starostlivosti devätnásť rokov.

Kľúčové slová: Chronické zlyhanie obličiek. Hemodialýza.
Výživa. Liečba. Edukačný proces.
ABSTRACT
Quality of life of dialysis patients also depends on him alone.
On his shoulders rests the responsibility for compliance with
the diet and drinking regime. Education of a space
for acquiring new knowledge, acquire skills, creating a value,
emotional, volitional personality structures and achieve
positive behavioral changes. In the practical part we conducted
education has two patients who are enrolled in the dialysis
program. The educational units, we focused on proper
nutrition. In the end, we evaluate the importance of education
and compared the results of laboratory parameters before and
after the education of patients.

Kazuistika 1
Meno a priezvisko: X.Y., Lekárska diagnóza:
Chronická renálna insuficiencia, terminálne 5. št.
podľa DOQI, Bydlisko: XY, Vek: 66 rokov, Pohlavie: muž, Miesto PDL: Dialyzačné stredisko
Dátum zaradenia do PDL: 22.10.2010
Počet HD: 317 vykonaných od 22.10.2010 do
20.10.2012
Osobná anamnéza: Pacient nebýval v mladosti
chorý, k lekárovi chodil len sporadicky pre bežné
infekcie. Diagnostikovaná hypertenzia od r. 2009liečená od 6/2010, do r. 2005 v zdravotnej dokumentácii len niekoľko záznamov – bežné infekcie.
Rodinná anamnéza: Otec zomrel v 76 rokoch,
liečil sa na vysoký krvný tlak, matka zomrela v 92
rokoch, prekonala NCMP. Deti – dvaja synovia a
dcéra, sú zdraví.
Alergická anamnéza: Alergiu na lieky a potraviny
neudáva.
Sociálna anamnéza: Ženatý, má tri deti, žije
s manželkou v rodinnom dvojdome spolu s rodinou
najstaršieho syna.
Pracovná anamnéza: Pracoval ako ekonóm v poľnohospodárskom družstve, t.č. na dôchodku.

Key words: Chronic renal failure. Hemodialysis. Nutrition.
Treatment. Educational process.

ÚVOD
Chronické zlyhanie obličiek je klinický stav, ktorý je výsledkom patologických procesov smerujúcich k poruche a nedostatočnosti vylučovacej a
regulačnej funkcie obličiek. Chronické zlyhanie
obličiek je dlhodobé, nevyliečiteľné ochorenie,
ktoré významne ovplyvňuje kvalitu života pacienta. Ťažkosti sa dostavujú postupne a pacienti si na
ne natoľko zvyknú, že ich vnímajú ako slabé alebo
málo obťažujúce a v tom je veľakrát zradnosť
tohto ochorenia (Bullová, Mokáň, 2005). Edukácia
v ošetrovateľstve sa realizuje prostredníctvom
edukačného procesu, ktorý má päť základných etáp
- posudzovanie, edukačná diagnóza, plánovanie,
realizácia a vyhodnotenie. Je súčasťou liečebného
a ošetrovateľského procesu, ktorého cieľom je
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Abusus: Nefajčí, kávu nepije, alkohol – príležitostne víno.
Základné zhodnotenie sestrou:Zaradenie do PDL:
plánované, Stav vedomia: pacient pri vedomí,
Orientácia: pacient plne orientovaný, Aktivita:
mobilný bez kompenzačných pomôcok, Vitálne
funkcie: TK – 150/70, TT – 36,3°C, P – 66/min, D
– 16/min, AV- fistula na ľavom predlaktí funkčná,
maximálny prietok krvi počas HD 300 - 340 ml,
aneuryzmaticky zmenená, bez zápalových zmien,
vír na pohmat výrazný, šelest počuteľný.
Liečba: Doporučená diéta a režim dialyzovaného
pacienta, HD 3x4 hod/týždenne o 18,30 hod.,
dialyzačná membrána Cord Diax FX 600, roztok
2K Ca 1,25 , antikoagulácia – heparín v úvode HD
25mg a 15mg do heparínovej pumpy dialyzačného
prístroja, prietok krvnej pumpy – 280 - 340 ml
/min. Liečba erytropoetínom (ESA) bola prerušená
z dôvodu úpravy hemoglobínu na hodnotu 120g/l.,
v liečbe je podľa ordinácie lekára ďalej parenterálne železo (Venofer 100 mg v jednej dávke) 2x
týždenne a Zemplar 1 ml i.v. 45 min pred ukončením HD liečby do dialyzačného prístroja. Liečbu
anémie a nízkej hladiny železa v krvi aktuálne
lekár mení podľa krvných testov pacienta.
Domáca liečba: Renvela 4 tbl/deň, Micardis 80 mg
1 tbl/deň, Pyridoxín 1 tbl/deň, Lacipil 6 mg 1
tbl/deň, Crestor 10 mg 1 tbl/deň, Acidum follicum
1 tbl/deň, Sorbifer durules – počas parenterálneho
podávania železa pacient tento liek neužíva (poučený lekárom).
Posúdenie:
Vnímanie zdravia, riadenie zdravia:Pacient uvádza, že jeho postoj k zdraviu je zodpovedný, pravidelne chodí na dialyzačnú liečbu v režime 3x4
hodiny do týždňa, snaží sa dodržiavať diétu a
režim dialyzovaného pacienta, postoj pacienta k
transplantácii je zatiaľ naďalej negatívny.
Výživa a metabolizmus:
Suchá hmotnosť: 58 kg. Výška: 168 cm, BMI:
20,0– norma, Medzidialyzačné prírastky: 2,6 – 3,0
kg, Pravidelné stravovanie: Stravuje sa pravidelne.
,,Najväčší problém je, keď neviem čo by som mal
konzumovať, aby som mal výsledky laboratórnych
hodnôt v poriadku.“, Ťažkosti pri prehĺtaní: neuvádza, Alergia na potraviny a lieky: nie, Príjem
tekutín: 1000 - 1500 ml/24 hod., Sliznice: vlhké,
ružové, turgor kože v norme
Vylučovanie:
Močenie: 800 ml/24 hod, moč bez prímesí, Stolica:
pravidelne 1x denne

Aktivita a cvičenie:
V súčasnosti pracuje v záhrade a celoročne v
skleníku, kde má záľubu v starostlivosti o kaktusy
a pestovanie okrasných a úžitkových sadeníc
rastlín. Veľa voľného času venuje vnúčatám, rád
číta a chodí s rodinou na vychádzky. Pacient je
sebestačný, je presvedčený, že aj keď sa jeho
ochorenie nedá vyliečiť, chce odovzdať skúsenosti
a lásku svojim deťom a vnukom. Komunikačné
schopnosti u pacienta sú na vysokej úrovni.
Prispôsobenie sa, odolávanie stresu:
Pacient je i napriek dobrej komunikácii bojazlivý,
bojí sa vpichov dialyzačnými ihlami, len veľmi pomaly sa zmierňuje so skutočnosťou, že musí chodiť na dialýzu. Svoju bojazlivosť a strach prekonáva ťažko, táto skutočnosť mu bráni súhlasiť so
zaradením do transplantačného programu i napriek
tomu, že kontraindikácie u pacienta nie sú
a je vhodný na zaradenie do čakacej listiny transplantačného centra.
Hodnotová orientácia, náboženské presvedčenie:
Je krstený, ale zmýšľanie má ateistické.
Pred zahájením edukačnej činnosti sme si overili
vedomosti pacienta vstupným vedomostným testom, zameraným na výživu a pitný režim pacienta.
Analýza a interpretácia výsledkov :
Pacient má deficit vedomostí o pitnom režime a
výžive pacienta zaradeného do dialyzačného programu. Po dialýze uvádza, že pociťuje slabosť
celého tela, jeho medzidialyzačné prírastky hmotnosti sú vyššie ako je lekárom doporučená hodnota.
Kazuistika 2
Meno a priezvisko: X.Y., Lekárska diagnóza:
Chronická renálna insuficiencia, terminálne 5. št.
podľa DOQI, Bydlisko: XY, Vek: 40 rokov,
Pohlavie: muž, Miesto PDL: Dialyzačné stredisko
Dátum zaradenia do PDL: 05.1.1994
Počet hemodialýz u pacienta: 2978 vykonané od
5.1.1994 do 22.10.2012
Osobná anamnéza: Pacient s vrodenou malformáciou – megauretery, hydronefróza, v 1. roku
života nefrektómia vľavo a resekcia močovodu
vpravo, recidivujúce uroinfekty.
Rodinná anamnéza: Otec je diabetik, matka –
hypertonička, súrodencov nemá, deti nemá.
Alergická anamnéza: Alergiu na lieky a potraviny
neudáva.

51

Zdravotnícke listy, Ročník 2, Číslo 1, 2014

ISSN 1339-3022

Sociálna anamnéza: Slobodný, žije v spoločnej
domácnosti s rodičmi v panelákovom byte.
Pracovná anamnéza: Invalidný dôchodca, má
učňovské vzdelanie.
Abusus: káva – 1x denne, alkohol – príležitostne
červené víno, nefajčí.
Základné zhodnotenie sestrou:Zaradenie do PDL:
plánované, Stav vedomia: pacient pri vedomí,
Orientácia: pacient plne orientovaný, Aktivita:
mobilný bez kompenzačných pomôcok, na hemodialyzačné stredisko dochádza pešo. Fyziologické
funkcie: TK – 125/70, TT – 36,5°C, P – 70/min, D
– 17/min. AV fistula brachiocephalica na ľavej
hornej končatine: aneuryzmaticky zmenená, vír počuteľný a hmatný, funkčná, maximálny krvný prietok počas hemodialýzy 300- 340 ml/min., kanylácia AV fistuly bezproblémová. Postupná redukcia suchej váhy na základe ordinácie lekára, hypertenzia je kontrolovaná, Serologický status: HbsAg–
neg, anti HBs–neg, HCV–neg., anti HIV–neg.,
BWR–neg.
Liečba: Doporučená diéta a režim dialyzovaného
pacienta, hemodialýza 3x5 hod/týždenne o 18,30
hod., dialyzačná membrána Cord Diax FX 800,
roztok 3K Ca 1,5 , antikoagulácia – Clexane 0,4 ml
do arteriálnej linky krvného setu po pripojení na
dialyzačný monitor, prietok krvnej pumpy 300 340 ml/min, Liečba erytropoetínom (ESA) –
Aranesp 20 mikrogramov á 14 dní podať do systému pri končení HD je ordinované lekárom dialyzačného strediska.
Domáca liečba: Acidum follicum 1tbl/deň, Gopten
0,5 mg 1 tbl/deň, Alpha D3 1 tbl/týždeň, Pyridoxín
1 tbl/deň, CaCO3 1 tbl/deň, Vigantol oil 12 kv/1x
týždenne, pacient má v liečbe parenterálne Venofer
100 mg á 3 týždne 20 min pred ukončením hemodialýzy, z tohto dôvodu je prerušená liečba Sorbiferom durules tbl., v liečbe je aj Renvela 4 tbl/ za
deň s jedlom.
Posúdenie:
Vnímanie zdravia, riadenie zdravia:Pacient
uvádza, že jeho postoj k zdraviu je pozitívny, pravidelne chodí na dialyzačnú liečbu v režime 3x do
týždňa, snaží sa dodržiavať diétu a režim dialyzovaného pacienta, postoj pacienta k transplantácii
bol pozitívny.
Výživa a metabolizmus:
Suchá hmotnosť: 79 kg. Výška: 176 cm, BMI: 24,5
– norma, Medzidialyzačné prírastky: 2,5 – 4,5 kg,
Stravovanie: pravidelné, má rád domáce koláče,
Ťažkosti pri prehĺtaní: neuvádza, Alergia na lieky

potraviny: nie, Príjem tekutín: 1000 – 2000 ml/24
hod, Sliznice: vlhké, ružové, turgor kože v norme
Vylučovanie:
Močenie: nemočí, Stolica: pravidelne 1x denne
Aktivita a cvičenie:
V súčasnosti sa venuje počítačovej technike, rád
fotografuje – tvorí umelecké fotografie, počúva
hudbu a chodí na prechádzky. Pacient je sebestačný.
Spánok a odpočinok:
Pacient sa po dialýze cíti dobre. Uvádza, že v noci
spí a neužíva žiadne lieky na spanie.
Vnímanie, poznávanie:
Pacient neudáva ťažkosti. Je plne orientovaný v
čase i priestore.
Vnímanie seba samého, rola a vzťahy:
V rodičoch má dobrú psychickú podporu, vzťahy v
rodine sú veľmi dobré. Komunikácia a chápavosť
pacienta sú na dobrej úrovni.
Prispôsobenie sa, odolávanie stresu:
Pacient je zmierený so svojim životným osudom,
snaží sa prispôsobovať rôznym životným situáciám.
Hodnotová orientácia, náboženské presvedčenie:
Je krstený, zmýšľanie má ateistické, cirkevné
obrady nenavštevuje.
Analýza a interpretácia výsledkov :
Pri posúdení pacienta sme zistili nasledovné: U
pacienta pretrváva deficit vedomostí o pitnom režime a výžive pacienta zaradeného do dialyzačného
programu. Po dialýze chodí pravidelne spávať –
vyhovujú mu nočné dialyzačné zmeny, ráno sa cíti
dobre. Medzidialyzačné prírastky hmotnosti sú
vyššie ako je lekárom doporučená hodnota.
Pred zahájením edukačnej činnosti sme si overili
úroveň vedomostí u pacientov vstupným vedomostným testom, zameraným na výživu a pitný
režim pacienta.
VÝSLEDKY
Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že
pacienti nemajú potrebné vedomosti o vhodnej
výžive a správnom pitnom režime.
Etapa diagnostiky
Analýzou údajov sme dospeli k stanoveniu
edukačných diagnóz.
Deficit vedomostí:
- vo výžive dialyzovaného pacienta,
- v pitnom režime dialyzovaného pacienta.
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Deficit v zručnostiach:
- v príprave diétnych doporučení,
- z kontroly hmotnosti v domácom prostredí,
- v meraní množstva prijatých tekutín a množstvo
moču za / 24 hod

Deficit v postojoch:
- neistota zo zvládnutia zmien vo výžive,
- obavy zo zmien v životnom štýle.
Tabuľka 1 Vstupný vedomostný test
Otázky pre pacientov

1. Máte k dispozícii dostatok informačných materiálov o výžive dial. pacienta?
2. Viete, ktoré potraviny obsahujú veľa fosforu ?
3. Viete, ktoré potraviny obsahujú veľa draslíka ?
4. Viete ako je treba tepelne upravovať stravu pred konzumáciou ?
5. Viete koľko ml tekutín môžete prijať za 24 hod ?
6. Je Váš hmotnostný prírastok medzi dialýzami väčší ako 2 kg ?

Kazuistika 1
áno
nie
X
X
X
X
X
X
-

Kazuistika 2
áno
nie
X
X
X
X
X
X
-

Čas edukácie:
- pred začatím HD liečby v trvaní 45 min, od
17,20 hod. do 18,05 hod.
- počas realizovania HD liečby v trvaní 45 min,
od 20,30 hod. do 21,15 hod.
Forma edukácie: skupinová

Etapa plánovania
Zámer edukácie
Nadobudnúť dostatočné vedomosti o dodržiavaní
zásad stravovania dialyzovaných pacientov. Nadobudnúť dostatočné vedomosti o dodržiavaní pitného režimu a dosiahnuť, aby mali pacienti medzidialyzačné hmotnostné prírastky maximálne 2 kg.

1. Edukačná jednotka
Téma edukácie: Výživa dialyzovaných pacientov
Dátum a čas konania: Pred začatím HD liečby,
8.10.2012 v čase od 17,20 hod. do 18,10 hod., 50
min.
Miesto konania: dialyzačné stredisko, spoločenská
miestnosť pre pacientov
Pomôcky: výživové tabuľky, brožúry a príklady
stravovania dialyzovaného pacienta, ilustračný materiál, pero, poznámkový blok, notebook, CD.
Organizačná forma: skupinová

Cieľ
Kognitívny: pacienti po skončení edukácie majú
dostatočné vedomosti o správnej výžive, majú dostatočné vedomosti o tekutinách v potravinách a
príjme tekutín.
Afektívny: pacienti majú záujem o získanie nových
vedomostí, aktívne spolupracujú, prejavia pozitívny postoj k predloženým informáciám.
Behaviorálny: pacienti sa stravujú podľa diétnych
doporučení, kontrolujú si hmotnosť v domácom
prostredí, merajú si množstvo prijatých tekutín
a množstvo moču za 24 hod., hodnoty si zapisujú a
informujú lekára dialyzačného strediska.

Cieľ
Kognitívny: pacienti poznajú vhodné potraviny vo
výžive dialyzovaného pacienta
Afektívny: pacienti prejavia záujem upraviť si
stravovanie a životný štýl

Edukačné metódy:
- vstupný a výstupný vedomostný test,
- motivačný rozhovor,
- vysvetľovanie,
- práca s informačnými letákmi,
- zodpovedanie otázok.
Edukačné pomôcky: informačné letáky (Sasaková,
Matejková, 2012, Macko, Ignácová, 2005). Príručka pacienta liečeného hemodialýzou (Straussová,
2005). Vstupný a výstupný vedomostný test, notebook, CD nosič.

Motivačná fáza (5 min)
Oboznámiť pacientov so skutočnosťou, že sa im
budeme venovať v rámci malej skupiny na tému
výživy dialyzovaných pacientov a cieľom edukačného stretnutia je doplniť si vedomosti o diétnom stravovaní.
Expozičná fáza (35 min)
V tejto fáze sme pacientom poskytli výživové
tabuľky
- vysvetliť pacientovi správne zloženie stravy,
- poukázať na nevhodné potraviny,
- zdôrazniť obmedzenie soli v potrave,

Miesto edukácie:
Dialyzačné stredisko Fresenius Medical Care –
Nové Mesto nad/Váhom
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- poukázať na správnu úprava potravín,
- zdôrazniť správnu životosprávu – intervaly
medzi jedlami, množstvo, pravidelnosť, pokojné prostredie a dostatok času na jedlo,
- poskytnúť informačné letáky, tabuľky a príklady vhodných jedál.
Fixačná fáza (10 min)
Zopakovali sme si tepelnú úpravu potravín a
zhrnuli najdôležitejšie body reprodukovaných
informácií.
Hodnotiaca fáza
Rozhovorom a kladením otázok zistíme množstvo
zapamätaných informácií:
- pacienti vedia, aké sú nevhodné potraviny pre
dialyzovaných pacientov,
- poznajú tepelnú prípravu stravy,
- vedia, ktoré potraviny obsahujú veľké
množstvo draslíka, fosforu a solí.

Čím viac pacient močí vlastnými obličkami, tým je
to ľahšie, čím močí menej, tým je to ťažšie. Medzi
jednotlivými dialýzami pacient obvykle priberá na
hmotnosti. Počas dialýzy sa prebytočná voda odstraňuje, hovoríme, že ju musíme „stiahnuť“ –
odfiltrovať. Po dosiahnutí vyrovnaného stavu lekár
určí suchú váhu, pri ktorej má pacient optimálny
krvný tlak, nemá opuchy dolných končatín a dobre
sa mu dýcha. Dodržiavanie obmedzeného príjmu
tekutín je základným predpokladom k dosiahnutiu
suchej hmotnosti. Dosiahnutie optimálnej váhy je
jedným z najdôležitejších, ale i najťažších cieľov
správne vedenej dialyzačnej liečby. Je potrebné
zaistiť, aby prírastok medzi jednotlivými dialýzami
nepresahoval 5% telesnej hmotnosti. Pacient má
prijímať iba toľko tekutín, koľko vymočí za deň +
500 ml navyše. Ak niekto močí 1,5 l, pripočítame k
tomu ešte 500 ml, môže teda prijímať 2 litre za deň
bez toho, aby priberal na hmotnosti.
Pozor, neznamená to však, že môže vypiť
uvedené množstvo tekutín v ich reálnom vyjadrení.
Každá potravina totiž obsahuje vodu. Veľmi veľa
vody obsahuje zelenina a ovocie – viac ako 80 %
svojej hmotnosti. Do tekutín je potrebné započítať
taktiež polievky a omáčky. Polievky sú pre dialyzovaného pacienta v absolútnej miere nevhodné.
Vhodnými tekutinami sú: pitná voda, ovocné čaje.
Najväčším nepriateľom pri dodržiavaní obmedzeného príjmu tekutín je smäd. Piť treba len
vtedy, keď je človek skutočne smädný. Nie zo zvyku, alebo z povinnosti, piť vždy iba malé množstvo
tekutiny, sucho v ústach smäd zvyšuje. Ústa si
treba len vypláchnuť, tekutinu neprehĺtať, nejesť
slané a korenisté potraviny, smäd utišujú chladené,
mrazené nápoje, treba byť aktívny, zamestnávať
sa, nezdržiavať sa dlho vonku na slnku a najlepšou
kontrolou je osobná váha.
Fixačná fáza (10 min)
V tejto fáze sme zopakovali a zhrnuli najdôležitejšie body reprodukovaných informácií, pacienti
si zapísali najdôležitejšie informácie, opakovane
sme vysvetlili dôležitosť merania množstva moču
vymočeného za 24 hod, dôležitosť používania odmeriek na prijaté tekutiny a nutnosť zapisovania si
prijatých tekutín.
Hodnotiaca fáza
Rozhovorom a kladením otázok sme zistili množstvo zapamätaných informácií, pochopenie sme si
overili výstupným testom, ktorý obaja pacienti
vyplnili správne:

2. Edukačná jednotka
Téma edukácie: Pitný režim dialyzovaných pacientov
Dátum a čas konania: počas realizovania HD
liečby – 50min., 10.10.2012 v čase od 20,30 hod.
do 21,20 hod.
Miesto konania: dialyzačné stredisko, dialyzačná
sála
Pomôcky: brožúry a príklady správneho príjmu
tekutín dialyzovaných pacientov, ilustračný materiál – príručka dialyzovaného pacienta, pero,
poznámkový blok
Organizačná forma: skupinová
Cieľ
Kognitívny: pacienti vedia vysvetliť „vzorec“
príjmu tekutín dialyzovaného pacienta
Afektívny: pacienti prejavia záujem upraviť si
príjem tekutín a životný štýl
Motivačná fáza (5 min)
Oboznámiť pacientov so skutočnosťou, že sa im
budeme venovať na tému príjmu tekutín dialyzovaného pacienta počas HD liečby a cieľom je
doplniť si vedomosti v pitnom režime.
Expozičná fáza (35 min)
- upozorniť pacientov na nevhodné potraviny,
- zdôrazniť obmedzenie soli v potrave,
- odporučiť a poskytnúť informačné letáky.
Rovnováhu medzi príjmom a výdajom tekutín
môže pacient dodržať len obmedzením príjmu, tekutín, najmä ich pitia a konzumácie tekutých jedál.
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- pacienti vedia samostatne vymenovať / určiť,
ktoré potraviny obsahujú veľa tekutín,
- vedia samostatne vysvetliť ako bojovať proti
smädu,

- vedia, ktoré potraviny obsahujú veľké množstvo soli,
- vedia stanoviť koľko vymočia za 24 hod,
- vedia stanoviť aké množstvo tekutín môžu za
24 hod vypiť.

Tabuľka 2 Výstupný vedomostný test
Otázky pre pacientov
1. Máte k dispozícii dostatok informačných materiálov o výžive dial. pacienta?
2. Viete, ktoré potraviny obsahujú veľa fosforu ?
3. Viete, ktoré potraviny obsahujú veľa draslíka ?
4. Viete ako je treba tepelne upravovať stravu pred konzumáciou ?
5. Viete koľko ml tekutín môžete prijať za 24 hod ?
6. Je Váš hmotnostný prírastok medzi dialýzami väčší ako 2 kg ?

Kazuistika 1
áno
nie
X
X
X
X
X
X

Kazuistika 2
áno
nie
X
X
X
X
X
X

otázky. Uvedomil si v ktorej časti stavovania robí
chyby: „Boli to mamine koláče, ktoré tak milujem,
dôvod porušenia diéty boli aj moje narodeniny.“
Pacient v čase edukácie mal dĺžku dialyzačnej
lieč-by určenú lekárom 3x5 hod v týždni z dôvodu
veľkých medzidialyzačných prírastkov a vysokej
hodnoty fosforu v krvi. Jeho osobnou túžbou a
cieľom je udržať si uspokojivé výsledky a vrátiť sa
po ordinácii lekára na režim 3x4 hod. v týždni.
Na základe uvedených skutočností môžeme skonštatovať, že edukácie boli úspešné. Forma, metódy
a pomôcky boli zvolené správne a edukáciu môžeme ukončiť. Ciele edukačných jednotiek boli splnené.

Vyhodnotenie
U pacientov, ktorí sú dokonale informovaní
o svojom ochorení, je možné predpokladať vyšší
záujem o vlastné zdravie a väčšiu ochotu spolupracovať pri liečbe. U dobre informovaného pacienta je možné očakávať väčšiu spoľahlivosť pri
dodržiavaní liečebného režimu.
Kognitívne ciele edukácie: pacienti po skončení
edukácie vedia vymenovať, ktoré potraviny patria
do správnej výživy dialyzovaného pacienta, vedia
o tekutinách v potravinách, vysvetľujú vzorec príjmu tekutín u dialyzovaných pacientov.
Afektívne ciele edukácie: pacienti prejavili záujem
o získanie nových vedomostí, aktívne spolupracovali, uvádzajú, že sú presvedčení o nutnosti
dodržiavania diétnych opatrení.
Behaviorálne ciele edukácie: pacienti demonštrujú
/ deklarujú, že sa stravujú podľa diétnych doporučení, merajú si množstvo prijatých tekutí, merajú
si množstvo moču za 24 hod, používajú osobnú
váhu.

DISKUSIA
Vysoká hladina fosforu u dialyzovaného pacienta
je negatívnou skutočnosťou a má nepriaznivý
vplyv na jeho zdravie. Dusilová-Sulková (2007) vo
svojej knihe uvádza, že v dôsledku hyperfosfatémie sa vyvíja sekundárna hyperparatyreóza
a renálna kostná choroba. Zvýšená koncentrácia
fosforu má za následok progresívnu svalovú slabosť postihujúcu predovšetkým stehenné svaly,
spôsobuje kalcifikácie cievnej steny, periartikulárne kalcifikácie s obrazom dny a pseudodny,
orgánové kalcifikácie. Zvýšenie draslíka v krvi pacienta je nebezpečné, lebo zapríčiňuje poruchu
srdcového svalu a rytmu srdca, a tým ohrozuje
pacienta priamo na živote, túto skutočnosť sa
dočítame aj v odbornej literatúre (Lachmanová,1999).
Na základe uvedeného konštatujeme, že edukácia
sestry vo výžive dialyzovaného pacienta zohráva
v jeho živote veľkú úlohu.

Kazuistika 1 – 66-ročný pacient, zaradený do pravidelnej dialyzačnej liečby dva roky, pri edukačných stretnutia prejavoval veľký záujem o
informácie, vstupoval do diskusie, priniesol so sebou rozpísaný jedálny lístok, ktorý dodržiava a
jednotlivé potraviny sme konzultovali. Počas edukácie si robil poznámky, prejavil záujem sprísniť
diétu, aby jeho laboratórne hodnoty boli uspokojivé.
Kazuistika 2 – 40-ročný pacient, zaradený do pravidelnej dialyzačnej liečby devätnásť rokov, mal
pri edukačných stretnutiach záujem o opakovanie
informácií o príjme draslíka, fosforu a tekutín
v potravinách. Počas edukácie bol aktívny, kládol
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V práci uvádzame porovnanie laboratórnych hodnôt pred edukáciou, ktoré boli odobraté a vyhodnotené u pacienta z Kazuistiky 1 v mesiaci október
2012 a po edukácii pri pravidelnej kontrole krvi

v mesiaci november 2012. Z výsledkov je zrejmé,
že edukácia bola úspešná a u pacienta aj laboratórne hodnoty potvrdzujú správnosť a význam edukácie (tabuľka 3).

Tabuľka 3 Porovnanie laboratórnych hodnôt v mesiaci október a november 2012 u pacienta z Kazuistiky 1
október
Urea 10/2012
Kreat. 10/2012
CB 10/2012
Chol. 10/2012
Tgl 10/2012
2012
21,1 mmol/l
721Amol/l
58,9g/l
4,6mmol/l
1,2mmol/l
November
Urea 11/2012
Kreat. 11/2012
CB 11/2012
Chol.11/2012
Tgl 11/2012
2012
20,3mmol/l
718Amol/l
63,9g/l
4,2mmol/l
1,9mmol/l
október
2012
November
2012

Na 10/2012
159mmol/l
Na 11/2012
138mmol/l

K 10/2012
6,43mmol/l
K 11/2012
5,74mmol/l

Cl 10/2012
121mmol/l
Cl 11/2012
110mmol/l

Hodnoty výsledkov krvi odobratých pred dialýzou u pacienta z Kazuistiky 1 nám preukázali zníženie hladiny kreatinínu, urey, chorelesterolu,
zvýšila sa hodnota celkových bielkovín a tiacylglycerolov. Z hodnôt jonogramu je zrejmé, že sme
edukáciou a pacientovým stravovaním dosiahli
úpravu hladiny sodíka, draslíka, fosforu a chloridov v krvi pacienta.
Laboratórne hodnoty u pacienta z Kazuistiky 2
(tabuľka 4) znázorňujú hodnoty, ktoré nám doka-

Ca 10/2012
1,7mmol/l
Ca 11/2012
1,8mmol/l

P 10/2012
1,92mmol/l
P 11/2012
1,53mmol/l

zujú, že edukácia a opakovanie prezentovaných
informácií má význam pre pacienta a jeho kvalitu
života. Pacient bol na základe ordinácie lekára
zaradený v pravidelnej dialyzačnej liečbe 3x5 hod
týždenne, po edukácii a udržaní laboratórnych hodnôt sa po dvoch mesiacoch (v januári2013)
vzhľadom na uspokojivé výsledky podľa ordinácie
lekára vrátil na režim 3x4 hod týždenne. Tým sa
splnil i cieľ pacienta skrátiť si dĺžku dialyzačnej
liečby.

Tabuľka 4 Porovnanie laboratórnych hodnôt v mesiaci október a november 2012 u pacienta z Kazuistiky 2
október
Urea 10/2012
Kreat. 10/2012
CB 10/2012
Chol. 10/2012
Tgl 10/2012
2012
28,2 mmol/l
1022Amol/l
68,1g/l
5,1mmol/l
1,4mmol/l
November
Urea 11/2012
Kreat. 11/2012
CB 11/2012
Chol.11/2012
Tgl 11/2012
2012
23,4mmol/l
1018Amol/l
70,3g/l
4,9mmol/l
1,6mmol/l
Október
2012
November
2012

Na 10/2012
142mmol/l
Na 11/2012
139mmol/l

K 10/2012
5,88mmol/l
K 11/2012
5,52mmol/l

Cl 10/2012
110mmol/l
Cl 11/2012
106mmol/l

U pacienta z Kazuistiky 2 vidíme v laboratórnych
testoch výrazné zlepšenie hladiny fosforu v krvi,
ktorá bola jeho najväčším problémom. Keďže
vysoká hladina fosforu v krvi, ako uvádza Broulík
(2003), je významný rizikový faktor, ktorý spolu
so zvýšenou hladinou vápnika vedie k vzniku kalcifikácii v mäkkých tkanivách a zvýšená hladina
fosforu zvyšuje riziko náhleho úmrtia zo srdcovo
cievnych príčin až o 52 %, je toto zlepšenie veľmi
prínosné pre zdravie a kvalitu nášho edukanta.

Ca 10/2012
1,3mmol/l
Ca 11/2012
1,57mmol/l

P 10/2012
2,32mmol/l
P 11/2012
1,61mmol/l

munikácie, inak prijímame ochorenie a robíme
rozhodnutia.
Edukačný proces sa zameriava na zdravých ľudí,
na jednotlivcov a skupiny v každom štádiu choroby. Akceptuje fyzické, psychické, sociálne, emocionálne, duchovné a spoločenské aspekty, t.j. celostný prístup k človeku, vedie k dosiahnutiu
zmeny životného štýlu (Červeňanová, 2013).
Edukačné stretnutia by mali byť miestom tzv.
rodinnej pohody, kde pacient načerpá nielen nové
vedomosti, zručnosti, ale aj silu a povzbudenie ku
každodennému zvládaniu starostlivosti o seba. Psychosociálna podpora prostredia má vplyv na osobný pocit pohody dialyzovaného pacienta, ktorý sa

ZÁVER
Sestry sa musia naučiť počúvať, byť dobrými
učiteľmi a pomocníkmi. Každý z nás je individuálna osobnosť, máme iné potreby, spôsoby ko-
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musí vyrovnať s množstvom zmien v dôsledku
zaradenia do dlhodobého dialyzačného programu.
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POSOUZENÍ FUNKČNOSTI RODINY POMOCÍ DOTAZNÍKU
FAMILY APGAR
ASSESSMENT OF FAMILY FUNCTIONALITY USING THE FAMILY
APGAR QUESTIONNAIRE
KUDLOVÁ Pavla1, RESLEROVÁ Ludmila1, CHLUP Rudolf2
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

1
2

Results: Slightly disrupted functioning was established to
have occurred in 20 out of 102 cases, while dysfunctional
family was established in 11 cases. A higher occurrence of
dysfunctional family status was proven in mothers living
without a partner, and a higher occurrence of dysfunctional
family or slightly disrupted family status were proven in
families where young children had had at least three cases of
acute respiratory disease with breathlessness in the previous
half-year. A higher occurrence of dysfunctional family status
was proven in those families where the youngest child had
come down at least three times with at least two diseases of
the respiratory system in the previous half-year.
Conclusion: Recurrence of respiratory disease may lead to
family dysfunction. More studies are necessary to narrow
down these findings.

ABSTRAKT
Východiska: Akutní respirační onemocnění patří mezi nejčastější nemoci zejména malých dětí. Pokud se často opakují,
mohou vést k přetížení rodiny a k narušení funkčnosti.
Cíl: Ověřit funkčnost rodin z pohledu matek, které pečují
nejméně o jedno dítě ve věku od 6 měsíců do 3let (v kojeneckém nebo batolecím období), které onemocněly nejméně
3× za posledních 6 měsíců akutním respiračním onemocněním.
Metodika a vzorek: Celkem 102 matek, jejichž dítě ve věku
od 6 měsíců do 3let v posledním půl roce onemocnělo
nejméně 3× akutním respiračním onemocněním, vyplnilo dotazník Family APGAR a zodpovědělo též otázky zaměřené na
funkčnost rodiny. Průzkum proběhl od února do června roku
2013 na kurzech plavání kojenců a batolat.
Výsledky: Ze 102 případů byl zjištěn ve 20 případech výskyt
mírně narušené funkčnosti, v 11 případech výskyt dysfunkční
rodiny. U matek žijících bez partnera byla dysfunkce rodiny
častější a v rodinách kde se u malých dětí nejméně 3× za
posledních 6 měsíců opakovalo onemocnění respiračního systému s dušností, byl prokázán vyšší výskyt dysfunkčního stavu
rodiny nebo mírně narušené funkčnosti rodiny. V rodinách,
kde nejmenší dítě nejméně 3× za posledních 6 měsíců bylo
postiženo alespoň dvěma onemocněními respiračního systému, byl prokázán vyšší výskyt dysfunkčního stavu rodiny.
Závěr: Opakovaný výskyt respiračního onemocnění může
vést k dysfunkci rodiny. Jsou zapotřebí další studie k upřesnění tohoto zjištění.

Key words: Family.
Mother. Young child.

Respiratory

disease.

Functioning.

ÚVOD
Funkční rodina hraje důležitou roli v životě každého člověka. Nepopiratelný význam má především pro dítě v prvních letech jeho života, zejména
v kojeneckém a batolecím období. Pokud se v rodině vyskytují problémy, jako je např. řešení časté
nemocnosti dítěte, které se postupem času kumulují a rodina přestává plnit své základní funkce, je
nutné těmto rodinám poskytnout pomoc a zaměřit
se na eliminaci rizika ohrožení dítěte a jeho
zdárného vývoje (Elišková, 2008, s. 139—148).
Pro posouzení funkčnosti rodiny se používá několik dotazníků. Nejznámějším je Dotazník funkčnosti rodin prof. MUDr. Jiřího Dunovského,
DrSc. (Dunovský a kol., 1999). My jsme zvolili
jednodušší screeningový nástroj - dotazník Family
APGAR. Sestra/porodní asistentka může dotazník
Family APGAR použít k orientačnímu hodnocení
funkčnosti rodiny v rámci 1. fáze ošetřovatelského
procesu (Kozierová, Erbová, Olivierová, 1995, s.
689). Nemoci dýchacího sytému, zejména akutní
infekce, patří mezi nejčastější onemocnění dětí,
kojenců a batolat, které mohou přejít do chronicity.
Plavání je jedna z mála aktivit vhodná pro děti

Klíčová slova: Rodina. Respirační onemocnění. Fungování.
Matka. Malé dítě.
ABSTRACT
Objective: Acute respiratory disease is one of the most
frequent diseases especially in young children. If they often
return, they can lead to family overload and disruption of its
functioning.
Goal: To establish the level of functioning in families, from
the point of view of mothers who care about at least one child
aged 6 months to one year (during its infant or toddler
periods), who had come down with an acute respiratory
disease at least 3 times in the previous 6 months.
Methodology and sample: A total of 102 mothers whose
children aged 6 months to 3 years had at least 3 times fallen
sick with an acute respiratory disease in the past half-year
filled out the Family APGAR questionnaire and also answered
questions focused on family functioning. This research took
place between February and June 2013 during swimming
courses for infants and toddlers.
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od nejútlejšího věku. Závěry několika studií plavání malým dětem doporučují, jiné zase naopak
(nevhodnost pro astmatiky a alergiky). Proto je
třeba pokračovat v dalších větších a exaktnějších
studiích. Tyto studie a další však potvrzují, že rizikové je prostředí, ve kterém je plavání provozováno, nikoli plavání samotné (Robertson et al.,
1997, pp. 150–152; Nystad et al., 2003, pp. 905–
909; Bernard et al., 2007, pp. 1095–1103 atd.).
Matky z našeho průzkumu v doplňující otázce
uvedly, že začaly navštěvovat kurz plavání
se „zdravými dětmi“, protože se domnívaly, že plavání podpoří psychomotorický vývoj jejich dítěte a
jejich dítě otuží. O negativech plavání věděly
pouze 4 matky (častější výskyt infekcí dýchacích
cest, podráždění sliznic chloraminy z chlorované
vody, riziko mykóz atd.).

METODIKA
Ke sběru dat byla použita metoda dotazování.
Celý dotazník se skládal ze dvou částí: a) z dotazníku Family APGAR, b) z doplňujících otázek
týkajících se determinant ovlivňujících funkčnost
rodiny. Akutní respirační onemocnění bylo potvrzeno prostřednictvím matek (zatržením druhu a
frekvence). V doplňujících otázkách však matky
uvedly, že dané onemocnění jim vždy potvrdil nejméně dětský lékař (až na rýmu). Nemoci byly ve
formuláři popsány česky (rýma/ zánět nosohltanu;
angína; akutní zánět hrtanu/ zánět příklopky hrtanové; zánět průdušnice; zánět průdušek; bronchiální neboli průduškové astma; zánět plic) a
matky se v případě nejasností mohly na výzkumníky obrátit. Protože dušnost u dětí představuje
velmi závažný příznak (Koťátko, Tuková, 2012, s.
21—28), nemoci jsme rozdělili na nemoci projevující se dušností a nemoci, u kterých se nepředpokládá dušnost, tyto jsme dále srovnávali.
Co se týče dotazníku Family APGAR, odborníci
(např. Chao et al., 1998, p. 367—373; Smilkstein
et al., 1982, p. 303—311) doporučují, aby dotazník
vyplnili všichni členové rodiny. Pokud tak nelze
učinit, důležité je, aby jej vyplnila matka. V našem
průzkumu vyplnila dotazník matka.
Dotazník Family APGAR byl navržen Gabrielem
Smilksteinem v roce 1978. Název APGAR je složen z počátečních písmen anglických slov: Adaptability (Adaptabilita), Partnership (Partnerství),
Growth (Růst), Affection (Náklonnost/city) a
Resolve (Rozhodnost). Těchto pět oblastí bylo autorem zvoleno záměrně, na podkladě studia
rodinné problematiky. Vyhodnocení Family APGAR: respondent/ka si vybere u každé z otázek
jednu ze tří možností, které se obodují takto:
Téměř vždy (2 body), Občas (1 bod), Velmi zřídka
(0 bodů). Body ze všech pěti otázek se sčítají.
Součet 7—10 bodů určuje dobře fungující rodinu,
skóre 4—6 bodů signalizuje mírné narušení funkčnosti rodiny a skóre 0—3 body ukazuje na
dysfunkční stav rodiny (Smilkstein, 1978, p.
1231—1239). Průzkum proběhl od února do června roku 2013. Účast respondentek v tomto průzkumu byla dobrovolná. Získaná data byla zpracována důvěrně, statisticky zpracována v programu
Microsoft Office Excel 2007 a statistickém
software SPSS verze 15 (SPSS Inc., USA). Analýza kontingečních tabulek byla provedena pomocí
Fischerova exaktního testu. K podrobnější analýze

CÍL
Ověřit funkčnost rodin z pohledu matek, které
pečují nejméně o jedno dítě ve věku od 6 měsíců
do 3let (v kojeneckém nebo batolecím období),
které onemocněly nejméně 3× za posledních 6
měsíců akutním respiračním onemocněním.
Zaměřili jsme se na hodnocení následujících determinant funkčnosti rodiny. Jsou to: složení rodiny (rodina s 1 dítětem/ rodina s 2 a více dětmi;
matka žijící s partnerem/ matka bez partnera), sociálně ekonomická situace (věk matky při narození
dítěte, příjem rodiny, vzdělání rodičů, zaměstnání
matek), stav (onemocnění respiračního systému) a
vývoj nejmladšího dítěte, zájem o dítě – tab. 1.
SOUBOR
Průzkumný soubor tvořilo 102 matek s nejméně
jedním dítětem ve věku od 6 měsíců do 3 let (36
měsíců). Ženy byly ve věkovém rozpětí mezi 24–
45 let, medián věku byl 33 let. Šlo o prostý záměrný (účelový) výběr. Vzorek tvořily matky
s dět-mi na rodičovské dovolené. Sběr dat proběhl
v Aquacentru Delfínek v Olomouci, kde probíhají
kurzy plavání kojenců a batolat od 3 měsíců do 5
let a v Baby Clubu NEKKY ve Zlíně, kde plavou
děti od 2. měsíce do 6 let. Ze 102 dotázaných
uvedlo 92, že žije ve společné domácnosti s partnerem, z toho 71 je vdaných. Pouze 10 žije bez
partnera. Matky prokázaly zájem o dítě i tím, že
navštěvují kurzy plavání, který je časově (délka
kurzu včetně přípravy dítěte – 2 hodiny) i finančně
náročný (8000,-Kč ročně). Všechny rodiny přesahovaly násobek životního minima.
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kontingenčních tabulek byla použita analýza adjustovaných reziduí.

kázala signifikantní rozdíl mezi věkem matek při
narození dítěte a funkčností rodiny. Také nebyl
prokázán signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami matek (matek s nejmladšími dětmi ve věku
do 24 měsíců a matek s nejmladšími dětmi nad 24
měsíců) a funkčností rodiny. Taktéž rozdíl mezi
oběma skupinami matek (mezi matkami s 2 a více
dětmi a matkami 1 dítětem) a funkčností rodiny
nebyl signifikantní.

VÝSLEDKY
Pomocí screeningového testu Family APGAR
bylo u 102 matek odhaleno 11 případů dysfunkční
rodiny a 20 případů mírně narušené funkčnosti rodiny. Celkem 71 rodin bylo funkčních.
Tabulka 1 uvádí výsledky našeho průzkumu.
Analýza pomocí Fisherova exaktního testu neproTab. 1. Determinanty funkčnosti rodiny
Determinující faktory
Věk matky při narození dítěte přiměřený
(20—35let)
Věk matky při narození dítěte
nepřiměřený (nízký, tj. pod 20 let)
Věk matky při narození dítěte (vysoký, tj.
nad 35 let)
Rodiče s vyšším vzděláním
Rodiče s nižším vzděláním
Matka na rodičovské dovolené
Matka v pracovním procesu
Zájem o dítě opravdový
Zájem o dítě nedostatečný
Vývoj dítěte přiměřený věku
Vývoj dítěte narušený
Rodina (matka) s nejmladším dítětem do
24 měsíců
Rodina s nejmladším dítětem nad 24
měsíců
Rodina s 2 a více dětmi
Rodina s 1 dítětem
Matka žijící s partnerem
Matka žijící bez partnera
Rodina, kde se u malých dětí opakovaly
(nejméně 3×) onemocnění respiračního
systému i s dušností
Rodina se zachyceným onemocněním
respiračního systému bez dušnosti
Matky, které uvedly, že jejich nejmenší
dítě bylo postiženo (nejméně 3×) jedním z
onemocnění respiračního systému
Matky, jejichž dítě bylo postiženo
(nejméně 3×) 2 a více onemocněními
respiračního systému

Dobře fungující
rodina
N (%)

Mírně narušená
funkčnost rodiny
N (%)

Dysfunkční stav
rodiny
N (%)

54 (72%)

13 (17%)

8 (11%)

0

0

0

17 (63%)

7 (26%)

3 (11%)

34 (70,8%)
33 (76,7%)
71 (70%)
0
71 (70%)
0
71 (70%)
0

6 (12,5%)
10 (23,3%)
20 (20%)
0
20 (20%)
0
20 (20%)
0

8 (16,7%)
0
11 (11%)
0
11 (11%)
0
11 (11%)
0

44 (66%)

15 (22%)

8 (12%)

27 (77%)

5 (14%),

3 (9%)

44 (67%)
27 (75%)
67 (73%)
4 (40%)

12 (18%)
8 (22%)
17 (19%)
3 (30%)

10 (15%)
1 (3%)
8 (9%)
3 (30%)

3 (25%)

5 (42%)

4 (33%)

P

0,601

0,009
-

0,607

0,168
0,036

0,001
68 (76%)

15 (17%)

7 (8%)

58 (76%)

13 (17%)

5 (7%)
0,019

13 (50%)

Signifikantně vyšší výskyt dysfunkčního stavu
rodiny byl prokázán u matek žijících bez partnera.
Ve výskytu mírně narušené funkčnosti rodin mezi
matkami žijícími bez partnera nebo s partnerem se
neprokázal významný rozdíl. Také byl zjištěn sig-

7 (27%)

6 (23%)

nifikantně vyšší výskyt dysfunkcí v rodinách s vyšším vzděláním rodičů než v rodinách s nižším
vzděláním rodičů.
Signifikantně vyšší výskyt dysfunkčního stavu
rodiny nebo mírně narušené funkčnosti rodiny byl
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prokázán v rodinách, kde se u malých dětí nejméně
3× opakovalo akutní onemocnění respiračního systému s dušností. Také signifikantně vyšší výskyt
dysfunkčního stavu rodiny byl prokázán v rodinách, kde nejmenší dítě bylo nejméně 3× postiženo 2 a více akutními onemocněními respiračního
systému.

diny s handicapovaným dítětem v pojetí hardiness
(Sikorová, Birteková, 2011, s. 477—481). Z
průzkumného souboru Sikorové a Birtekové (2011,
s. 477—481), zahrnujícího 90 rodin, se 83 (92 %)
rodin řadilo k funkčním rodinám, 5 rodin vykazovalo známky mírně narušené funkce rodiny a 2
rodiny byly dle výsledků dysfunkční. Průzkumem
bylo zjištěno, že převážná většina rodin ze souboru
je funkční.
Co se týče posouzení fungování rodiny s dětmi
v souvislosti s respiračním onemocněním, byla nalezena průřezová studie (Guzmán-Pantoja et al.,
2008), která proběhla od září 2006 do února 2007.
V této studii bylo sledováno 25 rodin s astmatickým dítětem a 25 rodin bez astmatu. V rodinách
s astmatickými dětmi byla zjištěna častější dysfunkce rodiny.
V našem průzkumu jsme identifikovali častější
známky dysfunkce nebo mírně narušené funkce
v rodinách, kde se u malých dětí nejméně 3×
opakovalo akutní onemocnění respiračního systému s dušností.
Sestra/ popř. porodní asistentka, po vyhodnocení
tohoto „dotazníku“ by měla zahájit další kroky
v rámci ošetřovatelské diagnostiky. V „Části 3“
českého překladu publikace Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA International
2012—2014 (2013) jsou v Doméně 7 (Vztahy mezi
rolemi) zařazeny tři ošetřovatelské diagnózy 00063 – Dysfunkční procesy v rodině, 00060 –
Narušené procesy v rodině nebo 00159 – Snaha
zlepšit procesy v rodině, které je třeba potvrdit, či
vyvrátit, navrhnout případné intervence a podílet
se na realizaci plánu péče.

DISKUZE
Pro posouzení funkčnosti rodiny s malým dítětem
s častým respiračním onemocněním jsme použili
dotazník Family APGAR a doplňující otázky týkající se determinant ovlivňujících funkčnost rodiny
a zjištění druhu a frekvence akutního respiračního
onemocnění.
Nástroj Family APGAR (dále jen „dotazník“) byl
zvolen z důvodu jeho snadné aplikace. Úplná verze
dotazníku byla otištěna v několika zahraničních
publikacích a odborných článcích, nejznámější:
„the Journal of Family Practice“ (Smilkstein,
1978, pp. 1231—1239).
V českých a slovenských monografiích (např.
Hanzlíková a kol., 2004, s. 174; Mahrová,
Venglářová a kol., 2008, s. 155; Sikorová, 2011, s.
157) nebo v odborných publikacích z oboru ošetřovatelství (např. Sikorová, Birteková, 2011, s. 477 481) je tento dotazník citován jako „Dotazník Apgarovej skóre rodiny“ nebo „Dotazník Apgarové
skóre rodiny“. Domníváme se, že všichni jmenovaní citovali dotazník až ze sekundárního zdroje,
kde byl tento dotazník takto přeložen (viz Kozierová, Erbová, Olivierová, 1995, s. 689). Jak již
bylo v metodice popsáno, název APGAR je složen
z počátečních písmen anglických slov: Adaptability, Partnership, Growth, Affection a Resolve.
„Dotazník“ byl použit v řadě (většinou klinických) studií, zaměřených na posouzení fungování
rodiny v souvislosti s detekcí psychosociálních
problémů u dětí nebo u dospělých, v souvislosti
s akutními, chronickými nebo onkologickými onemocněními (společně se stresem jako prediktor
chřipky typu B, diabetes mellitus a jeho komplikace, epilepsie, astma, osteosarkom) atd.
(Smucker et al., 1995, pp. 535—539; Clover, 1989,
pp. 535—539; Trento, Tomelini, Lattanzio et al.,
2006, pp.1106—9; Yonemoto et al. 2009, pp.
4287—90 atd.). Několik studií ukazuje na to, že je
třeba dotazník upravit a změnit škálu pro kategorie
odpovědí (např. Mengel, 1987, p. 394—398).
V České republice byl „dotazník“ použit v rámci
průzkumu, jehož cílem bylo posoudit odolnost ro-

ZÁVĚR
Dotazník Family APGAR se nám osvědčil. Doporučili bychom jej zdravotníkům jako počáteční
screeningový test pro diferenciaci funkčnosti či
nefunkčnosti rodiny. Na základě identifikace vyššího výskytu akutního respiračního onemocnění
v periodě posledních 6 měsíců jsme identifikovali
vyšší riziko dysfunkčnosti rodiny. Jsou však
zapotřebí další studie k upřesnění tohoto zjištění.
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PORUCHY VÝŽIVY SENIOROV
EATING DISORDERS IN THE ELDERLY
ONDRUŠOVÁ Adriana, MATIŠÁKOVÁ Iveta, GERLICHOVÁ Katarína
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
častejšie a má vážnejšie následky – ovplyvňuje fyzickú funkčnosť, zvyšuje využívanie a potrebu
zdravotnej starostlivosti, predlžuje dĺžku hospitalizácie pri chirurgických hospitalizáciách (Leandro-Merhi et al., 2011). Nedostatočný príjem
energie je bežný u starších hospitalizovaných pacientov a narastá pri stavoch spojených so slabšou
chuťou do jedla, vyšším BMI, diagnózou infekčného alebo onkologického ochorenia, delíriom
alebo potrebou pomoci pri jedení (Mudge et al.,
2011).
Neschopnosť kompenzovať obdobie zníženého
príjmu potravy v dôsledku ochorenia alebo iných
ťažkostí môže viesť k dlhodobým problémom,
trvalé zmeny hmotnosti najmä ak sú kombinované
so sociálnymi, medicínskymi alebo psychologickými faktormi negatívne vplývajú na telesnú
hmotnosť.
Nedobrovoľná, nechcená strata hmotnosti môže
byť spôsobená: nedostatočným príjmom potravy,
nechutenstvom (anorexia), zápalovými účinkami
ochorení (kachexia), nedostatočným používaním
svalov alebo ich atrofiou (sarkopénia), alebo
kombináciou týchto faktorov.
Anorexia, zníženie chuti do jedla alebo nechutenstvo, je u starších ľudí výsledkom mnohých
fyziologických zmien organizmu. Znížený príjem
potravy sa prehlbuje so zvyšujúcim sa vekom
človeka (Morley, 2001). Zníženie príjmu potravy
na začiatku staroby je odpoveďou na znížené
energetické potreby organizmu, kvôli zníženej fyzickej aktivite, zníženému pokojovému energetickému výdaju a zmenšeniu svalovej hmoty.
K anorexii rovnako prispievajú i zmeny vnímania
chuti a čuchu.
Kachexia je definovaná ako „komplexný metabolický syndróm spojený so základným ochorením
a charakterizovaný stratou svalovej hmoty s/alebo
bez straty tukového tkaniva“ (Evans et al., 2008).
Je spojená s vyššou morbiditou. S kachexiou bývajú často spojené: anorexia, zápalový proces v organizme, inzulínová rezistencia a zvýšené odbúravanie bielkovín svalov. Kachexiu je potrebné odlišovať od hladovania, od straty svalovej hmoty spo-

ABSTRAKT
V porovnaní s mladými dospelými podvýživa u starších ľudí
sa vyskytuje častejšie a má vážnejšie následky. Podľa realizovaných klinických štúdii až 71% akútne hospitalizovaných
seniorov je v istom stupni nutričného rizika. Za podvyživených sa považujú seniori, ktorí spĺňajú aspoň dve
z nasledujúcich kritérií: nedostatočný príjem energie, strata
hmotnosti, strata podkožného tuku, akumulácia tekutín (lokálna alebo celková) a znížený funkčný stav. V prípade, že majú
seniori nedostatočný príjem potravín, odporúčajú sa viaceré
opatrenia: zrušiť diéty, zabezpečiť potraviny podľa chuti
a vkusu, obohatiť stravu o bielkoviny a tuky, zabezpečiť
pomoc pri jedení, podávať multivitamínové prípravky vhodnou formou.
Kľúčové slová: Výživa. Seniori. Manažment podvýživy.
ABSTRACT
Compared with young adults malnutrition in the elderly occurs
more often and have more serious consequences. According to
clinical studies conducted up to 71% of acutely hospitalized
elderly in the same grade nutritional risk. As malnourished are
considered seniors who meet at least two of the following
criteria: inadequate energy intake, weight loss, loss of
subcutaneous fat, accumulation of fluid (local or general) and
decreased functional status. In case that seniors have
inadequate food intake are recommended several measures:
elimination any dietary restriction, provide meals and food
that meet individual taste, increase the nutrient density of
food, provide feeding or shopping assistance, give a daily
multivitamin and mineral supplement administered in an
appropriate form.
Key words: Nutrition. Seniors. Management of malnutrition.

ÚVOD
Syndróm podvýživy
Prevalencia podvýživy starších ľudí je rôzna
v závislosti od geografickej polohy, veku a životných podmienok. Podľa výsledkov štúdie MNA,
ktorá prebiehala v štátoch Európy, USA a v Južnej
Afrike a bolo do nej zaradených 4507 ľudí (priemerný vek bol 82,3 a žien bolo 75,2%) prevalencia
podvýživy bola 22,8% (Kaiser et al., 2010). Najvyšší výskyt bol v ústavných zariadeniach 50,2%
a najnižší v komunite 5,8%. Viac ako tretina hospitalizovaných pacientov 38,7% v tejto štúdii spĺňala
kritériá pre podvýživu. V porovnaní s mladými
dospelými podvýživa u starších ľudí sa vyskytuje
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jenej so starnutím, od psychiatrických, črevných
alebo endokrinologických príčin chudnutia.
Sarkopénia je syndróm charakterizovaný stratou
svalovej hmoty, sily a výkonu (Cruz-Jentoft et. al.,
2010, Janssen, 2011). Na rozdiel od kachexie, pri
sarkopénii nie je nevyhnutná prítomnosť iného
základného ochorenia. Zatiaľ čo väčšina ľudí
s kachexiou má i sarkopéniu, naopak to neplatí
(Muscaritoli et al., 2010). Sarkopénia je spojená vo
zvýšenej miere s funkčným poškodením, telesným
postihnutím, pádmi i mortalitou.
Príčina sarkopénie je multifaktoriálna a môže
zahŕňať: nedostatočné používanie svalov, zmeny
endokrinných funkcií, chronické ochorenia, zápal,
inzulínovú rezistenciu a výživovú nedostatočnosť
(Janssen, 2011). Podľa štúdie Lindla et al. (1997)
sa sarkopénia vyskytovala v 53-57% mužov a 4360% žien starších ako 80 rokov. Strata svalovej
hmoty spojená so stratou svalovej sily sa môže
vyskytnúť i obéznych ľudí.

Alzheimerova choroba, hlavne keď je spojená
s behaviorálnymi a psychologickými symptómami
(Guerin et al., 2009), závislosti na liekoch a alkohole, vedľajšími účinkami liekov (digoxin, opioidy, diuretiká).
Medzi fyziologické faktory spojené so stratou
hmotnosti patria vekom podmienená znížená chuť
a čuch, oneskorené vyprázdňovanie žalúdka, skoršie nasýtenie, zhoršená regulácia príjmu potravy.
Ak má senior nedostatočný príjem potravín sú
odporúčané tieto postupy:
Ak je možné, odporúča sa zrušiť diétne obmedzenia. V štúdii Buclera a kol. (1994) podváha
(priemerný pokles hmotnosti 0,5 kg/ mesiac,
hladina sérového albumínu 3,5 g/dl) bola spojená s diétnymi obmedzeniami. 59% pacientov
so stratou hmotnosti a 75,2% s hypoalbuminémiou mali nejakú diétu.
U starších ľudí v nutričnom riziku a zároveň
diabetikov, pravidelné monitorovanie glykémie
a následné upravenie liečby je vhodnejšie ako
diétne obmedzenia, alebo dokonca zákaz sladkosti. Výsledky štúdie ukázali, že krátkodobá
substitúcia pravidelnej diabetickej diéty zvýši
spotrebu kalórií a nespôsobí príliš veľké zhoršenie glykémie (Coulston, 1990).
Ubezpečiť sa, že senior má k dispozícii primeranú pomoc pri jedení alebo nakupovaní potravín. Cross-over kontrolovaná štúdia (Simmons
et al., 2008) realizovaná v zariadení dlhodobej
starostlivosti ukázala, že keď ľuďom s nutričným rizikom bola poskytnutá primeraná pomoc
pri jedení, tak denný príjem kalórii bol signifikantne vyšší ako v kontrolnej skupine. Pomoc
pri jedení bola pomerne náročná a vyžadovala
v priemere o 37 minút viac času potrebného na
jedenie. Ak sa na nedostatočnom príjme potravy spolupodieľa aj nedostatok financií, mali by
byť kontaktovaní sociálni pracovníci.
Zabezpečiť vhodné potraviny podľa chuti
a vkusu seniora. Je vhodné dať do ponuky aj
jedlá, ktorým pacienti dávajú prednosť z náboženského alebo etnického hľadiska.
Zvážiť spôsob obohatenia stravy pacienta, napr.
zvýšiť obsah bielkovín pridaním sušeného mlieka, srvátky, vaječných bielkov alebo tofu. Zvýšiť obsah tukov pridaním olivového oleja do
omáčok, čerstvej alebo varenej zeleniny, obilnín alebo cestovín. Ak sa ani napriek tomu

Príčiny nedostatočného príjmu potravy
Nedostatočný príjem potravy, ktorý vedie k strate
hmotnosti, môže mať množstvo príčin vrátane
sociálnych (chudoba, izolovanosť), psychologických (depresie, demencia), somatických (chýbanie
zubov, dysfágia) a farmakologických.
Sociálne faktory, ktoré majú vplyv na stratu
hmotnosti zahŕňajú: osamelosť v čase jedenia.
Tretina ľudí starších ako 65 rokov a polovica starších ako 85 rokov žije osamelo, čo znižuje pôžitok
z jedenia a tým aj kalorický príjem. Niekoľko štúdii preukázalo, že starší ľudia, ktorí jedia v spoločnosti iných ľudí, skonzumujú viac jedla ako tí,
ktorí jedia sami (Castro, 1992, Locher, 2005).
Somatické a psychické faktory. Najzávažnejšími
príčinami straty hmotnosti z tejto skupiny sú onkologické ochorenia a depresie (Wilson et al., 1998).
Dysfágia sa vyskytuje asi u 7-10% starších ľudí
(Achem, 2005) a tiež negatívne vplýva na príjem
energie. Medzi ďalšie príčiny patria: endokrinné
poruchy (hypertyreóza, novovzniknutý diabetes
mellitus), terminálne štádiá ochorení (kongestívne
zlyhanie srdca, chronická obštrukčná choroba
pľúc, zlyhanie pečene), gastrointestinálne ochorenia (celiakia, ischemické črevo, zápalové ochorenie čreva, pankreatická nedostatočnosť, vredy žalúdka, gastroezofageálna refluxová choroba), infekcie (tuberkulóza), reumatologické ochorenia
(reumatoidná artritída), neurologické ochorenia
(Parkinsonova choroba, chronická bolesť),
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hmotnosť nezvýši, ponúknuť malé občerstvenia
medzi jedlami.
Denne podávať multivitamíny a minerály dovtedy, kým sa nezistí príčina nedostatočného
príjmu potravy.
Zvážiť podávanie výživových doplnkov v tekutej forme.

albumínu, znížilo sa skóre pre depresiu (merané
škálou Geriatrickej depresie) a zlepšila sa sila
v rukách (Rondanelli et al., 2011). Je však
potrebné zrealizovať viac klinických štúdií v populácii sarkopenických geriatrických pacientov
predtým, ako by sa doplnky aminokyselín začali
štandardne využívať v klinickej praxi (Solerte et
al., 2008).

Prevencia malnutrície používaním výživových
doplnkov
Bola zrealizovaná meta-analýza (Milne et al.,
2006), ktorou zhodnotili 55 randomizovaných štúdií o vplyve výživových doplnkov obsahujúcich
bielkoviny a energiu na prevenciu malnutrície
u starších, vysoko rizikových pacientov. Štúdie
boli vo všeobecnosti považované za menej kvalitné, hlavne preto, že neboli dostatočne zaslepené
a ich cieľom bola analýza liečby. Štúdia hodnotila
výživové doplnky poskytujúce 175 - 1000 kcal/deň
a 10 - 36 g bielkovín na deň. Väčšina zaradených
pacientov bola hospitalizovaná kvôli mŕtvici
(45%), 16% bolo z komunity a 10% bolo zo zariadení dlhodobej starostlivosti. Výsledkom bolo
mierne zvýšenie hmotnosti u pacientov doma alebo
v zariadeniach dlhodobej starostlivosti. V skupine,
ktorá dostávala výživové doplnky, bola znížená
celková mortalita, v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak nebola ovplyvnená mortalita ľudí žijúcich doma, ani to nemalo vplyv na zlepšenie
funkčnosti organizmu. Najväčší vplyv na mortalitu
bol zaznamenaný u hospitalizovaných, nedostatočne živených pacientov vo veku 75 a viac rokov,
ktorí dostávali výživové doplnky s vyšším obsahom kalórií. Rovnako bola nižšia aj miera komplikácií u hospitalizovaných pacientov, ale na dĺžku
hospitalizácie nebol zaznamenaný žiadny vplyv.
V inej meta-analýze bolo dokázané, že voľné
podávanie výživových doplnkov zlepšilo prežívanie medzi podvyživenými geriatrickými pacientmi (Koretz et al., 2007). Zistenia však boli
signifikantne významné v menej kvalitných štúdiách. Dve vysoko kvalitné štúdie ukázali benefit
podávania výživových doplnkov v tejto populácii,
ale rozdiel oproti kontrolnej skupine nebol signifikantne významný.
Randomizovaná cross-over štúdia, ktorá hodnotila efekt podávania doplnkov aminokyselín u 41
sarkopenických seniorov, dokázala nárast celkovej
svalovej hmoty po 6 a 12 mesiacoch. Rovnako
ukázala, že suplementácia zlepšuje výživu, čo sa
prejavilo zlepšením skóre MNA, zvýšila sa hladina

Prevencia malnutrície používaním stimulantov
chuti do jedla
V praxi je možné podávať stimulanty chuti do
jedla, ale je potrebné zvážiť indikácie, lebo existuje
len málo klinických štúdií, ktoré by sa zaoberali
používaním týchto látok u seniorov s neprospievaním alebo stratou hmotnosti.
Megestrol acetát. Megestrol acetát (Megesin) je
gestagén indikovaný na liečbu anorexie alebo straty hmotnosti pri zhubných nádoroch (Megesin,
2013). V randomizovanej štúdii Yeh et al. (2000)
podávanie megestrolu acetátu v dávke 800 mg
denne počas 12 týždňov zlepšilo chuť do jedla
a zvýšilo pocit pohody medzi rezidentmi v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, ale nárast hmotnosti nebol signifikantne významný do 3 mesiacov
od ukončenia liečby. Nárast hmotnosti bol väčší
u rezidentov so zvýšenou hladinou cytokínov. Medzi nežiaduce účinky liečby patria: tromboembolická choroba, edémy, zlyhanie srdca, zriedkavo sa môžu objaviť poruchy činnosti nadobličiek.
Dronabinol. Dronabinol je kanabinoid, THC,
ktorý podporuje chuť do jedla. Jeho užívanie
zlepšuje apetít pacientov s AIDS. V porovnaní
s megestrolom acetátom je menej účinný u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Limitujúce nerandomizované štúdie ukázali, že dronabinol môže byť účinný v liečbe anorexie a behaviorálnych problémov u pacientov s pokročilou
Alzheimerovou chorobou, ktorí odmietajú potravu
(Volicer et al.,1997). Dronabinol má nežiaduce
účinky na CNS, čo limituje jeho použitie u väčšiny
starších ľudí.
Mirtazapin. Mirtazapin je antidepresívum, ktorého užívanie je sprevádzané zvyšovaním hmotnosti
a bežne sa používa na liečbu depresie a u starších
ľudí i pri liečbe znižovania hmotnosti.
ZÁVER A ODPORÚČANIA
Nedostatočný príjem potravy môže byť spojený
so sociálnymi, psychickými alebo somatickými
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problémami. Najčastejším príčinami sú depresia
a onkologické ochorenia.
Pro-zápalové cytokíny bývajú zvýšené u seniorov, predovšetkým u tých s kachexiou. Sarkopénia je často spojená so znížením testosterónu a estrogénu a so zvýšením inzulínovej
rezistencie.
Liečba by mala byť zameraná na vyvolávajúcu
príčinu (napr. depresia) a rovnako by mala zahŕňať úpravu životosprávy. Je potrebné a žiaduce
ustúpiť od diétnych obmedzení. Aj pacienti
s diabetes mellitus môžu byť na normálnej strave, ak sú adekvátne monitorovaní. Seniori by
mali dostávať vysokokalorickú stravu.
Ak seniori napriek diétnym opatreniam a úprave životosprávy nedosiahnu požadovanú hmotnosť, odporúča sa perorálne podávanie výživových doplnkov.
Pre malý benefit a potenciálne závažne nežiaduce účinky stimulantov chuti do jedla sa neodporúča podávať seniorom megestrol acetát alebo dronabinol.
Zvýšenie BMI z 25 na 29,9 u seniorov nad 70.
rokom života nie je signifikantne významne
spojené s vyšším rizikom mortality.
Poradenstvo týkajúce sa chudnutia u obéznych
seniorov by malo byť individuálne a malo by sa
pri ňom brať do úvahy posúdenie vplyvu nadváhy na ich kvalitu života a malo by zahŕňať aj
pravidelnú fyzickú aktivitu, cvičenie.
Deficit vitamínu B12 postihuje asi 15% populácie seniorov starších ako 60 rokov. Príčinou je
malabsorpcia komplexu vitamín B12-proteín.
Podávanie vitamínu B12 v dávke 1000 g denne zvyčajne upraví deficienciu. Rovnako sa odporúča užívanie vitamínu B12 v dávke 10-15
g denne či už vo forme doplnkov alebo zvýšením príjmu potravín fortifikovaných B12 ľuďom starším ako 50 rokov.
V populácii seniorov sa bežne vyskytuje nedostatok vitamínu D. Odporúčaná dávka je 600 –
800 IU/deň. Seniori by mali dostávať aj vápnik
v dávke 1200 mg denne.
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ABSTRAKT
Příspěvek se věnuje regionálně-historickému tématu zaměřenému na ošetřovatelský personál v Baťově nemocnici ve
Zlíně v prvorepublikovém období, nastiňuje život ošetřovatelek v průběhu první dekády jejího trvání. Přináší krátký
přehled o situaci ve zdravotnictví na Zlínsku v již zmiňovaném období a základní informace o samotné závodní
nemocnici založené v roce 1927.

METODIKA
Historické bádání umožňuje sestrám zkoumat jejich minulost, a tudíž být si kriticky vědom své
profesní identity a významu. Historie obecně může
být naším zdrojem identity, přináší poznání sebe
samého strukturováním nových myšlenek, hodnot
a zkušeností (Lewenson, Herrmann, 2008, s. 1 - 2).
V českém prostředí není k dispozici mnoho zpracovaných historických materiálů, které by byly
zaměřeny na sesterskou práci a ošetřovatelství, a
proto se autoři rozhodli v rámci této studie zmapovat a přiblížit ošetřovatelský personál v Baťově
závodní nemocnici ve Zlíně. Zařízení bylo otevřeno na podzim roku 1927 a ve své době bylo pro
svoji účelnost, organizaci, vybavení a výsledky
pokládáno za jedno z nejlepších v Československé
republice (Bakala, 2002, s. 19).
Prováděla se analýza archivních dokumentů
(dokument - všechno napsané nebo zaznamenané),
nejvíce úředních listin, akt a úřední korespondence.
Relevantní údaje byly dohledávány ve Státním
okresním archivu Zlín, spadající pod Moravský
zemský archiv v Brně, ve fondu: Archiv města Zlín
a v Podnikovém archivu Baťa, a.s., ve fondech:
Baťova nemocnice, Baťův podpůrný fond a v
novinové výstřižkové službě.
Pracovní podmínky v tomto ústavu byly z dnešního pohledu velmi přísné, jako všichni v Baťově
systému, podléhal i veškerý zdravotnický personál
pravidelným kontrolám a hodnocením. V nemocnici byly vytvořeny velmi dobré pracovní podmínky pro lékaře, bylo pro ně poctou, že jsou jejími zaměstnanci, měli k ní osobní vztah (Bakala,
2002, s. 20). Jaké podmínky měl ošetřovatelský
personál? Zlínská nemocnice zaměstnávala pouze
civilní ošetřovatelky, ve formálních záznamech
jsou téměř neviditelné, uceleně se o nich nedočteme. A proto se autoři v rámci této studie pokusili
osvětlit a odkrýt část informací o tom, jaký život
v nemocnici měly a jaké postavení v ní zaujímaly.

Klíčová slova: Ošetřovatelka. Baťova nemocnice. Historie.
Zlín.
ABSTRACT
The article deals with regional - historical theme focused on
the nursing staff in the Bata hospital in Zlín in the inter-war
period, outlines the life of nurses during the first decade of its
existence. It provides a brief overview of the situation in the
health sector in the Zlín region in the aforementioned period,
and basic information about the Bata hospital founded in
1927.
Key words: Nurse. Bata Hospital. History. Zlín.

ÚVOD
Stav zdravotní péče na Moravě ve dvacátých
letech minulého století byl nevalný. Zatímco v Čechách byly již od poloviny devatenáctého století
nejběžnějším typem veřejné okresní nemocnice, na
Moravě a ve Slezsku tento typ nemocnic chyběl a
byl nahrazován nemocnicemi městskými, které
zřizovala Moravskoslezská zemská správa. Pouze
Zemské nemocnice v Brně a v Olomouci patřily
k těm lepším, ostatní se daly označit za kvalitnější
chudobince. K rozvoji péče na Moravě přispěly
nemocnice v Prostějově a ve Zlíně. Nemocnice ve
Zlíně začala být budována Baťovými závody
v letech 1926-1927 a patřila ve své době k nejlepším zařízením tohoto druhu ve střední Evropě
(Mášová, 2003, s. 3-4). Její koncepci navrhl a propracoval MUDr. Bohuslav Albert, v jejím vedení
stál 15 let. Byl osvíceným lékařem, který věděl, že
léčbu nemocným nelze poskytovat bez kvalitního
ošetřovatelsko-personálního zázemí.
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jeho vize měla být včleněna do celé zdravotnickosociální soustavy.
Nemocnice začala fungovat jako závodní ústav
na podzim roku 1927, dne 21. 11. 1927 zde byl
hospitalizován první pacient (Bakala, 2002, s. 19).
První otevřené oddělení bylo chirurgické, zajišťovalo první pomoc a následnou léčbu úrazů z Baťových závodů. Zranění od té doby již nemuseli být
převáženi sanitou firmy Baťa do vzdálených nemocnic v Uherském Hradišti nebo Kroměříži.
Baťova nemocnice převzala brzy po svém otevření
povinnosti veřejné nemocnice ve Zlíně a přilehlém
regionu a provozovala i bezplatné zdravotní
poradny pro širokou veřejnost. Úzce spolupracovala s Československým červeným křížem. Kromě ambulancí Závodní zdravotní péče, poraden
pro TBC a pohlavní nemoci, ambulance pro kardiovaskulární choroby, byla rozvinuta také poradenská péče o děti a mladistvé (poradna pro matku
a dítě, školní zubní ordinace, Školní zdravotní
služba) (Mášová, 2001, s. 78). V nemocnici fungoval vícesložkový systém financování. Uskutečňoval se z přímých plateb nemocných, z náhrad
honorářů od Okresní nemocenské pojišťovny
(od roku 1929), z výnosů vlastního hospodářství a
z Baťova podpůrného fondu.
Dne 12. července 1932 Tomáš Baťa tragicky
zahynul při letecké nehodě. Na základě závěti
převzal řízení firmy Baťa, a.s. jeho nevlastní bratr
Jan Antonín. Budování a rozvoj nemocnice nebyl
přerušen, dále pokračoval. Od jejího založení
v roce 1927 až do roku 1935 vzniklo postupně 14
pavilonů, ve kterých byla umístěna různá oddělení,
např.: ortopedické, interní, gynekologické, ušní,
krční a nosní, dětské, stomatologické, ústřední
laboratoře, vědecký ústav pro průmyslové zdravotnictví a jiné. Nemocnice měla roku 1935 300
lůžek a v následujících letech se dále postupně
rozrůstala (Bakala, 2002, s. 23).

VLASTNÍ TEXT
Zdravotnictví na Zlínsku
Situace ve zdravotnictví na Zlínsku počátkem
dvacátého století se neodlišovala od poměrů ostatních moravských měst. Úroveň zdravotní péče byla
ovlivňována ve Zlíně a jeho okolí převážně zemědělstvím, nízkou vzdělanostní a kulturní úrovní.
Mnoho léčebných aktivit vycházelo z tradic
lidového léčitelství (Wicherek, 2005, s. 5). Ve
městě v letech 1901 až 1923 ordinovali dva lékaři
a nejbližší nemocnicí, vzdálenou od Zlína 11 km,
byla Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích.
Její možnosti však byly omezené, působil zde Řád
Milosrdných bratří. Ve vzdálenosti 30 kilometrů
od Zlína se nacházely 2 nemocnice. Jednou z nich
byla Jubilejní všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. v Kroměříži, která zahájila provoz 1.
listopadu 1910, její kapacita byla kolem 120 lůžek
a o nemocné pečovaly řádové sestry (O nemocnici ©, 2011). Druhou byla Všeobecná jubilejní
veřejná městská nemocnice císaře Františka Josefa
I. ve Vsetíně. Při jejím otevření 16. května 1911
měla nemocnice k dispozici 72 lůžek a o nemocné
se staraly rovněž řeholní ošetřovatelky (O nemocnici ©, 2006). Posledním dostupným zařízením,
také s řeholním personálem, byla Zemská nemocnice v Uherském Hradišti, která svůj provoz
zahájila 3 roky před Baťovou nemocnicí (O nemocnici Uherské hradiště ©, 2008).
Baťova závodní nemocnice ve Zlíně
Tomáš Baťa, majitel firmy T. & J. Baťa a od
roku 1923 také starosta města Zlína, v roce 1926
rozhodl, že Baťovy závody zařídí ve Zlíně svou
vlastní nemocnici. K tomuto činu ho vedl rozvoj
závodů, rozmach města, velký nárůst počtu
obyvatel a v závislosti na těchto skutečnostech
zvyšování nemocnosti. Vznikla vcelku přirozená
potřeba zřízení zdravotnického zařízení. Zlín měl v
roce 1926 téměř 15 tisíc obyvatel (od počátku 20.
století se počet obyvatel zpětinásobil), v Baťových
závodech pracovalo bezmála 10 tisíc zaměstnanců
a zdravotní péče byla ve městě zajišťována třemi
lékaři. Vedení závodů uvolnilo v polovině roku
1926 na stavbu ústavu finanční částku 1 milion
korun. K vybudování a řízení nemocnice byl
vybrán MUDr. Bohuslav Albert, chirurg s řadou
válečných zkušeností, bývalý ředitel a primář
Státní nemocnice v Mukačevu. Závodní instituce
ve Zlíně neměla sloužit pouze léčebné péči, ale dle

Ošetřovatelský personál v Baťově závodní
nemocnici
Dr. Albert připravil a vypracoval rozsáhlou dokumentaci k založení nemocnice, kterou vyžadovala
tehdejší legislativa, od poskytování první pomoci a
ošetřování ambulantních nemocných, přes pravidla
přijímání závodních nemocných, ošetřování hospitalizovaných nemocných a jejich propouštění do
domácí péče až po zdravotně výchovnou činnost
nemocnice v součinnosti s pomocnými institucemi
a organizacemi, administrativu a vědeckou erudici
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lékařského personálu. Propracoval organizační připojení a spolupráci s Baťovými závody a jejich
spolupůsobení ve zdravotnictví a zdravotně sociální službě. Navrhl služební řád pro ošetřovatelský
personál.
Do služeb Baťových závodů přišel 1. března
1927 z postu primáře a ředitele Státní nemocnice
v Mukačevu společně se čtyřmi ošetřovatelkami,
které si sám vybral. Tyto ošetřovatelky byly svými
schopnostmi a odvedenou službou v náročných
pracovních podmínkách dokonale prověřeny a byly
tak více než ideální pro nově vznikající nemocnici.
Jedna z těchto ošetřovatelek byla diplomovaná,
jednalo se o Marii Vavřínkovou, sesterským
jménem Máňa, která v závodním ústavu působila
ve funkci vrchní sestry.
Nemocniční personál byl rozdělen na dvě skupiny, lékaři a ošetřovatelský personál spadali do
tzv. přímé skupiny, která byla charakterizována
přímým kontaktem s nemocnými. Úřednictvo a odborný pomocný personál byl zařazen do nepřímé
skupiny. Veškerý ošetřovatelský personál pracující
v Baťově nemocnici byl civilní, řádové ošetřovatelky v této instituci nepracovaly. Každá ošetřovatelka při nástupu do nemocnice dostala přiděleno
tzv. sesterské jméno a měla právo podílet se na
jeho výběru.
S postupným rozšiřováním nemocnice rostl rovněž počet ošetřovatelského personálu. V roce 1927
pracovaly v ústavu 4 ošetřovatelky, v následujícím
roce jich bylo 23. Roku 1935 zde bylo zaměstnáno
více než 50 osob ošetřovatelského personálu,
převážnou část tvořily ženy a přibližně jednu
pětinu muži. S progresivním rozvojem ústavu zde
bylo vytvořeno několik kategorií ošetřovatelského
personálu.

notila její činnost. Obsazení místa vrchní ošetřovatelky se dělo na podkladě vypsané veřejné
soutěže a výpovědní lhůta byla tři měsíce.
Ošetřovatelky se speciálním určením
Pracovaly na sálech jako instrumentářky, porodní
asistentky, v laboratoři, v ambulancích, ve fotolaboratoři. Nemusely být diplomované, dostačoval
pouze zácvik a kurz. Je potřeba si uvědomit, že
ošetřovatelskou školu opouštěl jen velmi malý počet diplomovaných ošetřovatelek, proto bylo
nemožné požadovat pro tuto kategorii ošetřovatelky s diplomem. Jejich pracovní doba byla 10
hodin denně, od 8 do 13 hodin a od 14 do 19 hodin
event. do 20 hodin, s hodinovou pauzou mezi 18 a
19 hodinou. Pohotovostní službu držely v neděli.
Pokud to stav oddělení dovolil, mohly mít osobní
volno i ve všední den.
Inspekční ošetřovatelky
Jednalo se o vedoucí ošetřovatelky na jednotlivých odděleních. Dohlížely na práci tzv. oddílenských ošetřovatelek. Měly zodpovědnost za
veškerý inventář na daném oddělení a za dokumentaci hospitalizovaných nemocných, za zásoby
léků v příruční lékárně. Zodpovídaly za plnění předpisů a ordinací stanovených při lékařské
vizitě. Každá splněná ordinace, musela být stvrzena podpisem ošetřovatelky, která jí provedla.
Měly na starosti výchovnou činnost a evidenční
aktivity, kterými podporovaly práci sociálních pracovnic, popřípadě sociálně-zdravotních sester.
Tohoto postu mohly dosáhnout, v rámci kariérního
postupu, oddílenské ošetřovatelky. Jejich pracovní
doba byla ve všední dny od 7 do 13:30 hodin a od
14:30 do 19 hodin, v neděli a ve svátek od 7 do 13
hodin. Volno měly po každé službě do 22 hodiny,
v neděli od 14 do 22 hodin.

Vrchní ošetřovatelka
Požadavkem pro tuto funkci bylo, aby ošetřovatelka byla diplomovaná, do její kompetence
spadaly veškeré činnosti týkající se ošetřovatelského a pomocného personálu na lůžkových
odděleních, ve vyšetřovnách a operačních sálech.
Zprostředkovávala styk lékařského personálu
s ošetřovatelským personálem, hlavně z hlediska
disciplinárního a byla odbornou instruktorkou ošetřovatelek a elévek ošetřovatelství, plnila funkci
inspektorky pro ženskou část personálu nemocnice.
Vyhotovovala rozpisy služeb pro jednotlivé kategorie ošetřovatelek. Byla členkou vrchní správy
nemocnice, která se pravidelně scházela a hod-

Oddílenské ošetřovatelky
Pracovaly na jednotlivých nemocničních odděleních, vykonávaly přímou ošetřovatelskou péči.
Jedna ošetřovatelka připadala na deset nemocných
a na každé oddělení byly přiděleny tři. Byly
přijímány z řad továrních zaměstnanců a pracovaly
až do ukončení kurzu a složení zkoušek jako tzv.
elévky. Jejich denní služba začínala v 6 nebo v 7
hodin ráno, čtyři dny sloužily 12-hodinové služby,
jeden den 10-hodinovou službu a jeden den měly
12-hodinovou noční službu, od 19 do 7 hodin.
Osobní volno měly každý pátý den mezi 19. a 22.
hodinou, šestý den mezi 15. a 19. hodinou a sedmý
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den mezi 10. a 22. hodinou. Výpovědní lhůta pro
všechny kategorie ošetřovatelek, mimo vrchní sestru, byla šest týdnů. Týdenní finanční ohodnocení
ošetřovatelského personálu se pohybovalo podle
jednotlivých kategorií od 100 do 450 Kč.
Služební řád ošetřovatelského personálu udržoval
vysoký stupeň pracovní kázně. Ošetřovatelky pracovaly za velmi nekompromisních podmínek.
Kromě práce pro nemocnici jim už na osobní život
nezbýval téměř žádný čas. Ošetřovatelky musely
mít výborný zdravotní stav a být v dobré pracovní
kondici. Všechny byly ubytované v Domově sester, kde bydlely na pokojích společně, pouze
vrchní ošetřovatelka měla k dispozici vlastní
pokoj, respektive byt. Ubytování bylo zpočátku
součástí samotné nemocnice, později bylo postaveno nedaleko ní. Ošetřovatelky musely noc trávit
v Domově a chodily spát nejpozději ve 22 hodin.
Svá pravidla měl rovněž spánek před noční
službou, v posteli musely zůstat až do 14. hodiny
odpolední, aby byly na noční službě v kondici.
Předpisy byly nastaveny také pro vycházky, každá
kategorie ošetřovatelek měla určený vlastní časový
harmonogram. Vycházky po 22. hodině byly pro
všechny zcela výjimečné a byly povoleny pouze
na umělecké, kulturní a vzdělávací akce. V Domově byl zakázán vstup pánským návštěvám
a návštěvy příbuzných probíhaly pouze se svolením vrchní sestry. Od ošetřovatelského personálu
bylo očekáváno perfektní chování a vystupování ve
službě i mimo brány nemocnice. Přestupky proti
služebnímu řádu nebo povrchní vykonávání
pracovních úkolů byly trestány důtkou, finanční
pokutou ve výši 5 - 50 Kč nebo vypovědí.
Další oblastí, kde našly ošetřovatelky uplatnění,
byla osvětová práce. Tato činnost byla prováděna
jak u ambulantních, tak i ústavních nemocných.
Dr. Albert do detailu navrhl a popsal systém zdravotně-výchovné činnosti pro personál Baťovy
nemocnice, ošetřovatelský personál měl využít
každé vhodné příležitosti k smysluplnému rozhovoru s nemocným. K běžným a samozřejmým
povinnostem jednotlivých členů personálu patřilo
vzdělávání se v dané problematice, studování odborných spisů a publikací. Byla pořádána
systematická přednášková a výstavní činnost, jak
pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. Jednoduchou a srozumitelnou formou byly nemocným
vštěpovány zásady osobní hygieny, mytí rukou,
výměny spodního prádla, poukazovalo se na
důležitost správné a vyvážené stravy, bojovalo se

proti alkoholismu, byly pořádány přednášky o
zásadách první pomoci. Nemocným byly doporučovány vhodné publikace z nemocniční knihovny a to nejen zábavné, ale i populárně naučné. Na
každém oddělení visel seznam titulů a inspekční
ošetřovatelka zajišťovala tuto službu ležícím nemocným. Chodící pacienti měli k dispozici knihy a
periodika s výchovnou tématikou v denních
místnostech na jednotlivých odděleních. Pro
příklad uvádíme některé tituly, které bylo možné v
polovině 30. let minulého století nalézt v nemocničních knihovnách: Boigey – Padesátka, věk
kritický; Laneová – Kouzlo ladné postavy; Pauchet
– Uchovejte si zdraví a mládí; Ostrčil – Hygiena
ženy.
V neděli dopoledne byly pořádány bezplatné
přednášky s demonstrací preparátů. Přednášek se
účastnil nemocniční personál, který neměl službu,
a všichni nemocní, kterým to jejich zdravotní stav
dovoloval. Přednášející byli nejen z řad ústavních
zaměstnanců, ale i dobrovolníci působící ve zdravotně-sociálních a výchovných spolcích jako byl
např. Československý Červený kříž, Ochrana
matek a dětí, Abstinenční svaz, Masarykova liga
proti tuberkulóze, Spolek pro potírání pohlavních
nemocí a pod. (MZA Brno, SOkA Zlín, BN, kart.
1, inv. č. 2; MZA Brno, SOkA Zlín, BN, kart. 5,
inv. č. 70; Daňová, 2011, s. 20-30).
ZÁVĚR
Ošetřovatelky se v Baťově nemocnici podílely na
zajištění jejího bezproblémového chodu, čelily různým výzvám, přizpůsobily se jak práci v týmu, tak
vykonávaly řadu činností zcela samostatně. Měly
velké množství práce a málo volného času. Přesto
se však ujaly své role velmi zodpovědně, a to jak
při ošetřování nemocných, tak i v osvětové a
v preventivní péči.
Ošetřovatelskou profesi v Baťově závodní nemocnici v prvorepublikovém období velmi podstatně ovlivnil a o její rozvoj se zasloužil dr.
Bohuslav Albert. V jednom ze svých projevů
uvedl, že ošetřovatelství jest jedna z nejkrásnějších
lidských služeb, velmi odpovědná a namáhavá a je
k ní zapotřebí velké trpělivosti, lásky a sebezapření
(MZA Brno, SOkA Zlín, Albert Bohuslav, tip 9,
inv. č. 35).
Náhled do historie ošetřovatelské profese umožňuje sestrám porozumět mnohým současným jevům a řada podnětů může být využita i v dnešní
době.
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ZÁKLADNÉ ASPEKTY PSYCHOLOGICKEJ PRÍPRAVY PACIENTOV
PRED HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIOU
FUNDAMENTAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL PATIENT PREPARATION
PRIOR TO HYPERBARIC OXYGEN THERAPY
ČERVEŇANOVÁ Eva, POLIAKOVÁ Nikoleta
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
duchý, neinvazívny a bezbolestný spôsob liečby
(Barcal et al., 2000).
Priaznivý liečebný prínos tejto metódy sa využíva vo viacerých medicínskych odboroch. Pre dosiahnutie pozitívneho efektu liečby je potrebná
adekvátna príprava pacienta s akceptovaním biopsycho-sociálnych a spirituálnych potrieb.

ABSTRAKT
Príspevok predstavuje problematiku prípravy pacienta na liečbu hyperbarickou oxygenoterapiou (HBO) v hyperbarickej
komore. Cieľom je poukázať na posúdenie pacienta z holistického hľadiska, na dôležitosť komplexnej prípravy pacienta
s dôrazom na úzkostné stavy (klaustrofóbiu), individuálny
prístup k pacientovi a na efektívnosť pobytu v hyberbarickej
komore. Príspevok zohľadňuje skúsenosti z prípravy na liečbu hyperbarickou oxygenoterapiou na Slovensku a v Čechách.
Je zameraný na samotný priebeh liečebnej metódy, ktorý
vychádza z troch fáz realizácie: kompresia, izokompresia a dekompresia. Výsledkom je návrh vstupného dotazníka pre pacienta, ktorý začína liečbu v hyperbarickej komore. V závere
sa kladie dôraz na dosiahnutie maximálnej efektívnosti liečebného pobytu v hyberbarickej komore v súvislosti s dôslednou
prípravou pacienta.

PRÍPRAVA PACIENTA NA POBYT V HYPERBARICKEJ KOMORE
Pred zahájením HBO terapie je dôležité, aby
pacient poskytol informácie o:
svojom aktuálnom zdravotnom stave,
užívaných liekoch,
prekonaných infekčných ochoreniach,
cukrovke,
konzumácii jedla alebo alkoholu pred HBO,
u žien o tehotenstve.

Kľúčové slová: Hyperbarická oxygenoterapia. HBO komora.
Pacient. Príprava na liečebný pobyt.
ABSTRACT
Contribution is the issue of preparing the patient for the
treatment of hyperbaric oxygen therapy (HBO) in a hyperbaric
chamber. The aim is to highlight the assessment of the patient
from a holistic point of view, the importance of comprehensive preparation of the patient, with an emphasis on anxiety
(claustrophobia), approach to the patient and the effectiveness
stay in hyberbarickej chamber. Background accept the experience of preparing for the treatment of hyperbaric oxygen
therapy in Slovakia and the Czech Republic. The methodology
is focused on the course of treatment, which is based on three
phases of implementation: compression, decompression and
iso-compression. The result is a draft entry form for patients
starting treatment in a hyperbaric chamber. Finally, to achieve
therapeutic effectiveness stay in hyberbarickej chamber
depends on thorough preparation of the patient.
Key words: Hyperbaric oxygen therapy.
Patient. Preparation for patient´s stay.

Pred začatím liečby je každý pacient poučený o:
priebehu a spôsobe liečby,
žiaducich a nežiaducich účinkoch HBO terapie,
ako aj opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas celej liečby,
čo smie a nesmie mať so sebou pri vstupe do
komory,
o pocite tlaku v ušiach a o manévroch, ktorými
sa dá vyrovnávať tlak v stredoušnej dutine a
ktoré otvárajú vstup do Eustachovej trubice
(Valsalvov manéver a Toynbeeho manéver).
S týmito manévrami je potrebné začať hneď,
ako je zahájená kompresia, najneskôr ak pacient
pociťuje tlak v ušiach.

HBO chamber.

ÚVOD
Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je liečebná
metóda, ktorá posilňuje prirodzené procesy hojenia
v organizme pomocou dýchania 100% kyslíka pri
zvýšenom tlaku. Týmto spôsobom poškodené tkanivá získajú extra dávku kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre optimálny proces hojenia. Je to jedno-

Počas celého liečebného procesu musí pacient sedieť na vopred určenom mieste, nesmie vstávať
a chodiť, ak má v čase izokompresie nasadenú
masku, cez ktorú dýcha kyslík, už nesmie rozprávať. Masku nesmie svojvoľne snímať, dýchať
by mal pokojne, spontánne, môže počúvať hudbu
cez slúchadlá, čítať alebo relaxovať (Kmecová et
al, [s.a]).
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Tlačidlo tiesňového volania, ktorým v prípade
núdze alebo problémov upozorňuje obsluhujúci
personál, je k dispozícii nad každým sedadlom.
Pacient pred vstupom do HBO komory nesmie
mať oblečenie z umelých vlákien (silon, nylon,
polyester), žiadnu kozmetiku, dezodoranty, makeup, parochňu, lak na vlasy, kontaktné šošovky,
okuliare, hodinky, kovové predmety, mince, pero,
šperky, zlato, striebro, mobilný telefón, zapaľovač,
cigarety, uzavreté nádoby, sklenené fľaše, alkohol,
elastické ovínadlo, rany nesmú byť ošetrené
masťami (Kmecová et al, [s.a]).
Pacient musí byť upozornený na presné dodržiavanie stanoveného termínu pobytu v HBO (každú neprítomnosť je potrebné hlásiť vopred telefonicky).
Pri posudzovaní pacienta sa veľký dôraz musí
klásť aj na zisťovanie fóbie z pobytu v uzavretom
priestore. Fóbia je silný strach z objektu, ktorý
v skutočnosti nie je nebezpečný, ale pre jedinca
predstavuje zdroj úzkosti a je dostatočne špecifický
na to, aby transformoval úzkosť na strach
(Janosiková - Daviesová, 1999 ).
Úzkostné poruchy spočívajú v subjektívne veľmi
znepokojujúcich a nadmerných obavách a v očakávaní hroziaceho nebezpečenstva s pocitom malej
šance na útek. Na fyziologickej úrovni sú tieto
príznaky sprevádzané tachykardiou, hyperventiláciou, závratmi, nauzeou a potením (Brűne, 2012,
s.234).
V súvislosti s prípravou pacienta sa mnohokrát
nekladie dôraz na zisťovanie úzkostnej poruchy,
klaustrofóbie. Následne vzniká problém, že pacient
predčasne ukončí pobyt v HBO, nedosiahne sa
efekt liečby a stanovený čas je predčasne ukončený. Na elimináciu možných komplikácií, ktoré
môžu v HBO komore nastať, odporúčame pred
vstupom do HBO použiť dotazník obsahujúci položky uvedené v tabuľke 1.

daná schopnosťou pacienta vyrovnávať
tlakové zmeny v strednom uchu. Napomáha
tomu podávanie nosových dekongestív,
použitie Valsalvovho manévra, poučenie
pacienta. Počas tejto fázy sa môžu u pacienta
objaviť niektoré komplikácie : barotraumatické poškodenie blanky bubienka, prínosových dutín, zubov, podtlaková barotrauma
pľúc. Táto fáza trvá spravidla 25-30 minút.
Druhá fáza - izokompresia: Je to fáza po
dosiahnutí liečebného pretlaku, trvá obvykle
90-120 minút. Najčastejšou komplikáciou
v tejto fáze je intoxikácia kyslíkom.
Tretia fáza – dekompresia: Je fáza postupného znižovania tlaku v komore. V tejto fáze
dochádza k významnému poklesu teploty
vzduchu v komore. Počas tejto fázy sa môžu u
pacienta objaviť podobné ťažkosti ako vo fáze
kompresie napr. pretlaková barotrauma pľúc -

Máte strach alebo obavy z pobytu v
uzavretom priestore tzv.
klaustrofóbiu
Máte na sebe oblečenie z umelých
vlákien (silon, nylon, polyester)
Použili ste dnes kozmetiku,
dezodoranty, make-up, lak na vlasy
Máte parochňu, umelé nechty,
Máte pri sebe šperky - zlato,
striebro
Máte kontaktné šošovky, okuliare,
odnímateľné zubné náhrady
Máte pri sebe hodinky, načúvací
prístroj
Máte pri sebe mobilný telefón
Máte pri sebe zapaľovač, cigarety
Máte pri sebe uzavreté nádoby,
sklenené fľaše, alkohol
Máte pri sebe kovové predmety,
mince, perá
Máte na sebe elastické ovínadlo
alebo pruban
Máte rany ošetrené masťami
Jedli ste dnes tesne pred HBO
terapiou
Použili ste dnes alkoholické nápoje
Užili ste dnes lieky pred HBO
terapiou

POBYT V KOMORE HBO
Celý pobyt v komore je monitorovaný zdravotníckym pracovníkom, o bezpečnosť zariadenia
sa stará technický pracovník školený v problematike hyperbarickej oxygenácie. Dĺžka doporučenej expozície je spravidla 90 minút pri tlaku
kyslíka 0,28 MPa. Priebeh expozície v hyperbarickej komore sa skladá z troch fáz :
Prvá fáza – kompresia: V tejto fáze
dochádza k nárastu tlaku v komore za
inhalácie kyslíka. Rýchlosť nárastu tlaku je
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poznámky

nie

áno

Otázka pre pacienta

neviem

Tabuľka 1 Dotazník pre pacienta pred vstupom do
HBO
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vo forme podkožného emfyzému, mediastinálneho emfyzému alebo pneumotoraxu.
Fáza dekompresie trvá približne 15 minút.
Fáza dekompresie je prerušená bezpečnostnou
prestavou v hĺbke 3m v trvaní 5 minút.

práce. Veľa odborníkov na Slovensku, v Čechách a
v iných krajinách vynakladá nemalé úsilie pri
dosiahnutí liečebných cieľov hyperbarickej oxygenoterapie.
Poďakovanie
Tento príspevok vyšiel s podporou projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“ ITMS kód
26210120019 Operačného programu Výskum a vývoj.

Priehľadné steny komory umožňujú zaškolenému
personálu sledovať pacienta a pacient má zabezpečený dobrý výhľad z komory. Počas expozície
v hyperbarickej komore je možné kedykoľvek
komunikovať s obsluhujúcim personálom. Teplotný komfort v hyperbarickej komore je udržiavaný
v hodnotách 19 – 24 oC. V odbornej literatúre sa
odporúča 10 - 15 expozícií. Počet expozícií sa
modifikuje aj podľa efektu liečby (Centrum
hyperbarickej medicíny, [s.a]).
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ZÁVER
Hyperbarická oxygenoterapia sa v súčasnosti
pokladá za jednu z moderných a účinných
liečebných metód. Posúdenie a príprava pacienta,
akceptovanie holistického prístupu s dôrazom na
jeho bio-psycho-sociálne
potreby je veľmi
dôležitá. Predčasné ukončenie expozície hyperbarickej oxygenoterapie, v súvislosti s prejavmi
klaustrofóbie je neefektívne a hlavne neekonomické. Z tohto dôvodu odporúčame urobiť
krátku exkurziu niekoľko dní ešte pred začatím
samotnej liečby, tzv. krátkodobý „cvičný“ pobyt
pacienta s cieľom adaptácie v uzavretom priestore.
Navrhujeme využiť čas na adaptačný pobyt pre
nových pacientov po ukončení všetkých expozícií
ku koncu dňa. Všetkých zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov podieľajúcich sa na
hyperbarickej oxygenoterapii čaká ešte veľmi veľa
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KVALITA ŽIVOTA U NEMOCNÉHO S DIABETES MELLITUS 1. TYPU V OBDOBÍ
ADOLESCENCE A MLADŠÍHO DOSPĚLÉHO VĚKU
QUALITY OF LIFE OF A PATIENT WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
IN ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS
ČÍKOVÁ Zuzana1, KŘIVÁKOVÁ Marcela1, BIELIK Ján2
Střední zdravotnická škola, Brno, Česká republika
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
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ABSTRAKT
Publikovaný výzkum měl za cíl zjistit kvalitu života nemocných s diabetes mellitus a porovnat tuto kvalitu života vzhledem k pohlaví a terapeutické kompenzační pomůcce –
inzulinovému peru, inzulinové pumpě. Byl realizován u
souboru 102 respondentů s onemocněním diabetes mellitus 1.
typu ve věku 18–35 let navštěvujících diabetologická centra
a poradny v Brně a okolí. K získávání dat byla zvolena metoda
kvantitativního výzkumu – standardizovaný dotazník
ADDQoL a DTSQs. Odpovědi respondentů byly převedeny na
koeficienty a statisticky zpracovány neparametrickým Mannovým-Whitneyovým U testem. Při analýze odpovědí a
hodnocení získaných koeficientů byly zjištěny rozdíly mezi
uživateli inzulinového pera a inzulinové pumpy ve vnímání
kvality života v oblastech týkajících se koníčků a volného
času, fyzické zdatnosti a rodinného života. Další rozdíly byly
zjištěny ve spokojenosti uživatelů s nastavenou terapií. Zde se
ukázaly podstatné rozdíly u dvou položek - v doporučení
vlastního léčebného režimu jinému diabetikovi a v pokračování v současné léčbě. Výzkum potvrdil lepší kvalitu života
u nemocných s inzulinovou pumpou.

ÚVOD
Diabetes mellitus, úplavice cukrová nebo také
cukrovka, je chronické onemocnění, které vede
k vysoké morbiditě, invaliditě a mortalitě ve všech
zemích světa. Podle Světové zdravotnické organizace lze hovořit o epidemii. Počet diabetiků na
světě se odhaduje kolem 150 miliónů, v Evropě
jich je více než 10 miliónů a v České republice již
počet onemocnění přesáhl osm set tisíc lidí. Prevalence cukrovky rapidně roste se stoupajícím počtem starých osob v populaci. Je to choroba projevující se především hyperglykemií (zvýšením hladiny cukru v krvi) a sklonem ke specifickým orgánovým komplikacím, jako je postižení nervů, očí a
ledvin či urychlený vznik aterosklerózy (Bartoš,
Pelikánová, 2010). Cílem léčby je udržet glykemii
(hladina glukozy v krvi) v optimálních hladinách,
tedy co nejblíže normálním hodnotám. Zároveň je
však zásadní součástí komplexní léčby vnímání
kvality života samotnými diabetiky. U chronických
onemocnění, kterých v současnosti stále přibývá,
se hodnocení kvality života stává jedním z
rozhodujících faktorů při přijímání zásadních
strategických rozhodnutí o léčbě (Kalová, Petr,
2004).

Klíčová slova: Kvalita života. Diabetes mellitus 1. Typ.
Inzulin. Inzulinové pero. Inzulinová pumpa.

ABSTRACT
The published research was to inquire into the quality of life in
patients with diabetes mellitus and to compare the quality of
life with respect to gender and the therapeutic compensatory
aids – an insulin pen, insulin pump. A group of 102
respondents with type I diabetes mellitus aged from 18 to 35
attending diabetes centres and clinics in Brno and its
surroundings was studied. The method of quantitative research
was used to collect the data – a standardized questionnaire
ADDreaQoL and DTSQs. Respondents' answers were were
transformed into the numerical mandatory forms and
converted to a factor. The factor was subsequently verified by
nonparametric Mann-Whitney U test. The analysis of the
answers and evaluation of the coefficients proved differences
among the users of the insulin pens and the insulin pumps
perceiving the quality of life in areas related to hobbies and
leisure time, physical fitness and family life. Other differences
were found in user´s satisfaction with set therapy. Only two
items were statistically significant. Those ones focused on the
recommendations of the user's own medical regimen to
another diabetic and respondents' continuation the current
treatment. The research confirmed a better quality of life in
patients with insulin pump.

Kvalita života chronicky nemocných
Výzkum kvality života začal koncem šedesátých
a začátkem sedmdesátých let 20. století sociálními
vědami. Kvalita byla hodnocena hlavně ve vztahu
ke společnosti. Výzkum byl zaměřen především na
ekonomické a sociální ukazatele (Gurková, 2011).
Definovat kvalitu života není snadné. V literatuře
se setkáváme s celou řadou definic kvality života.
Hovoříme-li o kvalitě života, obvykle sledujeme,
jaký dopad má onemocnění jedince na jeho fyzický
či psychický stav, na jeho způsob života a pocit
životní spokojenosti. Světová zdravotnická organi76
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zace (WHO) definuje kvalitu života jako jedincovo
vnímání svého postavení v kontextu své kultury a
hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům,
normám, obavám a očekáváním, životnímu stylu a
zájmům (Vaďurová, Mühlpachr, 2005; Bartoňová,
Dragomerická, 2006). WHO stanovila pro vymezení kvality života šest domén. Mezi tyto domény
patří fyzická a psychická kvalita života, nezávislost, sociální vztahy, prostředí a spiritualita. Mezi indikátory fyzické kvality patří prožívání bolesti,
pohyblivost, pracovní způsobilost, energie a vytrvalost, závislost na lécích. Do psychické kvality
života je zařazeno prožívání pozitivních i negativních emocí, vztah k vlastnímu tělu, schopnost koncentrace a učení. Doména nezávislosti zahrnuje
různé aspekty tělesné závislosti, odkázanost na
léky nebo pomůcky. Sociální vztahy v sobě odrážejí hodnocení osobních vztahů včetně sexuálního
života. Doména prostředí v sobě zahrnuje bydlení,
finanční situaci a dostupnost lékařské a ošetřovatelské péče. Za objektivní kvalitu života je považováno fyzické zdraví, materiální podmínky, sociální status a sociální podmínky života, tedy
souhrn sociálních, zdravotních, ekonomických
podmínek a podmínek životního prostředí (Vaďurová, Mühlpachr, 2005). Subjektivní kvalita života
se popisuje jako jedincovo vnímání svého postavení ve společnosti a spokojenost se svým životem
(Vymětal in Vaďurová, Mühlpachr, 2005).
V ošetřovatelství se rozlišují dva aspekty kvality
života – objektivní a subjektivní. Objektivní kvalita představuje splnění materiálních a sociálních
požadavků života a fyzického zdraví jednotlivce.
Subjektivní kvalita se týká subjektivní pohody a
spokojenosti se životem ve vztahu k osobním
cílům, zájmům, hodnotám a životnímu stylu jedince. Při měření kvality života v klinické praxi stojí
v popředí výzkumu vzájemný vztah obou těchto
kvalit.
V souvislosti s chronickým onemocněním může
jedinec sladit svoje hodnoty a cíle s podmínkami
prostředí. Nemoc může kvalitu života měnit pozitivně (v důsledku požívání výhod z choroby), nebo
negativně. Kvalita života se může měnit i v důsledku redukce vlastních očekávání, ambicí a cílů.
K hodnocení kvality života u nemocných jsou
používány dotazníky kvantifikující dopad nemoci
na běžný život nemocného. V českém a slovenském jazyce je v rámci onemocnění diabetes mellitus dostupný vhodný nástroj měření kvality života
ADDQoL. Tento dotazník zahrnuje specifické po-

ložky týkající se psychické pohody, sociální a materiální pohody, aktivity v rolích a fyzické aktivity.
Tento nástroj používá hypotetické otázky. Odpověď na otázku: „Kdybych neměl diabetes, tak
můj… by byl… “ může evokovat intenzivnější
zamyšlení se nad dopadem DM než sugestivní
položka použitá v jiných dotaznících, např. „Protože mám diabetes, tak můj… je… “. Jedinec ve
vztahu ke své kvalitě života považuje hodnocené
oblasti jako nejvíce významné, a rovněž má možnost vyloučit ty oblasti, které jsou pro něj nerelevantní (Gurková, 2011).
Onemocnění diabetes mellitus 1. typu je spojeno
s dosud ne zcela objasněnými autoimunními mechanismy. Léčba zahrnuje prvořadě externí dodávání inzulinu. Jeho aplikace byla dosud preferována především pomocí inzulinových per. Výjimečně, nedařilo-li se kompenzovat stav, bylo přistupováno ke kontinuálnímu podávání inzulinu
prostřednictvím inzulinové pumpy. V současné době se prosazuje nový přístup ve volbě kompenzační aplikace, a to přechodem k inzulinovým
pumpám. Tento přístup je právě výraznější v období pubescence, adolescence a u mladších dospělých
jedinců. Hormonální a psychické změny, volba
povolání, technická zdatnost této věkové skupiny,
začleňování do pracovního procesu aj. jsou důvody, proč lékaři volí metodu inzulinové pumpy
jako metodu vhodnou pro externí dodávání inzulinu do organismu.
METODA
Cíle práce byly zaměřeny na porovnání kvality
života lidí v období adolescence a mladšího dospělého věku s diagnózou diabetes mellitus 1. typu
vzhledem k pohlaví a používané kompenzační pomůcce (inzulinové pero, inzulinová pumpa) pomocí specifického nástroje měření ADDQoL a
DTSQs. V souladu se stanovenými cíli práce byly
vymezeny tři hypotézy.
Ke zjištění potřebných informací byla použita
metoda kvantitativního výzkumu – dotazníky
DTSQs a ADDQoL. Pro ověření statistické významnosti hypotéz uvedených v rigorózní práci byl
na přepočítaný koeficient aplikován neparametrický Mannův-Whitneyův U test.
Uvedené dotazníky byly získány na londýnské
univerzitě Dept of Psychology, Royal Holloway,
University of London dne 7. června 2012. Tato
univerzita v čele s profesorkou Clare Bradley
vlastní na dotazníky autorská práva. Na základě
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souhlasu a následně podpisu tohoto ujednání byla
udělena práva k používání uvedených dotazníků.
Dotazník ADDQoL zjišťuje kvalitu života, jinými slovy toho, jak dobrý nebo špatný pocit ze života mají oslovení respondenti. Zahrnuje 19 dvojotázek zaměřených na konkrétní oblasti života.
Tyto oblasti se týkaly koníčků a volného času,
pracovního života, cestování, fyzické zdatnosti, rodinného života, přátelských vztahů a společenského života, partnerského vztahu, sexuality, fyzického vzhledu, vnímání vlastního sebevědomí, pocitů ohledně budoucnosti, finanční situace, podmínek z hlediska bydlení, závislosti na druhých
lidech a svobodě ve výběru jídla a pití. Otázky jsou
uzavřené se škálou odpovědí od nejlepšího vnímání po nejhorší vnímání kvality života. Na závěr
dotazníku má každý respondent možnost vyjádřit
vlastní vnímání kvality života volným textem.
Dotazník DTSQs je dotazník spokojenosti s léčbou diabetu a zahrnuje 8 položek týkajících se léčby diabetu a vlastních zkušeností respondentů
s touto léčbou. Otázky jsou uzavřené a zahrnují

škálu od nejmenšího pocitu spokojenosti po velkou
spokojenost diabetiků s léčbou tohoto onemocnění.
Do zkoumaného vzorku respondentů byli zařazeni pacienti, u nichž bylo onemocnění diabetes
mellitus 1. typu diagnostikováno nejméně před 2
roky a mají věk 18–35 let. Respondenti byli voleni
výběrem pohlaví tak, aby návratnost pro zpracování podle pohlaví byla přibližně stejná. Bylo rozdáno celkem 210 dotazníků, jejichž návratnost
činila 102 dotazníků (48 mužů a 54 žen), tedy celkem 48,6 %. Dotazníky byly následně využity
k výsledné analýze práce.
VÝSLEDKY
Analýza dotazníku ADDQoL
Z provedené studie vyplynulo, že většina respondentů, kteří se podíleli na našem výzkumu, považuje celkovou kvalitu života za velmi dobrou
a dobrou (68%). Jen nepatrné procento označilo
svůj život za špatný a mimořádně špatný (7%).
Analýza jednotlivých odpovědí je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1 Celkový přehled odpovědí respondentů na otázku, jaká je současná kvalita jejich života
Velmi
Ani dobrá
Velmi
Mimořádně
Výborná
Dobrá
Špatná
Celkem
dobrá
ani špatná
špatná
špatná
Počet
4
27
41
23
6
0
1
102
respondentů

Analýza výsledků ukázala, že nejvýznamnější
rozdíly mezi odpověďmi respondentů na inzulinovém peru a inzulinové pumpě byly shledány
v oblasti využití volného času a koníčků, v oblasti
fyzické zdatnosti a rodinného života. Diabetici,
kteří dodávají inzulin do těla přes inzulinovou
pumpu, označují tyto oblasti za méně problémové
a nespatřují výraznější omezení cukrovkou.
V následujícím textu jsou uváděny pouze položky, které byly shledány statisticky významnými.

Graf 1 Koníčky a volný čas

Koníčky a volný čas
Škála hodnocení podle koeficientu označuje, že
čím kladnější hodnota na ose grafu, tím respondent
pociťuje větší omezení diabetem v oblasti využívání koníčků a volného času. Čím zápornější
hodnota, tím respondent pociťuje menší nebo
minimální omezení v uvedené oblasti.
Analýza výsledků je vyjádřena v grafu 1. Z uvedeného grafu vyplývá, že respondenti na inzulinové pumpě se cítí méně omezováni v oblasti
koníčků a volného času než respondenti užívající
inzulinové pero.

Fyzická zdatnost
Škála hodnocení podle koeficientu označuje, že
čím kladnější hodnota na ose grafu, tím respondent
pociťuje vyšší omezení diabetem v oblasti fyzické
kondice. Čím zápornější hodnota, tím respondent
pociťuje menší nebo minimální omezení v uvedené
oblasti.
Analýza výsledků je vyjádřena v grafu 2. Na
základě vyobrazení můžeme konstatovat, že diabetici na inzulinovém peru cítí nižší fyzickou zdatnost, než respondenti používající inzulinovou
pumpu.
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Graf 2 Fyzická zdatnost

Graf 3 Rodinný život

Rodinný život
Škála hodnocení podle koeficientu označuje, že
čím kladnější hodnota na ose grafu, tím respondent
pociťuje vyšší omezení diabetem v oblasti rodinného života. Čím zápornější hodnota, tím respondent pociťuje menší nebo minimální omezení
v uvedené oblasti.
Analýza výsledků je vyjádřena v grafu 3. Výše
uvedené rozdíly byly shledány statisticky významnými, a proto můžeme říci, že rodinný život diabetiků na inzulinové pumpě je podstatně lepší než
rodinný život diabetiků korigujících své onemocnění inzulinovým perem.

Analýza dotazníku DTSQs
Druhý dotazník DTSQs vyjadřující spokojenost
s léčbou byl tvořen uzavřenými otázkami. Hodnotící škála uzavřených otázek byla formulována
na číselné ose 0–6 od velké nespokojenosti (0) po
velkou spokojenost (6). Respondenti odpovídali
celkem na 8 otázek.
Statisticky významné rozdíly byly zaznamenány
pouze u dvou otázek. První se týkala doporučení
vlastní léčby jinému diabetikovi.
Analýza výsledků této otázky je vyjádřena v tabulce 2.

Tabulka 2 Doporučení vlastní léčby jinému diabetikovi
6
5
4
3
Ano, určitě
Škálové
hodnocení bych
doporučil/a
15%
27%
26%
18%
pero
35%
25%
18%
20%
pumpa

Podle výše uvedených výsledků jsou uživatelé
inzulinové pumpy s nastavenou léčbou spokojenější a častěji by doporučili svůj způsob léčby
než uživatelé inzulinového pera.

2

8%
3%

1

2%
0%

0
Ne, určitě
bych
nedoporučil/a
5%
0%

Celkem
100%
100%

Druhá otázka se vztahovala ke spokojenosti s pokračováním aktuálně nastavené léčby. Výsledky
této položky jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3 Spokojenost s pokračováním aktuálně nastavené léčby
6
5
4
3
2
Škálové
Velmi
hodnocení
spokojen/á
11%
32%
32%
16%
3%
pero
25%
40%
18%
13%
5%
pumpa

Analýza této položky v tabulce 3 vypovídá, že
uživatelé inzulinové pumpy by v nastavené terapii
pokračovali raději než uživatelé inzulinového pera.

1

2%
0%

0
Velmi
nespokojen/á
3%
0%

Celkem
100%
100%

dou byla přijata hypotéza, která potvrdila rozdíl
v hodnocení kvality života u nemocných s inzulinovým perem a inzulinovou pumpou.
U hypotézy č. 2 byl zjišťován rozdíl ve vnímání
kvality života pacienta na inzulinovém peru vzhledem k pohlaví. Podle dosažených výsledků a statistického hodnocení můžeme říci, že není rozdíl ve
vnímání kvality života u nemocných na inzu-

Hodnocení výsledku ve vztahu k hypotézám
V první hypotéze byl ověřován rozdíl v hodnocení kvality života u nemocných s inzulinovým
perem a inzulinovou pumpou. Statistickou meto-
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linovém peru vzhledem k pohlaví.
V poslední hypotéze č. 3 byly zjišťovány rozdíly
ve vnímání kvality života na inzulinové pumpě
vzhledem k pohlaví. I tato hypotéza podle výsledků statistického šetření potvrdila, že není rozdíl ve
vnímání kvality života u nemocných na inzulinové
pumpě vzhledem k pohlaví.

aktivity zapojit, diabetes mellitus způsobuje výrazně sníženou sexuální kvalitu života. Vnímání kvality sexuálního života je velmi individuálně nastaveno. Ve vzorku námi zkoumaných respondentů se
tato oblast neprojevila jako statisticky významná.
Z dotazníku DTSQs stojí za zmínku hodnocení
položky: „Doporučil/a byste tento léčebný režim
někomu, kdo má diabetes s podobnými projevy
jako máte Vy?“ Otázka směřovala k zamyšlení nad
komplexní spokojeností s léčebným režimem. Statistické testy ukázaly významnost vztahu mezi uživateli pera a pumpy. Lze proto tvrdit, že uživatelé
inzulinové pumpy jsou s nastavenou léčbou spokojenější a více by doporučili svůj způsob léčby než
uživatelé inzulinového pera. Tento rozdíl lze
vysvětlit větší flexibilitou životního stylu na inzulinové pumpě s možností nastavit přesnou bazální
a bolusovou dávku inzulinu v závislosti na pacientově rozvrhu dne, jak již bylo zmíněno výše.
Otázka spokojenosti se současnou léčbou dávala
dotazovaným možnost autoevaluace nejbližší budoucnosti týkající se nastavené léčby. Uživatelé
inzulinové pumpy by v nastavené terapii pokračovali raději než uživatelé inzulinového pera.
Jelínková (2012) ve svém kvalitativním výzkumu
uvedla, že 6 z 10 oslovených respondentů má chronické komplikace, přičemž motivací k přestupu na
inzulinovou pumpu byla hlavně přítomnost chronických komplikací a obavy z jejich prohlubování.

DISKUZE
Výsledky výzkumu ukázaly, že 82% diabetiků
nepociťuje velké omezení v oblasti využívání volného času a koníčků. Rozdíl se projevil při sledování poměru diabetiků na inzulinové pumpě, kteří
se cítí méně omezováni v této oblasti než diabetici
užívající k aplikaci inzulinové pero. Důvody tohoto zjištění je možné vidět ve větší flexibilitě denního režimu u pacientů na inzulinové pumpě. Při
relaxaci a sportu je možné pumpu odpojit nebo
upravit bazální dávku inzulinu tak, aby co nejlépe
vyhovovala aktivitě, kterou člověk s diabetem právě vykonává.
Dobrá fyzická zdatnost je pro tuto věkovou
skupinu velmi důležitou potřebou. V rámci psychomotorického vývoje je organismus adolescentů
na svém vrcholu. Stav fyzické zdatnosti je také
otázkou zapojení se do kolektivu, uplatnění v práci, soutěživosti a dále je určitou hodnotou sexuální
přitažlivosti. Diabetici na inzulinovém peru pociťují nižší fyzickou zdatnost než uživatelé inzulinové pumpy. Toto hodnocení vyplývá pravděpodobně opět z možnosti aktuálně si přizpůsobit
dávku inzulinu.
Z dotazníkového šetření plyne, že pro 51%
diabetiků na inzulinové pumpě a 42% diabetiků na
inzulinovém peru se jeví omezení rodinného života
jako minimální. Přesto statistické testy prokázaly,
že život diabetiků na inzulinové pumpě je lepší než
rodinný život diabetiků aplikujících inzulin perem.
Diskuzí s účastníky výzkumu bylo zjištěno, že
inzulinové pero rodinný život ovlivňuje zejména
při plánování delších výletů, návštěv kulturních
akcí, oslavách či dovolených. Do spokojeného
rodinného života lze zahrnout i otázky sexuálního
života. Penny Murata (2012) ve svém článku
zmínil skutečnost, že diabetes mellitus je spojen
s více než třikrát vyšším rizikem poruchy erekce u
mužů. U žen majících diabetes může být sexuální
funkce potencionálně ovlivněna změnami v cévních, nervových a urogenitálních tkáních zprostředkujících vzrušení. Jeho studie naznačují, že
ačkoliv mnohé ženy mají zájem se do sexuální

ZÁVĚR
Práce byla věnována diabetikům 1. typu, tedy
těm, jejichž léčba vyžaduje substituci inzulinu.
Kvalita jejich života je ovlivněna mnoha faktory.
Tyto faktory zahrnují oblast medicínskou, ošetřovatelskou a psychosociální. Ve studii bylo obecně
sledováno subjektivní posouzení kvality života lidí
ve věku 18–35 let, tedy lidí, kteří jsou na vrcholu
fyzické a psychické síly, mají chuť do života,
poznávají nové situace a život by pro ně i přes
onemocnění měl být plný optimismu, očekávání a
plnění životních cílů.
Z provedené studie vyplynulo, že většina respondentů, kteří se podíleli na našem výzkumu, považuje celkovou kvalitu života za velmi dobrou a
dobrou (68%). Jen nepatrné procento označilo svůj
život za špatný a mimořádně špatný (7%). U těchto
nespokojených lidí je třeba příčiny hledat a
následně i řešit.
Analýza výsledků ukázala, že nejvýznamnější
rozdíly mezi odpověďmi respondentů na inzuli-
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novém peru a inzulinové pumpě byly shledány
v oblasti využití volného času a koníčků, v oblasti
fyzické zdatnosti a rodinného života. Diabetici,
kteří dodávají inzulin do těla přes inzulinovou
pumpu, označují tyto oblasti za méně problémové
a nespatřují výraznější omezení cukrovkou. Uváděné výsledky vedly k přijetí hypotézy, která
potvrdila rozdíl v hodnocení kvality života
nemocných s inzulinovým perem a nemocných
s inzulinovou pumpou.
Dílčím cílem práce, který jsme si vytyčili, bylo
zjistit rozdíly ve vnímání kvality života z pohledu
mužů a žen. Tento cíl práce zahrnuly další dvě
hypotézy. Tyto hypotézy se nepotvrdily a
z výzkumného šetření nebyl zjištěn rozdíl ve
vnímání kvality života u nemocných na inzulinovém peru a na inzulinové pumpě vzhledem
k pohlaví.
Léčba pomocí inzulinové pumpy je finančně
výrazně náročnější než léčba pomocí inzulinového
pera. Objektivní a měřitelné výsledky však ukazují,
že pacienti používající inzulinovou pumpu dosahují lepší kompenzace, oddalují vznik chronických
komplikací, snižují dávky dodávaného inzulinu a
mají méně akutních komplikací. Ve výzkumu se
potvrdilo i subjektivně lepší vnímání kvality života
samotnými diabetiky na inzulinové pumpě.
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KOMPARÁCIA KVALITY ŽIVOTA A EMOCIONÁLNEJ HABITUÁLNEJ SUBJEKTÍVNEJ
POHODY ZAMESTNANÝCH A NEZAMESTNANÝCH
COMPARISON OF QUALITY OF LIFE AND EMOTIONAL HABITUAL SUBJECTIVE WELLBEING OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED
NEVOLNÁ Tatiana
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Results: One ofthe main results of the research shows that
statistically significant differences in life satisfaction were
evident between short-term unemployed (Me=273) and longterm unemployed (Me=218). The result was reported as
statistically highly significant (p=0.0000). We found a
significant difference (p=0.0070) in the frequency of emotions
between men (Me=13) and women (Me=11). The frequency of
positive emotions in men is statistically higher than that of
women. There is statistical difference (p=0.0002) also in
experiencing negative emotions, where for long term unemployed Me=18, and short term unemployed Me=12.
Conclusion: Subjective satisfaction and related life happiness
have a very important and irreplaceable place in life of
a person. It is also a base for the evaluation of individual and
collective life of humans in a society.

ABSTRAKT
Východiská: Pojem kvalita života je veľmi široko obsiahly
a nejednoznačne definovaný pojem. Daná nejednoznačnosť
vyplýva z viacerých pohľadov na obsah daného pojmu. Pri
realizácii a spracúvaní nášho výskumu prihliadame na chápanie vzťahu a súvislostí medzi kvalitou života a subjektívnou
pohodou, kde subjektívna pohoda je indikátorom kvality
života.
Cieľ: Autorka príspevku sa zamerala na zistenie a komparáciu
životnej spokojnosti a habituálnej subjektívnej pohody zamestnaných a nezamestnaných.
Súbor a metodika: Za zamestnaných (pedagogickí a zdravotnícki pracovníci) bolo zapojených 60 respondentov a za
nezamestnaných (krátkodobo a dlhodobo nezamestnaní) 60
respondentov. Respondenti vyplnili dva štandardizované dotazníky.
Výsledky: Z hlavných výsledkov výskumu uvádzame, že
štatisticky významné diferencie v životnej spokojnosti boli
zaznamenané medzi krátkodobo nezamestnanými (Me=273)
a dlhodobo nezamestnanými (Me=218). Výsledok sme zaznamenali ako štatisticky vysoko významný (p=0,0000). Vo
frekvencii prežívania emócií sme zaznamenali signifikantný
rozdiel (p=0,0070) u mužov (Me=13), ktorých frekvencia
prežívania pozitívnych emócií je štatisticky významne vyššia
ako u žien (Me=11). Štatisticky významný rozdiel (p=0,0002)
sme zaznamenali v prežívaní negatívnych emócií v prospech
dlhodobo nezamestnaných (Me=18) oproti krátkodobo nezamestnaným (Me=12).
Záver: Subjektívna pohoda a s ňou súvisiaca životná spokojnosť má v živote človeka veľmi dôležité a nezastupiteľné
miesto. Je východiskom pre hodnotenie individuálneho a kolektívneho života človeka v danej spoločnosti.
Kľúčové slová: Kvalita
Zamestnaní. Nezamestnaní.

života.

Subjektívna

Key words: Life quality. Subjective happiness. Employed.
Unemployed.

ÚVOD
Kvalita života je kategória, ktorá zachytáva rôzne
parametre ľudského života, životné podmienky
jednotlivca, spoločenskej skupiny, ako aj celej spoločnosti.Vo vedeckej literatúre existuje zhoda
v tom, že pojem kvalita života zahrňuje tri základné zložky a to fyzické prežívanie, psychickú pohodu a sociálne postavenie jedinca a jeho vzťahy
k iným ľuďom (Hnilicová, 2005). Ako sme už
vyššie uviedli pojem kvalita života je pojem veľmi
frekventovaný v odbornej literatúre, ale zároveň
nejednoznačne definovaný. Domnievame sa, že
určité nezhody v chápaní a vysvetľovaní daného
pojmu sú spôsobené tým, že každá vedná disciplína hovorí o kvalite života v súvislostiach s danou vednou disciplínou. Sociológovia sledujú a posudzujú kvalitu života v rôznych sociálnych skupinách, pričom zdôrazňujú zložky sociálnej úspešnosti ako napríklad rodinný stav a vzdelanie daných jedincov, vybavenie domácností, majetok
jedincov a ich statusy. Odborníci v oblasti psychológie sa zameriavajú pri posudzovaní kvality
života predovšetkým na subjektívne prežívanie
a životnú pohodu daného jedinca. Podľa Hnilicovej
(2005) medicína sa z hľadiska kvality života
zameriava na hodnotenie poskytovanej starostli-

pohoda.

ABSTRACT
Scope: The term life quality is very widespectral and might be
ambiguous. The ambiguity results from the diversity of looks
at the meaning of the term. When realizing and elaborating our
research we considered the relation and con-tingencies
between the life quality and subjective satisfaction according
to the research of Džuková´s (2006) conception where
subjective happiness is the indicator of life quality.
Aim: The author of the text focused on investigation and
comparison of life satisfaction and habitual subjective
happiness of employed and unemployed people.
Cohort and Methodology: In the group of employed we had
60 respondents and in the group of unemployed (both short
term and long term unemployed) we had 60 respondents as
well.The respondents filled in two standardized questionnaires.

82

Zdravotnícke listy, Ročník 2, Číslo 1, 2014

ISSN 1339-3022

vosti, na ponúkané zdravotnícke programy a ich
súvislosti so zvládaním choroby danými jedincami.
Kvalita života je taktiež jednou z oblastí, ktorými
sa zaoberá ošetrovateľstvo. Ošetrovateľstvo je pomáhajúca profesia. Jej rozsah a zameranie na
starostlivosť o zdravých, chorých, odkázaných,
trpiacich je podmienkou pre zabezpečenie kvality
ich života. Paradigmou ošetrovateľstva je procesuálny vzťah medzi osobou v určitom stave
zdravia, ktorá sa nachádza v určitom prostredí
(Farkašová a kol., 2009). Pri hodnotení vzťahu
kvality života k zdraviu je potrebné sledovať
biologickú, psychickú a sociálnu situáciu osoby
zdravej alebo chorej, v prostredí nemocnice,
rodiny, prípadne v inom, často nepriaznivom pre
kvalitný život. Podpora zdravia je jedným z ústredných cieľov ošetrovateľstva (Gerlichová, 2009).
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že kvalita
života je kombináciou objektívneho a subjektívneho posúdenia pocitu pohody v rozličných
oblastiach spoločenského života v závislosti od
danej kultúry, tradícií, zvykov a historického
obdobia. Je mimoriadne dôležitým pojmom, pre
hodnotenie individuálneho a kolektívneho života
človeka v danej spoločnosti.

Štvrtý prúd – predstavitelia tohto prúdu
konštatujú, že subjektívna pohoda je indikátorom
kvality života (Diner a Suh, 1997).
Odborná literatúra nám ponúka aj denotatívne
vysvetlenie pojmu vo vzťahu k iným pojmom:
v anglosaskej terminológii sa najčastejšie spája
s pojmom spokojnosť (satisfaction), ďalej v spojení životná spokojnosť (lifesatisfaction), k pojmu
blaho (welfare) ako aj k pojmu šťastie (happiness).
Dané pojmy sú často chápané ako synonymá
k pojmu subjektívna pohoda (Kebza, Šolcová,
2003). Mnohí autori upozorňujú na neadekvátne
a nesprávne stotožňovanie daných pojmov, napriek
tomu zastávame názor a súhlasíme s názorom Mareša (2006), ktorý konštatuje, že sa nejedná o pravé
synonymá i keď existuje obsahová blízkosť daných
pojmov v realite, no výskumná prax nám prináša
svedectvá o ich vzájomnom prelínaní a zastupovaní.
Pri realizácii a spracúvaní nášho výskumu
prihliadame na štvrtý prúd chápania vzťahu a súvislostí medzi kvalitou života a subjektívnou pohodou v zmysle výskumov Džukovej (2006) koncepcie, kde subjektívna pohoda je indikátorom kvality
života.
Jedným z dôležitých faktorov, ktoré vplývajú na
kvalitu života je aj nezamestnanosť, čo môže
potvrdiť napríklad empirický výskum Kováča,
Benkoviča (2004). V zmysle výsledkov výskumu
autori konštatujú, že nezamestnanosť naozaj
negatívne ovplyvňuje prežívanie subjektívnej
pohody a zároveň aj kvalitu života jednotlivca.
Podľa všeobecných informácií štatistického úradu
Slovenskej republiky nezamestnanosť na Slovensku neustále vzrastá, resp. v lepšom prípade stagnuje. Podľa Amendola a kol. (2002) je daný stav
spôsobený najmä tým, že existujú zlyhania na
úrovni celého systému, ktoré zodpovedajú viac za
dobrovoľnú nezamestnanosť ako zlyhania na trhu
práce. Podľa Kebzu (2005) základom nezamestnanosti nie je nedostatok práce ako takej, ale
nedostatok plateného zamestnania (práce na
zmluvu a za finančnú odmenu). Uramová (2005)
tvrdí, že nezamestnanosť má svoju kvalitatívnu a
kvantitatívnu stránku. Pod kvalitatívnou stránkou
nezamestnanosti rozumie rozlišovanie nezamestnanosti podľa viacerých kritérií ako napr. podľa
veku, pohlavia, vzdelania, regiónov, odvetví.
Kvantitatívna stránka sa vyjadruje dvoma spôsobmi, buď absolútnym vyjadrením (počet neza-

PROBLÉM
V súčasnosti existuje terminologická ako aj názorná nejednoznačnosť pojmov kvalita života,
životná spokojnosť a subjektívna pohoda, pričom
dochádza k zamieňaniu ich významov. Existujú
názory autorov, ktorí konštatujú existenciu vzťahu
medzi kvalitou života a subjektívnou pohodou
a naopak ktorí popierajú vzájomný vzťah medzi
týmito konštruktmi. Podľa Džuku (2006) rozoznávame štyri prúdy, ktoré skúmajú vzájomnú
závislosť medzi kvalitou života a subjektívnou
pohodou:
Prvý prúd - autori tohto prúdu nepodporujú
a neprihliadajú na význam vzťahu medzi oboma
konštruktmi. Výskumy subjektívnej pohody sú
realizované oddelene a nezávisle od výskumov
kvality života (Schumacher, Klaibergová a Brähler, 2003).
Druhý prúd – predstavitelia tohto prúdu považujú kvalitu života za multidimenzionálny
konštrukt, ktorý integruje subjektívnu pohodu (The
WHOQOL – Group, 1994).
Tretí prúd - autori oba konštrukty používajú
alternatívne a stotožňujú kvalitu života so subjektívnou pohodou (Cummins a kol., 2003).
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mestnaných) alebo mierou nezamestnanosti (v %).
Nezamestnanosť, aj keď je chápaná ako prirodzený
fenomén a atribút slobodnej spoločnosti založenej
na trhovom hospodárstve a demokracii, zohráva v
súčasnosti hlavnú úlohu. Jej neustále rastúca
tendencia má negatívny dopad nielen na štát.
Negatívny účinok má aj na konkrétneho človeka,
ktorý prácu stratí ako aj na jeho rodinu (strata
finančných prostriedkov pre živobytie a obava z
upadnutia do chudoby, zdravotné problémy – stres,
depresie, neurózy, alkoholizmus, drogy, fajčenie,
problémy kardiovaskulárneho systému, samovraždy, upadá jeho sebavedomie, dôvera vo vlastné
schopnosti a klesá životná úroveň). Štát sa snaží
cez nástroje politiky trhu práce podporovať a
pomáhať občanom pri ich začleňovaní sa na
pracovné miesta a zabezpečovať právo občanov na
vhodné zamestnanie. Túto úlohu plní viacerými
formami, ako sú sprostredkovanie zamestnania,
podpora vytvárania nových pracovných príležitostí, prispôsobovanie profesijnej štruktúry zamestnancov a nezamestnaných požiadavkám na trhu
práce.
Zastávame názor, že nezamestnanosť prináša so
sebou dôsledky, ktoré negatívne vplývajú na
zdravie človeka a to po fyzickej či psychickej
stránke. Na základe údajov štatistiky je všeobecne
známym faktom, že nezamestnanosť neohrozuje
všetkých ľudí v rovnakej miere. V súvislosti z vyššie uvedeným faktom Matoušek (2005) a Buchtová
(2002) uvádzajú rizikové skupiny nezamestnaných:
mladiství, absolventi stredných a vysokých škôl,
ženy po materskej dovolenke, príslušníci rómskeho
etnika, uchádzači v preddôchodkovom veku,
uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou,
dlhodobo evidovaní a problémoví uchádzači o zamestnanie, pracovníci s nízkou kvalifikáciou, alebo
bez nej.

zistiť rozdiely vo frekvencii prežívania sledovaných emócií u zamestnaných a nezamestnaných respondentov,
zistiť rozdiely vo frekvencii prežívania sledovaných emócií u nezamestnaných respondentov v závislosti od dĺžky nezamestnanosti.
METODIKA
Do výskumu za zamestnaných (pedagogickí
a zdravotnícki pracovníci) sa zapojilo 60
respondentov a za nezamestnaných (krátkodobo
a dlhodobo nezamestnaní) 60 respondentov. Celkový počet bol 120 respondentov.Všetci respondenti zaradení do výskumu mali trvalý pobyt
v trenčianskom regióne. Priemerný vek respondentov bol 43 rokov. Návrh výskumnej činnosti,
ako aj celá jeho realizácia bola uskutočňovaná
v zmysle rešpektovania etických zásad podľa
Hendla (2004).
Na zistenie životnej spokojnosti a subjektívnej
pohody respondentov sme použili štandardizované
dotazníky „Dotazník životnej spokojnosti - DŽS“
(Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, Brähler, 2001)
a „Dotazník emocionálnej habituálnej subjektívnej
pohody – SEHP“ (Džuka, Dalberth, 2002).
Údaje získané prostredníctvom empirických
metód výskumu sme spracúvali a vyhodnocovali
prostredníctvom metód induktívnej štatistiky
(MannWhitneyho U test) a deskriptívnej štatistiky
(grafické znázornenie, mediánové vyjadrenia,
popisná štatistika). Pre spracovanie a vyhodnotenie výsledkov štatistických metód sme použili
počítačový program Microsoft Excel a štatistický
program R.
VÝSLEDKY
V oblasti vedy je teoretickým východiskom
výskumných projektov zameraných na sledovanie
a zisťovanie kvality života Centrum pre podporu
zdravia pri Univerzite v Toronte (Center of Helth
Promotion, Univerzity od Toronto), ktorá vymedzuje kvalitu života ako: „Kvalita života je stupeň,
v ktorom jedinec využíva dôležité možnosti svojho
života. Možnosti pritom vyplývajú z príležitostí a
obmedzení, ktoré každý človek vo svojom živote má
a tieto možnosti sú odrazom interakcie medzi ním
a prostredím“ (Hnilicová, 2005, str. 208). Vo
výskume sme sa zamerali na zistenie úrovne
životnej spokojnosti respondentov v závislosti od
rodu a dĺžky nezamestnanosti (u nezamestnaných).

CIEĽ
Hlavným cieľom nášho výskumu bolo zistiť a
porovnať subjektívnu pohodu a životnú spokojnosť
zamestnaných
a nezamestnaných
v trenčianskom regióne. Z tohto hlavného výskumného cieľa nám vyplynuli tieto úlohy:
zistiť diferencie v životnej spokojnosti respondentov v závislosti od rodu,
zistiť diferencie v životnej spokojnosti u nezamestnaných respondentov v závislosti od dĺžky
nezamestnanosti,
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Zároveň sme zisťovali frekvenciu prežívania
pozitívnych a negatívnych emócií respondentov.

chických problémov, pričom nezamestnaní udávajú menej problémov ako zamestnaní.
Na základe analýzy výsledkov výskumu (tab.1)
konštatujeme, že životná spokojnosť zamestnaných
(Me=250,5) je vyššia ako životná spokojnosť
nezamestnaných (Me=248). Na základe zrealizovania Mann Whitneyho U-testu sa diferencie
v životnej spokojnosti
medzi zamestnanými
a nezamestnanými ukázali ako štatisticky nevýznamné (p=0,6612). Dôvodom je najmä výskumom
zistená skutočnosť, že krátkodobo nezamestnaní
majú najvyššie skóre životnej spokojnosti
(Me=273) v porovnaní s učiteľmi (Me=267,5) a
zdravotníkmi (Me=238,5) za súbor zamestnaných,
čo značne ovplyvnilo náš výskum. Najnižšie skóre
životnej spokojnosti udávajú dlhodobo nezamestnaní (Me=218).

Diferencie v životnej spokojnosti zamestnaných
a nezamestnaných respondentov
Strata zamestnania, znamená v živote človeka
stav znepokojenia a narušenie určitej životnej
stability, či už v súvislosti pravidelného prísunu
finančných prostriedkov ako i stratou každodenných spoločenských kontaktov. Džuka (2001):
Buchtová (2000, 2002): Džuka, Brandstätter
(1995) v súvislosti s nezamestnanosťou uvádzajú,
že neexistuje signifikantný rozdiel v životnej spokojnosti medzi zamestnanými a nezamestnanými.
Konštatujú, že diferencie medzi zamestnanými a
nezamestnanými existujú iba v množstve psy-

Tabuľka 1 Významnosť rozdielov v životnej spokojnosti zamestnaných a nezamestnaných
MannOblasť životnej
Medián
Whitney
Významnosť
spokojnosti
zamestnaní
U-hodnota
Zdravie
1930,5
0,4920 sn
31,0
Financie
1781,5
0,9245 sn
18,5
Voľný čas
1682,0
0,5365 sn
29,0
Manželstvo a partnerstvo
1670,5
0,4964 sn
26,0
Vlastné deti
1889,0
0,6412 sn
35,0
2276,5
Vlastná osoba
0,0121 *
35,0
Sexualita
1918,5
0,5350 sn
25,0
Priatelia
1637,0
0,3929 sn
26,0
Bývanie
1890,5
0,6360 sn
28,0
Celková životná spokojnosť

1884,0

0,6612 sn

Legenda štatistickej významnosti:*** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
významnosť na hladine p<0,05.

250,5

Medián
nezamestnaní
29,0
19,0
33,0
31,5
35,0
23,5
26,0
30,0
26,5
248,0

štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická

Štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti p<0,05 v životnej spokojnosti medzi zamestnanými (Me=35) a nezamestnanými (Me=23,5)
sme zistili v oblasti vlastná osoba (tab. 1, obr. 1).

Výsledok sa ukázal ako štatisticky významný
(p=0,0121). Uvedenú skutočnosť si vysvetľujeme
najmä tým, že zamestnanie človeku dodáva sebaistotu a sebavedomie.

Obrázok 1 Rozdiely mediánových hodnôt životnej spokojnosti zamestnaných a nezamestnaných

Obrázok 2 Rozdiely mediánových hodnôt vo frekvencii
prežívaných emócií zamestnaných a nezamestnaných
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Naše výskumné zistenia v oblasti prežívania
emócií u zamestnaných a nezamestnaných prezentuje obrázok 2 a tabuľka 2.
Na základe vyhodnotenia dotazníka emocionálnej
habituálnej subjektívnej pohody (SEHP) sme zistili, že existujú diferencie vo frekvencii prežívaných
pozitívnych emócií medzi zamestnanými (Me=13)
a nezamestnanými (Me=11) ako aj v prežívaní
negatívnych emócií zamestnaných (Me=14)
a nezamestnaných (Me=15,5). Uvádzané diferencie
sa ukázali ako štatisticky nevýznamné (tab. 2).

Dané zistenie vyplýva zo skutočnosti, že za súbor
zamestnaných sme vybrali pedagogických
a zdravotníckych pracovníkov, čo sú veľmi
náročné povolania po psychickej i fyzickej stránke.
Podobne uvádza Zvariková, Račková (2006),
Krivohlavý (2002), že náročnosť povolania a psychické
vyčerpanie
s tým
spojené,
taktiež emocionálne náročné situácie, v súvislosti s
povolaním „učiteľ“, „sestra“ aktivizujú negatívne
emócie, čo značne zaťažuje psychiku a následne sa
prejavuje v ich osobnom živote.

Tabuľka 2 Významnosť rozdielov vo frekvencii prežívaných emócií zamestnaných a nezamestnaných
MannMedián
Medián
Emocionalita
WhitneyUVýznamnosť
zamestnaní
nezamestnaní
hodnota
1938
0,4674 sn
13
11,0
Pozitívne emócie
1557
0,2008 sn
14
15,5
Negatívne emócie
Legenda štatistickej významnosti:*** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
významnosť na hladine p<0,05.

štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická

že existujú diferencie v celkovej životnej spokojnosti v závislosti od rodu v prospech mužov.
Avšak podobne ako v celkovej životnej spokojnosti medzi zamestnanými a nezamestnanými
sme zistili, že neexistuje žiadna štatisticky významná diferencia v jednotlivých oblastiach spoločenského života v životnej spokojnosti medzi
ženami a mužmi (tab. 3).

Diferencie v životnej spokojnosti respondentov
v závislosti od rodu
V našom výskume sme sa ďalej venovali analýze
životnej spokojnosti respondentov v závislosti od
rodu. Argyle (1987, In: Džuka, 1996) uvádza, že
ženy sú viac sebakritické pri hodnotení svojej
životnej spokojnosti, pričom muži sú viac spokojní
so sebou a svojím životom. Z tabuľky 3 vypláva,

Tabuľka 3 Významnosť rozdielov v životnej spokojnosti v závislosti od rodu
Oblasť životnej
Mannspokojnosti
Whitney
Významnosť
U-hodnota
Zdravie
1431,5
0,0518 sn
Financie
1864,5
0,7363 sn
Voľný čas
1689,5
0,5629 sn
Manželstvo a partnerstvo
2077,0
0,1449 sn
Vlastné deti
1533,5
0,1613 sn
Vlastná osoba
1597,0
0,2857 sn
Sexualita
1577,0
0,2420 sn
Priatelia
1427,5
0,0505 sn
Bývanie
1627,5
0,3657 sn
Celková životná spokojnosť
1504,5
0,1215 sn

Medián
muži

Medián
ženy

32,5
17,5
34,0
22,5
35,0
35,0
29,0
29,5
29,0
261,0

26,5
20,5
29,5
32,0
34,5
28,5
24,5
26,0
26,0
244,0

Legenda štatistickej významnosti:*** štatistická významnosť na hladine p<0,001; ** štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická
významnosť na hladine p<0,05.

Aj napriek tomu, že diferencie v zisťovanej
životnej spokojnosti u respondentov (spolu za
zamestnaných aj nezamestnaných) v závislosti od
rodu boli štatisticky nevýznamné, v oblasti frekvencie prežívania emócií v závislosti od rodu sme
zistili značné diferencie (obr. 4 a tab. 4).

Signifikantný rozdiel (p=0,0070) sme zistili
u mužov (Me=13), ktorých frekvencia prežívania
pozitívnych emócií je štatisticky významne vyššia
ako u žien (Me=11, tab. 4).
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Obrázok 4 Rozdiely mediánových hodnôt vo frekvencii
prežívaných emócií v závislosti od rodu
Obrázok 3 Rozdiely mediánových hodnôt životnej
spokojnosti v závislosti od rodu
Tabuľka 4 Významnosť rozdielov vo frekvencii prežívaných emócií v závislosti od rodu
Emocionalita

Mann-Whitney
U- hodnota

Významnosť

Medián
Muži

Medián
Ženy

Pozitívne emócie
Negatívne emócie

1289
2185

0,0070 **
0,0425 *

13
13

11
16

Legenda štatistickej významnosti:*** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
významnosť na hladine p<0,05.

štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická

Naopak u žien (Me=16) sme zistili vyššiu frekvenciu prežívania negatívnych emócií v porovnaní
s mužmi (Me=13). Výsledok sa ukázal ako
štatisticky významný (p=0,0425; tab. 4). Podobne
uvádza Gurina a kol. 1960 (In: Džuka, 1996), že
pohlavie signifikantne ovplyvňuje intenzitu negatívneho afektu v prospech žien. Súhlasíme s daným
názorom nakoľko sa domnievame, že ženy zážitky
a pocity prežívajú emotívnejšie ako muži, ktorí
majú skôr sklon k racionálnemu a analytickému
vyhodnocovaniu problémov a emočných situácií.
Rozdiely v subjektívnej pohode nezamestnaných v závislosti od dĺžky nezamestnanosti
Dlhodobá nezamestnanosť negatívne vplýva na
psychické a fyzické zdravie človeka, na pokles
ašpiračnej úrovne, prehlbuje skúsenosť s vlastnou
neužitočnosťou, deštruuje pozitívne návyky k práci. Negatívne skúsenosti s hľadaním si zamestnania
môžu byť frustrujúcimi situáciami, ktoré otriasajú
sebavedomím nezamestnaného jedinca.
V tejto časti výskumu sme analyzovali získané
výsledky úrovne životnej spokojnosti v závislosti
od dĺžky nezamestnanosti. Nezamestnaných sme
rozdelili na dve skupiny – krátkodobo nezamestnaných (do jedného roka nezamestnanosti
vrátane) a dlhodobo nezamestnaných (nad jeden
rok nezamestnanosti).

Obrázok 5 Rozdiely mediánových hodnôt životnej
spokojnosti v závislosti od dĺžky nezamestnanosti

Štatisticky najvýznamnejšie diferencie v životnej
spokojnosti sme zistili medzi krátkodobo nezamestnanými a dlhodobo nezamestnanými (obr. 5
a tab. 5). Celková životná spokojnosť krátkodobo
nezamestnaných (Me=273) je štatisticky významne
vyššia ako celková životná spokojnosť u dlhodobo
nezamestnaných (Me=218). Výsledok sme zaznamenali ako štatisticky vysoko významný (p =
0,000) na hladine významnosti p<0,001. Dlhodobo
nezamestnaní respondenti životnú nepohodu
prežívali vo všetkých sledovaných oblastiach
spoločenského života v porovnaní s krátkodobo
nezamestnanými.
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Tabuľka 5 Významnosť rozdielov v životnej spokojnosti v závislosti od dĺžky nezamestnanosti
Oblasť životnej
spokojnosti u
nezamestnaných

MannWhitney
U-hodnota

Významnosť

Medián
Krátkodobo
nezamestnaní

Medián
Dlhodobo
nezamestnaní

Zdravie
Financie
Voľný čas
Manželstvo a partnerstvo
Vlastné deti
Vlastná osoba
Sexualita
Priatelia
Bývanie
Celková životná
spokojnosť

657,5
721,5
570,5
719,5
425,0
592,5
673,5
804,0
569,5

0,0021 **
0,0001 ***
0,0753 sn
0,0001***
0,7160 sn
0,0343 *
0,0009 ***
0,0000 ***
0,0777 sn

34,5
22,0
33,5
35,5
34,5
35,0
32,5
35,0
27,0

22,5
14,5
33,0
21,0
35,0
21,0
21,0
21,0
26,5

840,0

0,0000 ***

273,0

218,0

Legenda štatistickej významnosti:*** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
významnosť na hladine p<0,05.

Okrem celkovej životnej spokojnosti sme zistili
značné diferencie v nasledovných oblastiach spoločenského života (tab. 5). Krátkodobo nezamestnaní
(Me=34,5) sú spokojnejší so svojím zdravím
v porovnaní s dlhodobo nezamestnanými (Me =
22,5), čím potvrdzujeme štatisticky významné diferencie v uvedenej oblasti (p=0,0021). Domnievame sa, že dlhodobo nezamestnaní pravdepodobne častejšie pociťujú nedôveru v seba samého,
nadbytočnosť svojej osoby z dôvodu straty zamestnania ako aj oslabenia spoločenských kontaktov, čo negatívne vplýva na psychiku človeka
a následne zhoršuje zdravotný stav jedincov.
Ďalšie štatisticky vysoko významné diferencie na
hladine významnosti p<0,001 sme zaznamenali
v oblasti financie v prospech krátkodobo nezamestnaných (Me=22; p=0,0001) v porovnaní s dlhodobo nezamestnanými (Me=14,5), čo je pochopiteľné nakoľko so stratou zamestnania súvisí aj
strata pravidelného príjmu financií. Významnosť
rozdielov v prospech krátkodobo nezamestnaných
je prítomná aj v oblasti manželstvo a partnerstvo
(Me = 35,5; p = 0,0001), v oblasti sexualita (Me =
32,5; p = 0,0009) a v oblasti priatelia (Me = 35;

štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická

p = 0,000). Zastávame názor, že
dlhodobá
nezamestnanosť znamená v živote človeka určitý
stav znepokojenia a narušenie životnej stability, či
už v súvislosti pravidelného prísunu finančných
prostriedkov ako i straty každodenných spoločneských kontaktov. Nezamestnanosť prináša so sebou dôsledky, ktoré negatívne vplývajú na zdravie
človeka a to po fyzickej, či psychickej stránke, čo
sa následne prejavuje na celkovej životnej
spokojnosti jedinca. Uvádzajú to viaceré literárne
zdroje ako napríklad Džuka (2001), H. Seyle
(In:Valihorová, 2006), Poliach (2003), Franzkowiak, Stossel (In:Zigmund, 2000) a iní.
Obrázok 6 a tabuľka 6 prezentujú diferencie vo
frekvencii prežívaných emócií medzi krátkodobo
a dlhodobo nezamestnanými. Štatisticky významný
rozdiel (p=0,0203) sme zaznamenali vo frekvencii
prežívania pozitívnych emócií v prospech krátkodobo nezamestnaných (Me=12). Naopak dlhodobo
nezamestnaní častejšie prežívajú negatívne emócie
(Me=18) oproti krátkodobo nezamestnaným
(Me=12). Potvrdzujeme štatisticky vysoko významný rozdiel (p=0,0002).

Tabuľka 6 Významnosť rozdielov vo frekvencii prežívaných emócií v závislosti od dĺžky nezamestnanosti
Emocionalita

MannWhitney
U-hodnota

Významnosť

Medián
Krátkodobo
nezamestnaní

Medián
Dlhodobo
nezamestnaní

Pozitívne emócie

605,5

0,0203 *

12

11

Negatívne emócie

196,5

0,0002 ***

12

18

Legenda štatistickej významnosti:*** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
významnosť na hladine p<0,05.
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v spoločenskom živote a predovšetkým našim
vnímaním.
Štatisticky najvýznamnejšie diferencie v životnej
spokojnosti sme zistili medzi krátkodobo nezamestnanými a dlhodobo nezamestnanými respondentmi v prospech krátkodobo nezamestnaných.
Vo frekvencii prežívaných emócií sme zaznamenali štatisticky vysoko významné diferencie
v závislosti od rodu v prospech mužov. U mužov
sme zaznamenali vyššiu frekvenciu pozitívnych
emócií ako u žien. Naopak štatisticky vysoko
významný rozdiel sme zaznamenali u žien vo
frekvencii prežívania negatívnych emócií v porovnaní s mužmi.
Signifikantné diferencie vo frekvencii prežívaných emócií sme zaznamenali aj medzi krátkodobo
a dlhodobo nezamestnanými respondentmi v prospech krátkodobo nezamestnaných. Naopak dlhodobo nezamestnaní respondenti častejšie prežívajú
negatívne emócie oproti krátkodobo nezamestnaným respondentom.
V zmysle výsledkov výskumu konštatujeme, že
dlhodobá nezamestnanosť, ovplyvňuje životnú
spokojnosť ako aj frekvenciu prežívaných emócií.

Obrázok 6 Rozdiely mediánových hodnôt vo frekvencii
prežívaných emócií v závislosti od dĺžky nezamestnanosti

ZÁVER
Subjektívna pohoda a s ňou súvisiaca životná
spokojnosť má v živote človeka veľmi dôležité
a nezastupiteľné miesto. V súčasnom období je
táto problematika veľmi aktuálna a často diskutovaná. Životná spokojnosť sa vyvíja a neustále sa
aj mení. Niekedy stúpa, inokedy klesá. Tieto výkyvy sú spôsobené vývinovými zmenami, zmenami
v našom sociálnom prostredí, ale aj zmenami
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ANALÝZA ZAPOJENOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO ZÁUJMOVOREKREAČNEJ TELESNEJ VÝCHOVY Z POHĽADU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
ANALYSIS OF INVOLVEMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE INTERESTRECREATIONAL PHYSICAL EDUCATION FROM THE VIEWPOINT OF SELECTED
INDICATORS
NEVOLNÁ Tatiana
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
(2010), že záujmovo rekreačná telesná výchova
v rámci edukácie ponúka množstvo pohybových
prostriedkov, ktoré možno využívať nielen na
ušľachtilé trávenie voľného času, ale aj na podporu
a upevnenie zdravia, rozvíjanie kognitívnej oblasti
človeka a v neposlednom rade rozvíjanie spoločneskej oblasti a vzťahov človeka.
Podľa Libu (2000), Libu, Uherovej (2003) športovanie na rekreačnej úrovni je dôležitou súčasťou
životného štýlu, pretože stimuluje k duševnej a telesnej rovnováhe, vedie k sebadôvere, k sebaoceňovaniu a umožňuje výraznú sebarealizáciu.
V dnešnej uponáhľanej a ekonomicky náročnej dobe však pohyb ako dôležitá súčasť životného štýlu
čoraz viac absentuje. Mnohé výskumy realizované
v oblasti uplatňovania pohybových aktivít, správnej životosprávy a skúseností s návykovými látkami, či už u žiakov základných škôl, stredoškolákov
ako aj vysokoškolákov potvrdzujú, že súčasný stav
v skúmaných charakteristikách nie je uspokojivý
(Broďáni, Kamas, 2011: Adamčák, Nemec, 2011:
Pávková, 2008: Boržíková 2006: Chovanová
2005).
V súčasnosti v zmysle vedenia mladej populácie
k zdravému životnému štýlu sa kladie významný
dôraz na organizovanie záujmovo rekreačnej
telesnej výchovy v rámci základných a stredných
škôl. Rekreačnú TV definujeme ako súčasť telesnej
kultúry, ktorá má za úlohu rozvíjať tie formy
telesnej výchovy a športu, ktoré svojimi prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a ku
zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti (Michal,
Nevolná 2012). V rámci rekreačnej telesnej výchovy nie je dôležité pri cvičení dosahovať maximálny výkon, naopak dôležitý je pozitívny vplyv
pohybu na telesnú zdatnosť, zdravie, fyzickú i psychickú pohodu, taktiež relaxácia a znovunadobudnutie síl človeka. Realizuje sa prostredníctvom
chôdze, plávania, behania, korčuľovania, turistiky,
bicyklovania a mnohých iných pohybových čin-

Abstrakt
Jedným z dôležitých faktorov zdravého životného štýlu je
pohybová aktivita. Autorka príspevku sa zaoberá problematikou potreby pohybových aktivít ako primárneho prostriedku
k vytváraniu zdravého životného štýlu a poukazuje na možnosti využívania voľného času prostredníctvom zapojenia sa
do záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy v rámci základných
škôl, ktoré žiaci vybraných ZŠ majú možnosť navštevovať,
čím dotvárajú a obohacujú svoj aktuálny životný štýl. Zistené
výsledky poukazujú na diferencie v zapojenosti do záujmovorekreačnej TV v závislosti od bydliska (p=0,0289*) a vzdelanostnej úrovne rodičov (p=0,0000***). V zmysle výsledkov
výskumu uvádzame, že medzi zapojenosťou do záujmovorekreačnej TV a hodnotením životného štýlu respondentmi je
signifikantná závislosť na hladine významnosti p<0,001.
Kľúčové slová: Životný štýl. Záujmovo-rekreačná telesná
výchova. Pohybová aktivita. Žiaci základných škôl.
Abstract
One of the important factors of a healthy lifestyle is a physical
activity. The author of the contribution deals with the issue of
a physical activity as a primary means for the creation of
a healthy lifestyle. The author emphasizes the possibilities of
spending free time by means of participating in leisure and
recreational physical education in the frame of elementary
schools which the students of the elementary schools have
a possibility to attend thus forming and enriching their present
lifestyle. The results show differences in the participation in
the leisure time recreational PE relative to the place of living
(p=0.0289*) as well as educational level of their parents
(p=0.0000***). Based on the results we claim that there is a
significant dependency of the participation in the leisure time
recreational PE on the evaluation of the lifestyle of the
respondents at the level of significance <0.001.
Keywords: Lifestyle. Leisure time recreational physical
education. Physical activity. Elementary school pupils.

ÚVOD
Pohybová činnosť na rekreačnej úrovni je mimoriadne dôležitá pre zdravie človeka. Rekreačné
pohybové aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou
a náplňou voľného času, ich skladba a uplatňovanie jednotlivcom sú však určované a podmieňované ekonomickou úrovňou spoločnosti, školstvo
nevynímajúc. Podobne uvádza Majherová a kol.,
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ností, ktoré blahodárne pôsobia na organizmus
človeka. Rekreačná telesná výchova je vhodná pre
každého človeka bez ohľadu na jeho vek, či pohybovú výkonnosť. V tejto súvislosti sa do popredia dostávajú pohybové aktivity realizované vo
voľnej prírode. Pobyt a pohyb v prírode pozitívne
pôsobí na organizmus človeka a jeho zdravie
(Beťák, Fabianová, 2013, s. 232). Vplyv prírodného prostredia, aktívny pohyb v prírode, spojenie
pohybu s poznávaním a emocionalitou patrí na
popredné miesto v zmysle priaznivého vplyvu na
psychické a fyzické zdravie mládeže.
Súhlasíme s názorom autorov Michal (2003,
2010), Lipková (2007) ako aj iných autorov, že
mnoho ľudí si už uvedomilo súvislosť medzi pohybovou aktivitou na rekreačnej úrovni a zdravím
a práve z tohto dôvodu sa rozhodli využívať rekreačnú telesnú výchovu, aby nahradili absenciu pohybovej činnosti.
Ako sme už vyššie uviedli škola je jedným zo
subjektov, ktoré sa podieľajú na výchove žiakov
mimo vyučovania a to predovšetkým prostredníctvom nasmerovania mladej populácie k pozitívnemu využívaniu svojho voľného času.
Podľa Görnera (1998) výchova mimo vyučovania
má mimoriadne dôležitý význam v procese výchovy detí a mládeže. Záujmovo rekreačná a športová
telesná výchova v rámci výchovy mimo vyučovania môže mať lepšie výchovné možnosti a podmienky ako povinná školská TV a to z dôvodu
menšieho počtu účastníkov v danom procese výchovy ako aj rešpektovania pohybových preferencií daných žiakov, ktoré sa nedajú vždy akceptovať
v povinnej telesnej a športovej výchove. V zmysle
humanizácie a demokratizácie výchovy a vyučovania je nutné vytvárať vhodné podmienky pre možnosť športového vyžitia na základe záujmov
a preferencií žiakov základných škôl. Motivovať
žiakov k pozitívnemu vzťahu k akejkoľvek pohybovej aktivite môžu učitelia telesnej výchovy aj
prostredníctvom organizovania a realizovania záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy formou záujmových krúžkov na základe zistenia a poznania
pohybových preferencií žiakov.
CIEĽ
Cieľom výskumného sledovania bolo zistiť zapojenosť žiakov ZŠ do záujmovo-rekreačnej telesnej
výchovy na vybraných základných školách v Trnavskom kraji a analyzovať ju v závislosti od aktuálnej úrovne životného štýlu, bydliska, pohlavia
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respondentov a vzdelanostnej
respondentov.

úrovne

rodičov

SÚBOR A METODIKA
Výskum bol realizovaný u 14 a 15-ročnej populácie chlapcov a dievčat na 28 náhodne vybraných
základných školách v Trnavskom kraji v školskom
roku 2013/2014 v celkovom počte respondentov
(N=794). V zmysle gendrového rozdelenia bolo do
výskumu zapojených 396 (49,87%) dievčat a 398
(50,13%) chlapcov. Z celkového počtu respondentov bolo 398 (50,13%) respondentov z mesta a 396 (49,87%) respondentov z vidieka. V našom prípade bolo primárnym zdrojom získavania
informácií dotazníková metóda. Návratnosť dotazníkov bola 100% (osobná distribúcia dotazníkov).
Výsledky získané prostredníctvom empirických
metód výskumu sme spracúvali a vyhodnocovali
prostredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych
metód výskumu. Na spracovanie a vyhodnotenie
údajov sme použili základné metódy induktívnej
štatistiky (χ2 test nezávislosti) a deskriptívnej štatistiky (grafické znázornenie, percentuálne vyjadrenie, popisná štatistika). Pre lepšiu zrozumiteľnosť uvádzame, že premenná životný štýl bola
operacionalizovaná frekvenciou pohybových aktivít realizovaných v rámci týždňa (pohybový režim), pravidelnosťou stravovania (počet jedál v
rámci dňa a jeho pravidelnosť, konzumácia ovocia
a zeleniny), pitným režimom, dĺžkou spánku a rizikovými faktormi zdravého životného štýlu (fajčenie, alkohol). Jednotlivé položky boli bodované
a na základe sumarizácie bodov boli výsledky
zaradené do kategórií miery uplatňovania životného štýlu (veľmi dobrý, dobrý, priemerný, slabý /
zlý a veľmi slabý / zlý životný štýl).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
U výskumného súboru sme zisťovali aktuálnu
úroveň životného štýlu respondentov z pohľadu
vybraných determinantov zdravia a zapojenosť
respondentov do záujmovo-rekreačnej TV.
Za účelom prvotnej orientácie uvádzame, že za
výskumný súbor (N=794) žije veľmi dobrým životným štýlom (14,86%), dobrým životným štýlom žije (18,51%), priemerným životným štýlom
žije (43,95%), slabým/zlým životným štýlom žije
(6,42%) a veľmi slabým životným štýlom žije
(16,25%) respondentov.
Jedným zo základných predpokladov pre zapojenosť do záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy
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(ZRTV) v rámci ZŠ je záujem zo strany žiakov
a ich pozitívny vzťah k pohybu. Prostredníctvom
analýzy dotazníkov sme zistili že 295 (37,15%)
respondentov navštevuje záujmovo rekreačnú telesnú výchovu v porovnaní so 499 (62,85%) respondentmi, ktorí ZRTV nenavštevujú. Pre
komplexnosť údajov uvádzame, že všetky základné školy zaradené do nášho výskumu ponúkajú
žiakom záujmovo rekreačnú TV.
Súvislosť medzi aktuálnym životným štýlom respondentov a zapojenosťou do ZRTV prezentuje
obrázok 1. Na grafe sú viditeľné diferencie v životnom štýle respondentov v závislosti od zapojenosti do ZRTV, pričom p-hodnota χ2 testu
nezávislosti, nám hovorí, že existuje štatisticky
významný rozdiel na hladine významnosti
p<0,001*** medzi životným štýlom respondentov,
ktorí sú zapojení do ZRTV a životným štýlom
respondentov nezapojených do ZRTV. V tab.1
prezentujeme % zastúpenie zapojenosti do ZRTV
v súvislosti so zisťenou úrovňou životného štýlu
respondentov.

Legenda: A- zapojení do ZRTV (počet), N – nezapojení do ZRTV
(počet), *** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická významnosť
na hladine p<0,05.

Obrázok 1 Súvislosť
a zapojenosťou do ZRTV

medzi

ŽŠ

respondentov

Tabuľka 1 Súvislosť medzi ŽŠ respondentov a zapojenosťou do ZRTV v %
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
ZRTV zapojenosť

veľmi dobrý

dobrý

priemerný

slabý

veľmi slabý

celkový súčet

ANO

29,83%

25,42%

33,56%

NIE
Celkový súčet

6,01%

14,43%

50,10%

5,08%

6,10%

100%

7,21%

22,24%

100%

14,86%

18,51%

43,95%

6,42%

16,25%

100%

V zmysle podrobnejšej analýzy výsledkov dotazníka vzhľadom k premennej ZRTV, uvádzame aj
rozloženie respondentov, ktorí navštevujú resp. nenavštevujú ZRTV, vzhľadom k pohlaviu, bydlisku
a vzdelanostnej úrovne ich rodičov.
Súvislosť medzi ZRTV a bydliskom respondentov
Z obrázku 2 je zrejmé, že existujú diferencie
v zapojenosti do ZRTV medzi respondentmi z
mesta v komparácii s respondentmi z vidieka,
pričom p-hodnota chi-kvadrát testu nezávislosti pre
tieto dve premenné poukazuje na to, že je
štatisticky významná závislosť medzi miestom
bydliska a zapojenosťou do ZRTV na hladine
významnosti p<0,05*; obr. 2. Negatívnym zistením
je, že prevláda nezapojenosť respondentov do
ZRTV v pomere 59,09% respondentov z vidieka
v komparácii s 66,58% respondentmi z mesta.

Legenda: A – zapojení do ZRTV, B – nezapojení do ZRTV, V- vidiek,
M – mesto, *** štatistická významnosť na hladine p<0,001; **
štatistická významnosť na hladine p<0,01; * štatistická významnosť
na hladine p<0,05.

Obrázok 2 Súvislosť medzi ZRTV a bydliskom
respondentov
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Súvislosť medzi ZRTV a pohlavím respondentov
Ďalej ponúkame deskriptívne parametre rodových premenných v súvislosti so zapojenosťou do
ZRTV. Ako vidno z obrázku 3, prejavujú sa určité
rodové diferencie v zapojenosti do ZRTV v prospech dievčat. Významnosť rodových rozdielov
sme opäť testovali prostredníctvom chi-kvadrát
testu nezávislosti, ktorý sa preukázal ako štatisticky nevýznamný (p=0,2476; obr. 3). Neexistuje
štatisticky významná súvislosť medzi rodom a zapojenosťou respondentov do ZRTV.

ZRTV prezentuje obrázok 5. Zoradenie skupín
relatívneho výskytu hodnotenia svojho životného
štýlu respondentmi bolo rozdielne v závislosti
od zapojenosti verzus nezapojenosti do ZRTV.
V skupine zapojených respondentov do ZRTV bol
vyšší výskyt respondentov s pozitívnym hodnotením svojho životného štýlu (veľmi dobre, dobre).
Signifikanciu na hladine významnosti p<0,001***
dokazuje aj chi-kvadrát test nezávislosti medzi
zapojenosťou do ZRTV a hodnotením svojho
životného štýlu respondentmi (obr. 5).

Súvislosť medzi ZRTV a vzdelanostnou úrovňou
rodičov respondentov
Obrázok 4 prezentuje diferencie v zapojenosti respondentov do ZRTV v závislosti od dosiahnutého
vzdelania rodičov respondentov. U dosiahnutej
úrovne vzdelania (Z, U, S) je vyšší výskyt respondentov, ktorí nenavštevujú ZRTV, ale naopak vyšší
výskyt respondentov zapojených do ZRTV bol
zaznamenaný u rodičov s dosiahnutým vzdelaním
(V). Na základe štatistického testovania súvislostí
medzi skupinami respondentov s vybranými úrovňami vzdelania rodičov a zapojenosti do ZRTV
podľa chi-kvadrát testu nezávislosti možno konštatovať, že je štatisticky významná závislosť na
hladine významnosti p<0,001*** medzi zapojenosťou do ZRTV a vzdelanostnou úrovňou rodičov
respondentov (obr. 4).

Legenda: A – zapojení do ZRTV, B – nezapojení do ZRTV, ***
štatistická významnosť na hladine p<0,001;**
štatistická
významnosť na hladine p<0,01; * štatistická významnosť na hladine
p<0,05.

Súvislosť medzi ZRTV a hodnotením svojho
životného štýlu respondentmi
Existenciu vzťahu medzi pozitívnym hodnotením
životného štýlu respondentmi a zapojenosťou do

Obrázok 3 Súvislosť
respondentov

medzi

ZRTV

a pohlavím

Legenda: V - vysokoškolské, S – stredoškolské s maturitou, U stredoškolské bez maturity, Z – základné, *** štat. významnosť na
hladine p<0,001; ** - p<0,01; - p<0,05.

Legenda: 1 - veľmi zlý, 2 – zlý, 3 – priemerný, 4 – dobrý, 5 – veľmi
dobrý, *** štat. významnosť na hladine p<0,001; ** - p<0,01; * p<0,05.

Obrázok 4 Súvislosť medzi ZRTV a vzdelanostnou
úrovňou rodičov

Obrázok 5 Súvislosť medzi ZRTV a hodnotením
životného štýlu
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k pohybu a športu - recenzovaný zborník
vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ,
Technická Univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN
978-80-228-2570-2, s. 231-239.
BROĎÁNI, J. - KAMAS, T. 2011. Pohybové
aktivity u 9-10 ročných žiakov v regióne Spiš.
In: Ošetrovateľstvo – pohyb – zdravie. Zborník
vedeckých prác Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Fakulta zdravotníctva. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD 2011. ISBN
978-80-8075-487-7, s. 238-224.
BORŽÍKOVÁ, I. 2006. Diagnostika motorickej
docility v školskej telesnej výchove. Zborník
prác z vedecko-pedagogickej konferencie
učiteľov telesnej výchovy. Minerva 2006.
Prešov: MPC, 2006. ISBN 80-8045-426-4.
DOBRÝ, L. 2006. Úvod do problematiky vztahú
pohybových aktivit a zdraví. In: Tělesná
výchova a sport mládeže. 72., 2006,č.3. ISSN
1210-7689, s. 4 – 13.
GÖRNER, K. 1998. Turistické aktivity voľného
času – činitele pozitívneho formovania
mravných postojov. In: Vychovávateľ: Časopis
pedagógov, roč. 41, 1998, č. 3-4. ISBN 01396919, s. 18-19.
CHOVANOVÁ, E. 2005. Research on motorocity
of children of they on ger schoolage. In: Acta
Universitatis Matthiae Belii, Physical education
and sport, Vol. 6, No.6., UMB v Banskej
Bystrici, PF UMB. ISBN 80-8083-172-6.
LIPKOVÁ, J. 2007. Zdravie. In: Obsahová báza
v programe šport a zdravie. Labudová J. a kol.
Bratislava: ICM AGENCY 2007. ISBN 97880-89257-07-2, s. 126-128.
MAJHEROVÁ, M. - CHOVANOVÁ, E. 2010.
Záujmovo-rekreačná telesná výchova na
základných školách v Prešovskom kraji. In:
Pohyb a zdravie = Movement & health :
(zborník recenzovaných vedeckých príspevkov).
Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. ISBN
978-80-8113-034-2, s. 85-88.
MICHAL, J. - NEVOLNÁ, T. 2012. Physical
activity as an effective means to a healthy
lifestyle. In:Acta Universitatis Matthiae Belii,
Telesná výchova a šport, Vol. 4. No.1/2012.
Banská Bystrica: PF UMB, 2012. ISSN 13380974, s. 103-115.
MICHAL, J. 2010. Voľnočasové pohybové
aktivity a ich vplyv na zdravotný štýl žiakov
základných škôl. In:Pohyb a zdravie. Nitra :
PEEM. 2010, s. 97-108.

ZÁVER
V príspevku sa zaoberáme analýzou životného
štýlu žiakov základných škôl v Trnavskom kraji
a zapojenosťou do záujmovo-rekreačnej TV v závislosti od vybraných ukazovateľov. Pohybová
aktivita na rekreačnej úrovni vo vzťahu k životnému štýlu a zdraviu predstavuje určité súvislosti.
Vzťah medzi pohybovou aktivitou a zdravím na
základe svojich výskumov potvrdzuje Dobrý
(2006).
Vychádzajúc z výsledkov výskumu sme zistili, že
žiaci základných škôl, ktorí navštevujú záujmovo
rekreačnú telesnú výchovu pozitívnejšie hodnotenia svoj životný štýl v porovnaní so žiakmi, ktorí
nie sú zapojení do ZRTV. Uvedená skutočnosť
môže byť odzrkadlením ich kognitívnych znalostí
o základných faktoroch zdravého životného štýlu,
ktoré sú súčasťou edukácie na základných školách
vo vzdelávacej oblasti pohyb a zdravie. Dôležité je
zistenie, že vzdelanostná úroveň rodičov veľmi
významne ovplyvňuje zapojenosť žiakov základných škôl do záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy. V oboch prípadoch sme zaznamenali signifikantné závislosti medzi vybranými premennými
(zapojenosť do ZRTV a hodnotenie ŽŠ: zapojenosť do ZRTV a vzdelanostná úroveň rodičov
respondentov) na hladine významnosti p<0,001.
Štatisticky významné diferencie boli zaznamenané
v zapojenosti respondentov do záujmovo-rekreačnej TV v závislosti od bydliska (p=0,0289*)
na hladine významnosti p<0,05. Signifikantné
diferencie boli zaznamenané aj v oblasti zapojenosti do ZRTV v závislosti od úrovne životného
štýlu respon-dentov (p=0,0000***) na hladine
významnosti p<0,001.
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PRIESKUM RIZIKOVÝCH FAKTOROV
CHRONICKÝCH OCHORENÍ, NEFARMAKOLOGICKÁ INTERVENCIA U KLIENTOV
PORADNE ZDRAVIA V REGIÓNE LIPTOVA

2

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakultná nemocnica Trenčín

Vedecko-výskumné pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry
pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“ (ITMS kód 26210120019) financovaného
z operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 2
Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 1.1 Obnova a
budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.
Pracovisko vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou nemocnicou
Trenčín, kde bolo nainštalované priamo súvisiace
prístrojové vybavenie v majetku Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Celková výška
poskytnutého nenávratného finančného príspevku bola 3
053 569,36 €.
Cieľ projektu bola modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry vedy a výskumu v oblasti hyperbarickej oxygenoterapie.
Hyperbarická oxygenoterapia je unikátnou liečebnou
metódou s významnými klinickými výsledkami. Na Slovensku je zatiaľ táto metóda využívaná len na štyroch
súkromných pracoviskách, pričom je predpoklad, že sa
postupne rozšíri o ďalšie pracoviská. Nové postupy,
ktoré budú využívať, okrem súčasnej štandardnej liečby,
najmä prínos hyperbarickej oxygenoterapie, budú reprezentovať novú formu komplexnej lekárskej i ošetrovateľskej starostlivosti. Záverečným cieľom tvorby
týchto postupov bude ich implementácia do štandardnej
zdravotníckej starostlivosti v podmienkach Slovenskej
republiky. Vytvorenie postupu, ktorý by potvrdil
predpokladaný pozitívny vplyv včasnej aplikácie hyperbarického kyslíka na priebeh a prognózu zle hojacich sa
vredov dolných končatín, cievnej mozgovej príhody i
refraktérnych a komplikovaných foriem nešpecifických
zápalových ochorení čreva, znamená zvrat nielen v individuálnom osude pacienta, ale má významný ekonomický celospoločenský dopad v zmiernení finančných
následkov riešenia dlhodobej práceneschopnosti, resp.
prípadnej invalidity. Aplikácia takýchto postupov
nepochybne zlepší prognózu zdravotného stavu týchto
pacientov, zníži počet napr. amputácií dolných končatín
i chronicky neliečiteľných vredov. V neposlednom rade
aplikácia týchto postupov významne zníži nielen
súčasne vynakladané priame náklady (t.j. náklady
zdravotných poisťovní), ale aj náklady nepriame, t.j.
sociálne, či už vynakladané samotným pacientom a jeho
rodinou alebo samotnou spoločnosťou.
Súčasťou prístrojového vybavenia vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je
medicínska hyperbarická komora Haux STARMED

Ľ. Benková
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Liptovskom Mikuláši, Oddelenie podpory zdravia.
Východiská: Najväčšou verejnozdravotnou výzvou sú
chronické, neprenosné ochorenia. Rizikové faktory spôsobu života (nesprávna výživa, nedostatočná pohybová
aktivita, stres, drogy-tabakové výrobky a nadmerné
užívanie alkoholu) sú známe a preventabilné. Jednou zo
základných stratégií pre rozvoj verejného zdravia je
podpora a posilňovanie zdravia u zdravých občanov.
Cieľom príspevku je prezentovanie aktivít Poradne
zdravia v Liptovskom Mikuláši. Činnost Poradne zdravia je zameraná na individuálnu intervenciu, ktorá bola
koncentrovaná na zdravý spôsob života a podľa individuálnych potrieb klientov Poradne zdravia na špecifické rizikové faktory chronických ochorení. Súčasťou
individuálnej intervencie bolo vyhľadávanie rizikových
osôb s biologickými rizikovými faktormi.
Súbor a metódy: V príspevku sú vyhodnotené zvýšené
hodnoty vybratých parametrov u 2449 klientov Poradne
zdravia vybratých metódou náhodného výberu .
Výsledky: Boli zistené zvýšené hodnoty: aterogénneho
indexu (CHOL/HDL) - 32 % mužov a 20 % žien, aterogénneho indexu 2 (TG/HDL) - 47% mužov a u 30%
žien, sTK ≥140 u 42% mužov a 22% žien, diastolického tlaku krvi (nad 90 mmHg) - 30 % u mužov
a 17 % u žien, WHR u 47% mužov a 40% žien. Rizikovo nízke hodnoty HDL cholesterolu: u 68% mužov a
51% žien. V súbore klientov fajčili viac muži - 21% ako
ženy - 15%.
Záver: Činnosťami zameranými na podporu zdravia je
možné dosiahnuť pozitívnu modifikáciu rizikových
faktorov v prevencii chronických ochorení, ktoré majú
za následok 86 % zo všetkých úmrtí v Slovenskej
republike.
Kľúčové slová: Rizikové faktory. Hyperlipidemia. Obezita. Fajčenie. Hypertenzia. Chronické choroby. Skríning. Individálna intervencia.
NOVÉ VEDECKO-VÝSKUMNÉ PRACOVISKO
HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE
TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA
DUBČEKA V TRENČÍNE
J. Bielik1, O. Herman2,1, Z. Krajčovičová1, Z. Jakubíková1, M. Káčerík2, M. Kaščák1, V. Meluš1, K. Gerlichová1, M. Mišinová1, K. Jurdíková1, M. Černický1, M.
Šumaj2, L. Jordanovová2, J. Habánik1
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2200/2.2S ako aj diagnostické prístroje na stanovenie
porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu,
konfokálny endomikroskopický systém i nadštandardné
vedecko-výskumné laboratórium nachádzajúce sa
v priestoroch Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Vedeckovýskumná databáza a skúsenosti z projektu
môžu byť následne využité pri ďalších projektoch týkajúcich sa lekárskej, fyzioterapeutickej i ošetrovateľskej
starostlivosti zameraných aj na iné indikácie, napr.: pri
dekompresnej chorobe, crush syndróme, vzduchovej
embólii, intoxikácii plynmi (najmä CO), anaeróbnych
infekciách, či migréne.

KLINICKÝ VÝZNAM A VÝPOVEDNÁ
HODNOTA KARDIÁLNYCH MARKEROV
Z. Genšorová1, J. Netriová1,2, Z. Krajčovičová1,
V. Meluš1
1

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2
Nemocnica Svätého Michala, a.s., Bratislava
Informačná hodnota kardiálnych enzýmov (AST,
LDH, CK) vzhľadom k ich neskorému nástupu, nízkej
citlivosti a malej špecificite, je dnes nepostačujúca. Do
praxe začínajú prenikať hormóny (natriuretické peptidy
– BNP, proBNP, NT-proBNP) a proteíny (hsCRP,
Myoglobín, Troponíny). Skoré odhalenie zlyhávania
vedie ku včasnej a úspešnejšej liečbe.
Jedným z proteínov, ktorý si našiel uplatnenie v laboratórnej diagnostike ochorení srdca je srdcová forma
proteínu viažúceho mastné kyseliny (heart-type acid
binding protein, H-FABP).
H-FABP je proteín skladajúci sa zo 132 aminokyselín
s molekulovou hmotnosťou 15 kDa. Má tkanivovú špecificitu, najväčšia koncentrácia je v srdcovom svale
a pečeni. Hlavnou výhodou H-FABP je jeho rýchle
vyplavenie do krvného riečišťa, čo umožňuje včasnú
detekciu nekrózy, zatiaľ čo iné biomarkery nie sú ešte
v krvi detegovateľné. Elevačná vlna H-FABP pri akútnom infarkte myokardu je podobná s myoglobínom.
H-FABP je v periférnej krvi detegovaný oveľa skôr
(do 1 hod) ako troponín (do 4 hod), ktorý je štrukturálne
viazaný. V dôsledku malej veľkosti H-FABP prechádza
cez bariéru endotelových buniek, zatiaľ čo troponín
musí byť transportovaný cez lymfatickú drenáž podobne
ako CK-MB. Koncentračný gradient medzi myokardom
a krvou je pri H-FABP asi 4-krát vyšší ako pri myoglobíne. Myoglobín a H-FABP sú do krvného riečišťa
vyplavované súčasne, ale hodnota H-FABP prudko
stúpa a je oveľa vyššia (CmaxH-FABP 30x, Cmaxmyoglobín 15x). Plazmatická koncentrácia H-FABP
u zdravého jedinca je nízka, zvýšené hladiny nad stanovenú cutt off hodnotu 7 μg/l, môžu byť detegované už
30 minút od začatia akútnej príhody. Maximálna koncentrácia H-FABP bola nájdená po 4 hodinách pri
úspešnej reperfúzii a po 8 hodinách bez reperfúznej
liečby. Normalizácia hodnôt je pozorovaná počas 24 hodín, čo ho predurčuje ako marker na detekciu reinfarktov. Zvýšené sérové hladiny H-FABP boli zistené
u pacientov s hypertrofickou a dilatačnou kardiomyopatiou, so zlyhaním srdca, cievnou mozgovou príhodou,
obštrukčným spánkovým apnoe a pľúcnou embóliou.
Na stanovenie H-FABP sú v súčasnosti k dispozícii
kvalitatívne, semikvantitatívne a kvantitatívne testy na
imunochemickom princípe. Základom testu je reakcia
antigénu a protilátky.

Poďakovanie
Tento príspevok vyšiel s podporou projektu „Dobudovanie technickej
infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“
ITMS kód 26210120019 Operačného programu Výskum a vývoj.

VÝŽIVOVÉ HODNOTENIE OBEDOVÉHO MENU
- VEREJNÉ STRAVOVANIE VERZUS ŠKOLSKÉ
JEDÁLNE V TRENČIANSKOM KRAJI
Ľ. Bučková, M. Galková, M. Kuníková,D. Valková,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Trenčíne
V práci sme sa zamerali na hodnotenie obedového
menu v zariadeniach verejného stravovania a v zariadeniach školských jedálni základných a stredných škôl
v rámci Trenčianskeho kraja. Laboratórnej analýze bolo
podrobených 60 vzoriek zostavy jedál podávaných
počas obeda. Cieľom práce bolo zhodnotiť energetický
príjem, vyváženosť zastúpenia základných živín, ako je
to hlavne s príjmom tukov, aký je prísun a percento
plnenia vápnika a aké hodnoty sú hodnoty kuchynskej
soli v pokrmoch. Analýzou odobratých vzoriek sme
zistili v oboch typoch zariadení spoločného stravovania
prekročené odporúčané hodnoty bielkovín, zvýšený
obsah tukov (s výnimkou školského stravovania),
nenaplnenie odporúčanej dávky vápnika a významne
vysoké množstvo chloridu sodného. Kuchynská soľ
v nadmerných množstvách prijímaná prostredníctvom
obedového menu v školských zariadeniach upevňuje
nesprávne návyky, ktoré si deti prinášajú z „domácej
kuchyne“. Zistený nadmerný príjem soli hlavne
v detskom veku je to varovaním pred rastom incidencie
hypertenzie a je signálom pre rozvinutie iniciatívy na
znižovanie príjmu soli vo všetkých vekových skupinách
a na viacerých poliach pôsobenia.
Kľúčové slová: energetická hodnota, základné živiny,
odporúčané výživové dávky, chlorid sodný.

Kľúčové slová: H-FABP, infarkt myokardu
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PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
ZDRAVOTNÍKŮ A PACIENTŮ SE ZAMĚŘENÍM
NA NEKUŘÁCTVÍ V RÁMCI REALIZACE PROGRAMU WHO HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES A PROJEKTU
WHO EUROPEAN NETWORK OF SMOKE FREE
HOSPITALS V ČESKÉ REPUBLICE

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE Z POHĽADU
ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA
TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA
DUBČEKA V TRENČÍNE
K. Jurdíková, E. Červeňanová, M. Mišinová
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

L. Hamplová, P. Hulinský
Vysoká škola zdravotnická o.p.s., Praha

Východiská: Proces sociálnej komunikácie nastupuje
všade tam, kde sa stretne človek s človekom. V prítomnosti druhého človeka sa nemôžeme vyhnúť komunikácii. Nemožno nekomunikovať, pretože aj mlčanie
je komunikáciou. Poznatky o osobitostiach komunikácie
v profesii zdravotníckeho pracovníka na FZ TnUAD
v Trenčíne sú zahrnuté do učebných osnov predmetu
Komunikácia v ošetrovateľstve v študijnom programe
7.4.1 Ošetrovateľstvo, v predmete Komunikácia vo fyzioterapii v študijnom programe 7.4.7 Fyzioterapia
a v predmete Komunikácia v študijnom programe 7.4.3
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.
Cieľ: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistenie
významu komunikácie pre študentov FZ TnUAD v ich
každodennom bežnom živote a počas ich klinickej
praxe.
Metódy a charakteristika prieskumného súboru:
Prieskum sme realizovali dotazníkovou metódou u študentov 1. a 2. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v počte 59 (5 mužov
a 54 žien) vo veku od 19 do 44 rokov na Fakulte
zdravotníctva TnUAD. Priemerný vek respondentov bol
21,8 rokov. Výber respondentov bol zámerný. Dotazník
obsahoval 21 otázok z toho bolo 18 zatvorených a 3
kategorizačné (študijný program, pohlavie, vek).
Respondenti pri zisťovaní významu komunikácie vždy
mohli zakrúžkovať len jednu odpoveď z 5 stupňovej
škály (žiadny, minimálny, mierny, vysoký, maximálny),
alebo zakrúžkovať jednu z uvedených možností pri
zisťovaní najpoužívanejšieho komunikačného kanála.
Získané informácie sme vyhodnotili a provnali vo
frekvenčných tabuľkách v absolútnej a relatívnej početnosti ako aj graficky pomocou softvéru Microsoft
Office Excel.
Výsledky: U študentov FZ TnUAD sme zistili, že ako
v každennom bežnom živote, tak počas ošetrovateľskej
praxe najčastejšie používaným komunikačným kanálom
je mimika. Význam vedomostí získaných z predmetu
Komunikácia v ošetrovateľstve pre ich každodenný
život a pre ošetrovateľskú prax hodnotili 4. stupňom
z 5 stupňovej stupnice. Maximálny význam (5. stupeň)
určili študenti pre komunikáciu v ich každodennom
bežnom živote a tiež počas ošetrovateľskej praxe vo
vzťahu k zdravotníckym pracovníkom a k pacientom.
Záver: Uvedeným prieskumom zameraným na
význam komunikácie z pohľadu študentov FZ TnUAD

Edukace ke zdravému životnímu stylu musí probíhat
po celou dobu života jedince od jeho nejútlejšího dětství
až do stáří. Úlohou zdravotnických pracovníků na všech
úrovních je edukace populace v oblasti zdravého
životního stylu v rámci primární prevence a specifická
edukace pacientů v rámci sekundární a terciální prevence. Zdravotničtí pracovníci však kromě motivace
pacientů ke zdravému životnímu stylu musejí sami
svým chováním být příkladem svým pacientům. Projekty WHO Health Promoting Hospitals and Health
Services a European Network of Smoke Free Hospitals
realizované v České republice jsou příkladem komunitní
edukace a intervence zdravotnických pracovníků a pacientů nemocnic v oblasti zdravého životního stylu se
zaměřením na boj proti kouření.
Klíčová slova: Komunitní intervence. Nekuřácké
nemocnice. Nemocnice podporující zdraví. Podpora
zdraví na pracovišti. Výchova ke zdraví.
NĚKOLIK POZNÁMEK K PREVENCI
DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
D. Jirkovský, P. Šremer
Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Česká
republika
Autoři přinášejí přehled problematiky prevence dětských úrazů a základní preventivní opatření s nimi související. Příspěvek dále obsahuje výsledky studie o
praktické realizaci úrazové prevence v dětském věku
v primární a v komunitní péči. Na realizaci prevence
dětských úrazů a související okolnosti byli dotazováni
lékaři i sestry. Výsledky šetření nejsou uspokojivé, neboť jedna čtvrtina všech dotazovaných prevenci
dětských úrazů neprovádí vůbec. Obecně horší výsledky
byly zaznamenány u skupiny sester než u praktických
lékařů pro děti a dorost. V závěru příspěvku autoři
zmiňují opatření, která mohou ve své vlastní činnosti
realizovat tak, aby vytvořili lepší předpoklady pro
provádění úrazové prevence v dětském věku.
Klíčová slova: Úraz. Dětský úraz. Prevence. Sestra.
Primární péče. Komunitní péče.
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sme chceli získať spätné informácie od študentov
o hodnotení významu poznatkov z predmetu približujúcim komunikáciu a osobitosti komunikácie zdravotníckeho pracovníka pre ich každodenný bežný život
a hlavne počas ošetrovateľskej praxe vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom a k pacientom.
Kľúčové slová: Komunikácia.
Študenti.
zdravotníctva TnUAD. Klinická prax.

POCT – point of care testing je rýchle, jednoduché vykonávanie testov v blízkosti pacienta. Testy sa využívajú v takmer každom sektore zdravotníctva – operačné
sály, pohotovostné vozidlá, JIS, ale aj pre selfmonitoring pacienta. Naša práca sa zaoberá využitím POCT
pri stanovení infekčných a zápalových markerov.
CRP je v ambulancii prvého kontaktu vyšetrovaný
predovšetkým pri akútnych ochoreniach dolných dýchacích ciest, nasledujú ochorenia horných dýchacích ciest.
Významné miesto má však aj pri odhaľovaní bakteriálneho zápalu pľúc a pri črevných infekciách.
Spracovali sme výsledky CRP z klinickej praxe
v troch detských ambulanciách. Každá ambulancia
zahŕňa inú spádovú oblasť, čo sa prejavilo aj na vekovej
štruktúre sledovaných jedincov. Pacienti navštívili
svojho lekára z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Na
základe chorobných príznakov a anamnézy lekári
stanovili pracovnú diagnózu. Pre rozhodnutie, či majú
voliť antivirotiká alebo antibiotiká, stanovili pacientom
z kapilárnej krvi CRP. Salmonelová infekcia (CRP =
88mg/l) a kampylobaktériová infekcia (CRP =
108mg/l), pri ktorých bolo v ambulancii namerané
vysoké CRP v kapilárnej krvi, boli potvrdené
mikrobiologickými skúškami. U detí s teplotami,
riedkymi stolicami a negatívnym CRP boli potvrdené
rotavírusy.
Hodnoty CRP do 10mg/l sme považovali za negatívne, t.j. nejednalo sa o bakteriálnu infekciu
a antibiotiká v takom prípade nie sú nutné. Hladinám
v rozsahu 10 – 40mg/l treba venovať zvýšenú pozornosť
vzhľadom na vývoj ochorenia, resp. celkový stav
pacienta. Nasadenie liečby a následnú kontrolu si
vyžadujú hladiny nad 40mg/l. Pri hodnotách nad
80mg/l, zvlášť u malých detí s horúčkami a veľkou
stratou tekutín je treba zvážiť aj hospitalizačnú liečbu.

Fakulta

VÝSKYT DEPRESIE U SENIOROV ŽIJÚCICH
V DLHODOBEJ INŠTITUCIALIZOVANEJ
STAROSTLIVOSTI
O. Kabátová, A. Botíková, A. Uríčková
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce
Východiská: Depresia dnes patrí medzi 11 najčastejších chorôb. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa v roku 2020 depresia stane druhým najzávažnejším ochorením. Depresia v starobe predstavuje
veľmi významný, no taktiež nedocenený problém a to
nie len vo vzťahu k samotnému seniorovi, ale i k jeho
rodine či okoliu.
Ciele: Cieľom práce bolo zistiť výskyt depresie
u seniorov žijúcich v zariadeniach re seniorov.
Metodika: Výskum bol realizovaný na vzorke 84
respondentov žijúcich v zariadeniach pre seniorov. Ako
hlavná výskumná metóda bol zvolený dotazník Škála
depresie pre geriatrických pacientov (GDS).
Výsledky: Výskum preukázal výskyt depresie u viac
ako polovice respondentov, pričom 32,1% trpelo miernou a 28,6% manifestnou depresiou.
Záver: Depresia u seniorov žijúcich v zariadeniach pre
seniorov je závažný a aktuálny problém. Na základe
výsledkov tohto výskumu odporúčame aktívny
screening depresie pomocou škály GDS u rizikových
seniorov.

Kľúčové slová: POCT, zápalové markery, infekčné
markery, CRP, bakteriálna a vírusová infekcia
STATUS A VÝZNAM GERAGOGIKY
V AKTÍVNOM STARNUTÍ

Kľúčové slová: Staroba. Depresia. Ošetrovateľstvo.
Skríning.

P. Lauková
FiF UK Bratislava, Katedra andragogiky

ŠPECIFIKÁ VYUŽITIA POCT METODÍK
V KLINICKEJ PRAXI PREZENTOVANÉ
NA VYBRANÝCH KAZUISTIKÁCH

Štúdia sa venuje systémovému zaradeniu geragogiky
do vied o človeku a vied o výchove. Identifikuje jej
predmet skúmania, cieľovú skupinu a funkcie s akcentom na facilitáciu aktívneho zapojenia sa seniorov
do spoločnosti. Analyzuje postoj spoločností k starnutiu
a starým ľuďom v jednotlivých historických obdobiach.
Vyzdvihuje edukáciu ako významný prostriedok rozvoja osobnostných potenciálov seniorov a kvality
života v séniu.

S. Kruželová1, J. Netriová1,2, J. Hubčík3,
Z. Krajčovičová1, V. Meluš1
1

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2
Nemocnica Svätého Michala, a.s., Bratislava
3
PED. centrum, s.r.o., Námestovo
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Kľúčové slová: Edukácia. Senior. Geragogika. Aktívne
starnutie.

videlné stravovanie 5 x denne, zvýšenie spotreby ovocia
a zeleniny na 400 g/deň, dodržiavanie pitného režimu
aspoň 2 l/denne, pravidelná konzumácia mliečnych výrobkov, obmedzenie vyprážaných pokrmov, neprisáľanie jedál, zníženie konzumácie živočíšnych tukov a
uprednostnenie rastlinných tukov, ktoré spolu s pravidelnou pohybovou aktivitou napomáhajú udržiavať si
optimálnu hmotnosť. Pomerné zastúpenie živín sacharidy (S) / bielkoviny (B) / tuky (T) je : S 45% B 25-30%
a T 25-30% + zvýšený príjem vlákniny 50 g/deň. Za
nemedicínske postupy považujeme množstvo v populácii rozšírených diét: delená strava, diéta podľa krvných skupín, 90-dňová rozlišovacia diéta, „tukožrútska
polievka“, Hollywoodská diéta a pod. Medicínu dôkazov dnes okrem štandardnej redukčnej diéty získavajú aj
diétne režimy s nízkym obsahom tukov a cukrov
a vyšším obsahom bielkovín. Bezpečnú alternatívu
predstavujú proteínové diéty a na prevenciu spätného
nárastu hmotnosti je optimálna diéta s vyšším obsahom
bielkovín a nižším glykemickým indexom. Proteínové
diéty majú rovnaký pozitívny vplyv na zníženie rizika
kardiovaskulárnych komplikácií, zníženie hladín glykémie a hyperinzulinémie u diabetikov, poklesu hodnôt
krvného tlaku a zlepšenie lipidového profilu ako štandardná redukčná diéta. V čase keď vieme, že „málo pohybu a veľa jedla“ je možno viac dôsledok než príčina
obezity a hľadáme iné príčiny pandémie obezity
(genetika? kognície? enviromentálna chémia? prenatálne príčiny?) je intolerancia potravín jednou časťou
mozaiky a môžeme ju odporučiť pacientovi rezistentnému na konzervatívnu liečbu obezity.

SUBAKROMIÁLNY IMPINGEMENT SYNDRÓM
Z POHĽADU FYZIOTERAPIE
D. Letašiová, E. Žiaková, E. Musilová, J. Havlová
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií SZU Bratislava
Východiská: Subakromiálny impingement syndróm
patrí k najbežnejším príčinám bolestí a dysfunkcii plecového kĺbu u dospelých.
Ciele: Porovnať vplyv dvoch rôznych elektroliečebných terapií – interferenčných prúdov a ultrazvuku
v kombinácii s LTV u vybraných pacientov s ochorením
pleca – subakromiálnym impingement syndrómom.
Súbor a metódy: Súbor tvorilo 60 zámerne vybraných
pacientov oboch pohlaví. Pacienti boli rozdelení do
dvoch skupín na základe aplikácie rôznych elektroliečebných procedúr. Z výskumných metód sme použili
štandardizovaný dotazník DASH, meranie rozsahu pohybu v ramennom kĺbe podľa SFTR, meranie svalovej
sily pomocou dynamometra. Použili sme metódy kvantitatívnej analýzy, syntézy a komparácie pri spracovaní
a interpretácii výsledkov.
Výsledky: Porovnávanie svalovej sily nepoukazuje na
jednoznačné zlepšenie v 1. a 2. skupine u žien, pretože
pri svalovej sile PHK sa väčšie zlepšenie prejavilo v 2.
skupine (UZ), pri svalovej sile ĽHK nastalo väčšie v 1.
skupine (IF). Výsledky DASH poukazujú na väčší
pokles nespôsobilosti pleca v 2. skupine.
Záver: Fyzioterapia a fyzikálna terapia sú dôležitou
súčasťou komplexnej liečby pri impingement syndróme,
čo umožňuje obnovenie správnej funkcie pletenca HK
a návrat k predtým vykonávaným činnostiam.

OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA
V PODPOŘE ZDRAVÍ - VYUŽITÍ VE VÝUCE
STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ
D. Mastiliaková ¹, J. Kačorová ², J. Hosáková² ,
R. Adamczyk²

Kľúčové slová: Subakromiálny Impingement syndróm.
Fyzioterapia. Rozsah pohybu. Svalová sila. DASH.

¹

Fakulta zdravotníctva, Trenčianská univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SR
² Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik,
Slezská univerzita v Opavě, ČR

REDUKČNÉ DIÉTY A MEDICÍNA DÔKAZOV
I. Majerčák
I.Interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice, Centrum pre
liečbu obezity Košice
Liečba obezity spočíva v redukcii zvýšeného množstva zásobného tuku a nemenej podstatný dôraz sa
kladie na udržanie hmotnostného úbytku. Konzervatívna
liečba je postavená na štyroch základných pilieroch dietoterapia, fyzická aktivita, zmena životného štýlu
a farmakoterapia. Dietoterapia: V rámci konzervatívnej
liečby obezity sa za štandard považuje redukčná diéta,
ktorá dodržiava základné zásady správnej výživy : pra-
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Ošetřovatelská diagnostika představuje kompetenci schopnost kritického myšlení sester nezbytného pro
dosažení očekávaných výsledků při poskytování ošetřovatelské péče i v oblasti podpory zdraví. Rozvíjení
schopnosti myšlení na vysoké úrovni je jednou
z důležitých priorit ve výuce studentů ošetřovatelství.
Ošetřovatelská diagnostika je úzce spojená s ošetřovatelským posouzením a pro další fáze ošetřovatelského procesu vyžaduje vysokou míru přesnosti.
Taxonomie II. ošetřovatelských diagnóz NANDA-I je
příkladem jednoho z dostupných kategorizovaných
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zdrojů vědy v ošetřovatelství pro využití ve výuce
studentů i v ošetřovatelské praxi.

ZNÁME – NEZNÁME OŠETROVATEĽSTVO
V RÁMCI HYPERBARICKEJ
OXYGENOTERAPIE

Klíčová slova: Ošetřovatelská diagnostika. Kompetence
sester. Podpora zdraví. Ošetřovatelské diagnózy 20122014 NANDA-I, taxonomie II. Kritické myšlení sester.
Myšlenkový algoritmus.

Z. Opatovská
Fakultná nemocnica Trenčín, Fakulta zdravotníctva,
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ošetrovateľstvo v rámci hyperbarickej oxygenoterapie
„hyperbaric nursing“ je vo svete všeobecne uznávaným
odborom ošetrovateľstva, má svoju vednú základňu
a zastupujú ho významné asociácie ako napr. Baromedical Nurses Association, Europen Association for
nurses. Jeho postavenie na Slovensku sa však diametrálne odlišuje. Absentuje presná definícia názvu,
nie je vytvorená koncepcia, chýba výučbová a odborná
základňa, zastrešujúca asociácia alebo sekcia, nie sú
vymedzené jednotné kompetencie a štandardy. Sestry
pracujúce u nás v hyperbarických komorách svoje
vedomosti, skúsenosti a zručnosti získavajú väčšinou
samoštúdiom a zaškolením v niektorých hyperbarických
centrách v Čechách. Cieľom príspevku bolo aspoň
z časti priblížiť jedinečnosť ošetrovateľstva v rámci hyperbarickej oxygenoterapie a špecifiká ošetrovateľskej
starostlivosti o pacienta zaradeného do hyperbarickej
oxygenoterapie.

SESTRA LILIANE JUCHLI – MAJÁK
ŠVÝCARSKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ
K. Moravcová, J. Hlinovská
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha, ČR
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyslala své zástupce na mezinárodní ošetřovatelský kongres v Saint Gallen, kde měli možnost účastnit se mezinárodního jednání a poznat významné osobnosti švýcarského ošetřovatelství. K vlastnosti dobrých vůdců patří umění jednat
s lidmi, dokázat ostatní nadchnout pro změnu, ale zároveň mít dostatečnou informační základnu a schopnosti
pracovat s reálnými fakty. To vše a mnohem více náleží
k vlastnostem dobrých vůdců, kteří přispějí k rozvoji
ošetřovatelství u nás i ve světě. Pro příklad jmenujme
Florence Nightingale či švýcarského obchodníka Henriho Dunanta. Další významnou inspirativní osobností je
švýcarská řádová sestra Liliane Juchli, která patří mezi
tzv. charismatické vůdce, její hnací silou je energie
opravdovosti, důvěry, empatie, otevřenosti, poctivosti a
čestnosti. Její sebedůvěra spočívá v daru ,,vyšší moci“ a
schopnosti motivovat k následování svých cílů, sdílení
intenzivní vize tvořivého přístupu a způsobů řešení
současného transformujícího ošetřovatelství. Prezentuje
své vize v rozsáhlé publikační činnosti, která je příručkou pro sestry v klinické a ambulantní praxi. Zároveň se
věnuje vzdělávání a didaktice vyučovacího procesu odborných ošetřovatelských předmětů. Letos se Liliane
Juchli dožívá 80 let. Na kongresu jsme zažili projevy
ohromné úcty k této ženě – nekončící potlesk 2 000
delegátů nejen profesionálů, ale i studentů. Dle slov
Liliane Juchli je ošetřovatelství stále stejné, jen se
realizuje v jiné době a okolnostech vývoje společnosti,
základ ošetřovatelství je stále stejný – láska, úcta – péče
o všechny potřebné. Podrobnosti o Lilianě Juchli jsou
pro všechny zvídavé k dispozici na videokazetě v
informační databázi Vysoké školy zdravotnické, o. p. s.
v Praze 5, Duškova 7.

Kľúčové slová: Hyperbarická oxygenoterapia. Špecifiká
ošetrovateľstva.
Poďakovanie
Tento príspevok vyšiel s podporou projektu „Dobudovanie technickej
infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“
ITMS kód 26210120019 Operačného programu Výskum a vývoj.

MANAŽMENT BRONCHIÁLNEJ ASTMY
U DETSKÉHO PACIENTA
N. Poliaková1, S. Holá2, A. Litvínová1
1

Fakulta
zdravotníctva,
Trenčianska
univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2
Detská alergologická ambulancia, Trenčín
Východiská: Podľa dostupných údajov môže žiť vďaka účinným farmakám a snahe o uplatňovanie princípov kontroly nad astmou absolútna väčšina pacientov
plnohodnotný život bez zvláštnych obmedzení. Avšak
viac ako polovica z nich nespĺňa kritériá optimálnej
kontroly astmy, čo poukazuje najmä na rezervy
v oblasti vedomostí, zručností či postojov k ochoreniu.
Tieto nedostatky smerujú k nevyhnutnosti zefektívnenia
edukačnej činnosti sestry za účelom dosiahnuť a udržať
u astmatikov úplnú kontrolu ochorenia prostredníctvom
náležitého self-manažmentu.

Klíčová slova: Mezinárodní ošetřovatelský kongres.
Osobnosti švýcarského ošetřovatelství.
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Ciele: Cieľom bolo prezentovať obsahovú náplň domén edukácie self-manažmentu astmy v detskom veku
a ilustrovať efekt edukácie na prípadovej štúdii dieťaťa
s novo-diagnostikovanou astmou.
Metódy: Vypracovanie obsahových domén self-manažmentu detského astmatika bolo realizované na
základe literárnej metódy a sledovanie jeho efektu bolo
spracované prostredníctvom prípadovej štúdie.
Výskumná vzorka: Výber prípadu bol orientovaný na
novodiagnostikovanú astmu v detskom veku s cieľom
využitia kompletného návrhu edukačného procesu.
Vzorkou sa stali rodičia 5-ročného chlapca v období od
oznámenia diagnózy, cez absolvovanie jednotlivých
edukačných jednotiek až po overenie ich adherencie
k účelnému self-manažmentu astmy dieťaťa.
Výsledky: Analýza a interpretácia údajov potvrdzuje
významný prínos vytvorených domén self-manažmentu
astmy v detskom veku. Ich využitím ponúka navrhnutý
edukačný proces kľúčové poznatky pre adekvátnu
iniciálnu či kontinuálnu edukáciu rodiny detského astmatika, avšak ako poukazuje opis prípadu s nevyhnutnosťou kladenia dôrazu na afektívnu oblasť edukačných intervencií.
Záver: Prezentovaná štúdia prípadu dokazuje, že
návrh edukačného procesu obsahuje rozhodujúce jednotky vzdelávania pri bronchiálnej astme u detí a môže
byť prospešný v rámci každodennej edukačnej činnosti
sestry s vyústením do efektívneho uplatňovania princípov self-manažmentu detského astmatika.

Cieľ: V súbore pacientov z Trenčianskeho kraja evidovaných v EPIS (epidemiologický informačný systém)
zistiť podiel chorých na enterokolitídu spôsobenú Cl.
difficile (CDI), podiel nozokomiálnych foriem a ich
distribúciu podľa oddelení. Navrhnúť adekvátne protiepidemické opatrenia na základe literárnej rešerše odborných publikácií.
Materiál a metódy: Súbor tvorili pacienti z Trenčianskeho kraja, hlásení do programu EPIS diagnózou
A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená C. difficille. Analýza bola vykonaná pomocou štatistických funkcií programu EPIS a programu MS Excel. Literárna rešerš
bola vykonaná z odporúčaní odborných profesijných
organizácií a inštitúcií uverejnených na webovej stráne.
Výsledky: V rokoch 2008-2012 bolo v EPIS zaevidovaných 220 CDI, z toho 176 (80%) je nozokomiálnych
(N-CDI). Tie tvoria 12,9% zo všetkých zaevidovaných
nozokomiálnych nákaz na území kraja. Distribúcia NCDI bola nasledovná: interné oddelenia 35%, geriatrické oddelenia 23%, ortopedické oddelenia 13%, chirurgické oddelenia 9%, ostatné 30%.
V literatúre sa za najdôležitejšie opatrenia v prevencii
nozokomiálneho šírenia CDI považujú: izolácia pacienta, umývanie rúk personálu mydlom pod tečúcou teplou
vodou a používanie rukavíc, dodržiavanie bariérovej
ošetrovateľskej techniky, individualizácia zdravotníckych pomôcok a ich dezinfekcia sporocídnymi dezinfekčnými prostriedkami, správna a účinná dezinfekcia
prostredia pacienta, revízia ATB liečby. Na zabránenie
prenosu C.difficile sa odporúča sa používať metódou
„care bundle“.
Záver: Nozokomiálne CDI sú pre vysokú morbiditu
a mortalitu nielen významným medicínskym, ekonomickým ale aj celospoločenským problémom. Dobrá znalosť protiepidemických opatrení je jedným z predpokladov riešenia problému.

Kľúčové slová: Bronchiálna astma v detskom veku.
Edukačná činnosť sestry. Domény self-manažmentu
astmy. Návrh edukačného procesu. Prípadová štúdia.
PROBLEMATIKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE
V GERIATRICKOM OŠETROVATEĽSTVE

Klúčové slová: C.difficille, klostrídiová enterokolitída,
ošetrovateľstvo, geriatria

M. Štefkovičová 1,2, S. Litvová 1, I. Matišáková 2,
T. Drobná 3
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne
2
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita
Alexandra. Dubčeka v Trenčíne
3
Fakultná nemocnica Trenčín

FAKTORY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU V ETIOLÓGII KARCINÓMU KRČKA MATERNICE
VO VYBRANEJ POPULAČNEJ SKUPINE
M. Tirpáková

Úvod: Clostridium difficille patrí k najzávažnejším
nemocničným patogénom. Bežne sa vyskytuje v črevnom trakte. Vo forme spóry je vysoko rezistentná
a dlhodobo perzistovať v prostredí nemocnice. Toxín
produkujúce kmene vyvolávajú hnačky, vrátane ťažkých foriem enterokolitídy. Ochorenia sa často objavuje
po podávaní antibiotík, významné je nozokomiálne šírenie. Chorý vylučuje stolicou baktériu do prostredia,
kontaminuje svoje okolie a následne sú baktérie rukami
prenášané na ďalších pacientov.

Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
Východiská: Karcinóm krčka maternice je častým onkologickým ochorením v ženskej populácii vo veku 15 44 rokov. Vzorku tvorilo 240 respondentiek, z toho 120
prípadov žien s histopatologickým nálezom a 120 zdravých žien v kontrolnej skupine. Na identifikáciu a kvantifikáciu sa použili primárne somatické, funkčné, psycho-sociálne, socio-ekonomické parametre a histopato-
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logické nálezy zo zdravotnej dokumentácie respondentiek.
Ciele: Na základe získaných údajov z anonymných
dotazníkov a zdravotnej dokumentácie analyzovať jednotlivé parametre v skupine chorých a zdravých respondentiek a porovnať rozdiely.
Súbor a metódy: Získané údaje sa štatisticky spracovali v programe Excel a SPSS-14, štatistická významnosť parametrov medzi rizikovou skupinou chorých
žien a kontrolnou skupinou sa testovala chí-kvadrát
a Fisherovým exaktným testom.
Výsledky: Z analyzovaných výsledkov výskumu vyplýva, že negatívne riziko vzniku rakoviny krčka maternice ovplyvňuje aj spôsob stravovania, konzumácia
alkoholu a fajčenie.
Záver: Prioritou je stabilizovať vzťah k upevneniu
postojov v populácii k vlastnému zdraviu v rovine intervencie podpory zdravia. V budúcnosti v podobnej štúdii
bude potrebné doplnenie sledovaných rizikových parametrov a bližšia špecifikácia už známych rizikových
faktorov.

Záver: Výsledky dokumentujú výskyt vybraných rizikových faktorov životného štýlu, ktoré sa podieľajú na
vývoj karcinómu prsníka a to hlavne v populácii žien
medzi 41 a 60 rokom života. Najlepšou prevenciou by
mala zmena životného štýlu, ako je zníženie konzumácie alkoholu, schopnosť vyrovnávať sa so stresovými
situáciami, zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny.
Kľúčové slová: Fajčenie. Karcinóm prsníka. Rizikové
faktory.
RODIČOVSKÉ PRIORITY V KOMUNIKACI
S LÉKAŘEM
Š. Tomová1, H. Nikodemová1, M. Charyparová2
1
2

Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Katedra pedagogiky FF UK, Praha

Východiskem pro zjišťování rodičovských priorit
v komunikaci s lékařem bylo obecné pojetí komunikace
v oblasti lékařské péče. Jednou ze součástí hodnocení
kvality zdravotní péče je úroveň komunikace v interakci
lékař pacient/klient. Základními předpoklady pro dosazení kvalitní a profesionální komunikace jsou verbální
dovednosti lékaře, například jasnost zřetelnost, srozumitelnost, výstižnost, uplatnění aktivního naslouchání
a empatické projevy ve vzájemném rozhovoru. Cílem
našeho šetření bylo zjistit, jaké prvky jsou pro rodiče
dětí s dg. Rettova syndromu v komunikaci s lékařem
prioritní. Soubor tvořilo 72 rodičů a blízkých příbuzných, kteří mají vztah k dítěti s touto diagnózou. K dosažení stanoveného cíle, bylo využito dotazníkového
šetření. Výsledky analýzy odpovědí specifického souboru respondentů potvrzují výraznou prioritu požadavku
na empatii lékaře vůči pacientovi/klientovi, schopnost
naslouchání a srozumitelného vysvětlování. Je patrné,
že nejen zvládnutí verbálních dovedností, ale i neverbální stránka vzájemné interakce mezi lékařem a pacientem jsou stále výchozími dovednostmi z pohledu laika.
Tyto aspekty by měly být nedílnou součástí pregraduální přípravy lékařů.

Kľúčové slová: Karcinóm krčka maternice. Rizikové
faktory. Kvalita života. Fajčenie. Alkohol.
RIZIKÁ V ETIOLÓGII NÁDOROV PRSNÍKA
M. Tirpáková
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice
Východiská: V ženskej populácii sú nádory prsníka
najčastejším zhubným nádorom. V celkovej incidencii
onkologických ochorení u žien je v 15 až 30 % podiele.
Výskumu sa zúčastnilo 80 respondentiek. Jednu skupinu
tvorilo 40 žien s potvrdeným karcinómom prsníka
a druhú skupinu tvorilo 40 žien bez karcinómu prsníka,
ktoré predstavovali kontrolnú skupinu.
Ciele: Úlohou výskumu bolo premeniť teoretické
poznatky do klinickej praxe a vyhodnotiť rizikové
faktory, ktoré vplývajú na incidenciu onkologického
ochorenia prsníka v populácii slovenských žien, so zameraním na preventabilné negenetické etiologické
faktory.
Súbor a metódy: Použitá metodika výskumu „prípad kontrola“ sa zhoduje so zberom údajov IARC. Odpovede sa štatisticky vyhodnotili, pričom sa použili opisné
vyhodnotenia formou tabuliek a grafov, a analytické
vyhodnotenie pomocou chí kvadrátového testu a stupňa
významnosti. Jednotlivé rizikové faktory vzájomne
porovnávali u oboch sledovaných skupín.
Výsledky: Pri analýze údajov bola štatistická významnosť pri stravovacích návykoch, konkrétne konzumácii
ovocia a zeleniny a príležitostnej konzumácii alkoholu.

Klíčová slova: Aktivní naslouchání. Empatie. Komunikace. Odbornost. Rodič. Srozumitelnost.
VPLYV ZDRAVOTNÉHO UVEDOMENIA NA
KONZUMÁCIU POTRAVÍN
P. Vadovičová 1,2, R. Ochaba 1,3, A. Račková 1,
P. Kadličeková 1, O. Herdová 1
1

Úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej Republike
v Bratislave
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta
verejného zdravotníctva

skej republiky s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach a spôsoboch prevencie chorôb s dôrazom na
motiváciu k zmene rizikového správania pri konzumácii
potravín.

Východiská: Dotazníkový prieskum Zdravotné
uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR v roku 2013
realizoval ÚVZ SR a RÚVZ v SR. Sledovanie zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov SR bolo
zamerané na najzávažnejšie rizikové faktory a ich
výskyt v populácii.
Cieľ: Cieľom prieskumu bolo okrem iného aj zistiť
vplyv zdravotného uvedomenia na konzumáciu potravín
u občanov Slovenskej republiky v roku 2013.
Súbor a Metódy: Prieskum sa realizoval dotazníkovou
metódou na celom území Slovenskej republiky.
Výskumnú vzorku tvorilo 3679 respondentov (1840
mužov a 1839 žien) vo veku od 15 do 95 rokov. Výber
respondentov podľa pohlavia a miesta bydliska
(mesto/vidiek), taktiež počet respondentov pre príslušnú
oblasť k RÚVZ v SR bol presne daný a rozdelený na 3
vekové kategórie: od 15 – 24 rokov, od 25 – 64 rokov
a nad 65 rokov. Výsledky boli štatisticky spracované
pomocou štatistického programu Epi Data 3.1. a SPPS
14 pre Windows.
Výsledky: U sledovanej vzorky sa zistilo, že viac žien
ako mužov konzumuje každý deň/obdeň surovú zeleninu, ženy uprednostňujú viac ako muži konzumáciu
kofeínových nápojov (kola, káva), so stúpajúcim vekom
sa u respondentov znižuje konzumácia mlieka každý
deň/obdeň, s pribúdajúcim vekom konzumácia údením
1 až 2-krát mesačne klesá. So stúpajúcim vekom sa
u respondentov zvyšuje dodržiavanie diétneho režimu
z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia.
Záver: Uvedený prieskum zdravotného uvedomenia
obyvateľov v Slovenskej republike priniesol význam
k pokračovaniu zdravotnej výchove obyvateľov Sloven-

Kľúčové slová: Zdravotné uvedomenie. Prevencia.
Zdravý životný štýl.
PŘÍNOS „MENTORINGU“ Z POHLEDU SESTER
M. Zakopčanová1, K. Gerlichová2,
1

Nemocnice Znojmo p. o., Znojmo, ČR
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SR
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Východiska: Objektem zkoumání v naší práci byla role
sestry mentorky a její vliv na kvalitu praktické výuky
v ošetřovatelství.
Soubor a metody: V souboru 200 respondentů (100
sester Nemocnice Znojmo a 100 sester FN Trenčín)
jsme pomocí dotazníku vlastní konstrukce zjišťovali
jejich názor na roli mentorky.
Výsledky: Zjistili jsme, že sestra mentorka je přínosem
pro praktickou výuku studentů, nemusí mít kurz pro
mentorky, pokud je odborníkem ve svém oboru. Podle
zjištění by sestra mentorka měla být reálným vzorem
ve všech oblastech, měla by mít pedagogické zkušenosti.
Závěr: Sestra mentorka je velmi důležitá pro praktickou výuku a existuje mnoho aspektů, kterými může
ovlivnit kvalitu této výuky.
Klíčová slova: Role sestry. Sestra mentorka. Student.
Kvalita praktické výuky. Zručnosti.
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POKYNY PRE AUTOROV
Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych
i nelekárskych odborov. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadové referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou
relevantnosťou.
Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých
recenzentov. Identita recenzentov môže byť utajená. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného
príspevku pred recenzentmi, redakčnou radou a vydavateľom. Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť nepublikovaného rukopisu. Za vedeckú
a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.
Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za jazykovú korektúru
(jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom,
s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným
recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.
Príspevky musia spĺňať základné etické princípy kladené na výskum na ľudskom subjekte. V rukopise je nutné uviesť, že štúdia, ktorej je príspevok súčasťou,
bola schválená etickou komisiou (uviesť názov etickej komisie). Ďalej je potrebné uviesť, že účasť respondentov na štúdii bola dobrovoľná a údaje boli spracované
dôverne. Autor má povinnosť uviesť prípadné zdroje financovania a vyjadriť sa k potenciálnemu konfliktu záujmov. Práca musí obsahovať prehlásenie, že nebola
a v prípade akceptácie, nebude zaradená na publikovanie do iného časopisu, ktoré musí byť podpísané všetkými autormi na znak ich súhlasu s obsahom rukopisu.
Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce.
Formálna stránka rukopisu –
rozsah rukopisu je obmedzený na 12 normostrán (21 600 znakov aj s medzerami).
Odporúčané nastavenie pre MS Word - abstrakt: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,0, všetky okraje nastavené na 2,5 cm, zarovnanie
doľava, nedeliť slová.
Odporúčané nastavenie pre MS Word – vlastný text: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje nastavené na 2,5 cm, zarovnanie
doľava, nedeliť slová.
V texte nepoužívať tučné písmo (bold) a kurzívu (okrem citátov). Tučné písmo používať iba na označenie názvu príspevku a jeho jednotlivých častí, názvy
tabuliek a obrázkov.
Tabuľky, obrázky a grafy musia byť umiestnené na príslušnom mieste v článku (autor ich neposiela samostatne). Tabuľky, grafy a obrázky musia byť označené
číslom a názvom a musí byť na ne uvedený odkaz v texte. Veľkosť písma v tabuľke a v grafe je stanovená 10pt.
Titulná strana rukopisu by mala obsahovať nasledujúce údaje: názov v slovenskom, resp. českom a anglickom jazyku, meno a priezvisko autorov (uvádzať
v plnom znení aj s titulmi), oficiálny úplný názov pracoviska aj s korešpondenčnou adresou každého autora, kontaktné údaje prvého autora, resp. autora
určeného pre korešpondenciu.
Štruktúra abstraktu je nasledovná:
Východiská
Ciele
Súbor a metódy/metodika
Výsledky
Záver
Práca teoretického charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:
názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do 250 slov),
maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, vlastný text, (vrátane vymedzenia cieľov štúdie, príp. formulovanie
sledovaných problémov), metodiku (spôsob výberu literárnych zdrojov, spôsob analýzy), výsledky (prezentácia vlastných výsledkov analýzy), záver a zoznam
bibliografických odkazov.
Práca výskumného charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:
názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do 250 slov),
maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, cieľ, súbor, metodiku, výsledky, diskusiu, záver a zoznam
bibliografických odkazov.
Citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v Zozname bibliografických odkazov a naopak. V texte sa uprednostňuje
citovanie podľa metódy prvého údaja a dátumu (vrátane uvedenia čísla strany, resp. strán), citovaná literatúra je v zozname bibliografických odkazov zoradená
v abecednom poradí. Uvádzajú sa všetci autori, pri väčšom počte autorov ako 3 sa uvádza za menom tretieho autora skratka „et al.“.
Príklady citácie:
Monografické publikácie/knihy:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania. Počet strán. ISBN.
Kapitoly v monografiách/ knihách:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Priezvisko, M. editorov. Názov monografie. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN, rozsah strán (strana
od - do).
Článok v seriálovej publikácii:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník (číslo zväzku), číslo, rozsah strán.
Príspevok v zborníku:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka [druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, ISBN, rozsah strán (strana od – do).
Články v elektronických časopisoch a iné príspevky:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Legislatívne dokumenty:
Označenie a číslo legislatívneho dokumentu/rok publikovania a skratka úradného dokumentu. Názov. Poznámky.
Rukopis je možné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zdravotnicke.listy@tnuni.sk
Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú
právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú na sebe nezávislé a
zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces.
Adresa redakcie:
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 01 Trenčín
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