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Editoriál 
 

 

Sestra 
 

 

„Sestra“ – povolanie veľmi vznešené, ale aj veľmi náročné na psychické a fyzické vlastnosti.  

Sestra je pre pacienta ošetrovateľkou, komunikátorkou, učiteľkou, poradkyňou, advokátkou.... Často je 

tá jediná, ktorá je pri ňom vo chvíľach radosti, ale aj vo chvíľach utrpenia. Každý deň vidí bolesť, utrpenie, 

žiaľ, boj o život, smrť, ale tiež prežíva radosť z narodenia nového života, z navrátenia zdravia, z výhry  

nad zákernou chorobou.  

Sestra si zaslúži vysoké spoločenské ocenenie, dôstojnosť a úctu. To platilo v minulosti a platí to aj dnes. 

Dnešná doba, ale prináša na sestru omnoho väčšie nároky nielen osobnostné, ale aj odborné. Hľadá nové 

poznatky, odhaľuje neznáme a naopak uplatňuje výsledky výskumu v praxi, čo vedie k významnému 

zvyšovaniu odbornosti, skvalitňovaniu ošetrovateľskej praxe a k rozvoju Ošetrovateľstva. 

Viem, že by mnohí so mnou nesúhlasili a povedali by, že podmienky na výkon práce, a vôbec rozvoja 

odboru sú náročné, že sestry nie sú docenené ani spoločnosťou, ani samotným pacientom. Áno, možno je 

to tak. Ale je potrebné povedať, že v mnohých situáciách je práve sestra tá jediná, ktorá dodáva pacientovi 

silu a chuť bojovať aj v ťažkých chvíľach. Práve preto je nutné, aby si sestry napriek náročným podmienkam 

v zdravotníctve, našli každý deň čas povedať pacientovi milé slovo, usmiať sa na neho, pohladiť mu ruku.... 

Tu stojí veľká úloha pred nami, vzdelávateľmi v nelekárskych odboroch. Je dôležité študentom 

odovzdávať nielen teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ale aj budovať a rozvíjať u nich ľudskosť, 

empatiu a vzťah k človeku.  

Pevne verím, že predkladané vedecké články Zdravotníckych listov sú tie, ktoré budú prínosom  

pre rozvoj vzdelávania študentov v nelekárskych odboroch. 

 

 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 
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KVALITA ŽIVOTA U PACIENTA S DIAGNÓZOU BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA 

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER 

 

KUDELKOVÁ Miroslava1, ŠIMOVCOVÁ Darina2 
  

1 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
2 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 

 
ABSTRAKT 
Východiská: Príspevok je zameraný na ochorenie bipolárna 

afektívna porucha, prežívanie kvality života u mužov a u žien 

postihnutých bipolárnou afektívnou poruchou v každodennom 

živote. 

Cieľ: Cieľom príspevku bolo prezentovať výskyt problémov 

u mužov a u žien s diagnózou bipolárna afektívna porucha  

vo fyzickej, psychickej a sociálnej oblasti. 

Súbor a metódy: Výskumnú vzorku tvorili zámerne vybraní 

psychiatrickí pacienti s diagnózou bipolárna afektívna porucha. 

Relevantné údaje sme získali prostredníctvom štandardizova-

ného dotazníka na kvalitu života, ktoré sme predložili pacien-

tom s bipolárnou afektívnou poruchou. Súbor respondentov 

tvorilo 110 pacientov, 55 (50,00%) žien a 55 (50,00%) mužov.  

Výsledky: Štatistickou analýzou sme zistili, že rozdiely medzi 

mužmi a ženami sú štatisticky nevýznamné vo fyzickej (p < 

0,06), psychickej (p < 0,08) a sociálnej (p < 0,64) oblasti. 

Záver: Je dôležité, aby pacienti postihnutí ochorením bipolárna 

afektívna porucha pravidelne užívali naordinované lieky 

a zúčastňovali sa terapeutických sedení. Keďže je starostlivosť 

o pacientov v domácom prostredí náročná a nie vždy úspešná, 

je nevyhnutné, aby rodinní príslušníci v prípade nezvládnutia 

situácie okamžite vyhľadali lekársku pomoc. Ošetrujúci perso-

nál má k pacientovi pristupovať vždy na základe empatického 

a holistického prístupu. 

 

Kľúčové slová: Bipolárna afektívna porucha. Depresia. Mánia. 

Kvalita života. Ošetrovateľská starostlivosť. 

 

ABSTRACT 

Background: This paper focuses on disease bipolar disorder, 

experiencing the quality of life in men and in women with 

bipolar disorder in everyday life. 

Objective: The aim of this paper was to determine the incidence 

of the most common problems in men and in women with  

a diagnosis of bipolar disorder in the physical, psychological 

and social fields.  

Patients and methods: The research sample represented 

deliberately chosen psychiatric patients with a diagnosis of 

bipolar disorder. Relevant data were obtained through a stan-

dardized questionnaire on the quality of life that we have 

submitted in patients with bipolar disorder. Respondents 

consisted of 110 patients, namely 55 (50.00%) females and 55 

(50.00%) men. 

Results: Using statistical analysis, we found that the differences 

between men and women are statistically insignificant in phy-

sical (p < 0.06), psychological (p < 0.08) and social (p < 0.64) 

area.  

Conclusion: It is important that patients afflicted with disease, 

bipolar disorder regularly taking medication-imposed and 

participate in therapy sessions. Since the care of patients at 

home consuming and not always successful, it is essential that 

family members in the event of failure to deal with the situation 

immediately seek medical attention. Caregivers access to 

patient always based on empathic and holistic approach. 

 

Key words: Bipolar affective disorder. Depression. Mania. 

Quality of life. Nursing care. 

 

 

ÚVOD 

V roku 2013 na základe dostupných štatistík 

vzrástol počet hospitalizovaných ľudí v psychiatric-

kých liečebniach približne na 44 000, čo je oproti 

roku 2012 o 1 700 hospitalizácií viac. Práve pre 

tieto alarmujúce údaje je dôležité skúmať duševné 

poruchy a zabezpečiť optimálne podmienky pre 

ošetrovateľskú starostlivosť o psychiatrických pa-

cientov. Michalak et al. (2006) zdôrazňujú, že 

ochorenie bipolárna afektívna porucha vplýva na 

sociálnu i ekonomickú oblasť, pričom vo svojej 

štúdii skúmali 3500 pacientov v štrnástich krajinách 

sveta a zistili, že iba 42% z nich žije v partnerskom 

zväzku, 72% je postihnutých negatívnymi reakcia-

mi v profesionálnom postavení a dve tretiny z nich 

verbalizujú zhoršenú kvalitu života. Ochorenie má 

nepriaznivý dopad i na členov rodiny, pretože 

spôsobuje psychický stres, výsledkom čoho sú 

emočné problémy, ktoré zhoršujú fungovanie v so-

ciálnej oblasti. Pacienti s dobre nadstavenou liečbou 

môžu dosahovať kvalitu života na rovnakej úrovni 

ako zdraví jedinci (Neubauerová, 2007). Shabani et 

al. (2013) charakterizujú, že príbuzní pacientov 

s manicko-depresívnymi stavmi reagujú na ochore-

nie rôznym spôsobom. Niekedy príbuzného odmie-

tajú, popierajú skutočnosť, prípadne ho nadmerne 

ochraňujú. Tieto zmiešané reakcie závisia od fáz 

ochorenia a od recidív. Ako udávajú autori, reakcie 

sú pochopiteľné, pretože každodenný život s člove-

kom, ktorý je postihnutý bipolárnou afektívnou 

poruchou a jeho nestabilnými formami nálady je 

veľmi ťažký. 

Kvalita života u bipolárnej poruchy je ovplyv-

nená výskytom depresívnych epizód, ktoré narúšajú 

oblasť vo sfére sociálnej, pracovnej i rodinnej. Pa-

cienti s depresívnou symptomatológiou majú pro-

blémy v práci, môžu strácať záujem o prácu, 
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vyhýbajú sa prácam nielen v zamestnaní, ale 

i v domácnosti a trpia pocitom, že podávajú v práci 

horší výkon. Vzhľadom na skutočnosť, že pacienti 

s bipolárnou poruchou prežijú svoj život prevažne 

v depresii, sú tieto spomínané problémy veľmi 

závažné, a preto je kvalita života týchto pacientov 

výrazne znížená (Mohr, 2012). 
 

CIEĽ 

Hlavným cieľom bolo zistiť: Aká je kvalita 

života u pacientov s diagnózou bipolárna afektívna 

porucha? 
 

SÚBOR A METÓDY 
Na získanie objektívnych údajov sme použili 

štandardizovaný dotazník na kvalitu života, ktorý 

sme modifikovali pre naše potreby (Dragomirecká, 

Bartoňová, 2000), pretože patrí medzi metódy vy-

značujúce sa objektívnou zhodnotiteľnosťou, finan-

čnou nenáročnosťou i najekonomickejšou metódou 

z hľadiska časového manažmentu. Taktiež sme 

použili literárnu metódu, ktorá pozostáva z odbor-

ných domácich i zahraničných internetových zdro-

jov, kníh a časopisov. Matematickou metódou po-

mocou Excel sme vyhodnotili všetky otázky z do-

tazníka, ktoré sme následne spracovali pomocou 

kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Výsledky 

výskumu sme hodnotili prostredníctvom štatistic-

kého T-testu, pričom hodnoty p < 0,05 sme považo-

vali za štatisticky významné. Odporúčania pre prax 

sme navrhli nielen na základe teoretickej časti 

práce, ale taktiež na základe výsledkov, ktoré sme 

dosiahli v našom výskume.  

Našu výskumnú vzorku tvorili zámerne vybraní 

psychiatrickí pacienti s diagnózou bipolárna afek-

tívna porucha . Pacienti, ktorí sa podieľali na našom 

výskume boli po liečbe ochorenia a nachádzali sa 

v čase pred prepustením do domáceho prostredia. 

Pacienti vyplňovali dotazníky na základe vlastného 

subjektívneho pocitu, ktorí prežívali v danom 

momente. 

Celkový počet rozdaných dotazníkov pre pacien-

tov bol 130. 10 dotazníkov sa nám nevrátilo a pre 

nesprávne vyplnené dotazníky sme museli 10 dotaz-

níkov vyradiť, a preto nám vzorku pacientov tvorí 

110 respondentov, čo predstavuje 84,62% návrat-

nosť.  
 

Výskumné hypotézy 

H1 Predpokladáme, že ženy s diagnózou bipolárna 

afektívna porucha majú nižšiu kvalitu života  

vo fyzickej oblasti ako muži. 

H2 Predpokladáme, že ženy s diagnózou bipolárna 

afektívna porucha majú nižšiu kvalitu života 

v psychickej oblasti ako muži.  

H3 Predpokladáme, že muži s diagnózou bipolárna 

afektívna porucha majú nižšiu kvalitu života 

v sociálnej oblasti ako ženy. 
 

VÝSLEDKY 

V tabuľke 1 a grafe 1 radosť zo života udáva 35 

(63,64%) žien a 18 (32,73%) mužov. Dostatok ener-

gie pre každodenný život má 28 (50,91%) žien a 18 

(32,73%) mužov. Únava pri každodenných činnos-

tiach obmedzuje 40 (72,72%) žien a 46 (83,64%) 

mužov. 50 (90,91%) žien a 24 (43,64%) mužov vy-

konáva každodenné činnosti samostatne. Ochorenie 

vplýva na pohybovú aktivitu u 44 (80,00%) žien 

a 40 (72,72%) mužov. Problémy so spánkom 

pociťuje 23 (41,81%) žien a 30 (54,54%) mužov. 26 

(47,28%) žien a 33 (60,00%) mužov obmedzujú 

problémy so spánkom počas dňa. So svojím 

vzhľadom je spokojných 12 (21,82%) žien a 10 

(18,19%) mužov. 51 (92,73%) žien a 51 (92,73%) 
 

Tabuľka 1 Vyhodnotenie fyzickej oblasti u respondentov 
 

Fyzická oblasť 
Ženy Muži 

n % n % 

Radosť zo života 35 63,64 18 32,73 

Dostatok energie 28 50,91 18 32,73 

Únava 40 72,72 46 83,64 

Samostatnosť pri činnostiach  50 90,91 24 43,64 

Pohybová aktivita 44 80,00 40 72,72 

Problémy so spánkom 23 41,81 30 54,54 

Problémy so spánkom v priebehu dňa 26 47,28 33 60,00 

Spokojnosť so vzhľadom 12 21,82 10 18,19 

Potreba liekov 51 92,73 51 92,73 

Sexuálna aktivita 9 16,36 16 29,09 

Schopnosť rozhodovať sa  18 32,73 13 23,64 
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Graf 1 Vyhodnotenie fyzickej oblasti u respondentov 
 

mužov udáva, že potrebujú lieky, aby mohli fungo-

vať v každodennom živote. Ochorenie vplýva na 

sexuálnu aktivitu u 9 (16,36%) žien a 16 (29,09%) 

mužov. So svojimi schopnosťami sa rozhodovať je 

spokojných 18 (32,73%) žien a 13 (23,64%) mužov. 

V tabuľke 2 a grafe 2 pocity smútku pri každo-

denných činnostiach prekážajú 30 (54,55%) ženám 

a 45 (81,82%) mužom. Pocity depresie obmedzujú 

počas dňa 40 (72,72%) žien a 45 (81,82%) mužov. 

44 (80,00%) žien a 20 (36,36%) mužov sa dokáže 

sústrediť na činnosti, ktoré vykonávajú. So svojou 

pamäťou je spokojných 28 (50,91%) žien a 9 

(16,36%) mužov. Pocity úzkosti počas dňa obme-

dzuje 38 (69,09%) žien a 43 (78,18%) mužov. Vo 

svojom živote sa cíti osamotených 17 (30,91%) žien 

a 30 (54,55%) mužov. V dôsledku svojho ochorenia 

myslí na samovraždu 1 (1,82%) žena a 5 (9,09%) 

mužov. Pocity menejcennosti v bežnom živote 

obmedzuje 24 (43,63%) žien a 41 (74,55%) mužov. 

Svoju budúcnosť vidí priaznivo 16 (29,09%) žien 

a 11 (20,00%) mužov. Pocity zúfalstva obmedzuje 

17 (30,91%) žien a 29 (52,73%) mužov.  

V tabuľke 3 a grafe 3 potrebu lekárskej sta-

rostlivosti na fungovanie v bežnom živote udáva 50 

(90,91%) žien a 50 (90,91%) mužov. 49 (89,09%) 

žien a 50 (90,91%) mužov je spokojných s prostre-

dím, v ktorom žijú. Prostredie, v ktorom respon-

denti žijú považuje za bezpečné 54 (98,19%) žien 

a 50 (90,91%) mužov. Finančné problémy má 9 

(16,36%) žien a 7 (12,73%) mužov. 52 (94,54%) 

žien a 51 (92,73%) mužov udáva, že rodina im 

poskytuje pomoc, ktorú potrebujú. Pomoc od pria-

teľov pri svojom ochorení môže očakávať 18 

(32,73%) žien a 11 (20,00%) mužov. Dostatok in-

formácii, ktoré považujú respondenti za dôležité 

udáva 40 (72,73%) žien a 39 (70,91%) mužov. So 

svojimi osobnými vzťahmi je spokojných 39 

(70,91%) žien a 38 (69,09%) mužov. Pracovnú 

činnosť ovplyvňuje ochorenie u 42 (76,36%) žien 

a 46 (83,63%) mužov. So svojim pracovným výko-

nom je spokojných 13 (23,64%) žien a 11 (20,00%) 

mužov. Viera v Boha pomáha prekonávať ochorenie 

52 (94,54%) ženám a 50 (90,91%) mužom. 

 

Tabuľka 2 Vyhodnotenie psychickej oblasti u respondentov 
 

Psychická oblasť 
Ženy Muži 

n % n % 

Pocity smútku 30 54,55 45 81,82 

Pocity depresie 40 72,72 45 81,82 

Schopnosť sústrediť sa 44 80,00 20 36,36 

Spokojnosť s pamäťou  28 50,91 9 16,36 

Pocity úzkosti 38 69,09 43 78,18 

Pocity osamelosti 17 30,91 30 54,55 

Myšlienky na samovraždu 1 1,82 5 9,09 

Pocity menejcennosti 24 43,63 41 74,55 

Videnie budúcnosti 16 29,09 11 20,00 

Pocity zúfalstva 17 30,91 29 52,73 
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Graf 2 Vyhodnotenie psychickej oblasti u respondentov 

 

 
Graf 3 Vyhodnotenie sociálnej oblasti u respondentov 

 

Tabuľka 3 Vyhodnotenie sociálnej oblasti u respondentov 
 

Sociálna oblasť 
Ženy Muži 

n % n % 

Potreba lekárskej starostlivosti 50 90,91 50 90,91 

Spokojnosť s prostredím 49 89,09 50 90,91 

Bezpečné prostredie 54 98,19 50 90,91 

Finančné problémy  9 16,36 7 12,73 

Pomoc od rodiny 52 94,54 51 92,73 

Pomoc od priateľov 18 32,73 11 20,00 

Dostatok informácii 40 72,73 39 70,91 

Spokojnosť so vzťahmi 39 70,91 38 69,09 

Pracovná činnosť 42 76,36 46 83,63 

Spokojnosť s pracovným výkonom 13 23,64 11 20,00 

Viera v Boha 52 94,54 50 90,91 
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Tabuľka 4 Testovanie rozdielov medzi pohlaviami vo fyzickej oblasti 
 

Pohlavie n 
Aritmetický 

priemer x 

Smerodajná 

odchýlka 
Medián Minimum Maximum p 

Ženy 55 3,3 1,6 4 1 5 
0,06 

Muži 55 3,2 1,5 3 1 5 
  

Tabuľka 5 Testovanie rozdielov medzi pohlaviami v psychickej oblasti 
 

Pohlavie n 
Aritmetický 

priemer x 

Smerodajná 

odchýlka 
Medián Minimum Maximum p 

Ženy 55 3,0 1,6 2 1 5 
0,08 

Muži 55 3,1 1,4 4 1 5 
 

Tabuľka 6 Testovanie rozdielov medzi pohlaviami v sociálnej oblasti 
 

Pohlavie n 
Aritmetický 

priemer x 

Smerodajná 

odchýlka 
Medián Minimum Maximum p 

Ženy 55 3,7 1,5 4 1 5 
0,64 

Muži 55 3,7 1,4 4 1 5 

Z tabuľky 4 vyplýva: Hypotézou 1 sme zistili, že 

rozdiely medzi mužmi a ženami vo fyzickej oblasti 

sú štatisticky nevýznamné (p < 0,06). 

Z tabuľky 5 vyplýva: Hypotézou 2 sme zistili, že 

rozdiely medzi mužmi a ženami v psychickej 

oblasti sú štatisticky nevýznamné (p < 0,08).  

Z tabuľky 6 vyplýva: Hypotézou 3 sme zistili, že 

rozdiely medzi mužmi a ženami v sociálnej oblasti 

sú štatisticky nevýznamné (p < 0,64).  

 

DISKUSIA A ZÁVER 

V hypotéze 1 sme predpokladali, že ženy 

s diagnózou bipolárna afektívna porucha majú 

nižšiu kvalitu života vo fyzickej oblasti ako muži. 

Fyzickú oblasť kvality života sme testovali pomo-

cou 11 otázok a výsledky uvádzame v tabuľke 1 

a grafe 1. Zaujímavým zistením v našom výskume 

bolo, že rovnakí počet respondentov z oboch 

pohlaví, konkrétne 51 (92,73%) žien a 51 (92,73%) 

mužov uviedli potrebu užívania liekov, aby mohli 

fungovať v každodennom živote. Soliman (2012, s. 

15) vo svojej publikácii udáva: ,,Klinický farma-

kológ môže poskytnúť pacientovi konzultáciu aj pri 

prepustení z nemocnice. Edukácia o čase užívania 

lieku, možných nežiaducich účinkoch a liekových 

interakciách môže zvýšiť adherenciu pacienta a zní-

žiť tým potrebu ďalších hospitalizácii. Farmaceuti 

v lekárni môžu tiež edukáciou ambulantne liečených 

pacientov zvýšiť ich compliance a adherenciu“. 

Trenckmann a Bandelow (2005, s. 58) vo svojom 

príspevku uviedli: ,,Keďže mánio-depresívne cho-

robné fázy prinášajú mnoho utrpenia postihnutým 

a ich rodinám, niekedy ale ohrozujú aj udržanie si 

zamestnania a sociálnu existenciu, malo by sa spra-

vidla uvažovať o medikamentóznej prevencii 

(profylaxii). Užívanie medikamentov, je ale viazané 

na sústavné konzultácie ošetrujúceho lekára v pra-

videlných intervaloch a s pravidelnými odbermi 

krvi na laboratórnu kontrolu, aby sa mohla nastaviť 

účinná hladina medikamentu v krvi“. Moťovský 

a kol. (2013, s. 286) vo svojom výskume uvá-

dzajú: ,,80,00% pacientov zaradených do štúdie 

užívalo v čase vyšetrenia nejaké psychofarmakum. 

Pacienti s BAP I (46,00%) a BAP II (27,00%) 

užívali signifikantne častejšie (p < 0,05) antipsy-

chotiká než pacienti s veľkou depresívnou poruchou 

(10,00%). Stabilizátory nálady boli signifikantne 

častejšie (p < 0,05) užívané pacientmi s BAP I 

(69,00%) než unipolárnymi pacientmi (13,00%). 

V užívaní antidepresív a benzodiazepínov sme ne-

zistili štatisticky významné rozdiely medzi bipolár-

nymi a unipolárnymi pacientmi. Bez liečby v čase 

vyšetrenia bol porovnateľný počet unipolárnych aj 

bipolárnych pacientov“. Hypotéza bola overovaná 

prostredníctvom T-testu. Pomocou štatistickej ana-

lýzy konštatujeme, že rozdiely medzi ženami 

a mužmi sú štatisticky nevýznamné (p < 0,06). 

Napriek tomu, že výsledky v našom výskume sú 

štatisticky nevýznamné, domnievame sa, že v prí-

pade väčšej vzorky respondentov by mohlo ísť 

o štatistický signifikantný rozdiel. Gurková (2011) 

udáva, že pri posudzovaní kvality života je dôleži-

tým faktorom i pohlavie. Mnohé zahraničné štúdie, 

ktoré sa zaoberajú hodnotením kvality života 

s chronickým ochorením udávajú negatívny dopad 

predovšetkým na ženy. Hypotézu 1 zamietame.  

V hypotéze 2 sme predpokladali, že ženy s diag-

nózou bipolárna afektívna porucha majú nižšiu kva-
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litu života v psychickej oblasti ako muži. Psychickú 

oblasť kvality života sme overovali prostred-

níctvom 10 otázok a výsledky uvádzame v tabuľke 

2 a grafe 2. Za kladné zistenie v našom výskume 

považujeme, že v dôsledku svojho ochorenia myslí 

na samovraždu len 1 (1,82%) žena a 5 (9,09%) 

muži. Látalová a Praško (2009) vo svojom príspev-

ku uviedli, že v posledných rokoch sa pri skúmaní 

ochorenia bipolárna afektívna porucha zameriava 

pozornosť na faktory, ktoré vedú k vzniku samo-

vražedného správania. Ako samy uvádzajú riziko 

suicídia je najvyššie počas depresívnej fázy ocho-

renia, pretože pacienti majú v tomto období viac 

energie na zrealizovanie suicídia, ale vzniká aj 

v manickej fáze a dokonca sa objavuje aj v remisii. 

Moťovský (2009) vo svojej štúdii publikoval, že 

suicidálne riziko pri bipolárnej afektívnej poruche 

prvého a druhého typu je podobné, avšak viaceré 

výskumy potvrdili, že vyššia pravdepodobnosť 

suicídia je pri bipolárnej afektívnej poruche druhého 

typu. Ako sám uvádza (2009, s. 214): ,,Pri zhodno-

tení celoživotného rizika sa zistilo suicídium u 24% 

pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou druhé-

ho typu, 17% s bipolárnou afektívnou poruchou 

prvého typu a 12% pacientov s unipolárnou 

depresívnou poruchou. V USA v bežnej populácii na 

18 suicidálnych pokusov pripadá 1 dokonané 

suicídium, kým u pacientov s bipolárnou afektívnou 

poruchou pripadá na 3 suicidálne pokusy 1 doko-

nané suicídium. Celoživotné riziko suicídia pri 

bipolárnych pacientoch je 17-19%, čo je 15-20 krát 

viac ako v bežnej populácii.“ Krucik (2013) 

uviedol, že pri bipolárnej poruche sa suicídium 

vyskytuje v 10-15% a že samovražedné pokusy 

a myšlienky sú častejšie v depresívnej epizóde. 

Taktiež konštatoval, že okrem suicídia sa pri bipo-

lárnej poruche môžu objavovať aj iné formy 

sebapoškodzovania. Hypotézu sme overili pomocou 

T-testu. Prostredníctvom štatistickej analýzy vyvo-

dzujeme záver, že rozdiely medzi ženami a mužmi 

sú štatisticky nevýznamné (p < 0,08). Hypotézu 2 

zamietame. 

V hypotéze 3 sme predpokladali, že muži s diag-

nózou bipolárna afektívna porucha majú nižšiu 

kvalitu života v sociálnej oblasti ako ženy. Sociálnu 

oblasť kvality života sme overovali pomocou 11 

otázok a výsledky uvádzame v tabuľke 3 a grafe 3. 

Prekvapujúcim zistením v našom výskume bolo, že 

rovnakí počet respondentov z oboch pohlaví, 

konkrétne 50 (90,91%) žien a 50 (90,91%) mužov 

uviedlo, že potrebujú lekársku starostlivosť, aby 

mohli fungovať v každodennom živote, čím sme sa 

stotožnili s výsledkom v našom výskume vo fyzic-

kej oblasti, že rovnakí počet žien aj mužov potre-

bujú pre správne fungovanie v bežnom živote uží-

vať lieky. Taktiež sme zistili, že finančné problémy 

má 9 (16,36%) žien a 7 (12,73%) mužov. Gay 

(2010) vo svojej publikácii uvádza, že ekonomické 

a sociálne dôsledky, ktoré vyplývajú z ochorenia 

bipolárna afektívna porucha sú veľmi nepriaznivé. 

Ako príklad udáva Spojené štáty americké, kde 

vyčíslil priame a nepriame náklady, ktoré súviseli 

s poruchami nálady na 45,2 miliárd dolárov, pričom 

60% z toho pripadá na liečbu. Finančné náklady na 

bipolárnu poruchu sa v Spojených štátoch zvýšili na 

24 miliárd dolárov, pričom vo Veľkej Británii 

predstavujú tieto náklady 2 miliardy libier. Na 

základe T-testu sme overili našu hypotézu a pomo-

cou štatistickej analýzy sme dospeli k záveru, že 

rozdiely medzi ženami a mužmi sú štatisticky 

nevýznamné (p < 0,64). Z tohto hľadiska hypotézu 

3 zamietame. 

Z výsledkov nášho výskumu konštatujeme, čím 

sme sa stotožnili s tvrdením lekára Mohra (2012), 

ktorý vo svojom príspevku uviedol, že ochorenie 

bipolárna afektívna porucha nemusí byť vždy spája-

ná so zníženou kvalitou života a ako príklad pred-

kladá štúdiu docentky Kláry Látalovej zo psy-

chiatrickej kliniky v Olomouci z roku 2011. 

Docentka Látalová skúmala 121 klientov (40 zdra-

vých ľudí, 40 pacientov so schizofréniou v remisii 

a 41 pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou) 

a zistila, že najnižšiu kvalitu života mali pacienti so 

schizofréniou avšak zaujímavým zistením bolo, že 

práve stabilizovaní pacienti s bipolárnou afektívnou 

poruchou majú kvalitu života rovnakú ako zdraví 

jedinci. 

 

Odporúčania pre prax 

Na základe teoretických podkladov a výsledkov 

z nášho výskumu navrhujeme pre ošetrovateľskú 

prax nasledujúce odporúčania: 

 podľa ordinácie lekára užívať lieky, 

 zúčastňovať sa pravidelných terapeutických 

sedení, 

 počas hospitalizácie dodržiavať terapeutický 

režim, 

 spolupracovať s rodinou a inými podpornými 

osobami, 

 stretávať sa s priateľmi a venovať sa záujmovým 

aktivitám. 
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ZÁVER 

V príspevku prezentujeme kvalitu života u pa-

cientov s bipolárnou afektívnou poruchou. Ošetro-

vateľská starostlivosť počas hospitalizácie pacienta 

je poskytovaná nielen individuálnymi, ale i sku-

pinovými psychoterapiami, na ktorých je nesmierne 

dôležitá i prítomnosť rodinných príslušníkov. Od 

ošetrujúceho personálu sa očakáva holistický, 

trpezlivý a empatický prístup a je nevyhnutné, aby 

pacientov napriek svojmu ochoreniu považovali za 

bio-psycho-sociálnu bytosť. 

Cieľom práce bolo zistiť nielen kvalitu života 

u mužov a u žien postihnutých bipolárnou afektív-

nou poruchou. Zistili sme, že rozdiely medzi mužmi 

a ženami v jednotlivých oblastiach sú štatisticky 

nevýznamné.  

Bipolárna afektívna porucha je celoživotné psy-

chiatrické ochorenie, ktoré ovplyvňuje pacienta 

i jeho rodinu. Ak však pacienti dôsledne dodržia-

vajú terapeutický režim môžu mať kvalitu života 

rovnakú ako zdraví jedinci. 

Predpokladáme, že sme konkrétnu problematiku 

dostatočne preskúmali a veríme, že náš príspevok 

obohatí ošetrovateľskú prax. 
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SPOKOJNOSŤ PACIENTOV S KOMUNIKÁCIOU V OPERAČNEJ SÁLE  

JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE 

PATIENT SATISFACTION WITH COMMUNICATION IN ONE-DAY SURGERY 

 

KUSÁ Andrea, BEŇADÍKOVÁ Stanislava 

 

Pracovisko Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia. Nemocnica Bánovce 3. súkromná 

nemocnica s.r.o, člen skupiny Agel, Bánovce nad Bebravou 

 
ABSTRAKT 

Východiská: V modernom ošetrovateľstve sa venujeme kvalite 

poskytovanej starostlivosti. Spokojnosť pacientov sa považuje 

za jeden z mnohých indikátorov kvality. Vzrastá počet praco-

vísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti, dochádza k rýchle-

mu presunu pacientov do domácej starostlivosti a my sa zame-

riavame práve na spokojnosť pacientov s komunikáciou v ope-

račnej sále na pracovisku jednodňovej starostlivosti v odbore 

chirurgia v Nemocnici Bánovce v 3. súkromnej nemocnici. 

Ciele: Cieľom štúdie je zistiť mieru informovanosti pacientov 

o ich výkone ako aj o zvolenej anestézii. Zároveň chceme zistiť 

ako ovplyvňuje komunikácia psychický stav pacienta, ktoré 

pocity prežíva počas operačného výkonu v operačnej sále. 

Zamerali sme sa aj na prítomnosť rušivých faktorov, ktoré 

môžu negatívne ovplyvniť priebeh komunikácie. 

Výskumná vzorka: Výskumnú vzorku tvorilo 105 pacientov, 

ktorí podstúpili operačný zákrok v lokálnej anestézii v ope-

račnej sále na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

v odbore chirurgia. 

Metódy: Na zhodnotenie stanovených cieľov sme zvolili kvan-

titatívnu formu výskumu – dotazník vlastnej konštrukcie. 

Zvolenou metódou sme oslovili dostatočný počet pacientov 

a tým sme nadobudli potrebné informácie na zhodnotenie 

a analýzu cieľov a hypotéz. 

Výsledky: Analýzou a štatistickým spracovaním výsledkov sme 

zistili, že z pohľadu pacientov je komunikácia v operačnej sále 

jednodňovej chirurgie na dostatočnej úrovni. Väčšina pacientov 

vyjadrila spokojnosť s prejavmi komunikácie a to aj napriek 

vyskytujúcim sa nepríjemným pocitom. Práve komunikácia so 

sestrou, príjemné zaobchádzanie a pravidelné poskytovanie 

informácií o operácii zmierňovali negatívne emócie u pacienta. 

Z rušivých faktorov pacienti poukazovali najmä na zimu 

v operačnej sále. Personál sa v prevažnej väčšine snažil 

zmierniť rušivé vplyvy a zároveň spríjemniť pobyt v operačnej 

sále. Pacienti sa v operačnej sále cítili bezpečne. 

Záver: Komunikácia má svoje miesto aj v operačnej sále. Počas 

výkonu v lokálnej anestézii pozitívne vplývala na psychický 

stav a informovanosť pacientov. Správne vedenou komuni-

káciou a holistickým prístupom je možné nielen spríjemniť 

pobyt v operačnej sále, ale zvýšiť úroveň vedomostí pacientov 

o operačnom zákroku a následnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

Kľúčové slová: Komunikácia. Operačné sály. Kvalita 

starostlivosti. Jednodňová starostlivosť Bezpečnosť pacienta. 

 

ABSTRACT 

Background: In modern nursing we are dedicated to providing 

a quality care. The patient's satisfaction of their care is 

considered as one of many indicators of quality. There are 

increasing numbers of Day Surgeries and there is a rapid 

transfer of patients to home care. We are focusing on the 

patient's satisfaction with communication in the operating 

theatre at the workplace for Day Care in the field of surgery in 

Banovce hospital, which is the third private hospital in 

Slovakia, Ltd. 

Aims: The aim of this study is to find out the level of awareness 

patients have of their performance as well as their chosen local 

anaesthesia. We also want to find out how the communication 

affects the mental sate of patient, which feelings does the 

patient have during their surgery in the operating room. We 

have also focused on the presence of disturbing factors, which 

can negatively affect communication progress. 

Research sample: The research sample consisted of 105 

patients, who underwent the surgery under local anaesthesia in 

the operating room at the workplace of One-Day surgery. 

Methods: To evaluate the set objectives, we have selected 

quantitative form of research - it's own questionnaire design. 

With our chosen method, we have approached a sufficient 

number of patients and therefore we have acquired the neces-

sary assessment and analysis of the objectives and hypotheses. 

Results: By analysis and statistical treatments of the results, we 

have found out, that in terms of patient view is quality of 

communication in the operating theatre day surgery at the 

sufficient level. The majority of the patients of communications 

despite appearing to have had an uncomfortable sensations. 

Firstly, the communication with the nurse, pleasant treatment 

and regular information about the operation, lowered the 

negative emotions for patients. One of the disturbing factors, 

the patients stated in particular was the cold in the operating 

room. Most of the tie the staff was trying to minimise the 

disturbing factors while the same time making their stay as 

comfortable as possible. The patients in the operating room felt 

safe and secure. 

Conclusion: The communication also has its place in the 

operating room. During the execution under local anaesthesia, 

the communication had a positive effect on the psychological 

state and informative state of the patients. The right 

management of the communication and holistic approach to the 

patients can make their stay in the operating room not only more 

comfortable, but it can increase their knowledge about the 

operation itself and the aftercare to every patient. 

 

Key words: Communication. Operating theatre. Quality of 

care. One-day care. Patient safety. 

 

 

ÚVOD 

Komunikácia je univerzálnym javom ľudskej 

spoločnosti a zároveň priamym regulátorom úrovne 

medziľudských vzťahov. Prispieva k uspokojova-

niu potreby sociálneho styku, pomáha sociálnemu 
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začleneniu sa jednotlivca do skupiny (Kristová, 

2004, s. 11). Súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti 

o chirurgického pacienta by mala byť efektívna 

komunikácia vrátane psychoterapeutického prístu-

pu. Vedenie podporného rozhovoru je nevyhnutnos-

ťou a to nielen pred, ale aj počas rôznych 

bolestivých procedúr a operačných výkonov (Ma-

gerčiaková, 2012).  

Od sestry pracujúcej v chirurgickom odbore sa 

vyžaduje pochopenie vplyvu chirurgického zákroku 

na pacienta. Každý chirurgický zákrok môže mať 

dopad na telesné i psychosociálne zdravie chorého. 

Vplyv operácie je závislý od rozsahu výkonu, spô-

sobu vedenia anestézie ako aj od stavu pacienta pred 

operáciou (Janíková, Zeleníková, 2013, s. 14).  

Eliminácia stresogénnych faktorov u chirurgic-

kých pacientov začína už pred vstupom do zdravot-

níckeho zariadenia. Preto medzi najdôležitejšie 

schopnosti sestry pri príjme pacienta patrí ľudský 

prístup a správna komunikácia (Magerčiaková, 

2011, s. 61). 

Jednodňová zdravotná starostlivosť v porovnaní 

s hospitalizáciou prináša pre pacienta viacero vý-

hod. Tento typ starostlivosti je pre pacientov menej 

stresujúci, pretože pobyt pacienta v zdravotníckom 

zariadení predstavuje minimálnu dobu. Zotavuje sa 

doma, v známom prostredí. Zároveň má pobyt 

v domácom prostredí pozitívny vplyv na psychický 

stav pacienta, čo pomáha k jeho rýchlejšiemu zota-

veniu. Z ekonomického hľadiska sa aktívni pacienti 

môžu rýchlejšie vrátiť do pracovného procesu. 

Jednodňová chirurgia taktiež poskytuje príležitosť 

pre skrátenie čakacej doby na operáciu (Mašková, 

2008, s. 16). 

V intraoperačnom období môže byť pre pacienta 

stresogénnym faktorom narušenie intimity, prostre-

die operačných sál, materiálno-technické a prístro-

jové vybavenie operačnej sály ako aj prítomnosť 

väčšieho počtu personálu. Pacient pri plnom vedomí 

musí byť informovaný o postupe operačného výko-

nu. Nepretržitá komunikácia s pacientom, sledova-

nie jeho verbálnych a neverbálnych prejavov sú 

súčasťou redukcie stresu. Tieto intervencie sú sú-

časťou práce anestéziologickej sestry pri realizácii 

operačného výkonu v celkovej anestézii, alebo 

operačnej sestry, ak sa výkon realizuje v lokálnej 

anestézii (Magerčiaková, 2011, s. 70). 

Starostlivosť o pacienta v operačnej sále je 

náročná s ohľadom na jeho aktuálny psychický a 

fyzický stav. Z týchto dôvodov je dôležité venovať 

zvýšenú pozornosť potrebám pacienta ako aj poten-

ciálnym rizikám a pochybeniam. K poškodeniu 

pacienta na operačnej sále môže dôjsť nielen v dô-

sledku technických problémov, ale aj pri nedodržo-

vaní preventívnych opatrení a predpisov (Chou-

rová, 2011, s. 36). 
 

CIELE 

V štúdii sme sa zaoberali problematikou, ako 

pacienti prežívajú pobyt v operačnej sále jedno-

dňovej chirurgii počas operačného výkonu, ktorý je 

realizovaný v lokálnej anestézii. Zamerali sme sa na 

komunikáciu počas intraoperačnej starostlivosti. 

Snažili sme sa zistiť, či je úroveň komunikácie 

v operačnej sále z pohľadu pacienta postačujúca 

a do akej miery ovplyvňuje pacientovu spokojnosť 

s pobytom v operačnej sále a s poskytnutými 

informáciami. Zároveň sme sa snažili zistiť, či daná 

úroveň komunikácie pozitívne ovplyvnila psychic-

ký stav pacienta a tým mu pomohla lepšie zvládať 

stresujúcu situáciu v neznámom prostredí. Súčasťou 

výskumu bolo zmapovať výskyt rušivých faktorov, 

ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť 

priebeh komunikácie a tým aj úroveň spokojnosti 

pacienta počas pobytu v operačnej sále. 
 

SÚBOR A METÓDY 

Pre získanie poznatkov sme zvolili metódu 

kvantitatívneho zberu údajov pomocou dotazníka 

vlastnej konštrukcie. Dotazník bol anonymný a ob-

sahoval 23 otázok. Tri otázky boli zamerané na 

získanie demografických údajov, ktorými sú vek, 

pohlavie a vzdelanie respondentov. Dvadsať otázok 

bolo zameraných na získanie údajov a informácií 

vychádzajúcich zo štyroch oblastí stanovených 

v cieľoch výskumu. Pre každý výskumný cieľ sme 

vytvorili 5 otázok zameraných na potvrdenie, či 

vyvrátenie stanovených hypotéz. Dotazník obsaho-

val 16 zatvorených otázok a 7 polootvorených 

otázok. V piatich polootvorených otázkach mali 

respondenti možnosť výberu viacerých alternatív. 

V jednej zatvorenej otázke mali respondenti prira-

diť k možnostiam číslo podľa dôležitosti na základe 

vlastného posúdenia. V otázkach boli použité 

polytomické škály a Likertové škály spokojnosti. 

Dotazníkovou metódou sme tak získali dostatočné 

množstvo informácií. V texte však uvádzame len 

vybrané zistenia. Po schválení a získaní súhlasu na 

realizáciu výskumu vedením Nemocnice Bánovce – 

3. súkromnej nemocnice s. r. o. prebiehal výskum 

v mesiacoch júl, august a september 2015. Výskum-

nú vzorku tvorilo 105 respondentov. Výber respon-
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dentov bol zámerný. Špecifickým kritériom pre vý-

ber respondentov boli pacienti, u ktorých sa realizo-

val operačný výkon v lokálnej anestézii a to po 

prvýkrát. Všetci oslovení respondenti podstúpili 

operačný zákrok v operačnej sále na pracovisku 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore 

chirurgia a ortopédia v Nemocnici Bánovce - 3. 

súkromnej nemocnici s. r. o. Väčšinu respondentov 

tvorili respondenti ženského pohlavia v počte 64 

(60,95%) z celkového počtu 105 (100%). Najčas-

tejšie zastúpenie bolo vo vekovej kategórii 36 – 50 

rokov v počte 41 (39,05%) respondentov. Výsledky 

výskumu sme vyhodnotili pomocou programu 

Excel. Následne sme výsledky jednotlivých otázok 

pre jednoduchšiu zreteľnosť vložili do tabuliek 

a grafov, ktoré sme uviedli v podobe absolútnej 

a relatívnej početnosti. Pri štatistickom spracovaní 

na prijatie a zamietnutie stanovených hypotéz sme 

si zvolili Chi – kvadrátový test (χ²) s príslušným 

počtom stupňov voľnosti pri zvolenej hladine 

významnosti α = 0,05 (5,00%). 
 

VÝSLEDKY 

Nasledujúce tabuľky prezentujú získané 

informácie od respondentov zamerané na výskumné 

ciele.  

Na otázku, či boli informovaní o operačnom 

zákroku a následnej pooperačnej starostlivosti 

z celkového počtu respondentov 105 (100%) až 78 

(74,29%) respondentov uviedlo možnosť áno, 25 

(23,81%) respondentov zvolilo možnosť skôr áno 

ako nie a len 2 (1,90%) respondenti nevedeli túto 

otázku posúdiť. Možnosť skôr nie ako áno a nie 

neuviedol ani jeden z respondentov.  

Pri poskytovaní informácií o operačnom výkone 

porozumelo informáciám 67 (63,81%) responden-

tov a zvolili možnosť áno, možnosť skôr áno ako 

nie si vybralo 23 (21,91%) respondentov. O tom, či 

porozumeli poskytnutým informáciám nevedelo 

posúdiť 14 (13,33%) respondentov a len 1 (0,95%) 

respondent označil odpoveď skôr nie ako áno a nie 

neuviedol ani jeden z respondentov. 

Dané tabuľky uvádzajú, že respondenti boli 

informovaní o operačnom zákroku a zároveň da-

ným informáciám porozumeli.  

Na otázku, ktorá súvisela s prežívaním pocitov 

pri vstupe do operačnej sály zo 105 (100%) respon-

dentov až 54 (51,43%) respondentov pociťovalo 

strach a 21 (20,00%) respondentov pociťovalo 

obavy z „neznáma“. Úzkosť uviedlo 7 (6,67%) 

respondentov. 23 (21,90%) respondentov pociťo-

valo pokoj a vyrovnanosť. Možnosť bezmocnosť 

a iné nezvolil ani jeden respondent. Z tabuľky 

vyplýva, že až 82 (78,09%) respondentov popiso-

valo prežitie nepríjemných pocitov. 

 

Tabuľka 1 Informovanosť respondentov o operačnom 

výkone 
 

Informovanosť 
Respondenti 

n % 

áno 78 74,29 

skôr áno ako nie 25 23,81 

neviem to posúdiť 2 1,90 

skôr nie ako áno 0 0,00 

nie 0 0,00 

celkom 105 100,00 
 

 

Tabuľka 2 Porozumenie informáciám 
 

Porozumeli ste všetkým 

poskytnutým informáciám? 

Respondenti 

n % 

Áno 67 63,81 

skôr áno ako nie 23 21,91 

neviem to posúdiť 14 13,33 

skôr nie ako áno 1 0,95 

Nie 0 0,00 

celkom 105 100,00 
 

 

Tabuľka 3 Pocity respondentov pri vstupe do operačnej 

sály 
 

Pocity respondentov 
Respondenti 

n % 

strach  54 51,43 

obavy z „neznáma“ 21 20,00 

bezmocnosť  0 0,00 

úzkosť  7 6,67 

pokoj a vyrovnanosť  23 21,90 

iné 0 0,00 

celkom 105 100,00 
 

Tabuľka 4 Príčiny vyvolávajúce pocity respondentov 
 

Príčiny 
Respondenti 

n % 

neznáme prostredie  51 48,57 

nevhodné správanie sa zdrav. 

personálu  
0 0,00 

strach z bolesti  54 51,43 

narušenie intimity  6 5,71 

hluk v operačnej sále  4 3,81 

zima v operačnej sále  6 5,71 

poloha pri výkone  4 3,81 

iné (nič) 12 11,43 
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105 (100%) respondentov malo priestor na ozna-

čenie viacerých odpovedí, ktoré súviseli s faktormi 

vyvolávajúce u respondentov ich pocity počas 

pobytu v operačnej sále. Najviac mal vplyv na 

výskyt prežívaných pocitov strach z bolesti, ktorý 

uviedlo 54 (51,43%) respondentov. Druhou naj-

častejšou príčinou, ktorá u respondentov ovplyvnila 

pobyt v operačnej sále bolo neznáme prostredie 

v počte 51 (48,57%) respondentov. 6 (5,71%) 

respondentov uviedlo narušenie ich intimity 

a taktiež v tomto počte aj zima v operačnej sále 

mala vplyv na ich psychický stav. V počte 4 

(3,81%) respondenti označili možnosť hluk a tak-

tiež nevhodnú polohu pri výkone, ktorá spôsobila 

výskyt negatívnych pocitov a emócií. Avšak 12 

(11,43%) respondentov z celkového počtu 105 

(100%) uviedlo, že nevnímali žiadny faktor, ktorý 

by negatívne ovplyvnil ich psychický stav.  

Komunikácia so sestrou podľa 34 (32,38%) 

respondentov prispela k zlepšeniu psychickej poho-

dy, 29 (27,62%) respondentov uviedlo, že pozitívny 

vplyv na ich psychický stav malo príjemné 

zaobchádzanie personálu v operačnej sále. 17 

(16,19%) respondentom zlepšilo psychický stav 

vysvetľovanie jednotlivých krokov a postupov 

počas operačného výkonu. Psychická podpora a zá-

ujem sestier vyvolali psychickú pohodu u 14 

(13,33%) respondentov. Ďalší 11 (10,48%) res-

pondenti si myslia a uviedli, že na zlepšenie nálady 

a psychickej pohody malo vplyv krátke čakanie na 

výkon. Na možnosť iné nereagoval ani jeden zo 105 

(100%) respondentov. 

Dostatočnú úroveň komunikácie v operačnej sále 

potvrdilo a uviedlo možnosť áno 71 (67,62%) 

respondentov a skôr áno ako nie zvolilo 30 

(28,57%) respondentov. Túto otázku nevedeli po-

súdiť 4 (3,81%) respondenti. Možnosť skôr nie ako 

áno a nie neoznačil ani jeden respondent. Z danej 

tabuľky vyplýva, že respondenti považovali komu-

nikáciu v operačnej sále za postačujúcu a na dobrej 

úrovni.  
 
 

Tabuľka 6 Úroveň komunikácie v operačnej sále 
 

Úroveň komunikácie 

v operačnej sále 

Respondenti 

n % 

áno 71 67,62 

skôr áno ako nie 30 28,57 

neviem to posúdiť 4 3,81 

skôr nie ako áno  0 0,00 

nie  0 0,00 

celkom 105 100,00 

Respondenti mali priestor na označenie viace-

rých odpovedí, percentá sú vypočítané z počtu od-

povedí, ktoré respondenti uviedli. Pri analýze 

odpovedí sme zistili, že z celkového počtu 105 

(100%) respondentov považovalo za najčastejšie sa 

vyskytujúci rušivý faktor zimu v operačnej sále 

v počte 41 (39,05%) opýtaných. Druhým najčas-

tejším rušivým faktorom označili respondenti 

mlčanie personálu v počte 24 (22,86%) a zároveň 

rozhovor medzi personálom pôsobil rušivo pre 20 

(19,05%) respondentov. Hlasnú hudbu vnímalo ako 

rušivý element 14 (13,33%) opýtaných. Len 10 

(9,52%) respondenti považujú narušenú intimitu za 

rušivý faktor, zatiaľ čo 18 (17,14%) opýtaných 

považuje za rušivé dlhé čakanie na sále, či medzi-

sálí. Nevhodná poloha prekážala len 3 (2,86%) 

a nevhodné správanie personálu iba 1 (0,95%) 

respondentovi. Pod možnosťou iné uviedlo 9 

(8,57%) respondentov, že nespozorovali žiadny 

rušivý faktor v operačnej sále počas ich operačného 

zákroku. 

Na otázku, či neznáme prostredie operačných sál 

malo negatívny vplyv na komunikáciu s perso-

nálom si 34 (32,38%) respondentov myslí, že nie 

a 33 (31,43%) respondentov vyjadrilo svoj názor 

a zvolilo možnosť čiastočne.  
 

Tabuľka 5 Podnet na zlepšenie psychického stavu  
 

Podnet na zlepšenie 

psychickej pohody 

Respondenti 

n % 

komunikácia so sestrou  34 32,38 

príjemné zaobchádzanie  29 27,62 

psychická podpora a záujem  

zo strany sestier  
14 13,33 

vysvetľovanie jednotlivých 

postupov o výkone  
17 16,19 

krátke čakanie  11 10,48 

iné  0 0,00 

celkom  105 100,00 
 

Tabuľka 7 Rušivé faktory v operačnej sále 
 

Rušivé faktory 
Respondenti 

n % 

zima v operačnej sále  41 39,05 

hlasná hudba  14 13,33 

rozhovor medzi personálom  20 19,05 

mlčanie personálu  24 22,86 

nevhodné správanie  1 0,95 

narušenie intimity  10 9,52 

nevhodná poloha  3 2,86 

dlhé čakanie na sále  18 17,14 

iné (odpoveď – nič) 9 8,57 
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Možnosťou áno, ktorú uviedlo 21 (20,00%) respon-

dentov poukázali na vplyv neznámeho prostredia na 

komunikáciu s personálom. K danej otázke zvolilo 

možnosť neviem 17 (16,19%) respondentov. 
 

Tabuľka 8 Negatívny vplyv neznámeho prostredia na 

komunikáciu 
 

Vplyv prostredia  

na komunikáciu 

respondenti 

n % 

áno 21 20,00 

čiastočne   33 31,43 

nie  34 32,38 

neviem  17 16,19 

celkom 105 100,00 
  

Pre úplnosť výsledkov uvádzame aj vyhod-

notenie štatistického spracovania v tabuľke 9. Na 

štatistické spracovanie jednotlivých otázok sme 

použili Chi – kvadrátový test (χ²) s príslušným 

počtom stupňov voľnosti pri zvolenej hladine 

významnosti α = 0,05 (5,00%). V prípade, ak 

výsledná hodnota testovanej charakteristiky χ² testu 

bola nižšia, než tabelová hodnota pre príslušný 

počet stupňov voľnosti a danú hladinu významnosti, 

rozdiely medzi sledovanými a očakávanými počet-

nosťami sme považovali za dôsledok nenáhodných 

vplyvov nami sledovaných faktorov. 

Po štatistickom spracovaní možno konštatovať, 

že nami vypočítané hodnoty sú niekoľko násobne 

vyššie, čo svedčí pre potvrdenie našich stanovených 

alternatívnych hypotéz. Komunikácia s pacientom 

v operačnej sále má pozitívny vplyv na mieru 

(úroveň) informovanosti pacienta o priebehu ope-

račného výkonu. Rozhovor s pacientom počas 

pobytu v operačnej sále má pozitívny vplyv na psy-

chický stav pacienta. Výskyt rušivých faktorov 

v operačnej sále má negatívny vplyv na komu-

nikáciu prebiehajúcu medzi sestrou a pacientom. 

 

Tabuľka 9 Chi - kvadrátový test (χ²) s príslušným počtom stupňov voľnosti pri zvolenej hladine významnosti α = 0.05 

(5,00%) 
 

Testovanie vplyvu komunikácie 

na mieru informovanosti pacienta 

Testovanie vplyvu komunikácie 

na psychický stav pacienta 

Testovanie vplyvu rušivých 

faktorov na komunikáciu 

tabelové 

hodnoty 

reálne 

hodnoty 

tabelové 

hodnoty 

reálne 

hodnoty 

tabelové 

hodnoty 

reálne 

hodnoty 

3,84 92,54 3,84 92,54 5,99 18,7 

5,99 111,75 3,84 5,57 3,84 25,53 

5,99 125,81 3,84 85,38 5,99 65,53 

5,99 147,46 3,84 96,24 3,84 81,86 

5,99 143,23 3,84 85,34 - - 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

V štúdii sme sa zamerali na komunikáciu v ope-

račnej sále prebiehajúcou medzi pacientom a zdra-

votníckym personálom. Chceli sme nadobudnúť 

informácie o úrovni komunikácie a následnej spo-

kojnosti s komunikáciou zo strany pacienta. Podľa 

Vohrnovej (2013, s. 34) je neoddeliteľnou súčasťou 

práce operačnej sestry správna komunikácia s pa-

cientom, kedy informuje pacienta o nevyhnutných 

činnostiach v rámci svojich kompetencií. Nášho 

výskumu sa zúčastnilo 105 (100%) respondentov, 

ktorí sa prvýkrát podrobili operačnému zákroku 

v lokálnej anestézii v operačnej sále jednodňovej 

chirurgie. Keďže počas operačného výkonu boli pri 

plnom vedomí, zisťovali sme nielen úroveň 

perioperačnej informovanosti pacientov, ale aj 

vplyv komunikácie na psychický stav pacienta. 

Zamerali sme sa na spokojnosť pacientov 

s prejavmi komunikácie zo strany zdravotníckeho 

personálu a nakoniec sme zmapovali výskyt nežia-

dúcich faktorov ovplyvňujúcich komunikáciu počas 

operácie. Výskumu sa zúčastnilo 60,95% žien 

a 39,05% mužov. Prevažná časť respondentov 

85,71% sa vyjadrila, že boli dostatočne informovaní 

a poučení o operačnom zákroku a lokálnej anes-

tézii. Vyhodnotením našich otázok týkajúcich sa 

oblasti informovanosti sa preukázalo, že respon-

denti, ktorí podstúpili operačný výkon v Nemocnici 

Bánovce - 3. súkromnej nemocnici s. r. o boli 

dostatočne informovaní o priebehu operačného 

výkonu a zvolenej anestézii. Zároveň sa nám 

potvrdilo, že informáciám, ktoré im poskytol lekár 

a iný zdravotnícky personál respondenti porozu-

meli. Čas a priestor na rozhovor ohľadom operač-

ného výkonu a následnej starostlivosti hodnotili 

respondenti za adekvátny a postačujúci. Neuviedli 

potrebu rozšíriť priestor na komunikáciu. Podľa 

Magerčiakovej (2012) pri výkonoch v lokálnej 
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anestézii ide väčšinou o malé chirurgické výkony, 

nesmie sestra podceňovať psychickú starostlivosť 

o pacienta. Okrem zodpovednej prípravy pomôcok, 

asistencie pri výkone musí sestra uspokojovať 

psychické potreby pacienta s cieľom eliminovať 

jeho stres. V operačnej sále jednodňovej chirurgie 

v Nemocnici Bánovce - 3. súkromnej nemocnici s. 

r. o. 51,43% respondentov uviedlo, že pociťovalo 

strach pri vstupe do operačnej sály. Pocit strachu, 

úzkosti a obáv z „neznáma“ sa u respondentov 

prejavoval v najväčšom zastúpení búšením srdca, 

zvýšeným potením a tretím najčastejším prejavom 

bolo sucho v ústach. Respondenti uviedli, že výskyt 

prežívaných pocitov u nich vyvolal v najväčšom 

zastúpení strach z bolesti 51,43% a neznáme 

prostredie 48,57%. Snahou bolo získať informácie 

o tom, čo prispelo u pacienta počas operačného 

výkonu k zmierneniu prežívaných nepríjemných 

pocitov. Našou štúdiou sme nadobudli poznatky, že 

väčšina pacientov mala pozitívne skúsenosti 

s pobytom v operačnej sále. Na zmiernenie neprí-

jemných pocitov mala upokojujúci vplyv práve 

komunikácia so sestrou, príjemné zaobchádzanie a 

taktiež vysvetľovanie jednotlivých postupov o ope-

rácii. Aj Morovicsová (2007, s. 353) uvádza, že 

zmiernenie strachu a jeho prevenciu ovplyvňuje 

vhodná informovanosť o jednotlivých obdobiach 

perioperačnej starostlivosti. Poukazuje na to, že 

u pacientov, ktorí boli informovaní došlo v prie-

mere u 78,4% z nich k zmierneniu intenzity strachu. 

Spokojnosť ako subjektívny pocit pacienta sa 

považuje za ukazovateľa kvality, ktorú poskytuje 

daná organizácia. Ako uvádza Kosková (2015, s. 

31) pacient hodnotí kvalitu poskytovanej starostli-

vosti podľa toho, ako veľmi je narušené uspoko-

jovanie jeho základných potrieb a do akej miery si 

personál všíma pacientove problémy, alebo problé-

my ostatných pacientov a akým spôsobom čelia 

týmto problémom. Naším zámerom bolo zistiť, aký 

pohľad nadobudli pacienti v rámci spokojnosti s 

prejavmi komunikácie. Zmapovali sme úroveň 

spokojnosti s komunikáciou v operačnej sále. 

Respondenti nášho výskumu sa počas pobytu v ope-

račnej sále stretli len s pozitívnymi prejavmi zo 

strany zdravotníckeho personálu. Až 96,20% 

respondentov uviedlo, že pozitívne prejavy 

komunikácie ovplyvnili ich pocity a náladu. S prí-

stupom personálu pracujúceho v operačnej sále 

bolo spokojných 99,05% respondentov a s úrovňou 

komunikácie 96,19% respondentov. Môžeme teda 

konštatovať, že Nemocnica Bánovce 3. súkromná  

s.r.o. na základe monitorovania spokojnosti 

pacientov v oblasti komunikácie nadobudla vysokú 

úroveň spokojnosti zo strany pacientov v operačnej 

sále na pracovisku jednodňovej zdravotnej sta-

rostlivosti v odbore chirurgia. Priestory operačnej 

sály však môžu na viacerých pacientov pôsobiť 

chladne. Pri operáciách sa používajú rôzne 

pomôcky a prístroje v závislosti od typu operácie, 

ktoré taktiež môžu vyvolávať stres a strach z 

„neznámeho“ a vplývať na komunikáciu s per-

sonálom. Zaujímalo nás preto, ktoré skutočnosti 

vnímali respondenti nášho výskumu za nepríjemné 

a rušivé. Velimská (2012, s. 67) vo svojej práci 

rozhovormi s pacientmi zistila, že sa v prostredí 

operačnej sály cítia neisto. Boli vďační za 

akúkoľvek pozornosť personálu. Prekážala im hluč-

nosť, smiech a neosobný prístup niektorých členov 

operačného tímu. Po analýze našich výsledkov za 

najčastejšie sa vyskytujúci faktor v operačnej sále 

uviedlo 39,05% respondentov zimu. Zaujímavým 

poznatkom výskumu bolo zistenie v dvoch rušivých 

elementoch. Na jednej strane respondenti pova-

žovali v 22,86% za nepríjemné mlčanie personálu 

v operačnej sále a ďalším 19,05% respondentom 

prekážal práve rozhovor medzi personálom, čo 

podľa nich svedčí z ich strany o nezáujem. Treba 

však podotknúť, že každý človek je osobnosť a má 

iné potreby a priority, preto sme v dotazníku uviedli 

obe možnosti. Samozrejmosťou by mala byť 

eliminácia týchto faktorov zo strany sestry, prí-

padne iného pracovníka pracujúceho v operačnej 

sále. Je len na osobnosti sestry, aký postoj zaujme 

voči potrebám pacienta, či prejaví súcit a empatiu. 

Analýzou výsledkov sme zistili, že 20,00% respon-

dentov operovaných v lokálnej anestézii považo-

valo neznáme prostredie operačnej sály za faktor, 

ktorý negatívne ovplyvnil komunikáciu a ďalších 

31,43% respondentov vnímalo neznáme prostredie 

za element, ktorý čiastočne ovplyvňoval komuni-

káciu. Môžeme teda skonštatovať, že 51,43% 

respondentov považovalo operačnú sálu za pro-

stredie, ktoré negatívne ovplyvnilo komunikáciu 

s personálom, aj napriek tomu, že boli spokojní 

s úrovňou komunikácie. Vyplýva to zo skutočnosti, 

že respondenti boli pri plnom vedomí počas ich 

operačného zákroku a o to viac vnímali okolité 

prostredie operačnej sály. Snahou sestier by preto 

vždy mala byť správne vedená komunikácia s cie-

ľom odpútať pacientovu pozornosť od operácie, 

eliminovať výskyt nepríjemných pocitov a rušivých 
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faktorov pri operáciách, kedy je pacient pri plnom 

vedomí a vníma všetko okolo seba. 
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ABSTRAKT 

Východiská: Teoretickými východiskami prieskumu boli infor-

mácie o kvalite života, nehojacich sa ranách a spôsoboch ich 

liečby. V Rakúsku sa čoraz častejšie stretávame s využívaním 

podtlakovej liečby prostredníctvom domácej starostlivosti. Na 

Slovensku sa táto liečba poskytuje iba v zdravotníckych 

zariadeniach. Predpokladáme, že jej využívanie v domácom 

prostredí môže pacientovi priniesť určité benefity. 

Ciele: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť kvalitu života 

pacienta s podtlakovou liečbou nehojacej sa rany v domácom 

prostredí. Pomocou čiastkových cieľov sme zisťovali prítom-

nosť a intenzitu bolesti pri ošetrovaní, rýchlosť hojenia rany, 

prítomnosť stresu, stupeň závislosti od iných, fyzické obmedze-

nia pacienta, porovnali sme rozdiely vo financovaní podtlako-

vej liečby v domácom a ústavnom prostredí. 

Súbor a metódy: Participantom bol 75-ročný pacient z Rakúska 

s dekubitom 4.stupňa v sakrálnej oblasti s aplikovanou pod-

tlakovou liečbou v domácom prostredí, u ktorého sa realizovali 

preväzy počas 8 mesiacov prostredníctvom sestier z agentúry 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti - Hilfswerk Mistelbach-

Brünnerstrasse. Na posúdenie dekubitu sme použili klasifikáciu 

štádií dekubitov podľa National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP). Ďalej sme získavali informácie pozorovaním, 

rozhovormi s pacientom, jeho manželkou a z lekárskej prepúš-

ťacej správy. Ošetrovateľskú anamnézu sme koncipovali podľa 

M. Gordonovej funkčných vzorcov zdravia. 

Výsledky: Z výsledkov vyplýva, že kvalita života pacienta bola 

lepšia vtedy, keď sa preväzy realizovali u neho doma prostred-

níctvom sestier z agentúry domácej ošetrovateľskej starostli-

vosti Hilfswerk Mistelbach-Brünnerstrasse, ako keď musel 

chodiť na preväzy do chirurgickej ambulancie. Benefitmi pou-

žitia podtlakovej liečby v domácom prostredí bola psychická 

pohoda pacienta, lepší časový manažment, známe prostredie, 

určená ošetrujúca sestra. Záťažou pre pacienta boli vyššie 

vstupné náklady. Benefity prevýšili finančnú záťaž. 

Záver: Podtlaková liečba v domácom prostredí sa v indikova-

ných prípadoch prostredníctvom agentúr domácej ošetrova-

teľskej starostlivosti dá využívať, je pre pacienta prínosom 

a preto je potrebné uvažovať o umožnení tejto liečby v domá-

com prostredí aj na Slovensku. Podmienkou ošetrovania pomo-

cou podtlakovej liečby je zaškolenie odborným personálom. 

 

Kľúčové slová: Nehojaca sa rana. Domáca ošetrovateľská 

starostlivosť. V.A.C.® liečba. Pacient. Rakúsko. 

 

ABSTRACT 

Background: The theoretical basis were informations about 

quality of life of the patient, of non-healing wounds, of the 

methods of treatment. In Austria we increasingly encounter 

with using of vacuum-assisted closure therapy through home 

care providers. In Slovakia this treatment is provided only in 

health facilities. We expect that the use of this therapy in the 

home environment can bring the patient some benefits. 
Aims: The main goal was to determine the quality of life of 

patients with non-healing wounds using vacuum-assisted 

closure therapy in his home. With the partial goals we 

investigated the presence and intensity of pain during the 

treatment, rate of wound healing, the presence of stress, the 

degree of reliance on others, his physical limitations, we 

compared the differences in financing the vacuum-assisted 

closure therapy in domestic and institutional setting. 

Research sample and Methods: The research sample was a 75-

year-old patient from Austria with Grade 4 pressure ulcera in 

the sacral region using vacuum-assisted closure therapy at 

home for 8 months by the nurses from home care provider 

Hilfswerk Mistelbach-Brünnerstrasse. We utilized the method 

of studing literature, we chose the method of qualitative 

research-case report, we added structured, repetitive, open and 

direct patient observation by M. Gordon. For the assessment of 

pressure ulcera, we used the classification from National 

Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). We also interviewed 

the patient and his wife and we analysed patient´s medical 

record. 

Results: The results indicate that the quality of life of patient 

was much better, when the wound dressings were made at his 

home through home care provider, as if the patient had to go to 

the surgical ambulance. The benefits of using vacuum-assisted 

closure therapy at home were the psychological well-being of 

the patient, better time management, familiar environment, 

designed nurse. A burden to the patient could be finances, since 

home care is more costly, but the benefits outweighed the 

financial burden. 

Conclusion: The vacuum-assisted closure therapy at home 

through home care providers can be used in indicated cases, had 

its benefits for patient and therefore should be considered to be 

allowed in Slovakia. The personal using vacuum-assisted 

closure therapy at home must be trained by professional. 

 

Key words: Non-healing Wound. Nursing Home Care. 

Vacuum-Assisted Closure Therapy. Patient. Austria. 

 

 

ÚVOD 

Kvalitu života popísal už Aristoteles “ako šťas-

tie a dobrý život, ktorý sa vyznačuje duševnou 

cudnosťou.” V posledných dvoch desaťročiach je 

kvalita života považovaná za koncept, ktorý sa 
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vzťahuje najmä na jedinca a nie na ekonomické 

alebo sociálne podmienky (Fuhrer, 2000). Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) definuje kvalitu 

života ,,ako individuálne vnímanú životnú situáciu  

v kontexte určitej kultúry a určitého hodnotového 

systému, vo vzťahu k vlastným cieľom, očakáva-

niam, hodnotiacim kritériám, záujmom a indivi-

duálna kvalita života je ovplyvňovaná telesným 

zdravím, psychickým stavom, stupňom nezávislosti, 

sociálnymi vzťahmi a ekologickými vlastnosťami 

životného prostredia“ (The WHOQOL-Group, 

1994, s. 41-57). Podľa Dragomerickej a Bartoňovej 

(2006) význam hodnotenia kvality života spočíva 

vo vyhodnocovaní dôsledkov choroby a jej liečby 

na každodenné fungovanie pacienta, odráža aj sub-

jektívny pohľad pacienta na jeho zdravotný stav 

a môže tiež hodnotiť účinnosť liečby aj u chorôb, 

kde úplné vyliečenie je nepravdepodobné a dôraz na 

kvalitu života je obzvlášť potrebný. V medicíne sa 

kladie dôraz na výskum kvality života vo vzťahu 

k zdraviu. Pri nehojacich sa ranách dochádza 

k výraznému zhoršeniu kvality života. Pacienta 

obmedzuje bolesť, čiastočná alebo úplná strata 

hybnosti, zápach z rany, infekcia a podobne. Ger-

mann (1999) definuje nehojacu sa ranu ako pokro-

čilú deštrukciu tkaniva, ktorá môže byť vyvolaná 

arteriálnymi/venóznymi poruchami, poruchami lát-

kovej výmeny, následkom dlhotrvajúceho pôsobe-

nia tlaku alebo žiarenia a v neposlednom rade tiež 

exulcerovanými nádormi. V súčasnosti existuje 

veľké množstvo moderných liečebných postupov 

zameraných na chronické a nehojace sa rany, medzi 

ktoré patrí vlhká terapia, larvárna terapia, apiterapia 

– liečba medom, apligraf, hyperbarická oxygeno-

terapia, excízia spodiny a následné plasticko-

chirurgické krytie a v neposlednom rade podtlaková 

liečba (V.A.C.® terapia).  

Podtlaková liečba je neinvazívna moderná 

liečebná metóda, ktorá využíva kontrolovaný pod-

tlak na aktívny uzáver rany. Pri tejto metóde sa 

používa prístroj spôsobujúci kontinuálny alebo 

intermitentný podtlak, ktorý sa pomocou drenážnej 

sústavy prenáša na spodinu rany. Súčasťou prístroja 

je špeciálne penové krytie prispôsobené veľkosti 

rany takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu a 

macerácii zdravého tkaniva (V.A.C. Therapy Sys-

tem Fact Sheet, 2014). Táto liečebná metóda je 

považovaná za ľahko použiteľnú, bezpečnú, dobre 

tolerovanú a efektívnu. Existuje veľké množstvo 

odborných prác skúmajúcich problematiku, ale stále 

nie je dostatok randomizovaných štúdií. Väčšina 

prác prezentuje skôr pozitívny vplyv na hojenie ako 

negatívny. Doporučený podtlak je podľa Moryk-

wasa, Argenta (1997) a Lamberta, Haynsa, 

McCarthyho (2005) 125 mm Hg. Niektoré štúdie 

uvádzajú liečbu aj s nižším alebo aj vyšším 

podtlakom. Väčšina pacientov, u ktorých sa použí-

va metóda V.A.C. terapie je úplne alebo čiastočne 

imobilná, preväzy sa realizujú dva - tri krát do 

týždňa v nemocničnom prostredí, čo je pre pacien-

tov namáhavé a unavujúce a môže mať negatívny 

dopad na kvalitu ich života.  
 

CIELE  

Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť benefity 

využitia podtlakovej liečby v domácom prostredí. 

Na jeho dosiahnutie sme využili čiastkové ciele: 

1. Zistiť prítomnosť a intenzitu bolesti pacienta pri 

ošetrovaní nehojacej sa rany pomocou podtla-

kovej liečby v jeho domácom prostredí. 

2. Zistiť prítomnosť stresu u pacienta v súvislosti 

s nehojacou sa ranou a podtlakovou liečbou. 

3. Zistiť stupeň závislosti od iných pri ošetrovaní 

nehojacej sa rany. 

4. Zistiť fyzické obmedzenia z dôvodu nehojacej sa 

rany. 

5. Zistiť, ako sa rana bude hojiť v domácom 

prostredí. 
 

Výber prípadu a získavanie informácií 

Participantom prieskumu bol 75-ročný pacient 

s diagnózou diabetes mellitus (DM) 2. typu, arte-

riálna hypertenzia, nezhubný nádor prostaty a s roz-

siahlym dekubitom 4. stupňa (podľa NPUAP) 

v sakrálnej oblasti. Mal aplikovanú podtlakovú 

liečbu v jeho domácom prostredí v Rakúsku, kde sa 

realizovali preväzy prostredníctvom sestier z agen-

túry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Hilfs-

werk Mistelbach-Brünnerstrasse) počas 8 mesiacov. 

Informácie k prípadu sme získavali štruktúrova-

ným, opakovaným, priamym a otvoreným pozoro-

vaním pacienta, posudzovaním rany, rozhovormi 

s pacientom a jeho manželkou a analýzou lekárskej 

prepúšťacej správy. Na posúdenie dekubitu sme 

použili klasifikáciu štádií dekubitov podľa NPUAP.  

Údaje sme zhromažďovali od júna 2015 do 

februára 2016.  

V anamnéze sme sa zamerali na terajšie ocho-

renie, osobnú, rodinnú, sociálnu anamnézu a posú-

denie pacienta sestrou podľa funkčných vzorcov 

zdravia M. Gordonovej. Anamnézu sme doplnili 

posúdením rany. 
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V katamnéze sme sa zamerali na podrobný 

komplexný opis a posúdenie priebehu ochorenia 

a progresie rany od jeho začiatku po súčasnosť. 

Analýzou a interpretáciou údajov sme zistili, 

ako pacient vníma svoju kvalitu života pri apliko-

vaní podtlakovej liečby u nehojacej sa rany v jeho 

domácom prostredí. 
 

KAZUISTIKA  

Pacient P.P., narodený v roku 1941, bol prijatý 

11.6.2015 sestrou agentúry domácej ošetrovateľ-

skej starostlivosti (Hilfswerk Mistelbach-Brünner-

strasse) z dôvodu rozsiahleho dekubitu 4.stupňa 

v sakrálnej oblasti (obr. 1), na ktorý bola aplikovaná 

V.A.C.® terapia. Príjem pacienta sa realizoval  

po dohovore s lekárom z chirurgickej ambulancie 

a obvodným lekárom. Lekár z chirurgickej ambu-

lancie sa chcel uistiť, či bude agentúra schopná 

zabezpečiť preväz 2-krát týždenne. Pacient mal 

chodiť každú stredu na kontrolu a preväz do chirur-

gickej ambulancie.  

Pacient posledných 15 rokov spolu s manželkou 

trávil zimu v Afrike, kde opakovane prekonal infek-

cie malárie. Pred rokom utrpel zlomeninu horného 

konca pravej ramennej kosti, ktorá si vyžadovala 

chirurgickú intervenciu. Odvtedy sa jeho zdravotný 

stav zhoršil a ostal čiastočne imobilný. Počas 

pobytu v nemocnici sa pacientovi vytvoril dekubit 

2.stupňa v sakrálnej oblasti. Pacient bol po mesiaci 

prepustený domov a manželka sa o neho starala 

sama. Zo začiatku po návrate z nemocnice bol 

pacient takmer celý deň ležiaci v posteli (23 hodín). 

Dekubit sa naďalej zväčšoval a asi po 3 týždňoch 

navštívil pacient chirurgickú ambulanciu v nemoc-

nici v Mistelbachu. Podľa posúdenia lekára z chi-

rurgickej ambulancie už išlo o dekubit 3. stupňa. 

Dekubit manželka preväzovala podľa ordinácie 

lekára – použila na dezinfekciu Octenisept, do rany 

aplikovala medicínsky med – Medihoney a alginát 

– Suprasorb A a na krytie rany - Mepilex Border. 

Vzhľadom na imobilitu pacienta, manželka zakú-

pila antidekubitárny matrac, ale progresia rany 

pokračovala. Vytvoril sa dekubit 4.stupňa a pacient 

označil intenzitu bolesti pri preväzovaní rany podľa 

vizuálnej analógovej škály (VAS) stupňom 8 - 9. 

Bolo nutné chodiť na preväzy do chirurgickej 

ambulancie trikrát do týždňa. Po odstránení nekro-

tického tkaniva z rany a po schválení úhrady zdra-

votníckej pomôcky bola chirurgom odporučená 

aplikácia systému ActiV.A.C.® Therapiesystem. 

Prvé dva týždne aj pri používaní ActiV.A.C.® systé-

mu chodil pacient na  preväz rany do nemocnice, čo 

bolo pre neho veľmi zaťažujúce a stresujúce. Po 

konzultácii s obvodným lekárom bola oslovená 

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, aby 

prebrala ošetrovanie dekubitu dvakrát do týždňa. 

Jedenkrát do týždňa by prišiel pacient na preväz 

rany a kontrolu do chirurgickej ambulancie. 

11.6.2015 urobila sestra prvého kontaktu z Hilfs-

werku Mistelbach-Brünnerstrasse príjem pacienta. 

Okrem dekubitu mal pacient diabetes mellitus 2. 

typu, arteriálnu hypertenziu a pred 5 rokmi bol 

operovaný z dôvodu nezhubného nádoru prostaty. 
 

VÝSLEDKY 

Pri príjme (11.6.2015) sme pacienta posúdili 

podľa modelu M. Gordonovej. Počas posledného 

roku výrazne schudol (15 kg) z dôvodu zlomeniny 

horného konca pravej ramennej kosti a komplikácií 

po operácii, kedy sa u pacienta vytvoril dekubit, 

ktorý nakoniec dosiahol stupeň 4. Počas preväzo-

vania dekubitu, pacient udával veľmi silné bolesti 

(podľa VAS 8-9), preto sme aplikovali nasledujúce 

intervencie na odstránenie bolesti (tabuľka 1). 
 

 
 

Obrázok 1 Dekubitus 4.stupňa pri príjme 11.6.20
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Tabuľka 1 Výskyt bolesti počas preväzov 
 

Dátum 
Intenzita 

počas preväzu 
Intervencie Hodnotenie bolesti 

15.6.2015 VAS 8-9 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- intenzita bolesti počas preväzu 

vysoká 

- intervencie nedostatočné 

- odporučili sme pridanie Hydal retard 

4mg 30 minút pred preväzom podľa 

ordinácie lekára   

22.6.2015 VAS 7 

- podanie Hydal retard 4mg 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- intenzita bolesti počas preväzu stále 

vysoká  

- intervencie nedostatočné, 

- odporučili sme aplikáciu NaCl 0,9% 

do peny pred jej odstránením na 15 

minút 

29.6.2015 VAS 6 

- podanie Hydal retard 4mg 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- aplikovanie NaCl 0,9% do peny pred 

jej odstránením na 15 minút 

- intenzita bolesti nižšia 

- intervencie čiastočne úspešné 

a ponechané naďalej  

 

 

 

22.7.2015 VAS 5 

- podanie Hydal retard 4mg 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- aplikovanie NaCl 0,9% do peny pred 

jej odstránením na 15 minút 

- intenzita bolesti bola nižšia, 

- intervencie čiastočne úspešné 

a ponechané naďalej 

26.8.2015 VAS 7 

- podanie Hydal retard 4mg 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- aplikovanie NaCl 0,9% do peny pred 

jej odstránením na 15 minút 

- intenzita bolesti bola vyššia, 

- intervencie nedostatočné, pena sa 

prilepila k okrajom rany, podľa 

zástupcu firmy KCI odporučené 

pridanie silikónového krytia 

(Mepilex®) do rany  

14.9.2015 

 
VAS 2 

- podanie Hydal retard 4mg 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- aplikovanie NaCl 0,9% do peny pred 

jej odstránením na 15 minút 

- aplikovanie silikónového krytia do 

rany (Mepilex®) 

- intenzita bolesti nízka 

- intervencie úspešné 

 

7.10.2015 

- 

3.2.2016 

VAS 0 

- vypnutie prístroja  

- ponechanie 15–20 minút na 

odstránenie kompresie peny 

- aplikovanie NaCl 0,9% do peny pred 

jej odstránením  na 15 minút 

- aplikovanie silikónového krytia do 

rany (Mepilex®)  

- pacient neudával žiadne bolesti 

 

Pacient absolvoval preväzy v nemocničnom 

a následne aj v domácom prostredí. Na preväz do 

nemocničného prostredia bolo potrebné pacienta 

dopraviť sanitkou, následne musel čakať pred chi-

rurgickou ambulanciou na nemocničnom vozíku. 

Keďže pacient bol imobilný a inkontinentný, ne-

bolo možné mu v týchto podmienkach poskytovať 

hygienickú starostlivosť podľa potreby, čo mu 

spôsobovalo značný diskomfort. Na chirurgickú 

ambulanciu   prichádzali   aj  neobjednaní   pacienti,  
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Tabuľka 2 Stres – porovnanie chirurgická ambulancia a domáce prostredie 
 

Chirurgická ambulancia Domáce prostredie 

- čakanie na sanitku, dlhý čas strávený v nemocnici 

- tvrdá posteľ (bolesti celého tela) 

- bolesť počas preväzu 

- hygienická starostlivosť až pri preväze 

- veľké množstvo ľudí (pacienti,   zdravotnícky perso-

nál, vodič sanitky) =  riziko infekcie 

- vždy iný lekár a sestra pri preväze 

- nervozita, podráždenosť  

- žiadne čakanie (sestra sa telefonicky ohlásila) 

- vlastná posteľ, antidekubitárny matrac  

- bolesť počas preväzu 

- hygienická starostlivosť podľa potreby 

- malé množstvo ľudí (manželka,  opatrovateľka, lekár 

a sestry z agentúry domácej ošetrovateľskej starostli-

vosti) 

- kontaktná sestra (maximálne 3 rozličné sestry) 

- pokoj, spokojnosť  
 

ktorí boli ošetrovaní podľa závažnosti ich zdravot-

ného stavu. Lekári a sestry sa striedali na základe 

rozpisu služieb, preto sa stávalo, že preväz vyko-

návali vždy iní zdravotnícki pracovníci. Pacient bol 

vždy pred preväzom napätý a nervózny.  

Preväz rany spôsoboval pacientovi bolesť a 

stres, preto veľmi záleží na okolnostiach a prostredí, 

v ktorom bol preväz realizovaný. V tabuľke 2 po-

rovnávame okolnosti preväzu v prostredí zdravot-

níckeho zariadenia a v domácom prostredí.  

Dekubit sa hojil 8 mesiacov od 11.6.2015 do 

3.2.2016. Proces hojenia znázorňuje tabuľka 3. 

Rozmery rany sme zisťovali pomocou pravítka. Na 

základe analýzy výsledkov sme dospeli k názoru, že 

aplikácia podtlakovej liečby pri nehojacej sa rane 

má viac benefitov ako negatív. Porovnanie ilustruje 

obrázok 2.  

 

 
 

Obrázok 2  Negatíva a benefity podtlakovej liečby v domácom prostredí  
 

DISKUSIA A ZÁVER 

V prieskume sme sa venovali kvalite života 

pacienta s aplikovanou podtlakovou liečbou neho-

jacej sa rany v domácom prostredí. Hlavným cie-

ľom práce bolo zistiť benefity využitia podtlakovej 

liečby nehojacej sa rany v domácom prostredí 

pacienta vzhľadom na jeho kvalitu života. Použili 

sme metódu kazuistiky a vybrali sme si 75-ročného 

pacienta P.P. s diagnózou diabetes mellitus 2. typu, 

arteriálna hypertenzia, nezhubný nádor prostaty a 

s rozsiahlym dekubitom 4. stupňa v sakrálnej oblas-

ti. V minulosti sa na označenie nehojacej sa rany 

ako napr. dekubit, ulcus cruris a podobne, používal 

termín chronická rana, ale podľa Európskej aso-

ciácie pre manažment chronických rán (EWMA) 

z roku 2010 by sa toto označenie už nemalo 

používať. Podľa Stryju (2011) ,,sa jedná o sekun-

dárne sa hojace rany, ktoré sa aj pri správnej liečbe 

nezahoja do 6-9 týždňov.“ V našom prípade sa táto 

rana hojila až 8 mesiacov. Podľa Karasovej (2014) 

je pri liečbe rany potrebné, aby sme poznali všetky 

ochorenia pacienta, ktoré môžu ovplyvňovať hoje-

nie rán ako napr. diabetes mellitus, anémia, hypo-

albuminémia, hypoproteinémia, kachexia, ↑ CRP, 

↑FW, ale aj lieky, ktoré pacient užíval napr. chemo-

terapeutiká, kortikosteroidy, imunusupresíva a iné. 

Karasová (2014) ale aj Baum a Siebenthal (2012) 

uvádzajú, že v manažmente ošetrovania takejto rany 

je prvoradé získať anamnézu vzniku rany, následne 

ranu  posúdiť  a zvoliť  správne  ošetrenie  (debride- 
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Tabuľka 3a Hojenie dekubitu 
 

Dátum Veľkosť a popis rany Fotodokumentácia 

11.6.2015 Veľkosť rany na povrchu 8 cm na dĺžku, 5 cm na 

šírku, rana mala podmínované okraje 2 - 4 cm 

s hĺbkou 3-4 cm. Medzi análnym otvorom a ranou 

boli 3 cm zdravej kože. Z rany vytekal hnedastý 

sekrét s výrazným zápachom. Okraje boli hladké 

a okolie rany ružovej farby, výrazne prekrvené. 

 
29.6.2015 Veľkosť rany rovnaká ako 11.6.2015 

 
22.7.2015 Zhoršenie hojenia rany (pacient odmietal ležať na 

antidekubitárnom matraci), veľkosť rany na povrchu 

bola rovnaká, vznikli nové nekrózy a okraje rany 

neboli hladké a ružové. 

 
21.8.2015 Veľkosť rany na povrchu 5,5 cm na dĺžku, 5 cm na 

šírku, 1 - 2 cm do hĺbky a podmínované okraje 2 - 3 

cm. Medzi análnym otvorom a ranou boli 4,5 cm 

zdravej kože. Rana začala granulovať, zmenšila sa na 

povrchu a aj podmínované časti (pacient začal znova 

používať matrac + zmena stravy). 

 
14.9.2015 Veľkosť rany na povrchu 5,5cm na dĺžku, 5 cm na 

šírku, 0,5-1cm do hĺbky ale podmínované okraje sa 

zmenšili na 1-1,5cm. Medzi análnym otvorom 

a ranou bolo zahojených približne 5cm kože. Rana 

granulovala. 
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Tabuľka 3b Hojenie dekubitu 
 

Dátum Veľkosť a popis rany Fotodokumentácia 

23.9.2015 Rana zostala na povrchu rovnaká. 

 
7.10.2015 Rana zostala na veľkosť rovnaká ale do hĺbky sa 

zmenšila na 0,3-0,5cm. Rana granuluje a epitelizuje. 

 
25.11.2015 Veľkosť rany na povrchu 3,5cm na dĺžku, 3 cm na 

šírku, 0,5-1cm do hĺbky ale podmínované okraje 

úplne zmizli. Medzi análnym otvorom a ranou bolo 

zahojených približne 5,5cm kože. Rana sa zmenšila, 

pokračuje jej granulácia a epitelizácia. 

 
11.1.2016 Veľkosť je 1,5cm na dĺžku, 1 cm na šírku, 0,5cm do 

hĺbky, ale iba na spodnej strane. Rana sa zmenšila, 

pokračuje epitelizácia. 

 
3.2.2016 Rana sa zahojila jazvou. 
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ment + liečba). Pri úspechu liečby je dôležitá 

multiodborová spolupráca, správne vedená doku-

mentácia a posúdenie vývoja liečby.  

Hojenie rany pacienta bolo komplikované imo-

bilitou, inkontinenciou, vekom, podvýživou a DM. 

V spolupráci s manželkou sme sa zamerali na správ-

nu výživu pacienta, ponúkli sme pacientovi mož-

nosť fyzioterapie v domácom prostredí a na zlep-

šenie celkového fyzického stavu sme využívali aj 

všetky dostupné pomôcky ako napr. antideku-

bitárny matrac, permanentný katéter a pacientovi 

bolo umožnené, aby na stolicu chodil na toaletnú 

stoličku (kreslo). Manželka ho spolu s opatro-

vateľkou každé 2 hodiny posadili do pojazdného 

vozíka, aby častejšie menil polohu a urýchľovali 

jeho vertikalizáciu. Pacient mal polohovaciu posteľ, 

ktorú si vedel sám nastaviť podľa svojej potreby. 

Pacientovi bol ešte pred naším príjmom do agentúry 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Hilfswerk 

Mistelbach-Brünnerstrasse) ošetrovaný dekubit 

manželkou podľa ordinácie lekára z chirurgickej 

ambulancie vlhkou terapiou, ale nedošlo k zlep-

šeniu. Naopak sa dekubit z 2. štádia zhoršil na 4. 

štádium. Pacient chodil do chirurgickej ambulancie 

na preväzy trikrát do týždňa, čo ho veľmi vyčer-

pávalo a podľa manželky bol podráždený a nevrlý. 

Lekári sa nakoniec rozhodli z dôvodu zhoršenia 

procesu liečenia dekubitu, že na ranu aplikujú 

podtlakovú terapiu pomocou ActiV.A.C.® Thera-

piesystem a materiál, ktorý použili bol V.A.C.® 

GranuFoam Bridge Dressing. Návštevy chirurgic-

kej ambulancie však boli pre pacienta veľmi vyčer-

pávajúce a stresujúce. Počas prvých dvoch týždňov, 

kedy chodil pacient na preväzy do nemocnice, bol 

vyčerpaný a nervózny. Zmena v správaní pacienta 

nastala už po dvoch týždňoch ošetrovania dekubitu 

v domácom prostredí. Pozorovali sme zlepšenie 

jeho psychického stavu, bol pokojnejší a spokojný 

s ošetrovaním, počas preväzu rozprával pokojne 

a nenútene, hovoril nám ako trávil svoje dni, aké 

televízne programy sledoval a aké bude. Sám inicio-

val rozhovor o voľno časových aktivitách. Fyziote-

rapiu toleroval veľmi dobre, predĺžil sa u neho čas 

vertikalizácie a sedenia. Podľa Emeryho a kol. 

(2005) fyzická aktivita môže redukovať stres u pa-

cienta a pomáha mu aj v zlepšení kardiovasku-

lárnych funkcií. Títo autori uvádzajú, že sa rany 

rýchlejšie hojili u starších pacientov, ktorí sa aspoň 

30 minút denne venovali ľahkému cvičeniu, ako 

kontrolnej skupine pacientov bez pohybu. 

Ďalším cieľom našej práce bolo zistiť prítom-

nosť a intenzitu bolesti pacienta pri ošetrovaní 

nehojacej sa rany pomocou podtlakovej liečby 

v jeho domácom prostredí. Moffatt et al. (2002)  

vo svojej medzinárodnej štúdii zistili, že pacienti 

s nehojacou sa ranou, trpia najväčšou bolesťou pri 

odstraňovaní obväzov, suché a priľnavé obväzy 

spôsobujú silné bolesti a sú traumatizujúcim zážit-

kom pre pacientov. Najčastejšie sa preto používajú 

takzvané atraumatické materiály. Bolesť často 

vyvoláva samotný obväz, preto sa v súčasnosti pou-

žívajú silikónové krytia, ktoré minimalizujú vznik 

bolesti počas preväzu, preto je dôležité poznať 

najnovšie typy preväzových materiálov. Používanie 

škál na hodnotenie bolesti sa preto považuje za 

nedôležité a viac sa treba spoliehať na reč tela a ne-

verbálne prejavy. Náš pacient uvádzal, že mal 

bolesti v pravom ramene, “tie mám ale už dlho 

a dajú sa vydržať, veľmi to bolí iba vtedy, keď mám 

ležať na pravej strane.” Pacient ďalej uvádzal, že 

mal bolesti pri preväze dekubitu v sakrálnej oblasti, 

hlavne pri odstraňovaní peny z rany, podľa VAS 8-

9, ktorá sa však po preväze a po zapnutí V.A.C.® 

prístroja znížila na 4 - 5 a on sa cítil, “ako keby sa 

mi ten prístroj pokúšal vysať všetko z tej rany.”  

Na odstránenie bolesti sme postupne použili všetky 

dostupné riešenia, ktoré boli v kompetencii sestry 

v domácej ošetrovateľskej starostlivosti - manželka 

podala vždy 30 minút pred preväzom analgetiká 

morfínovej rady podľa ordinácie lekára Hydal 

retard 4mg, nechali sme dostatočný čas, aby sa 

odstránila kompresia peny (15-20 minút), do rany 

sme aplikovali NaCl 0,9%, medzi spodinu rany 

a penu sme aplikovali silikónové krytie (Mepitel®) 

a postupne došlo k zníženiu bolesti v rane z VAS  

8 - 9 na VAS 2 a nakoniec pacient počas preväzu 

neudával žiadne bolesti. Dekubit je veľmi bolestivý 

a môžeme rozoznávať bolesť v rane počas preväzu, 

ale aj pred a po preväze. Táto bolesť sa výrazne líši. 

Na jej zvládnutie sa používa Trojstupňový analge-

tický rebrík – Analgetic Ladder podľa WHO. 

V prvom kroku sa podávajú neopioidy napr. Para-

cetamol, NSA (nesteroidové analgetiká, napr. Ibu-

profen alebo Diklofenak). V druhom kroku sa pri-

stupuje k podávaniu slabých opioidov napr. Trama-

dol a až v treťom kroku sa začína s podávaním 

silných opioidov napr. Morphin, Fentanyl a aj 

novinka Fentanyl, nosový sprej.  
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ABSTRAKT 

Východiska: Ošetřovatelská diagnostika jako myšlenkový 

algoritmus představuje klíčovou kompetenci sester, způsob 

kritického myšlení založeného na znalostech, dovednostech  

a postojích sester. Tuto klíčovou kompetenci je nutné si 

osvojovat již v průběhu kvalifikačního studia a v klinické praxi 

dále prohlubovat. Přesto, že v současné ošetřovatelské praxi 

pracuje řada vysokoškolsky vzdělaných sester, jejich znalosti, 

dovednosti a postoje týkající se ošetřovatelské diagnostiky 

nedosahují potřebné úrovně. 

Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda sestry v klinické 

praxi diagnostikují ošetřovatelské problémy pacientů podle 

Taxonomie II Ošetřovatelských diagnóz NANDA-I. Dílčí cíle 

byly zaměřeny: na zjištění úrovně základních znalostí, 

dovedností a postojů sester v oblasti ošetřovatelské diagnos-

tiky; na zjištění jakým způsobem je vedená ošetřovatelská 

dokumentace; na zjištění, zda ošetřovatelská dokumentace 

pacientů obsahuje názvy ošetřovatelských diagnóz NANDA-I 

v plánech ošetřovatelské péče.  

Metoda a soubor: K získání údajů byl vytvořen dotazník vlastní 

konstrukce, obsahoval 6 identifikačních položek a 20 položek 

zaměřených na stanovené cíle. Výzkumný soubor tvořilo 161 

respondentů (146 žen a 15 mužů), absolventů vyšších 

odborných škol, bakalářského a magisterského vysokoškolské-

ho studia ošetřovatelství z celé České republiky. Výzkumné 

šetření proběhlo v období od listopadu 2015 do ledna 2016. 

Výsledky: 37 (22,98%) respondentů nedokázalo správně odpo-

vědět na otázku co je to ošetřovatelský problém. 50 (31,26%) 

respondentů nedokázalo správně charakterizovat obecný 

význam pojmu diagnóza. 57 (35,41%) respondentů nedokázalo 

odlišit diagnostický proces v ošetřovatelství a medicíně. 58 

(36,02%) respondentů nedokázalo správně odpovědět, že 

ošetřovatelská diagnostika je 2 fázi ošetřovatelského procesu. 

103 (63,98%) respondentů nedovedlo vlastními slovy defino-

vat, co je to ošetřovatelská diagnóza. 47 (29,19%) respondentů 

nedovedlo správně označit pořadí kroků v diagnostickém 

procesu.113 (70,18%) respondentů nedokázalo správně odpo-

vědět, co pojmenovávají ošetřovatelské diagnózy NANDA-I. 

53 (32,91%) respondentů nedokázalo správně odpovědět, co 

vyjadřuje pojem dysfunkční typ zdraví.103 (63,98%) respon-

dentů uvedlo, že publikaci NANDA-I nemají na pracovišti.109 

(67,70%) respondentů uvedlo, že v ošetřovatelské dokumentaci 

nepoužívají názvy ošetřovatelských diagnóz NANDA-I. 82 

(50,93%) respondentů uvedlo, že sestry nemají dostatečné 

znalosti, dovednosti a postoje pro aplikaci ošetřovatelského 

procesu. 77 (47,83%) respondentů uvedlo, že sestry nemají 

dostatečné znalosti, dovednosti a postoje v oblasti ošeřova-

telské diagnostiky. Za největší překážku při zavádění stan-

dardní terminologie v ošetřovatelské praxi respondenti označili 

neochotu personálu, nedostatek času, nedostatek sester. 

Závěr: Výzkumné šetření prokázalo neuspokojivou úroveň 

potřebných znalostí a postojů sester s vyšším stupněm kvalifi-

kačního vzdělání v oblasti ošetřovatelské diagnostiky, stejně 

jako vlastní aplikace metody ošetřovatelského procesu.  

 

Klíčová slova: Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská 

diagnostika. Znalosti a postoje sester v praxi. Ošetřovatelská 

dokumentace. 

 

ABSTRACT 

Background: Nursing diagnosis as a mental algorithm is a key 

competence of nurses, the way of critical thinking, which is 

based on knowledge, skills and attitudes of nurses. This core 

competence is necessary to acquire in the course of qualifying 

studies and in clinical practice to deepen. Despite the fact that 

the current nursing practice includes a wide range of university-

educated nurses, their knowledge, skills and attitudes related to 

the nursing diagnosis do not reach the required level. 

Objective: The main objective was to determine whether nurses 

in clinical diagnoses nursing problems of patients according to 

nursing diagnoses Taxonomy II NANDA-I. Sub-objectives 

were targeted: to determine the level of basic knowledge, skills 

and attitudes of nurses in the nursing diagnosis; to determine 

which way it is headed by nursing documentation; to determine 

whether patients in the nursing documentation contains the 

names of nursing diagnoses NANDA-I nursing care plan. 

Methodology and sample: To obtain the data was created 

questionnaire of our own design, containing 6 and 20 items of 

identification focused on defined objectives. The research 

sample consisted of 161 respondents (146 women and 15 men), 

graduates from higher vocational schools, bachelor's and 

master's degree studies from the Czech Republic. The survey 

was conducted between November 2015 and January 2016. 

Results: 37 (22.98%) of respondents could correctly answer the 

question of what is a nursing problem. 50 (31.26%) of respon-

dents could correctly characterize the general meaning of the 

diagnosis. 57 (35.41%) of respondents were unable to distin-

guish the diagnostic process in nursing and medicine. 58 

(36.02%) of respondents could correctly answer the nursing 

diagnosis is stage 2 of the nursing process. 103 (63.98%) of 

respondents could not define your own words, what is a nursing 

diagnosis. 47 (29.19%) of respondents could not correctly 

indicate the order of steps in the diagnostic procesu.113 

(70.18%) of respondents could correctly answer what name the 

nursing diagnoses of NANDA-I. 53 (32.91%) of respondents 

could correctly answer that expresses the notion of dysfunc-

tional type zdraví.103 (63.98%) of respondents said that the 

publication of NANDA-I do not have to work place.109 

(67.70%) of respondents said that they nursing documentation, 

do not use the names of nursing diagnoses NANDA-I. 82 

(50.93%) of respondents said that nurses do not have sufficient 
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knowledge, skills and attitudes for the application of the nursing 

process. 77 (47.83%) of respondents said that nurses do not 

have sufficient knowledge, skills and attitudes in nursing 

diagnostics. The biggest obstacle in the implementation of 

standard terminology in nursing practice, respondents identified 

the unwillingness of staff, lack of time, lack of nurses. 

Conclusion: The survey showed unsatisfactory level of the 

knowledge and attitudes of nurses with higher education 

qualification in nursing diagnosis, as well as custom application 

method of nursing process. 

 

Key words: Nursing process. Nursing diagnosis. Knowledge 

and attitudes of nurses in practice. Nursing documentation. 

 

 

ÚVOD 

Při zvyšování efektivity v systémech zdravotní 

péče a změnách v jejím financování se uplatňuje 

regulační proces. Jeho konečným cílem je zavedení 

řádu, kvality a kontroly. K efektivnímu plnění rolí 

jednotlivých zdravotnických profesí se nově vyme-

zují i jejich kompetence. Mezi nástroje regulace 

patří zejména zákony, vyhlášky, normy a standardy. 

K regulačním nástrojům v oblasti přímé ošetřova-

telské péče patří ošetřovatelský proces - standardní 

metoda ošetřovatelské praxe. Z teoretického hledis-

ka jde o myšlenkový algoritmus (analyticko-synte-

tickou metodu) řešení problému s předem stanove-

ným cílem. Z praktického hlediska jde o systema-

ticky plánovanou péči o individuální potřeby klien-

tů, pacientů, rodin a komunit s cílem snížení rizik 

pro jejich zdraví, zabránění vzniku komplikací, 

zlepšení zdravotního stavu a tím i kvality jejich 

života. Proces osvojování si tohoto myšlenkového 

algoritmu představuje kontinuální rozvoj kritického 

myšlení, jehož dosažená úroveň zpravidla souvisí s 

délkou klinické praxe sester (Mastiliaková, 2014). 

Kriticky myslící sestra zaujímá analytický přístup, 

projevuje pochopení souvislostí, vyhodnocuje 

domněnky a předpoklady, získává informace ze 

spolehlivých zdrojů, zvažuje varianty řešení a pro-

vádí kontinuální vyhodnocování dosažených 

výsledků svých aktivit (Mc Donald, 2007). Proces 

rozvoje kritického myšlení v oblasti metodologie 

ošetřovatelské praxe není jednorázovou záležitostí 

osvojení si formálního rámce teoretických poznat-

ků. Ty jsou pouze základním východiskem. Doved-

nost aplikace teoretických poznatků je nutné rozví-

jet nejen u studentů v průběhu kvalifikačního studia, 

ale i v průběhu celoživotního vzdělávání sester 

v klinické praxi. Bez porozumění myšlenkovému 

algoritmu ošetřovatelského procesu sestry nejsou 

schopny poskytovat bezpečnou a efektivní indivi-

dualní péči. Ohrožují pacienty a sebe vystavují 

právním sporům (Alfaro-Le Fevre, 2006). Sestra  

za použití standardní metody - ošetřovatelského 

procesu u pacienta posuzuje jeho aktuální zdravotní 

stav, získané informace analyzuje a diagnostikuje 

jeho celostní (psychosomatické) reakce na aktuální 

i potenciální zdravotní problémy nebo náročné 

životní situace. Ošetřovatelský problém (celostní 

reakce) je jakýkoli stav nebo situace, ve které člo-

věk (potenciálně zdravý nebo nemocný) potřebuje 

pomoc při udržování dobrého zdravotního stavu a 

zachování soběstačnosti. Mezi časté ošetřovatelské 

problémy patří např. bolest, dušnost, omezený 

pohyb, nechutenství, nadměrná výživa, nepravi-

delné vyprazdňování, nedostatečný spánek, strach, 

úzkost, nedostatek informací, zdraví škodlivé návy-

ky, aj. Diagnostické uvažování sestry je úzce 

spojené s ošetřovatelským posuzováním.  
 

Východiska řešené problematiky 

Při změně zdravotního stavu pacienta sestry 

zpravidla rozlišují typ: dysfunkční, stabilizovaný  

a zhoršující se. U dysfunkčních typů zdraví dále 

rozlišují: aktuální zdravotní (ošetřovatelské) pro-

blémy a vysoké riziko zdravotních (ošetřova-

telských) problémů. Dysfunkční typy zdraví 

(aktuální zdravotní problémy) mění chování pacien-

ta a negativně ovlivňují jeho běžné životní aktivity 

a kvalitu života. U dysfunkčního typu zdraví 

pacienta sestra rozlišuje fázi: akutní, přechodnou a 

chronickou. Názvy aktuálních zdravotních (ošetřo-

vatelských) problémů a rizik pro zdraví klientů / 

pacientů jsou standardizovány v klasifikačním sys-

tému (Taxonomie II) ošetřovatelských diagnóz 

NANDA-International. Ke vzniku této standardní 

terminologie vedla řada příčin: 1. Potřeba usnadnění 

vzájemné komunikace mezi sestrami (stejný ošetřo-

vatelský problém u pacienta byl pojmenováván 

různými způsoby). 2. Zavádění elektronických 

informačních systémů a chybění jednotné termi-

nologie pro vedení zdravotnické dokumentace (kó-

dovaná forma elektronická i forma klinická).  

3. Ekonomické požadavky na platbu zdravotnickým 

zařízením za poskytovanou péči. 4. Potřeba trans-

parentnosti v činnostech jednotlivých zdravot-

nických profesí v multidisciplinárních týmech,  

z hlediska kvality celkové péče o potřeby pacientů. 

Klasifikace (Taxonomie II) ošetřovatelských diag-

nóz NANDA-I je dnes mezinárodně uznávaným 

jazykem v ošetřovatelství, který splňuje kritéria 

stanovená pro informační infrastrukturu ošetřova-
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telské praxe a poskytuje užitečnou terminologii pro 

klinickou praxi. Diagnostický proces v ošetřo-

vatelství se liší od diagnostického procesu v medi-

cíně. Odlišnost spočívá v tom, že v partnerském 

vztahu sester a klientů/pacientů je možné dosáhnout 

cíle poskytované péče, a tím je osobní pocit pohody 

(wellbeing) a seberealizace. Prožívání a reakce 

pacientů na zdravotní problémy nebo náročné život-

ní situace jsou diagnostikovány sestrami (Hobbs, a 

kol. 2009). Pro dosažení změn v chování pacientů 

jsou důležité co možná nejpřesnější ošetřovatelské 

diagnózy usměrňující péči k dosažení pozitivních 

změn v jejich zdravotním stavu. Ošetřovatelská 

diagnóza je definovaná jako „klinický závěr o 

reakcích jednotlivce, rodiny nebo komunity na 

aktuální nebo potenciální zdravotní problémy nebo 

životní proces“ (NANDA, 1990). Poskytuje základ 

pro výběr ošetřovatelských intervencí k dosažení 

výsledků v péči o pacienta, za které odpovídá sestra. 

Ošetřovatelská diagnostika je druhou nejvýznam-

nější fází ošetřovatelského procesu. Představuje 

klíčovou kompetenci sester, způsob kritického 

myšlení, které je založeno na znalostech, doved-

nostech a postojích sester. Tuto klíčovou kompe-

tenci je nutné si osvojovat již v průběhu kvalifi-

kačního studia a v klinické praxi dále prohlubovat. 

Přesto, že v současné ošetřovatelské praxi pracuje 

již řada vysokoškolsky vzdělaných sester jejich 

znalosti, dovednosti a postoje týkající se ošetřo-

vatelské diagnostiky nedosahují potřebné úrovně. 

Naše výzkumné šetření bylo zaměřeno na zmapo-

vání aktuální situace v praxi. 
 

CÍLE 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, 

zda jsou sestry v praxi (absolventky vyšších odbor-

ných škol, bakalářského a magisterského studia 

ošetřovatelství) dostatečně připraveny k diagnostice 

ošetřovatelských problémů pacientů a využívají 

klasifikaci Ošetřovatelských diagnóz NANDA-

International. Dílčí cíle byly zaměřeny na zjištění: 

 úrovně základních znalostí, dovedností a postojů 

sester k systémové metodě ošetřovatelského pro-

cesu a ošetřovatelské diagnostice; 

 informací o způsobech jakými je v praxi vedená 

ošetřovatelská dokumentace; 

 zda individuální ošetřovatelská dokumentace 

pacientů (plány péče) obsahují standardní názvy 

ošetřovatelských diagnóz NANDA-Interna-

tional. 
 

METODY A SOUBOR 

Pro získání údajů byla použita metoda ano-

nymního dotazníkového šetření v písemné a elektro-

nické podobě. Dotazník vlastní konstrukce obsaho-

val 6 identifikačních a 20 položek zaměřených na 

stanovené cíle. Výzkumné šetření proběhlo v 

období od listopadu 2015 do ledna 2016. Do výz-

kumného šetření byli zapojeni mimo jiné i účastníci 

vzdělávacích kurzů v NCONZO v Brně z celé 

České republiky. Soubor 161 respondentů (146 žen 

a 15 mužů) tvořili absolventi vyššího stupně kvali-

fikačního vzdělání v ošetřovatelství (VOŠ, Bc., 

Mgr.) Věk a kvalifikační stupně vzdělání absol-

ventů ukazuje tab. 1. Ve skupině (38) absolventů 

VOŠ bylo nejvíce 11 (28,95%) respondentů ve věku 

26-30 let. Ve skupině bakalářů (98) bylo nejvíce 22 

(22,45%) respondentů ve věku 31-35 let. Ve sku-

pině magistrů (25) bylo nejvíce 10 (40,00%) respon-

dentů ve věku 41-45 let. 

Délku praxe respondentů ukazuje tab.2. Nejvíce 

z celkového počtu 161 respondentů uvedlo 34 

(21,12%) respondentů délku praxe do 5 let. 27 

(16,15%) respondentů 26-30 let. 26 (16,15) respon-

dentů 21-25 let. 24 (14,91) respondentů 16-20 let. 

18 (11,18%) respondentů 6-10 let. 16 (9,94%) 

respondentů 11-15 let a 16 (9,94%) respon-dentů 

uvedlo délku praxe 31 a více let. 
 

Tabulka 1 Věk a dosažené stupně kvalifikačního vzdělání respondentů 
 

Věk 

Vyšší odborná škola (VOŠ) Vysoká škola (Bc.) Vysoká škola (Mgr.) 

Počet Zastoupení v % Počet Zastoupení v % Počet 
Zastoupení v 

% 

21 - 25 8 21,05 16 16,33 0 0,00 

26 - 30 11 28,95 7 7,14 1 4,00 

31 - 35 2 5,26 17 17,35 1 4,00 

36 - 40 3 7,89 22 22,45 6 24,00 

41 - 45 5 13,16 15 15,31 10 40,00 

46 - 50 2 5,26 13 13,27 5 20,00 

51 a více 7 18,42 8 8,16 2 8,00 

celkem 38 100 98 100 25 100 
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Tabulka 2 Délka praxe respondentů ve zdravotnictví 
 

Délka praxe 
Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

do 5 let 34 21,12 

6 - 10 18 11,18 

11 - 15 16 9,94 

16 - 20 24 14,91 

21 - 25 26 16,15 

26 - 30 27 16,77 

31 a více 16 9,94 

celkem 161 100 
 

Oblasti ošetřovatelské péče, v níž respondenti 

pracovali ukazuje tab.3. Nejvíce 105 (65,22%) res-

pondentů uvedlo akutní péči, 36 (22,36%) respon-

dentů uvedlo péči o chronicky nemocné. 15 (9,32%) 

respondentů uvedlo ambulantní péči. 5 (3,11%) 

respondentů uvedlo jinde. 
 

Tabulka 3 Oblasti ošetřovatelské péče, v nichž 

respondenti pracovali 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

akutní péče 105 65,22 

péče o chronicky nemocné 36 22,36 

ambulantní péče 15 9,32 

jinde 5 3,11 

celkem 161 100 
 

Pracovní zařazení respondentů ukazuje tab. 4. 

Nejvíce 93 (57,76%) respondentů uvedlo své pra-

covní zařazení jako sestra u lůžka. 51 31,67%) 

respondentů uvedlo pozici řídících pracovníků 

(vrchní sestra, staniční sestra, hlavní sestra). 12 

(7,45%) respondentů uvedlo ambulantní sestra. 
 

Tabulka 4 Pracovní zařazení respondentů 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

sestra u lůžka 93 57,76 

staniční sestra 19 11,80 

vrchní sestra 31 19,25 

hlavní sestra 1 0,62 

ambulantní sestra 12 7,45 

jiné 5 3,11 

součet 161 100 

 

VÝSLEDKY 

Výzkumným šetřením byly získány údaje týka-

jící se znalostí, zkušeností, názorů a postojů respon-

dentů v oblasti implementace ošetřovatelské diag-

nostiky v rámci ošetřovatelského procesu – systé-

mové metody poskytování ošetřovatelské péče. 

Odpovědi respondentů na zjišťovací otázky v dotaz-

níku jsou prezentovány v tabulkách 5 – 24. 

Většina 124 (77,02%) respondentů uvedla 

správně, že jde o celostní reakce pacienta na ne-

uspokojené potřeby. 27 ( 16,77%) respondentů 

odpovědělo chybně. 10 (6,21%) uvedlo nevím. 

Většina 111 (68,94%) respondentů uvedla 

správně, že jde o závěr týkající se podstaty nějakého 

problému nebo jevu. 45 (28.13%) respondentů 

odpovědělo chybně. 5 (3,13%) uvedlo nevím. 

 
Tabulka 5 Otázka: Co je podle Vás ošetřovatelský problém? 
 

Možné odpovědi Počet respondentů Zastoupení v % 

přímý kontakt sestry s pacientem 18 11,18 

celostní reakce pacienta na neuspokojené potřeby 124 77,02 

celostní reakce pacienta na uspokojené potřeby 3 1,86 

zlepšení psychosomatické reakce pacienta 6 3,73 

nevím 10 6,21 

celkem 161 100,00 

 
Tabulka 6 Otázka: Jaký je podle Vás obecný význam pojmu diagnóza? 
 

Možné odpovědi Počet respondentů Zastoupení v % 

sledování stavu nějakého problému nebo jevu 28 17,50 

závěr týkající se podstaty nějakého problému nebo jevu 111 68,94 

záznam stavu nějakého problému nebo jevu 8 5,00 

oznámení stavu nějakého problému nebo jevu 9 5,63 

nevím 5 3,13 

celkem 161 100,00 
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Tabulka 7 Otázka: V čem se podle Vás liší diagnostický 

proces v ošetřovatelství od diagnostického procesu v me-

dicíně? 
 

Možné odpovědi 
Počet  

respondentů 

Zastoupení  

v % 

sestry identifikují 

chorobu na úrovni 

subsystémů 

42 26,09 

sestry identifikují 

celostní reakce osob na 

zdravotní problémy a 

životní procesy 

104 64,60 

sestry identifikují 

projevy chorob a 

komplikací stejně jako 

lékaři 

7 4,35 

sestry identifikují 

chorobu na úrovni 

suprasystémů 

0 0,00 

nevím 8 4,97 

celkem 161 100,00 
 

Většina 104 (64,60%) respondentů uvedla správ-

ně, že sestry identifikují celostní reakce osob na 

zdravotní problémy a životní procesy. 49 (30,44%) 

respondentů odpovědělo chybně. 8 (4,97%) 

respondentů uvedlo nevím. 
 

Tabulka 8: Otázka: Kdy se podle Vás poprvé objevil 

pojem ošetřovatelská diagnóza v odborné ošetřovatelské 

literatuře? 
 

Možné odpovědi 

Počet 

respondent

ů 

Zastoupe

ní v % 

v r. 1860 u F. 

Nightingalové 
63 39,13 

v r. 1955 u V. Henderson 35 21,74 

v r. 1950 u R. L. 

McManus 
48 29,81 

celkem 161 100,00 

Většina 98 (60, 87%) respondentů uvedla chybně 

(F.Nightingelovou a V. Hendersonovou). Pouze 48 

(29,81%) respondentů uvedlo správně (v roce 1950 

u McManus).15 (9,32%) respondentů uvedlo nevím. 
 

Tabulka 9 Otázka: Kterou fázi podle Vás představuje 

ošetřovatelská diagnostika v rámci ošetřovatelského 

procesu? 
 

Možné 

odpovědi 

Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

1. fázi 17 10,56 

2. fázi 103 63,98 

3. fázi 24 14,91 

4. fázi 2 1,24 

5. fázi 1 0,62 

6. fázi 1 0,62 

nevím 13 8,07 

celkem 161 100,00 
 

Většina 103 (63,98%) respondentů uvedla 

správně ošetřovatelskou diagnostiku jako 2 fázi 

ošetřovatelského procesu. 45 (27,95%) respondentů 

odpovědělo chybně. 13 (8,07%) respondentů uvedlo 

nevím. 
 

Tabulka 10 Otázka: Dovedl/a byste vlastními slovy 

definovat, co je to ošetřovatelská diagnóza? 
 

Možné 

odpovědi 

Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

ne 103 63,98 

ano 58 36,02 

 

Většina 103 (63,98%) respondentů uvedla, že 

nedovede vlastními slovy definovat, co je to 

ošetřovatelská diagnóza. Pouze 58 (36,02%) 

respondentů odpovědělo ano a uvedlo krátký popis 

svými slovy. 

 

Tabulka 11 Otázka: Označte pořadí kroků (1, 2, 3) v diagnostickém procesu. 
 

Možné odpovědi Počet respondentů Zastoupení v % 

analýza informací - identifikace problému - pojmenování 

problému 
114 70,81 

identifikace problému - analýza informací - pojmenování 

problému 
22 13,66 

identifikace problému - pojmenování problému - analýza 

informací 
7 4,35 

pojmenování problému - analýza informací - identifikace 

problému 
3 1,86 

analýza informací - pojmenování problému -identifikace 

problému 
1 0,62 

nevím 14 8,70 

celkem 161 100 
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Většina 114 (78,81%) respondentů určila 

správně pořadí 3 kroků v diagnostickém procesu 

(analýza informací - identifikace problému – pojme-

nování problému). 14 (8,7%) respondentů uvedlo 

nevím.  

Pouze 48 (29,81%) respondentů uvedlo správně, 

že ošetřovatelské diagnózy NANDA-I pojmeno-

vávají ošetřovatelské problémy. 100 (62,11%) 

respondentů odpovědělo chybně. 13 (8,07%) res-

pondentů uvedlo nevím. 

 

Tabulka 12 Otázka: Co podle Vás pojmenovávají 

ošetřovatelské diagnózy NANDA-I? 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

klasifikaci 

ošetřovatelských 

diagnóz 

97 60,25 

ošetřovatelské problémy 48 29,81 

třídy v taxonomii II 3 1,86 

nevím 13 8,07 

celkem 161 100,00 
 

Tabulka 13 Otázka: Označte pořadovým číslem (1, 2, 3) standardní vymezení ošetřovatelských diagnóz v taxonomii 

II 
 

Možné odpovědi Počet respondentů Zastoupení v % 

související faktory - kód a definice - určující znaky 1 0,62 

související faktory - určující znaky - .kód a definice 2 1,24 

kód a definice - související faktory - určující znaky 11 6,83 

určující znaky - související faktory - kód a definice 18 11,18 

kód a definice - určující znaky - související faktory 99 61,49 

určující znaky - kód a definice - související faktory 8 4,97 

nevím 22 13,66 

celkem 161 100,00 
 

Většina 99 (61,49%) respondentů uvedla 

správné pořadí: kód a definice - určující znaky - 

související faktory. 40 (24,84%) respondentů uvedlo 

chybné pořadí. 22 (13,66%) respondentů uvedlo 

nevím. 

Většina 150 (93,21%) respondentů odpověděla 

správně určující znaky (projevy, příznaky, 

symptomy). 7 (4,33%) respondentů odpovědělo 

chybně. 4 (2,48%) respondenti uvedli nevím. 

Většina 140 (86,96%) respondentů uvedla 

správně, že rizikové ošetřovatelské diagnózy úzce 

souvisí se stavem pacienta a vznikem komplikací. 19 

(11,80%) uvedlo chybné odpovědi. 2 (1,24%) 

respondenti uvedli nevím. 
 

Tabulka 14 Otázka: Co podle Vás určuje aktuální stav 

ošetřovatelské diagnózy? 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

pacient/klient a jeho 

rodina 
4 2,48 

určující znaky (projevy, 

příznaky, symptomy) 
150 93,21 

lékařská diagnóza 3 1,85 

režim na nemocničním 

oddělení 
0 0,00 

nevím 4 2, 48 

celkem 161 100,00 
 

 

Tabulka 15 Otázka: S čím podle Vás úzce souvisí 

rizikové ošetřovatelské diagnózy? 
 

 Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

se zdrojem informací 11 6,83 

se stavem pacienta a 

vznikem komplikací 
140 86,96 

s lékařskou diagnózou 3 1,86 

s dokumentací oš. péče 5 3,11 

nevím 2 1,24 

celkem 161 100,00 
 

 

 

Tabulka 16 Otázka: Co podle Vás vyjadřuje pojem 

dysfunkční typ zdraví? 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

nerovnováhu v interakci 

člověk-prostředí 
108 67,08 

terapeutický zásah 

lékaře a sestry 
0 0,00 

zdravotní/ošetřovatelský 

problém pacienta 
48 29,81 

rovnováhu v interakci 

člověk-prostředí 
1 0,62 

nevím 4 2,48 

celkem 161 100,00 
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Většina 108 (67,08%) respondentů uvedla 

správně nerovnováhu v interakci člověk - prostředí. 

49 (30,43%) respondentů odpovědělo chybně. 4 

(2,48%) respondenti uvedli nevím. 
 

Tabulka 17 Úkol: Označte všechny způsoby vedení oše-

třovatelské dokumentace zavedené na vašem pracovišti 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

písemný 113 70,19 

elektronický 88 54,66 

smíšený 27 16,77 

tradiční kniha 

hlášení 
62 38,51 

jiný 0 0,00 
 

Respondenti měli možnost volby více odpovědi. 

Na prvním místě uvedli písemnou formu vedení 

ošetřovatelské dokumentace. Na druhém místě 

uvedli elektronickou formu. Na třetím místě uvedli 

tradiční knihu hlášení. Na čtvrtém místě uvedli 

smíšenou formu vedení ošetřovatelské dokumen-

tace. 
 

Tabulka 18 Úkol: Označte jednotlivé součásti 

ošetřovatelské dokumentace, kterou vedete u jednotli-

vých klientů/pacientů na pracovišti 
 

 Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

záznam ošetřovatelské 

anamnézy 
138 85,71 

plán ošetřovatelské péče, 

jehož součástí jsou i 

ošetřovatelské diagnózy 

132 81,99 

záznam vývoje stavu 

pacienta 
94 58,39 

propouštěcí zpráva 

pacienta 
109 67,70 

jiné  10 6,21 
 

Respondenti měli možnost volby více odpovědi. 

Na prvním místě byl respondenty označen záznam 

ošetřovatelské anamnézy. Na druhém místě plán 

ošetřovatelské péče, jehož součástí jsou i ošetřo-

vatelské diagnózy. Na třetím místě propouštěcí 

zpráva pacienta. Na čtvrtém místě záznam vývoje 

stavu pacienta. Na pátém místě respondenti označili 

jiné. 

Pouze 58 (36,02%) respondentů uvedlo (Tab. 

19), že mají k dispozici (ještě z doby studia) a pra-

cují s publikaci NANDA - International Ošetřova-

telské diagnózy 2012 - 2014. 103 (63,98%) respon-

dentů uvedlo, že tuto publikaci na pracovišti nemají 

k dispozici (vedení pracoviště o ni nejeví zájem, 

dále respondenti uvedli, že není nutná). 
 

Tabulka 19 Otázka: Máte k dispozici publikací NANDA 

- International Ošetřovatelské diagnózy 2012-2014 vyda-

nou nakladatelstvím GRADA? 
 

 Možné 

odpovědi 

Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

ano 58 36,02 

ne (důvod) 103 63,98 

celkem 161 100 
 

Tabulka 20 Otázka: Používáte na svém pracovišti v 

ošetřovatelské dokumentaci standardní názvy ošetřova-

telských diagnóz NANDA-I? 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

ano 52 32,30 

ne 109 67,70 

celkem 161 100,00 
 

Pouze 52 (32,30%) respondentů uvedlo, že na 

pracovištích v ošetřovatelské dokumentaci použí-

vají standardní názvy ošetřovatelských diagnóz 

NANDA – I. Většina 109 (67,70%) respondentů 

uvedla, že standardní názvy ošetřovatelských 

diagnóz NANDA-I v ošetřovatelské dokumentaci 

nepoužívají. 
 

Tabulka 21 Otázka: Myslíte si, že sestry mají dostatečné 

znalosti, dovednosti a postoje pro aplikaci metody ošetřo-

vatelské praxe - ošetřovatelského procesu? 
 

 Možné 

odpovědi 

Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

ano 34 21,12 

ne 82 50,93 

nevím 45 27,95 

celkem 161 100,00 
 

Pouze 34 (21,12%) respondentů odpovědělo, že 

si myslí, že sestry mají dostatečné znalosti. Většina 

82 (50,93%) respondentů uvedla, že sestry nemají 

dostatečné znalosti, dovednosti a postoje pro apli-

kaci metody ošetřovatelské praxe - ošetřovatelského 

procesu. 45 (27,95%) respondentů uvedlo nevím.  
 

Tabulka 22 Otázka: Myslíte si, že sestry mají dostatečné 

znalosti, dovednosti a postoje v oblasti ošetřovatelské 

diagnostiky? 
 

 Možné 

odpovědi 

Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

ano 35 21,74 

ne 77 47,83 

nevím 49 30,43 

celkem 161 100,00 
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Tabulka 23 Úkol: Uveďte hlavní překážky při zavádění 

standardní terminologie (NANDA-I ošetřovatelských 

diagnóz) v ošetřovatelské dokumentaci 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení  

v % 

nedostatek času 48 19,2 

nedostatek sester 28 11,2 

nedostatek informací 10 4 

nedostatek 

kvalifikovaného 

personálu 

11 4,4 

neumí definovat 

problém 
26 10,4 

zdlouhavé 12 4,8 

nepraktické 19 7,6 

špatná dokumentace 16 6,4 

chybí publikace 

NANDA-I 
4 1,6 

neochota personálu 49 19,6 

špatné finanční 

ohodnocení 
12 4,8 

nevím 15 6 

celkem - 100 
 

Tabulka 24 Otázka: Co by se podle Vás mělo změnit, 

aby sestry v praxi mohly poskytovat individuální 

ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu? 
 

Možné odpovědi 
Počet 

respondentů 

Zastoupení 

v % 

více personálu 63 26,14 

méně pacientů na sestru 9 3,73 

více času 18 7,47 

vzdělanost - více 

kvalifikovaných sester 
45 18,67 

zlepšení materiálového 

vybavení 
4 1,66 

změny v legislativě 6 2,49 

zjednodušení 

dokumentace 
41 17,01 

celkový přístup 

personálu a vedení 
16 6,64 

vyšší motivace sester 

(zvýšení platu) 
29 12,03 

nepřekračovat 

kompetence 
2 0,83 

nevím 8 3,32 

celkem - 100 
 

Většina 77 (47,83%) respondentů uvedla, že 

sestry nemají dostatečné znalosti, dovednosti a pos-

toje v oblasti ošetřovatelské diagnostiky. 49 

(30,43%) respondentů uvedlo nevím. Pouze 35 

(21,74%) respondentů uvedlo, že si myslí, že sestry 

mají dostatečné znalosti, dovednosti a postoje 

v oblasti ošetřovatelské diagnostiky. 

Respondenti měli možnost volby více odpovědi. 

Na prvním místě jako hlavní překážku zavádění 

standardní terminologie NANDA-I respondenti 

označili neochotu personálu. Na druhém místě 

nedostatek času. Na třetím místě nedostatek sester. 

Na čtvrtém místě, že sestry neumí definovat 

problém. 

Respondenti měli možnost volby více odpovědi. 

Podle preferencí respondentů (Tab. 24) na prvním 

místě by mělo být v praxi více personálu; na dru-

hém místě by mělo být v praxi více kvalifikovaných 

sester; na třetím místě by mělo dojít ke zjedno-

dušení dokumentace; na čtvrtém místě by mělo dojít 

ke zvýšení motivace sester (zvýšení platu); na pátém 

místě by měly mít sestry více času na individuální 

ošetřovatelskou péči; na šestém místě by se měl 

změnit celkový přístup personálu a vedení. 8 

(3,32%) respondentů uvedlo nevím. 

 

 

 

DISKUZE 

Výsledky výzkumného šetření signalizují neus-

pokojivou úroveň potřebných znalostí a postojů 

sester k poskytování péče metodou ošetřova-

telskému procesu včetně ošetřovatelské diagnos-

tiky. Toto zjištění je o to vážnější, že 51 respondentů 

(ze 161) uvedlo pracovní zařazení na pozicích 

hlavní sestry, vrchních a staničních sester, které 

ošetřovatelskou péči přímo řídí. Zjištěné výsledky 

odrážejí i současné podmínky v ošetřovatelské pra-

xi, zejména pomalé zavádění elektronického způ-

sobbu vedení dokumentace. Získané odpovědi res-

pondentů stojí za hlubší zamyšlení. 34 respondentů 

(ze 161) uvedlo délku praxe do 5 let, 27 uvedlo 

délku praxe 26-30 let, 26 uvedlo délku praxe 21-25 

let, 24 uvedlo délku praxe 16-20 let, 18 uvedlo 

délku praxe 6-10 let, 16 uvedlo délku praxe 11-15 

let a 16 uvedlo délku praxe 31 a více let. Dalo by se 

předkládat, že tyto sestry si rozšířily poznatky na 

vysokoškolském stupni kvalifikačního studia a mě-

ly by být připraveny na poskytování péče metodou 

ošetřovatelského procesu včetně používání stan-

dardních názvů ošetřovatelských diagnóz NANDA-

I. Přesto 37 respondentů (ze 161) nedokázalo správ-

ně charakterizovat ošetřovatelský problém jako 

celostní reakci pacienta na neuspokojené potřeby. 

50 respondentů nedokázalo správně odpovědět, že 

obecný význam pojmu diagnóza je závěr týkající se 
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podstaty nějakého problému nebo jevu. 57 respon-

dentů nedokázalo správně odlišit diagnostický pro-

ces v ošetřovatelství a diagnostický proces v medi-

cíně (sestry identifikují celostní reakce osob na 

zdravotní problémy a životní procesy). Pouze 48 

respondentů uvedlo správně, že pojem ošetřova-

telská diagnóza se poprvé objevil v odborné 

literatuře v roce 1950 u McManus. 58 respondentů 

nedokázalo správně odpovědět, že ošetřovatelská 

diagnostika je 2 fázi ošetřovatelského procesu.103 

respondentů uvedlo, že nedovede vlastními slovy 

definovat, co je to ošetřovatelská diagnóza. 47 

respondentů nedovedlo správně určit pořadí 3 kroků 

v diagnostickém procesu (analýza informací - 

identifikace problému - pojmenování problému). 

113 respondentů nedovedlo správně odpovědět, že 

ošetřovatelské diagnózy NANDA-I pojmenovávají 

ošetřovatelské problémy. 62 respondentů nedovedlo 

určit standardní vymezení ošetřovatelských diagnóz 

v taxonomii II (kód a definice - určující znaky - 

související faktory). 11 respondentů nedokázalo 

správně odpovědět, že aktuální stav ošetřovatelské 

diagnózy určují: projevy, příznaky a symptomy. 21 

respondentů neuvedlo správně, že rizikové ošetřo-

vatelské diagnózy úzce souvisí se stavem pacienta a 

vznikem komplikací. 53 respondentů neuvedlo 

správně, že dysfunkční typ zdraví je nerovnováha 

v interakci člověk - prostředí. Preference 113 res-

pondentů označily na prvním místě písemnou formu 

vedení ošetřovatelské dokumentace na pracovišti; 

na druhém místě 88 respondentů označilo elektro-

nickou formu dokumentace; tradiční knihu hlášení 

označilo 62 respondentů. Jako základní součást 

ošetřovatelské dokumentace na pracovišti označilo 

138 respondentů na prvním místě záznam ošetřo-

vatelské anamnézy; 132 respondentů označilo na 

druhém místě plán ošetřovatelské péče, jehož sou-

částí jsou i ošetřovatelské diagnózy; 109 respon-

dentů označilo na třetím místě propouštěcí zprávu 

pacienta; 94 respondentů označilo na čtvrtém místě 

záznam vývoje stavu pacienta. Pouze 58 respon-

dentů uvedlo, že na pracovišti mají k dispozici (ještě 

z doby studia) publikaci NANDA - International 

Ošetřovatelské diagnózy 2012 - 2014. Pouze 52 

respondentů uvedlo, že na pracovištích v ošetřova-

telské dokumentaci používají standardní názvy 

z této publikace. Pouze 34 respondentů uvedlo, že si 

myslí, že sestry mají dostatečné znalosti dovednosti 

a postoje pro aplikaci metody ošetřovatelské praxe 

- ošetřovatelského procesu. 127 respondentů (ze 

161) na tuto otázku odpovědělo negativně; 77 

respondentů uvedlo, že sestry nemají dostatečné 

znalosti, dovednosti a postoje v oblasti ošetřova-

telské diagnostiky; 49 respondentů na tuto otázku 

odpovědělo, že neví. Jako hlavní překážku zavádění 

standardní terminologie podle NANDA-I do praxe 

respondenti uváděli neochotu personálu, nedostatek 

času, nedostatek sester, sestry neumí definovat 

problém. Respondenti doporučili i nutné změny 

v praxi např. více personálu, více kvalifikovaných 

sester, zjednodušení dokumentace, zvýšení motiva-

ce sester (zvýšení platu), více času na individuální 

ošetřovatelskou péči, změna celkového přístupu 

personálu a vedení. Výsledky našeho výzkumného 

šetření potvrzují i některé výstupy zahraničních 

studií. 

Cílem studie autorů Paans, W. et all. provedené 

v Kalifornii v USA (2009) bylo mimo jiné zjistit, 

zda znalosti a schopnost kritického myšlení sester 

ovlivňuje přesnost při volbě ošetřovatelských diag-

nóz. Výzkumu se zúčastnilo 249 respondentů. Bylo 

prokázáno, že znalostní předpoklady sester ke 

kritickému myšlení a diagnostickému uvažování 

jsou rozhodující v určování přesných ošetřova-

telských diagnóz, které slouží jako základ pro výběr 

intervencí a dosažení očekávaných výsledků u pa-

cientů. Toto zjištění by mělo přispět k rozvoji 

vzdělávání v ošetřovatelství. 

Přehledová studie autorů Zamanzadeh, V. et all. 

z Iránu (2015) byla zaměřena na posouzení klíčo-

vých problémů spojených s realizací ošetřova-

telského procesu v praxi. Výsledky 1114 studií 

ukázaly, že při prosazování ošetřovatelského proce-

su do praxe hraje klíčovou roli zejména nedostatek 

znalostí a dovedností sester, dominantní postavení 

lékařů, nevhodný systém dokumentace a nedostatek 

institucionální podpory. V poslední době se začínají 

rozšiřovat počítačové programy, které pomáhají 

sestrám s vedením ošetřovatelské dokumentace. 

Kvalitativní studie autorů Frigstad, S. A. et al. 

provedená v Norsku (2015) byla zaměřená na 

zkušenosti 18 sester a 6 studentů ošetřovatelství s 

implementací samostatného záznamu pro formulaci 

ošetřovatelských diagnóz na klinickém oddělení 

fakultní nemocnice. Rozvoj kritického myšlení při 

formulaci ošetřovatelských diagnóz označily sestry 

i studenti za užitečný nástroj diagnostického i 

výukového procesu.  
 

ZÁVĚR  

Výzkumné šetření prokázalo neuspokojivou 

úroveň potřebných znalostí a postojů sester s vyš-



Zdravotnícke listy, Ročník 4, Číslo 3-4,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

39 

ším stupněm kvalifikačního vzdělání v oblasti oše-

třovatelské diagnostiky, stejně jako vlastní aplikace 

metody ošetřovatelského procesu. Tyto poznatky by 

měly být podnětem ke zlepšení kvality teoretické i 

praktické výuky v kvalifikačním vysokoškolském 

studiu sester i v rámci celoživotního vzdělávání. 

Vysokoškolsky vzdělané sestry v ošetřovatelství by 

se měly stát nositelkami vědeckých poznatků a 

know-how. Měly by se podílet na jejich prosazování 

a implementaci v každodenní ošetřovatelské praxi. 

Nelze se skrývat za překážky v klinické praxi, ty se 

budou objevovat vždy v nějaké konkrétní podobě. 

Vysokoškolská kvalifikace symbolizuje mimo jiné 

profesionalitu a prestiž sester, a tu si musí umět 

svou odbornou úrovní obhájit. 
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ABSTRAKT 

Východiská: Príspevok predkladá výsledky štúdie zameranej na 

potenciál správne zvolenej a aplikovanej hudby v jednodňovej 

chirurgie na zmiernenie negatívnych emócie pacienta. Téma 

pôsobenia hudby na psychiku je dôležitá, avšak veľmi málo 

prebádaná.  

Ciele: Cieľom štúdie bolo zistiť, aký je potenciál reproduko-

vanej hudby na emócie pacienta počas operačného výkonu. 

Vzorka: Vzorku výskumu tvorilo 6 pacientov, ktorí absolvovali 

operačný zákrok v lokálnej anestézii na operačných sálach JZS 

v Nemocnici Bánovce nad Bebravou. 

Výsledky: Výsledky predloženej štúdie dokazujú, že reprodu-

kovaná hudba zmiernila negatívne emócie u pacientov s hudob-

nou intervenciou, všetci sa postupne viac upriamili na počúva-

nie, ako na priebeh operačného výkonu. U troch pacientov sme 

pozorovali redukciu pulzovej frekvencie, pričom sa u všetkých 

zlepšila spolupráca. Dôležitý je však výber hudby pred samot-

nou intervenciou.  

Záver: Odporúčame aplikovať do praxe verifikáciu anxioly-

tických a liečivých účinkov hudby, realizovať odborné seminá-

re zamerané na vplyv hudby a presadiť vzdelávanie zdravot-

níckych pracovníkov orientované na hudbu. 

 

Kľúčové slová: Hudba. Emócie. Potenciál. Operačný výkon. 

 

ABSTRACT 

Background: The study presents research results aimed at the 

examination of correctly chosen and applied background music 

in one day surgery has the positive potential to soothe negative 

emotions of the selected patients. 

Aims: The goal was to examine the potency of background 

music during within one day surgery. The role of sub-objectives 

was to determine how it affects the emotions of the patients 

during the surgery. 

Research sample: The research sample represents 6 patients 

undergoing surgery under local anaesthesia in the operating 

theatres of JZS Hospital Bánovce nad Bebravou. 

Results: The research results show the recorded music reduced 

the negative emotions of the patients after the musical 

intervention, every patient was gradually focused and concen-

trated more on listening than on the course of the surgery. In 

three patients, we observed a reduction of heart rate, and the 

improvement of cooperation in all patients. However, the music 

selection was very important before the surgery. 

Conclusion: We recommend apply in practice the verification 

of anxiolytic and therapeutic effects of music, to realise 

specialised seminars aimed at the potency of music and to 

promote the education of health care professionals oriented on 

music. 

 

Keywords: Music. Emotions. Potency. Operating 

performance. 

ÚVOD 

Ešte pred niekoľkými rokmi bol vzťah emócií 

a hudby považovaný za opomínanú tému. V súčas-

nosti je patri medzi hlavné predmety záujmu, lebo 

emócie i hudba sú z psychologického hľadiska 

veľmi komplexné a tiež neľahko definovateľné 

javy. Ide však rozsiahlu problematiku, ktorej 

štúdium je ešte len na začiatku. 

Pooperačnou hospitalizáciou v režime jedno-

dňovej chirurgie sa rozumie krátkodobý pobyt 

pacienta v lôžkovom zariadení po vykonanom plá-

novanom operačnom výkone. Pri všetkých operá-

ciách vykonávaných v režime jednodňovej chirur-

gie je nutná požiadavka rovnakej úrovne bezpečia 

ako pri operačných výkonoch absolvovaných 

v štandardných lôžkových zariadeniach (Czudek, 

2009, s. 19-20).  

Pojem emócie vyjadruje komplexný fenomén, 

ktorého zložky vedľa fyziologických zmien a urči-

tých spôsobov správania tvoria city ako určité 

spôsoby prežívania situácií, do ktorých ľudia 

vstupujú. Zvláštnosťou cítenia je jeho úzke spojenie 

s motorikou, biochemickými zmenami a vegetatív-

nymi procesmi (Nakonečný, 2012, s. 11). V súlade 

s týmto autorom pod základnými komplexnými 

emóciami rozumieme súbor rôznych zážitkových 

prvkov a sprievodných telesných stavov štruktúro-

vaných, univerzálnych, najčastejšie vystupujúcich 

a psychologicky závažných emócií (Nakonečný, 

2012, s. 312). Franěk (2007, s. 170) rozlišuje dve 

základné koncepcie emócií, kategoriálnu a dimen-

zionálnu. Kategoriálny prístup rozlišuje základné 

kategórie emócií. Tento prístup vychádza z pred-

stavy, že existuje obmedzený počet základných 

vrodených emócií, od ktorých sú odvodené všetky 

ostatné. Jedná sa o tieto emócie: šťastie, hnev, 

smútok, strach a odpor. Dimenzionálny prístup 

definuje emócie pomocou priestoru, ktorý tvoria 

niekoľké dimenzie. Väčšinou ide o dimenzie 

valencie (dobrý – zlý, resp. príjemný – nepríjemný), 

potencie (silný – slabý) a aktivity (aktívny – 

pasívny).  
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Očakávaný operačný výkon je u všetkých pa-

cientov spojený najmä s emóciami úzkosti a stra-

chu. Pacient sa na operačnej sále sa pacient dostáva 

na jednej strane do neznámeho prostredia, a na dru-

hej strane do situácie, ktorú svojím správaním 

nemôže zásadne ovplyvniť. Je plne odkázaný na sta-

rostlivosť zdravotníkov a musí im dôverovať. Často 

nemožno rozlíšiť, či sa jedná o strach alebo úzkosť.  

Úzkosť je z lekárskeho pohľadu zložitá kombi-

nácia emócií, zahrňujúca strach, zlé predtuchy 

a obavy. Často je sprevádzaná fyzickými príznak-

mi, ako je búšenie srdca, pocit nevoľnosti, bolesť  

na hrudníku a skrátené dýchanie.  

Strach je emócia, vznikajúca ako reakcia na hro-

ziace nebezpečenstvo. Sprevádzajú ho neurovegeta-

tívne prejavy, spravidla zblednutie, chvenie, zrý-

chlené dýchanie, búšenie srdca, zvýšenie krvného 

tlaku, niekedy husia koža. Ide o normálnu reakciu 

na skutočné nebezpečenstvo či ohrozenie (Wend-

sche, Pokorná, Štefková, 2012, s. 65 – 66). 

V jednodňovej chirurgii sa vzhľadom na preží-

vanie pacienta môžu vyskytovať nasledujúce ses-

terské diagnózy: 

a) 00146 Úzkosť:  

 v súvislosti s očakávaným chirurgickým zákro-

kom, 

 v súvislosti s očakávaným výsledkom histolo-

gického vyšetrenia, 

 v súvislosti s prostredím chirurgie, 

 v súvislosti so stresovou situáciou, 

 v súvislosti s pocitom ohrozenia. 
 

Úzkosť je podľa NANDA taxonómie 2012-2014 

(Herdman, T. H., ed., 2013, s. 360) definovaná ako 

vágny pocit diskomfortu sprevádzaný autonómnou 

reakciou. Je to signál, ktorý naznačuje potenciálne 

nebezpečenstvo. Určujúce znaky úzkosti sú: beha-

viorálne, emocionálne, telesná a kognitívne. 

b) 00148 Strach: 

 v súvislosti s očakávanou bolesťou, 

 v súvislosti s potenciálnymi komplikáciami 

počas aj po operácii, 

 v súvislosti s neznámou situáciou. 
 

Strach je podľa NANDA taxonómie 2012-2014 

(Herdman, T. H., ed., 2013, s. 378) definovaný ako 

reakcia na vnímané ohrozenie, ktoré je vedomím 

vyhodnotené ako nebezpečenstvo, ohrozenie. Urču-

júcimi znakmi strachu sú, že pacient uvádza: obavy, 

nebezpečenstvo, zníženú sebaistotu, rozrušenie, 

zvýšené napätie, trému, paniku až hrôzu. 

Hudba je veľmi dobré médium, ktoré preniká do 

hĺbky a dotýka sa podstaty častokrát bez toho, aby 

sme si toho boli vedomí. Pod pojmom hudba rozu-

mieme vokálne, inštrumentálne alebo mechanické 

zvuky s melódiou, harmóniou alebo rytmom. Hud-

ba je reč tónov, ktorá je charakteristická pre ľudské 

bytosti, ale netýka sa oblasti reči. Môže človeka 

povznášať, prinášať mu pokoj, potešenie, nádej, 

môže ho inšpirovať, či poukazovať na hĺbku jeho 

emócií (Králová, 2013, s. 81). Hudba a hudobná 

skúsenosť sa podľa Zeleiovej (2002, s. 44) dotýka 

viacerých možností. Hudba sa chápe najmä ako reč, 

komunikácia, prostriedok sebavyjadrenia, t. j. mé-

dium pre vzťah. Hudba plní funkciu sprostredku-

júceho vzťahového objektu, umožňuje vytvorenie 

a štruktúrovanie vzťahu. Hudobná skúsenosť môže 

byť receptívna (počúvanie), kreatívna (hudobná 

tvorba a produkcia) a lebo reproduktívna (hudobná 

interpretácia). Pritom sa využíva nielen hudba, či už 

reprodukovaná alebo improvizovaná, ale pracuje sa 

so zvukom a rytmom ako takým.  

Rovnako ako samotná hudba, aj funkcie hudby 

sú definované rôzne. Ak chceme hudbu používať 

v rámci zámerného pôsobenia na človeka, je ne-

vyhnutné ich poznať. 

Podľa Zeleiovej (2002, s.) sa z antropolo-

gického, sociálneho a teologického pohľadu 

funkcionalita hudby viaže vo svojich počiatkoch na 

kult, na zmyslovú, magicko-rituálnu a mediálnu 

funkciu hudby: 

 Zmyslovú funkciu hudby: integrovanie do litur-

gickej a terapeutickej podoby. 

 Mediálnu funkciu hudby: využitie hudby na do-

siahnutie konkrétneho cieľa (napríklad stavu 

zmeneného vedomia). 

 Rituálnu funkciu hudby: v rámci ktorej je hudba 

viazaná aj na iné spoločenské prejavy. 

 Liečiteľskú funkciu hudby: pracujúcu so všet-

kými komunikačnými kanálmi (zrak, sluch, 

čuch, chuť, hmat). 
 

Hudba nám pomáha i v oblasti sebarealizácie. 

Pomocou nej uskutočňujeme svoje hudobné vlohy, 

schopnosti, talent, ich dosiahnutie v nás vyvoláva 

pocit radosti. Počúvaním hudby rozvíjame svoju 

hudobnú tvorivosť, citovú a intelektuálnu stránku 

našej osobnosti a posilňujeme medziľudské vzťahy 

a sociálnu súdržnosť. Hudba má tiež veľa funkcií vo 

vzťahu k človeku. Psychológia hudby hovorí o jej 

mnohofunkčnosti.  
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Z psychologického hľadiska sú najdôležitejšie 

funkcie tieto: 

 Estetická, hudba nám navodzuje estetický 

hudobný zážitok, ktorý človeka vnútorne utvá-

ra, formuje a ovplyvňuje. 

 Výchovná (etická), utvára sa a formuje základ-

ný pohľad ľudí na svet a mravné konanie. 

 Špecifické osvojovanie sveta, hudbou pozná-

vame svet a jeho názor, ktorý následne ozna-

mujeme druhým ľuďom, hudba sa tiež môže 

chápať ako prostriedok medziľudskej komu-

nikácie. 

 Terapeutická (liečebná), hudba umožňuje 

ľuďom pocit kľudu a pohody, vďaka nej sa 

môžeme odreagovať od stresujúcich útrap 

každodenného života (Sedlák, 1988, s. 7-8). 
 

Aplikácia hudby je v prostredí nemocníc zame-

raná skôr na hojenie, ako na priamu liečbu. Hudba 

slúži ako audioanalgetikum alebo sedatívum, alebo 

iným spôsobom pozitívne ovplyvňuje biomedi-

cínsky alebo psychosociálny stav pacienta. Pacient 

s chronickou bolesťou môže počúvať hudbu na 

zníženie fyziologickej reakcie na stres, odvrátenie 

pozornosti od bolesti a jej prežívania, alebo aby 

zdanlivo urýchlil vzhľadom na čas, ktorý plynie 

inak pri počúvaní hudby. Hudba môže byť ďalej 

použitá na zameriavanie pozornosti a koncentráciu 

pri podaní výkonu, alebo môže iniciovať a posilniť 

vzťahy. Hudba má potenciál ponúknuť auditívnu 

stimuláciu alebo tlmiť nevhodné hluky, napríklad 

na oddelení intenzívnej starostlivosti môže hudobná 

kulisa prekryť mechanické a elektronické zvuky 

ošetrujúcemu personálu i pacientom (Zeleiová, 

2002, s. 61). Spintge (In Králová, 2015) opisuje 

využitie reprodukovanej hudby v lekárskom a ope-

račnom prostredí kvôli redukcii strachu, tiesne 

a bolesti u pacientov. 

K hlavným cieľom pri počúvaní hudby patrí 

schopnosť načúvať, stimulácia, rozvoj motorických 

zručností, podpora reminiscencie a fantázie. Hudba 

vytvára harmonický vzťah a umožňuje ľahšiu 

komunikáciu, otvorenosť klienta pri opisovaní pro-

blémov a vlastnú sebareflexiu. K. Bruscia (in 

Kantor, 2009, s. 183-203) vytvoril variácie počú-

vania hudby (celkom 20 variácií), uvedieme si však 

len niektoré: 

 hudobná anestézia (k redukcii bolesti), 

 hudobná relaxácia (odbúrava napätie), 

 hudobná komunikácia (hudba vyjadrujúca osob-

nosť klienta), 

 podmienené počúvanie (slúži k upevneniu zme-

ny správania), 

 sprostredkujúce počúvanie (použitie v meditá-

cii). 
 

Podľa Královej (2015) hudba a lieky nepôsobia 

identicky. Hudba významnejšie pôsobí na úrovni 

vedomia a podvedomia, patrí do alternatívnej tera-

pie a je založená na empírii v oblasti somatiky. Tým 

sa odlišuje od liečebných látok a tabletiek, ktoré 

patria do alopatickej terapie založenej na vedeckých 

zisteniach, a preto sa jej účinok nedostavuje ihneď. 

Jej pôsobenie môžeme vnímať až po určitom čase, 

čo závisí od množstva a sily aplikovaných hudob-

ných podnetov. Vo všeobecnosti je v terapii vhodná 

s pozitívnym emocionálnym nábojom, ktorá prebú-

dza v pacientovi radosť, nádej, lásku a kladný 

postoj k životu.  

Nie je jednoznačné, že tónové vibrácie vyvolajú 

v každom poslucháčovi rovnaké telesné reakcie. 

Rôzna hudba môže asociovať u rôznych ľudí iné 

významy, a práve význam, ktorý človek hudbe pri-

pisuje rozhoduje o jeho fyziologickej reakcii na ňu. 

Či hudba pôsobí efektívne, závisí od špecifického 

vzťahu poslucháča k tejto hudbe. Fyziologický 

a psychologický účinok hudby spolu súvisia. 

Problémy vznikajú vtedy, keď je sluchový orgán 

preťažený množstvom zvukov a zvukovým stre-

som. S tým súvisia aj sociálne a psychické problé-

my. Ak sa hudba používa za účelom redukcie 

napätia, vyvolania istých emócií, za účelom umož-

nenia komunikácie alebo prehĺbenia zážitkového 

sveta chorého, ide o psychologickú paradigmu. 

Tento spôsob vysvetľovania si účinku hudby sa 

zameriava na psychické problémy, ich príčiny 

a následky. Vegetatívne reakcie pri tomto spôsobe 

liečenia hudbou sú sekundárne (Zeleiová, 2002, s. 

23). 
 

CIELE ŠTÚDIE 

Cieľom štúdie bolo zistiť potenciál reproduko-

vanej hudby na emócie pacientov počas operačného 

výkonu v rámci jednodňovej chirurgie. 
 

METODIKA 

Na dosiahnutie orientácie v problematike a vy-

tvorení si teoretických východísk sme zvolili lite-

rárnu metódu. Keďže výskum bol realizovaný 

v inštitúcii, kde som zamestnaná, využila som 

„akčný výskum“ (action research), ktorý je pova-

žovaný za jeden zo základných prístupov kvalita-

tívneho výskumu. 
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Vzhľadom k cieľu štúdie sme sa rozhodli pre 

techniku zberu dát nasledovnými metódami: 

 Dotazník Hudobné zázemie, zručnosti a prefe-

rencie (Kantor, J., 2009),  

 Dotazník zvyčajnej miery úzkosti a strachu - 

modifikovaná verzia STAI T-161 (Müllner, L., 

Ruisel, I., Farkaš, G., 1980, s. 37-43), 

 Dotazník aktuálnej miery úzkosti a strachu – 

modifikovaná verzia STAI T-161 (Müllner, L., 

Ruisel, I., Farkaš, G., 1980, s. 37-43), 

 Neštruktúrované zúčastnené pozorovanie (krát-

ke príbehy), 

 Neštruktúrovaný rozhovor. 
 

Otázky k rozhovoru s pacientom po operačnom 

výkone: 

 Aké boli Vaše pocity počas operácie? Ako ste sa 

cítili? 

 Vnímali ste hudbu počas operácie? / Chýbalo 

Vám počúvanie hudby počas operácie? 

 Ovplyvnilo / by / počúvanie hudby Vaše emócie, 

pocity? Zmiernilo / by / počúvanie hudby Váš 

strach? 

 Potešila / by / Vás možnosť počúvať Vami 

zvolenú hudbu? 

 Cítili ste sa počas operácie pohodlne? 

 Uvítali by ste možnosť počúvania hudby v kaž-

dom zdravotníckom zariadení? (čakáreň, 

zubár...) 
 

VZORKA 

Pri získavaní výskumnej vzorky sme postupovali 

náhodným výberom. Výskum sa zameriava na pa-

cientov, ktorí absolvovali operačný zákrok v lokál-

nej anestézii a na zdravotnícky personál v Nemoc-

nici Bánovce nad Bebravou na operačných sálach 

JZS. Realizovali sme ho so súhlasom vedenia 

nemocnice. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 6 pa-

cientov bez obmedzenia pohlavia, veku a vzdelania. 

Údaje sme zhromažďovali od januára 2016 do mar-

ca 2016. 
 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE PACIENTOV S HU-

DOBNOU INTERVENCIOU REPRODUKO-

VANOU HUDBOU 
 

Prípadová štúdia č. 1 – pani Iveta, vek 48 rokov 

Po výkone sme sa dozvedeli, že vďaka hudbe sa 

nebála, posilnila ju, cítila sa „ako hrdinka“. Hudbu 

počas operácie vnímala, pomohla jej nemyslieť na 

nič iné, zlepšila jej náladu, potešila ju, cítila sa 

vďaka nej pohodlne, privítala by ju aj v iných zdra-

votníckych zariadeniach . 

Pozorovanie: Pacientka kladne hodnotila mož-

nosť počúvania hudby, ľahšie sa jej zvládali neprí-

jemné pocity počas operácie, snažila sa svoju pozor-

nosť zamerať na počúvanie. Jej negatívne emócie sa 

zmiernili, aspoň sa o to snažila a svoju pozornosť 

zameriavala na reprodukovanú hudbu. Pri záve-

rečnom rozhovore s pacientkou pozorujeme zlepše-

nie zdravotného stavu, krvný tlak sa upravil, pa-

cientka sa nepotila a zimnica ustúpila. Komunikácia 

s pacientkou bola príjemnejšia, podráždenie a napä-

tie ustúpilo. 
 

Prípadová štúdia č. 2 – pán Tibor, vek 59 rokov 

Po výkone sa cítil výborne, vnímal hudbu, aj si 

pospevoval, chcelo sa mu dokonca tancovať a zabu-

dol na bolesť, aj keď sa zvykne báť u lekára. Cítil sa 

pohodlne a hudbu by uvítal v každom zdravot-

níckom zariadení. Pacient pripustil, že mal obavy, 

ale nechcel a hanbil sa to pripustiť. Príležitosť vy-

brať si a počúvať, čo má rád, mu pomohla zmierniť 

jeho obavy a úzkosť zo zákroku. Rovnako ocenil 

ľudský prístup a starostlivosť, s ktorými sa stretol 

na našom oddelení. Po príchode na sálu pacient 

komunikoval so všetkými členmi operačného tímu, 

navonok pôsobil uvoľnene a spokojne.  

Pozorovanie: Napriek tomu, že nepoznáme jeho 

rečový prejav počas bežných činností, zdal sa nám 

trošku hlučnejší, akoby nervózny, čo však v dotaz-

níku negoval. V priebehu celého operačného zákro-

ku maximálnu pozornosť venoval počúvaniu hudby, 

nahlas si pospevoval či pohmkával. Napriek tomu, 

že celú svoju pozornosť venoval počúvaniu piesní, 

zdal sa nám neprirodzene uvoľnený, skôr napätý. 

Všimli sme si, že ruky mal pevne stisnuté a polo-

žené pozdĺž tela, čo nekorešponduje s veselou 

náladou.  
 

Prípadová štúdia č. 3 – pani Dana, vek 42 rokov 

Po výkone sa cítila emocionálne rozladená, bála 

sa a aj plakala. Hudbu vnímala, ale nezvykne ju 

aktívne počúvať, sústredila sa na piesne, rýchlejšie 

jej ubehol čas, zabudla na starosti. Nevnímala veľ-

mi, čo sa deje. Hudba v zdravotníckych zariade-

niach by podľa nej bola dobrá. 

Pozorovanie: Pomalým, váhavým krokom sme 

prešli na operačnú sálu. Hneď v úvode, ešte len pri 

umývaní operačného miesta, pacientka začala tíško 

plakať a plakala počas celého operačného zákroku. 

Nevnímala dianie okolo, bola zahĺbená do seba.  
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Po celý čas sme ju upokojovali, akoby nás ani ne-

vnímala, neodpovedala na otázky. Len si žmolila 

vreckovku a tíško nariekala. Na otázku, či cíti 

bolesť, pokrútila hlavou. Neskôr priznala, že sa 

snažila vnímať len hudbu, aby toľko nemyslela na 

to, čo ju čaká. Veľmi sa bála. Ponúkla som pa-

cientke pohár vody, pery natrela krémom. Na konci 

som pacientke poďakovala, rozlúčili sme sa a objala 

ma. 
 

Prípadová štúdia č. 4 – pani Jana, vek 38 rokov 

Po výkone sa cítila dobre, nič ju nebolelo a bola 

uvoľnená. Hudbu vnímala, aj pri nej skoro zaspala, 

nevnímala vďaka nej „svet“. Najviac sa bála 

injekcie a histológie. Hudbu by privítala v každom 

zdravotníckom zariadení. 

Pozorovanie: Po uložení na operačný stôl 

pozorujeme pevne vystreté, preložené a napäté dol-

né končatiny, rovnako aj ruky pevne stíska nepri-

rodzene položené pod bradou, komunikuje menej. 

Po aplikovaní lokálnej anestézy a slovnom ubez-

pečení lekára, že už nič nebude cítiť, nastáva 

viditeľné uvoľnenie pacientky. Počas celého zákro-

ku mala zatvorené oči a neskôr sama priznala, že sa 

tak započúvala, až skoro zaspala. Pri záverečnom 

rozhovore konštatovala pocit chladu, čo však v prie-

behu výkonu nepriznala. Pri záverečnom rozhovore 

bola pacientka uvoľnená, šťastná, že to zvládla. 

Počúvanie hudby ocenila, úplne sa jej poddala 

a takmer zaspala, bolo jej príjemne. 
 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE PACIENTOV BEZ HU-

DOBNEJ INTERVENCIE 
 

Prípadová štúdia č. 5 – pani Martina, vek 32 r. 

Po výkone sa pacientka najskôr bála, myslí si, že 

by jej možno hudba pomohla nesústrediť sa tak na 

zákrok. Myslí si, že jej strach by hudba asi 

neovplyvnila, len by ju odpútala. Počas zákroku 

vnímala všetko, čo s ňou robili, bolo jej chladno. 

Hudbu by privítala v zdravotníckych zariadeniach, 

aj v ich čakárňach. 

Pozorovanie: Po príchode na operačnú sálu sme 

pacientku uložili na stôl. Neoperovanú ruku si 

pevne držala položenú na bruchu a tuho ju stískala 

počas celého zákroku. Rovnako dolné končatiny 

pôsobili napnuto. Oči mala zatvorené a nekomuni-

kovala, len jednoslovne odpovedala na otázky. Po 

aplikovaní lokálnej anestézie sa viditeľne uvoľnila. 

Pacientka tvrdila, že si nevie predstaviť život bez 

hudby, avšak ticho bez reprodukovanej hudby na 

sále nevnímala. 
 

Prípadová štúdia č. 6 – pani Antónia, vek 51 r. 

Po výkone sa bála, mala strach, bola citlivá na 

bolesť. Hudba jej chýbala, privítala by niečo čo má 

rada, napr. Elán alebo Kelly Family, upokojilo by ju 

to. Myslí si, že by možno nemala taký strach. Hudbu 

by privítala všade. 

Pozorovanie: Po uložení pacientky na operačný 

stôl pozorujeme napätie v tvári i celého tela. Voľ-

nou rukou zaťatou v päsť si striedavo zatláčala ústa 

a čelo. Pri pichaní lokálnej anestézie nahlas kričala 

od bolesti, po znecitlivení sa stíšila, ale neupokojila, 

na čo slovne reagoval aj operatér. Po skončení si 

chvíľu poležala, posedela a po upokojení mohla 

opustiť operačnú sálu. Pri záverečnom rozhovore 

pôsobila pacientka uvoľnenejšie a aj komunikácia 

s ňou bola lepšia. Reprodukovaná hudba jej veľmi 

chýbala, dokonca tichu pripisovala svoje zvýšené 

napätie. 
 

VÝSLEDKY 

V nasledujúcich tabuľkách sú spracované údaje 

z jednotlivých dotazníkov, pozorovania počas roz-

hovoru i celého operačného výkonu, doplnené slov-

ným komentárom.  

Tabuľka 1 predstavuje rozdelenie všetkých pa-

cientov počas operačného výkonu s použitím hud-

by, alebo bez nej. Pri intevencii s hudbou mali pa-

cienti možnosť výberu z rôznych druhov hudby: ľu-

dová hudba, vážna hudba, relaxačná hudba, metal, 

country – folk, jazz, slovenská hudba, rock a pop. 

 

Tabuľka 1 Výber hudby 
 

Pacienti 
Intervencia  

s hudbou bez hudby 

Iveta ABBA - 

Tibor Repete - 

Dana M. Žbirka - 

Jana Strauss - 

Martina -   

Antónia -   

 

Tabuľka 2 Hodnotenie hladín úzkosti a úzkostlivosti 
 

Pacienti Intervanecia X1 X2 

Iveta s hudbou 17 30 

Tibor  s hudbou 15 22 

Dana  s hudbou 52 42 

Jana s hudbou 46 28 

Martina bez hudby 42 31 

Antónia bez hudby 46 38 
Legenda: X1 - aktuálny stav napätia a tenzie, X2 - úzkostlivosť 

ako osobnostná črta 
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Tabuľka 3 Emócie pacientov pred operačným výkonom 
 

Emócie 
Iveta Tibor Dana Jana Martina  Antónia 

s hudbou s hudbou s hudbou s hudbou bez hudby bez hudby 

Ošívanie sa         

Roztržitosť           

Nespavosť        

Vyhýbanie sa očnému kontaktu          

Nepokoj           

Skľúčenosť          

Strach            

Podráždenosť        

Roztrasenosť           

Ľútostivosť        

Psychic. neistota          

Ustaranosť          

Napätie v tvári         

Tras rúk         

Zvýšené potenie          

Chvenie hlasu         

Sucho v ústach         

Zvýšené reflexy           

Sťažená koncentrácia         

Obavy            

↓ Sebaistota         

↑ Napätie             

Tréma         

Panika        

Vyhýbavé správanie         

Impulzívnosť         

Nechutenstvo         

Dyspnoe        

Tachykardia          

Zvýšený TK        

↑ Napätie svalov           

Bledosť         
 

Tabuľka 2 znázorňuje výsledky osobnostného 

dotazníka STAI, pričom škála X1 meria aktuálny 

stav napätia a tenzie, ktoré sa menia v intenzite 

a v čase. Škála X2 skúma úzkostlivosť ako relatívne 

stálu vlastnosť, resp. úzkostnú črtu. Dotazník bol 

modifikovaný a pozostáva z dvoch 18-položkových 

škál, pričom 3 položky tvoria tzv.vatu na rozptý-

lenie respondentov. Minimálny počet dosiahnutých 

bodov v každej škále je 15, maximálny 60. 

Tabuľka 3 znázorňuje emócie pacientov pred 

operačným výkonom s hudobnou intervenciou 

a bez nej. Ako vidíme, určujúce znaky stresu a úz-

kosti pacientov sú prítomné vo vysokej miere bez 

rozlíšenia hudobnej intervencie.  

Tabuľka 4 znázorňuje emócie pacientov počas 

operačného výkonu s hudobnou intervenciou a bez 

nej. Určujúce znaky stresu a úzkosti sú zredukované 

nielen vplyvom priebehu operačného výkonu, ale aj 

počúvaním reprodukovanej hudby. Všetci pacienti 

s hudobnou intervenciou ocenili možnosť počú-

vania hudby, jedna pacientka bez hudobnej inter-

vencie svoje negatívne emócie pripisovala práve 

tichu na operačnej sále. Naopak druhá respondentka 

nevedela posúdiť, či by sa lepšie cítila s hudobnou 

intervenciou.  

Tabuľka 5 znázorňuje emócie pacientov po 

operačnom výkone s hudobnou intervenciou a bez 

nej. Ako vidíme, určujúce znaky stresu a úzkosti sa 

po skončení operačného výkonu u väčšiny respon-

dentov zredukovali, prevažuje doznievanie emócií.  
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Tabuľka 4 Emócie pacientov počas operačného výkonu 
 

Emócie 
Iveta Tibor Dana Jana Martina  Antónia 

s hudbou s hudbou s hudbou s hudbou bez hudby bez hudby 

Roztržitosť        

Vyhýbanie sa očnému kontaktu          

Nepokoj          

Skľúčenosť        

Strach            

Podráždenosť       

Roztrasenosť          

Ľútostivosť        

Psychic. neistota          

Napätie v tvári         

Tras rúk         

Zvýšené potenie         

Sucho v ústach         

Zvýšené reflexy         

Sťažená koncentrácia         

Obavy            

↓Sebaistota         

↑ Napätie           

Tréma        

Panika         

Vyhýbavé správanie          

Impulzívnosť        

Dyspnoe        

↑ Napätie svalov         

Nauzea        

Bledosť         

 

 
Tabuľka 5 Emócie pacientov po operačnom výkone 
 

Emócie 
Iveta Tibor Dana Jana Martina  Antónia 

s hudbou s hudbou s hudbou s hudbou bez hudby bez hudby 

Ošívanie sa        

Roztržitosť        

Vyhýbanie sa očnému kontaktu        

Skľúčenosť        

Strach         

Roztrasenosť        

Ľútostivosť         

Psychic. neistota        

Ustaranosť         

Tras rúk        

Chvenie hlasu        

Obavy         

↓ Sebaistota         

Tréma         

Vyhýbavé správanie        

Impulzívnosť        

Zvýšený TK        
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DISKUSIA  

Cieľom štúdie bolo zistiť, aký je potenciál 

reprodukovanej hudby počas operačného výkonu 

v rámci jednodňovej chirurgie. Analyzovať zázna-

my prevedených rozhovorov a dotazníkov bolo 

možné rôznymi spôsobmi. Mohli sme buď syste-

maticky postupovať riadok po riadku, otázku po 

otázke a vyberať témy, ktoré si zaslúžia naše bližšie 

rozpracovanie. Alebo k materiálu pristúpiť holis-

ticky a proste nazrieť do obsahu komplexne, o čo 

sme sa pokúsili. 

Naším cieľom bolo zmapovať, ako hudba pôsobí 

na emócie pacienta počas operačného výkonu.  

Na základe analýzy prípadových štúdii s hudobnou 

intervenciou konštatujeme, že reprodukovaná hud-

ba mala potenciál zmierniť tieto negatívne emócie: 

podráždenosť, zvýšené reflexy, zvýšené potenie, 

tachykardia, roztržitosť, nespavosť, ustaranosť, ne-

chutenstvo, nepokoj, skľúčenosť, psychická neisto-

ta, zvýšené napätie, bledosť a zvýšené napätie sva-

lov, tras rúk, chvenie hlasu a vyhýbavé správanie. 

Všetci pacienti sa postupne viac upriamili na 

počúvanie, ako na priebeh operačného výkonu. 

Naše zistenie korešponduje s názorom Zeleiovej, J. 

(In Králová, Kodejška, et al. 2016) ktorá tvrdí, že 

v zdravotníckom prostredí podľa nej môže hudba 

poslúžiť ako sedatívum alebo na pozitívne ovplyv-

nenie biomedicínskeho či psychosociálneho stavu 

pacienta z dôvodu zníženia fyziologických reakcií 

na úzkosť, odvrátenia pozornosti od bolesti alebo 

tzv. spríjemnenia plynutia času pacientov. 

Respondenti zhodne potvrdili, že im rýchlejšie 

ubehol čas, pacientka č. 4, ktorá si vybrala vážnu 

hudbu, dokonca skoro zaspala. Aj podľa výsledkov 

výskumu Leardi, S. a kol. (2007, s. 943-947) peri-

operačná muzikoterapia zmenila neurohormonálnu 

odpoveď na stres v deň chirurgického zákroku, a to 

najmä, ak si typ hudby vybral sám pacient. Anthony 

Browne (2001) dokonca popisuje výrazný účinok 

vážnej hudby na zníženie epileptickej mozgovej 

aktivity. Popisuje aj opätovné zhoršenie mozgovej 

aktivity, sotva sa hudba zastavila. Početné štúdie 

podľa Jianga (2013) preukázali, že počúvanie hudby 

môže byť účinným prostriedkom na zmiernenie 

napätia a úzkosti. Na druhej strane tvrdia, že nie 

každá hudba je vhodná na zníženie stresu. Výber 

hudby je dôležitým aspektom. Rovnako významný 

je aj fakt, že podpora hudbou pri znižovaní napätia 

je efektívnejšia pre tých, čo ju majú radi. Náš 

kvalitatívny výskum bol rovnako realizovaný na 

základe hudobných preferencií respondentov.  

U pacientov č. 2, 3 a 4 sme pozorovali pred za-

čiatkom operačného výkonu zvýšenú pulzovú 

frekvenciu, ktorá sa po skončení operácie znížila. 

Podobne Gerlichová, M. (In Gerlichová, M. a 

Králová, E. 2014, s. 24) tvrdí, že hudobný zážitok 

nemožno pripisovať len reakcii na hudobný podnet. 

Podľa nej fyziologické zmeny spôsobené účinkom 

hudby (zmena rytmu dýchania, pulzu, krvného tla-

ku, či elektrického odporu kože a zreníc), je možné 

v súčasnosti zmerať pomocou moderných zobrazo-

vacích metód: elektroencefalogramu (EEG), mag-

netickej rezonancie (MR) alebo pozitronovej emis-

nej tomografie (PET). Obdobnou problematikou sa 

zaoberali aj v The Joanna Briggs Institute (2009), 

kde počas porovnávacích štúdií ukázali významný 

rozdiel v redukcii pulzu počas reprodukovanej 

hudby pri chirurgickom zákroku. Taktiež preuká-

zali, že počúvanie hudby môže znížiť bolesť 

a objem analgetík potrebných k chirurgickému 

zákroku.  

Autori Sobana, R., Sumathy, S. a Dixit, P. 

(2015) sa zaoberali vplyvom reprodukovanej hudby 

počas endoskopických zákrokov. Okrem toho, že 

potvrdili zníženie krvného tlaku a pulzu, poukázali 

aj na anxiolytické účinky počúvania hudby. 

Zároveň vyzdvihli aj zlepšenie spolupráce s pa-

cientmi počas endoskopií s hudobnou intervenciou. 

Súhlasíme s nimi, najmä pri pacientovi č. 1, 2 a 3, 

kde sa počas zákroku s použitím reprodukovanej 

hudby zlepšila spolupráca a správanie počas 

operačného výkonu. 

Podľa Harineka a Ostatníkovej (2015), z pohľa-

du psychoneuroendokrinológie môže hudba pros-

tredníctvom modulácie stresovej reakcie na úrovni 

neuroendokrinného systému napomôcť zmiernenie 

patofyziologických účinkov stresu a nepohody na 

ľudský organizmus a predstavuje významný nein-

vazívny element psychoterapie. Hudba zároveň 

vytvára sociálne interakcie, ktoré sú základom pre 

zažívanie šťastia a radosti. To utvára priestor pre 

potenciálne uplatnenie hudby v znižovaní anxiety 

a bolesti v klinických i neklinických podmienkach.  

Na základe analýzy prípadových štúdií bez 

hudobnej intervencie sme zistili trochu protikladné 

výsledky. Pacientka č. 5 s vyššou mierou aktuálnej 

úzkosti udávala, že jej hudba nechýbala, ticho 

nevnímala a počúvanie hudby by nezmiernilo jej 

strach z operácie. Napriek tomu pripustila, že by sa 

možno viac upla na počúvanie a zabudla, čo sa 

s ňou ide diať. Naproti tomu pacientka č. 6 veľmi 

negatívne hodnotila „ticho“ počas operačného vý-
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konu, pripisovala mu svoje zvýšené napätie. 

Podobne aj autori Hassan, Mckeown a Muller 

(2009) skúmali pacientov pred a počas endosko-

pického zákroku s hudobnou intervenciou a bez nej. 

Pomocou dotazníka STAI zistili zníženie aktuálnej 

úzkosti u pacientov s hudobným zásahom. U pa-

cientov bez hudby nielenže nedošlo k zníženiu mie-

ry aktuálnej úzkosti, ale aj odmietli absolvovať 

opakovaný zákrok bez hudobného sprevádzania.  

Výskum Hoffman S. (2012) v novorodeneckej 

jednotke intenzívnej starostlivosti naznačuje, že 

hudba pomáha maskovať hlučné nemocničné pro-

stredie. Podobne, ako aj iní autori zistila, že napo-

máha pri upokojovaní detí a je nápomocná pri liečbe 

bolesti.  

Všetci pacienti rovnako, s hudobnou interven-

ciou i bez nej, by uvítali reprodukovanú hudbu 

v každom zdravotníckom zariadení. 
 

ZÁVER  

V závere štúdie konštatujeme, že sa nám poda-

rilo splniť výskumný cieľ. Výskumy v tejto oblasti 

hodnotíme ako mimoriadne významné. Domnie-

vame sa, že hudba stimulovaním rozhodujúcich 

mozgových štruktúr a s nimi spätými reakciami 

a interakciami, sprostredkuje užitočné účinky na 

telesné i duševné zdravie spoločnosti.  

Nám zostáva na záver už len vyjadriť želanie, aby 

k tomu napomohli aj odpovede na otázky, ktoré sme 

dosiahli pri komponovaní tejto práce. 
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ABSTRAKT  
Východiská: V zdravotníckych zariadeniach (hospicoch)  

na Slovensku absentuje realizácia edukačných programov  

pre rodinných príslušníkov v starostlivosti o zomierajúceho. 

V praxi vnímame potrebu adekvátnej prípravy rodín pri sta-

rostlivosti o zomierajúceho. Zvýšením vedomostí a zručností 

môžeme v týchto rodinách minimalizovať záťaž, pripraviť ich 

na rolu opatrovateľov, a tak ovplyvniť vykonávanie starostli-

vosti o zomierajúceho a zvýšiť pripravenosť a spokojnosť 

rodín. 

Ciele: Cieľom práce bolo zistiť, aké sú potreby rodinných 

príslušníkov zomierajúceho pacienta a aká je úloha sestry pri 

ich riešení. Cieľom bolo aj zistiť, ako sestry môžu pomôcť 

zvládnuť psychosociálnu záťaž rodiny v každodennej starostli-

vosti o zomierajúceho. 

Súbor a metódy: Výskumná vzorka bola tvorená tromi pro-

bantmi (rodinnými príslušníkmi) v období hospitalizácie 

pacientky v hospicovom zariadení od jej prijatia do hospicu až 

po úmrtie. Naplnenie cieľa práce bolo realizované na základe 

literárnej metódy a metódy edukačného procesu. Metódou 

výskumu bol individuálny pološtrukturovaný rozhovor. Verifi-

kácia edukačného procesu prebiehala prostredníctvom kom-

plexnej prípadovej štúdie. 

Výsledky: Výsledky poukazujú najmä na psychosociálne po-

treby rodinných príslušníkov a potrebu edukácie v tomto smere. 

Taktiež na každodennú potrebu komunikácie sestry a ostatných 

členov multidisciplinárneho tímu s rodinou a poskytnutie opory 

v procese sprevádzania zomierajúceho člena rodiny. 

Záver: Z výsledkov vyplýva, že je potreba tvorby a realizácie 

edukačných programov pre rodiny zomierajúceho pacienta 

v rámci vzdelávania a prípravy na takúto starostlivosť. Prezen-

tovaná štúdia prípadu dokazuje, že návrh edukačného procesu 

môže byť prospešný pri každodennej edukačnej činnosti sestry 

v hospici. Z toho vyplynula potreba pripraviť edukačný mate-

riál, ktorý bude prístupný pre príbuzných a bude slúžiť ako 

pomôcka pre sestry a zdravotnícky personál v Hospici Milosrd-

ných sestier v Trenčíne. 

  
Kľúčové slová: Rodinní príslušníci. Zomierajúci pacient. 

Sprevádzanie. Hospicová starostlivosť. Edukácia. 

 

ABSTRACT 

Background: Our health care facilities (hospices) in Slovakia 

lack implementation of educational programmes for family 

members in the care of a dying patient. In our practice, we see 

the need for adequate preparation of families to take care of the 

dying. By increasing the knowledge and skills we can minimize 

stress in these families, prepare them for the role of carers, and 

thus affect the implementation of care for the dying patient and 

improve readiness and satisfaction of the families. 

Aims: The aim of the thesis was to find out the needs of family 

members of a dying patient and the role of a nurse in addressing 

them. The aim was also to find out how nurses can help the 

family cope with their psychosocial burden in the daily care of 

the dying. 

Research sample and Methods: The research sample consisted 

of three probands during the time of hospitalization of a patient 

in the hospice from the moment of admitting the patient until 

death. To achieve the aim of the thesis, the work was carried 

out on the basis of the literary method and method of educa-

tional process. The qualitative research method was done by 

a self-created individual semi-structured interview. The veri-

fication of the educational process was performed through a 

comprehensive case study.  

Results: The results mainly indicate psychosocial needs of 

family members as well as the need for educating in this regard. 

They also reveal the daily need of communication between the 

nurse, other members of the multidisciplinary team and the 

family. The results also pinpoint the need to provide support in 

the process of befriending a dying relative.  

Conclusion: The results show there is a need to develop and 

implement educational programmess for families of dying 

patients in education and training for such care. The presented 

case study demonstrates that the proposal of the educational 

process may be helpful in everyday educational activities of 

a hospice nurse. This resulted in the need to prepare educational 

material that will be available for family members and will 

serve as a guide for nurses and medical staff in the Hospice of 

Sisters of Mercy – “Hospic Milosrdných sestier“ in the city of 

Trenčín. 

 

Key words: Family members. Dying Patient. Befriending. 

Hospice care. Educating. 

 

 

ÚVOD 

V štúdii sme sa zaoberali edukáciou rodiny zo-

mierajúceho pacienta. Nemcová (2010, s.19) hovo-

rí, že edukáciou môžeme prispieť k zlepšeniu kvali-

ty života pacienta a jeho rodiny, hoci ho nie je 

možné vyliečiť, alebo odvrátiť blížiacu sa smrť. 

Práve zvolená téma edukácie rodinných príslušní-

kov zomierajúceho pacienta objasňuje to „všetko, 

čo ešte treba urobiť, keď sa už nedá urobiť nič“ 

(Mathieu-Riedelová, 2002, s. 7), a to nielen vo 

vzťahu k pacientovi, ale aj k jeho rodine. K práci 

sestier v hospici patrí neodmysliteľne komunikácia 

s pacientom a jeho rodinou, niekedy viac s rodinou 

než so samotným pacientom. Ide hlavne o uspoko-

jovanie psychologických potrieb príbuzných, pre-

javenie empatie, vypočutie.  
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Štúdia je zameraná na edukáciu rodinných 

príslušníkov pri sprevádzaní zomierajúceho člena 

rodiny, na podporu a zvládanie tejto záťažovej 

situácie. Na Slovensku absentujú edukačné pro-

gramy zamerané na rodiny starajúce sa o svojho 

blízkeho zomierajúceho. Nemajú dostatok informá-

cií a vedomostí o starostlivosti o zomierajúceho, 

a často nie sú pripravení na rolu opatrovateľa. 

Rodinní príslušníci sa vzhľadom na závažné 

ochorenie blízkeho obávajú najmä obťažujúcich 

symptómov pacienta, psychickej záťaže, zmien rolí, 

životného štýlu a finančných problémov. Poskyt-

nutie dostatočných informácií súvisiace so starostli-

vosťou o zomierajúceho predstavuje pre rodinu 

veľkú pomoc. Rodiny sú viac pripravené na to, čo 

ich čaká a to znižuje ich neistotu a záťaž.  
 

CIELE  

Cieľom štúdie bolo zistiť, ako môže sestra 

pomôcť prostredníctvom edukačného procesu pri 

uspokojovaní psychosociálnych potrieb členov ro-

diny zomierajúceho pacienta. Zároveň sme chceli 

overiť, či edukačný proces bol prínosom pre rodin-

ných príslušníkov a ako ich ovplyvnil.  
 

SÚBOR A METÓDY 

Participantmi v našej štúdii boli 3 príbuzní 63- 

ročnej pacientky, ktorá bola prijatá v októbri 2015 

do Hospicu Milosrdných sestier pre adenokarcinóm 

tela a chvosta pankreasu, s mnohopočetnými metas-

tázami v hepare, ktorý bol inoperabilný. Onkológ 

podanie cytostatickej liečby vzhľadom na výkon-

nostný stav neindikoval. Bola indikovaná iba palia-

tívna chemoterapia. Liečba bolesti bola manažo-

vaná algeziológom. Pacientka mala 2 dcéry, jedna 

žila v Austrálii a druhá v Trenčíne.  
 

KAZUISTIKA 

V úvode realizácie edukačného procesu sa obe 

osobne zúčastnili úvodných kapitol edukácie. Tre-

tím participantom bol manžel pacientky, ktorý 

prekonal dvakrát infarkt myokardu a cievnu mozgo-

vú príhodu. Manžel pacientky sa vzhľadom na svoj 

zdravotný stav zúčastnil 1. edukačného stretnutia. 

Počas prvých dní hospitalizácie sme si všimli, že 

pacientka neprijala svoje ochorenie a živí v sebe 

napriek vedomiu nevyliečiteľného ochorenia faloš-

nú nádej na uzdravenie. Tiež každý člen rodiny sa 

vyrovnával s ochorením matky odlišne. Príbuzní sa 

málo pýtali, málo komunikovali medzi sebou 

o dôležitých veciach. Javilo sa nám, akoby chceli 

negovať vážny zdravotný stav matky, kvôli nej 

samotnej. V tejto situácii sme pochopili potrebu 

edukácie tejto rodiny. 

V čase október 2015 až február 2016 sme 

v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne plánovali 

a realizovali edukačný proces rodinných prísluš-

níkov pacientky. Rozhovory s príbuznými sme 

robili v decembri 2015. Na zistenie potrieb jed-

notlivých participantov v oblasti edukácie príbuz-

ných zomierajúceho pacienta sme použili pološtruk-

túrovaný individuálny rozhovor. Edukáciu rodin-

ných príslušníkov sme realizovali v mesiacoch 

január a február 2016. Celkovo sme naplánovali 4 

edukačné stretnutia s trvaním 40 – 45 min. 
 

Témy edukačných jednotiek boli nasledovné: 

 sprevádzanie pacienta rodinnými príslušníkmi, 

 fázy zomierania a úloha rodiny pri zomiera-

júcom pacientovi, 

 zvládanie záťažovej situácie, 

 možnosť ďalšej starostlivosti o rodinných prí-

slušníkov. 
 

Miestom edukácie bola kuchynka pre príbuz-

ných, organizačná forma bola spočiatku skupinová 

(2 dcéry), na jednom stretnutí bol manžel; neskôr 

individuálna s jednou dcérou, žijúcou na Slovensku 

a to boli osobné stretnutia, s dcérou žijúcou v zahra-

ničí sme realizovali edukáciu prostredníctvom 

mailovej korešpondencie a cez skype. 

Prvá edukačná jednotka bola zameraná na pro-

blematiku sprevádzania. Na začiatku stretnutia sme 

priblížili príbuzným podstatu sprevádzania a objas-

nili, čo to vlastne sprevádzanie je. V ďalšej časti 

edukácie sme sa zamerali na to, ako s mamou komu-

nikovať a to, či už slovne alebo neverbálne. Zdôraz-

nili sme, aké potrebné je ticho, poďakovanie, 

odpustenie alebo zariadenie niektorých praktických 

vecí. Potom sme príbuzným vysvetlili, aké priro-

dzené zmeny organizmu v ďalších fázach ochorenia 

môžu nastať a ako sa jednotlivé životné funkcie 

začnú postupne zastavovať. Vo fixačnej fáze sme 

zhrnuli a zopakovali najdôležitejšie informácie 

v súvislosti so sprevádzaním, odporučili vhodnú 

literatúru na podrobnejšie štúdium. Pre overenie 

sme sa kladením otázok presvedčili, či si príbuzní – 

dcéry a manžel - zapamätali informácie o sprevá-

dzaní, o forme komunikácie s matkou a o zmenách, 

ktoré prídu pri postupnom zhoršovaní sa zdra-

votného stavu. Obe dcéry i manžel ochotne spolu-

pracovali, aktívne sa zapájali a prejavovali túžbu 

rozšíriť si vedomosti týkajúce sa sprevádzania. 
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Na druhom stretnutí sme oboznámili príbuzných 

s emocionálnymi etapami, ktorými človek prechá-

dza v procese zomierania. Popísala ich E. Kübler-

Rossová, ktorá mala v tejto problematike vedomosti 

a zažité skúsenosti. Bolo dobré, aby sa príbuzní 

dozvedeli o týchto fázach a o všetkom, čím prechá-

dza a čo prežíva zomierajúci a neboli prekvapení 

alebo zaskočení niektorými reakciami, náladami či 

správaním ich mamy. Pomôže to čo najlepšie 

zvládnuť určité obdobie, ktoré môže u nej nastať. 

Sestra na začiatku rodine vysvetlila, aké je dôležité, 

aby ich blízky nebol a necítil sa sám.  

Zamerali sme sa na popísanie jednotlivých fáz 

v procese zomierania a príbuzným načrtli, čo je 

vhodné alebo nevhodné zo strany sprevádzajúcej 

rodiny v určitých situáciách. Na záver stretnutia 

sme ešte uviedli, že fázy nemusia jednotlivo od-

znievať a nadväzovať na seba plynule. Upozornili 

sme príbuzných, že aj oni ako rodina môžu 

prechádzať týmito fázami. Vo fixačnej fáze sme 

s oboma dcérami spoločne prešli momenty u matky 

na začiatku a počas ochorenia, ktoré sa mohli 

objaviť zo spomínaného. Nepamätajú si, že by sa 

ich matka hnevala, aspoň navonok nemala prejavy 

hnevu či agresie. Bol tam najskôr šok a potom 

vyjednávanie, hľadanie rôznych možností na 

vyliečenie - navštívila ľudového liečiteľa, vyhľa-

dala iných lekárskych odborníkov a skúšala iné 

alternatívy. Potom prišla depresia a smútok z toho, 

že sa to nezlepšuje a ani nebude zlepšovať. Pôsobila 

síce pokojne a vyrovnane, ale dcéry mali pochyb-

nosť, či je matka zmierená. Jedna z možných príčin, 

ktorá ju mohla ešte trápiť, bol nevyjasnený vzťah so 

synom. Už dlhšiu dobu žil v zahraničí a matka s ním 

nebola v kontakte. Zo strany dcér tam bola snaha 

o komunikáciu. Syn však nemal možnosť prísť sa 

rozlúčiť s matkou. Pri analýze prežívania partici-

pantiek sme skonštatovali, že prežívanie jednej z 

dcér nebolo typické podľa fáz tohto procesu, 

konkrétne sa nenašla nijako dlhodobo ani v jednej 

z nich. Druhá dcéra vyjadrila, že si prešla všetkými 

fázami. Od popierania, cez vyjednávanie a hnev až 

po fázu akceptácie. Dcéry ochotne spolupracovali, 

aktívne sa zapájali a prejavovali záujem získať nové 

vedomosti ohľadne svojich úloh v jednotlivých 

fázach zomierania matky. 

Na treťom stretnutí sme sa dotkli témy, pre prí-

buzných náročnej, akou je záťaž vyvolaná ocho-

rením ich matky a jej zvládanie. Prezentovali sme, 

čím všetkým už rodina možno prešla od zistenia 

závažnej diagnózy u matky až do terajšieho obdo-

bia, vymenovali príbuzným, ako táto záťažová 

situácia ovplyvňuje jednotlivé systémy človeka 

a čím všetkým sa reakcia tela manifestuje. Venovali 

sme sa tomu, čo treba dopriať v tomto čase matke: 

„Doprajte vašej mame čas pre seba, pokiaľ to chce. 

Nechajte jej priestor realizovať vlastné rozhod-

nutia, napr. o každodenných, bežných činnostiach 

(čas vašej návštevy, oblečenie, zlozvyky...). Spýtajte 

sa jej, či existuje niečo, čo by ste mohli urobiť, aby 

to bolo jednoduchšie. Hľadajte, či existuje niečo, po 

čom túži. Pokúste sa spolu venovať rôznym odpúta-

vacím technikám – napr. muzikoterapia, bibliotera-

pia, humor, dychové cvičenia... Učte sa od nej 

prežívať situáciu, ktorá vás ešte len čaká“. Ďalej 

sme sa pri treťom stretnutí zaoberali problematikou, 

čo potrebujú príbuzní: Starajte sa nielen o váš vzťah 

s matkou, ale aj o iné vzťahy – s príbuznými, pria-

teľmi, známymi... Každý deň si nájdite aspoň chvíľu 

čas na seba. Odmeňte sa niečím. Jedzte zdravú 

stravu. Pravidelne cvičte. Vykonávajte relaxačné 

cvičenia aspoň niekoľkokrát za týždeň. Urobte si 

priestor na dostatok spánku. Akceptujte pomoc od 

iných, zaslúžite si to. Využite možnosť urobiť si 

prestávky v povinnostiach doma, či v práci, nechaj-

te sa zastúpiť niekým iným z rodiny, priateľmi alebo 

kolegami. Ak poznáte ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť 

vám, využite ich. Ak viete o niekom v podobnej 

situácii, neváhajte osloviť ho... Máte právo odmiet-

nuť robiť veci, ktoré sú vám nepríjemné, alebo na 

ktoré sa „necítite“. Ak ste zdrvený a máte pocit, že 

situáciu nezvládate, hovorte s niekým - priateľ 

alebo niekto, kto sa zúčastňuje, zúčastňoval posky-

tovania starostlivosti svojmu príbuznému. Poroz-

právajte sa s členmi hospicového personálu, v kto-

rých máte dôveru. Pripomeňte si, že to, čo robíte, 

robíte najlepšie, ako viete a nie ste na to sami 

(Lepiešová, Kurucová, 2015, s. 25-44). Urobte si 

zoznam vecí, ktoré musíte urobiť a ktoré robíte radi 

každý deň. Veci, ktoré nie sú v zozname, počkajú. 

Na ďalšie stretnutie si tento zoznam môžete priniesť 

so sebou a spoločne si prejdeme tie veci, ktoré vám 

pomáhajú. Pri ďalšom osobnom stretnutí sme sa 

s dcérou rozprávali o tomto zozname. Sama vníma-

la potrebu oddychu a času pre seba. Snažila sa 

každý deň urobiť niečo pre seba. Niekedy to bolo 

cvičenie – aktívne aerobik, inokedy sa utiahla ku 

kriminálnej knihe alebo jej dobre padol čas s pria-

teľkou pri káve a rozhovore. Boli to aj chvíle 

samoty a modlitby, ale aj čas strávený s deťmi pri 

stavebnici, alebo pri upratovaní bytu, aby sa v ňom 

cítila príjemne. Dcéra si vedela usporiadať hodnoty 
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a priority, aby mohla fungovať v práci, pre rodinu, 

pre matku a nezanedbala ani psychohygienu, ktorá 

pri tomto kolobehu bola potrebná. V tomto čase jej 

bola veľmi nápomocná svokra, ktorá jej pomáhala 

so starostlivosťou o deti a otca a vedela ju podržať 

i psychicky a emočne. Výhodou jej pracovného 

zaradenia bolo, že si mohla prácu zobrať so sebou 

do hospicu a pri sprevádzaní svojej matky, v čase, 

keď spala, mohla sa venovať pracovným povin-

nostiam. Aj napriek týmto skutočnostiam to občas 

na dcéru všetko doľahlo. Potrebovala sa niekomu 

vyplakať, vyžalovať. Keď dcéra začala pri našich 

spoločných stretnutiach plakať, povzbudila som ju 

k prejaveniu emócií, pretože ich potrebuje dať zo 

seba von, aby sa jej mohlo uľaviť. Druhá dcéra, 

ktorá žije v zahraničí, sa vyjadrila, že v jej situácii 

jej veľmi pomáha rodina, cvičenie, príroda, dobrý 

film. Snaží sa žiť naplno, nechce sa poddať tejto 

ťažkej situácii. Realizácia bola úspešná. Porozumeli 

tomu, čo potrebujú práve v tomto období záťaže. 

Každá z nich si urobila akoby svoj „vnútorný“ 

zoznam tých vecí, ktoré radi robia a každý deň sa 

snažili vždy jednu aj urobiť. Tak dokázali byť aj 

s matkou a dať jej naplnený čas. 

Štvrtá edukačná jednotka bola zameraná na 

možnosť ďalšej starostlivosti o rodinných prísluš-

níkov. Pri tomto stretnutí sme si hovorili o čase, 

ktorý príde, keď ich drahá mama opustí. V úvode 

stretnutia sme poukázali na žiaľ i iné emócie, ktoré 

prídu po strate blízkej osoby. Zamerali sme sa na to, 

čo čaká príbuzných na ceste po strate blízkeho. 

Ďalej sme sa venovali problematike, čo je v žiali 

dobré, čo môže pomôcť rodine, vysvetlili sme, ako 

rodine môže pomôcť personál v hospici po strate 

milovanej osoby. Dcéra vyjadrila obavy o otca, 

ktorý prejavoval známky depresie hlavne v posled-

ných dňoch sprevádzania manželky. Nakoľko 

prežili veľa spoločných rokov, manželka bola tá, 

ktorá sa o neho starala a boli si blízki, ťažko znášal 

prichádzajúcu stratu. Asi dva dni pred smrťou 

manželky spolu s dcérou absolvoval terapeutický 

rozhovor u našej psychologičky v hospici, ktorá mu 

ponúkla aj ďalšiu pomoc v období odchodu man-

želky. Dcéra niekoľkokrát tiež sama vyjadrila, že by 

prijala pomoc od našej psychologičky. Zatiaľ však 

postačovala pomoc zo strany ošetrovateľského per-

sonálu, pomoc priateľky alebo využívanie činností, 

kde sa mohla uvoľniť, či na chvíľu „zabudnúť“ na 

to, čo sa deje. Realizácia bola úspešná. Obe dcéry 

majú dostatok vedomostí týkajúcich sa ďalšej 

starostlivosti po úmrtí matky a poznajú proces 

smútenia i možnosti jeho spracovania. 
 

VÝSLEDKY 

Pacientka bola hospitalizovaná v Hospici Milo-

srdných sestier v Trenčíne 133 dní. Edukovali sme 

troch rodinných príslušníkov – manžela a dve dcéry. 

Pri posúdení rodiny sme zistili, že obe dcéry už mali 

určité informácie ohľadom priebehu ochore-

nia, sprevádzania matky a jej prognózy. Bolo však 

potrebné ďalšie doplnenie poznatkov, prehĺbenie 

vedomostí a podpora príbuzných v čase pobytu 

matky v hospici. Obidve dcéry prejavovali záujem 

o edukáciu, aktívne sa zapájali do edukačného 

procesu. Informácie, ktoré im boli poskytnuté, 

považovali sa dostatočné a prínosné. Vyjadrili spo-

kojnosť so starostlivosťou o matku, ale aj so sta-

rostlivosťou o nich samotných. Boli vďační za čas 

a ochotu personálu byť im oporou v tých najťažších 

chvíľach. Okrem odborného prístupu zažili osobný 

ľudský prístup, načúvanie ich a matkiným potre-

bám, empatiu a spoločnú modlitbu s personálom pri 

lôžku matky. Postupne sa dokázali viac konfron-

tovať s prichádzajúcim odchodom ich matky 

a zároveň začali s ňou otvorene komunikovať o po-

sledných záležitostiach.  

Na príklade tejto rodiny, ktorá mala umiestnenú 

svoju príbuznú v lôžkovom hospicovom zariadení, 

vidíme rozdielnosť starostlivosti o chorého v domá-

com prostredí versus v ústavnom zariadení. Niečo 

iné potrebujú obsiahnuť príbuzní, ktorí majú cho-

rého doma, niečo iné príbuzní, ktorí svojho člena 

rodiny dali do hospicu, kde starostlivosť zabez-

pečuje odborný tím. V rámci poskytovania starostli-

vosti o chorého doma, sú primárne skôr jeho 

biologické potreby (zabezpečiť kŕmenie, hygienu, 

prebaľovanie, polohovanie,...), až potom, sekun-

dárne, vystupujú sociálne, psychologické či du-

chovné potreby a to nielen u pacienta, ale aj u prí-

buzných. Pri umiestnení chorého v hospici, kde je o 

neho kvalitne postarané po telesnej stránke, sú 

prioritné pre príbuzných iné pacientove alebo ich 

vlastné potreby. Situácia v každej rodine je indivi-

duálna, vždy záleží na type rodiny. Ku každej rodine 

pristupujeme individuálne. Všímame si, ako fungu-

jú, načo sa máme zamerať, aby sme pacientovi 

a jeho rodine poskytli čo najkvalitnejšie prežitie 

tých dní, týždňov či mesiacov, ktoré ešte má on 

a jeho príbuzní pred sebou. 

Proces edukácie a ciele považujeme za splnené. 

Pri druhej edukačnej jednotke bolo však potrebné 
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viac času venovať sa jednotlivým fázam zomierania 

u matky. Pacientka nemala vyjasnený vzťah ku 

synovi, zlyhávala medzi nimi komunikácia a to jej 

bránilo pripraviť sa na odchod. Trpeli tým aj dcéry. 

Mali pocit akoby matka čakala na neho a preto 

nemohla spokojne odísť. Bol to proces, ktorým si 

musela prejsť a vyrovnať sa so situáciou takou, aká 

bola. Postupne prišlo k zmiereniu sa matky a od-

pusteniu. 

Dcéra vnímala u otca, že on je práve ten, ktorý 

najviac potrebuje psychologickú intervenciu. Deň 

predtým, ako zomrela pacientka, bol manžel navští-

viť psychologičku hospicu, kde mu bol poskytnutý 

terapeutický rozhovor. 

Dcéra väčšinou sprevádzala matku v priebehu 

dňa alebo aj večer, ale nikdy neostala pri nej počas 

noci. Bolo to hlavne kvôli deťom, no i preto, že 

mala pocit, že to nedokáže. Dcéra, ktorá bola oboz-

námená o blížiacom sa konci života matky, sa v ten 

večer rozhodla zostať pri nej. V tú noc matka 

zomrela a ona ju dosprevádzala až do konca. Neskôr 

vyjadrila spokojnosť, že tam zostala, že mohla byť 

s ňou v jej posledných chvíľach života a v momente 

smrti. 

Pacientka zomrela o tretej hodine ráno. Odišla 

pokojne a ticho v prítomností dcéry a ošetrova-

teľky, sprevádzaná tichou modlitbou a blízkosťou 

srdca. V hospici starostlivosť po úmrtí pacienta 

pokračuje v starostlivosti o príbuzných. 
 

DISKUSIA  

Pri posudzovaní participantov sme zisťovali, čo 

sestry aj ostatní členovia tímu potrebujú k tomu, aby 

mohli pomôcť k napĺňaniu individuálnych potrieb 

rodín. V jednotlivých štúdiách a výskumoch sme 

zistili, že dôležitá je komunikácia s rodinou pacien-

ta, tímový prístup a vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov. Ak porovnáme situáciu v zahraničí, 

tak tam sa edukačné programy pre rodiny realizujú 

už dlhodobejšie. Medzinárodná organizácia Com-

monwealth of Department of Health v Pensylvánii 

od roku 1992 realizuje edukačný program pre 

rodinných príslušníkov, ktorí poskytujú starost-

livosť príbuznému s nádorovým ochorením a od 

roku 1997 sa tohto programu zúčastňuje viac ako 

4 000 členov rodiny. Rodinám sú tu poskytnuté 

edukačné materiály prostredníctvom elektronických 

médií o princípoch poskytovania bežnej dennej 

starostlivosti a tiež o zásadách komunikácie členov 

rodiny s deťmi s nádorovým ochorením. Táto 

organizácia poskytuje aj špecializačný program  

pre sestry pracujúce v paliatívnej starostlivosti for-

mou workshopov na získanie vedomostí a zručností 

pre prácu s rodinami v domácom prostredí a v hos-

picovej starostlivosti (Picket et al., 2001, s. 34). 

Naši participanti potrebovali psychologickú pod-

poru a intervencie. Vôbec sme u nich nemuseli 

riešiť zručnosti či postoje. Z toho vyplýva, že je 

potrebné vytvoriť edukačné stretnutia s jednotli-

vými témami a použiť na konkrétnu rodinu len tie, 

ktoré sú pre nich dôležité a primárne a o ktoré 

prejavujú záujem. V tom je aj jedinečnosť hospicu, 

ktorý zaujíma individualizovaný prístup k pacien-

tovi a jeho blízkym. 

Pri pátraní po zdrojoch do našej práce som sa 

dostala k zaujímavej webovej stránke, ktorá má 

názov Teleošetrovateľstvo a poskytuje edukáciu, 

poradenstvo, linky pomoci. Zaregistrovaná bola 

v októbri 2015, takže je novinkou v rámci zdra-

votnej starostlivosti na Slovensku, a tiež má 

špecifickú cestu ku záujemcom prostredníctvom 

teleprenosu. Webovú stránku obsluhuje tím, ktorý 

tvoria zdravotnícki odborníci za ošetrovateľstvo aj 

medicínu a to v takých oblastiach, ako je sta-

rostlivosť o seniora, o psychicky chorého, o chirur-

gického pacienta a starostlivosť o ťažko chorých 

a zomierajúcich (Slamková, Mičiaková, [s.a.]). 

V našich podmienkach je to nový spôsob 

poskytovania informácií. Vzniknutá webová strán-

ka môže byť veľkým prínosom pre pacientov a ich 

rodiny v jednotlivých oblastiach. Paliatívna sta-

rostlivosť o zomierajúceho pacienta sa venuje 

bolesti, dýchavici, únave a poruchám spánku, 

kašľu, imobilite, komunikácii a psychickej podpore, 

výžive, zmätenosti a nepokoju. Avšak chýbala mi 

tam oblasť venovaná rodine a ich potrebám, 

finančným zdrojom pomoci, poradenstvu požičať 

pomôcky, psychologická pomoc rodine, pomoc 

smútiacim. Ako veľké pozitívum som vnímala 

ukážku pomôcok, polohovania, hygieny, výživy, 

postupov a názorné ukážky techniky polohovania. 

Osobne sa teším takémuto prínosu v rámci edukácie 

pacientov a rodín, že je možnosť prístupu adekvát-

nych informácií podaných zrozumiteľne a jedno-

ducho. 

V Českej republike existuje a sa prevádzkuje 

portál UMÍRANÍ.CZ. Tento portál vznikol v roku 

2004 ako informačný, poradenský a diskusný web 

určený vážne chorým, starajúcim sa a pozostalým. 

Spravuje ho Domáci hospic Cesta domů, ktorý 

poskytuje odborné služby zomierajúcim ľuďom 

a ich blízkym v Prahe. Jeho zmyslom je zdieľanie 
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skúseností zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, 

psychoterapeutov a duchovných s ďalšími ľuďmi 

v celej republike, ktorí sa dostali do náročnej život-

nej situácie – sú vážne chorí, starajú sa o zomiera-

júceho alebo im zomrel niekto blízky. Na tejto 

webovej stránke sa nachádzajú rady a informácie, 

články, internetová poradňa, adresár služieb a dis-

kusia. V internetovej poradni Umírání.cz odpove-

dajú lekári, sociálni pracovníci a psychoterapeuti 

(Kdo, kdy a jak má říci nemocnému člověku pravdu 

o jeho zdravotním stavu, 2015). V adresári služieb 

je aktualizovaný zoznam paliatívnych služieb dos-

tupných na území ČR a v Prahe. Rady a informácie 

poskytujú široký záber vo všetkých smeroch. 

Stránka je spracovaná na veľmi dobrej úrovni, 

pacient, rodinný príslušník či nezainteresovaný 

človek si tu nájde praktické a konkrétne informácie.  
 

ZÁVER 

V hospici sa nedá a ani sa nesmie vytvoriť šabló-

novitý edukačný program. Ide skôr o vytvorenie 

edukačných tém, ktoré použijeme a aplikujeme na 

pacienta a rodinu podľa ich potrieb. Proněková 

(2014, s. 352) hovorí, že rodina má právo na všetky 

informácie, no my, profesionáli, zabúdame, že 

rozprávame s ľuďmi, ktorí prežívajú bolesť, sú 

unavení a náš prístup k nim by mal byť otvorený, 

jednoduchý a zrozumiteľný. Hospicový tím má 

komunikovať na úrovni rodiny, aby sa navzájom 

pochopili. Príbuzní potrebujú vysvetliť, ako budú 

prebiehať dni, hodiny, ako prijímať slová zomie-

rajúceho, ako vnímať jeho želania, potreby, túžby, 

ako vnímať jeho nálady, fázy nepoznania, fázy 

odmietania. Pomôcť im prijať túto skutočnosť 

a stotožniť sa so situáciou, v ktorej sú oni sami 

hlavné postavy a nikto ich nenahradí. Výsledkom 

tejto práce je nový edukačný materiál pre prí-

buzných pod názvom: Naša otázka znie: Máte 

svojho blízkeho v hospici? Táto brožúrka je 

používaná v praxi a poskytovaná príbuzným pa-

cientov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.  
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EFEKTÍVNOSŤ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU U ŽIAKOV – 

ZDRAVOTNÍCKYCH ASISTENTOV V PODMIENKACH ODBORNEJ KLINICKEJ PRAXE 

EFFECTIVNESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE STUDENTS –  

THE MEDICAL ASSISTANTS IN CONDITIONS OF PROFESSIONAL CLINICAL PRACTISE 

 

MESSERSCHMIDTOVÁ Danka 

 

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 

 
ABSTRAKT  

Východiská: Vzdelávanie a prax na stredných zdravotníckych 

školách v odbore zdravotnícky asistent sú úzko prepojené. Ak 

chceme zabezpečiť kvalitu a efektívnosť výchovno-vzdeláva-

cieho procesu v klinických podmienkach, hodnotenie by sa 

malo stať významnou súčasťou vzdelávania v odbornej klinic-

kej praxi. Cieľom práce je vyhodnotiť odbornú klinickú prax 

a supervíziu žiakov pedagógmi a pedagógov žiakmi a zároveň 

porovnať výsledky hodnotenia supervízie žiakov a supervízie 

pedagógov, ktorí viedli žiakov na odbornej klinickej praxi.  

Metodika: Na riešenie problému sme použili empirickú metódu 

zberu informácií – dotazník. Na zber empirických údajov sme 

použili dotazník na hodnotenie klinickej praxe a supervízie 

(CLES) autorov Saarikoski & Leino Kilpi, 2002. Bol vytvorený 

na hodnotenie klinickej praxe a supervízie pre študentov. 

Metodiku sme doplnili o dotazník s otázkami prispôsobenými 

na hodnotenie odbornej klinickej praxe peda-gógmi. 

Hodnotiaca stupnica v dotazníku je tvorená piatimi škálami: od 

úplne nesúhlasím (1) až po úplne súhlasím (5). 

Výsledky: Na základe vyhodnotenia údajov môžeme konšta-

tovať spokojnosť so supervíziou na odbornej klinickej praxi  

zo strany žiakov, ktorá je 73,5% tak ako zo strany pedagógov  

s výsledkom 78,8%. Záverečné výsledky vyhodnotenia super-

vízie žiakov a pedagógov svedčia o homogenite odpovedí. 

Najlepšie je žiakmi a pedagógmi vyhodnotená subškála vzťah 

pedagóg (89,3%) – žiak (80,5%). Najnižšie vyhodnotenie sme 

zaznamenali v subškále atmosféra s výsledkom 63,3% u žiakov 

a 66,7% u pedagógov. Nízku mieru spokojnosti sme zazname-

nali v subškále vyučovanie na oddelení v položkách Personál 

poznal meno každého študenta a Personál sa všeobecne 

zaujímal o vedenie študentov v priemere s percentuálnym 

hodnotením 43,2% u žiakov a 48,0% u pedagógov. Na základe 

uvedeného môžeme konštatovať menší záujem sestier o vede-

nie a podporu žiakov v čase prítomnosti odborného pedagóga, 

ktorý súčasne vedie odbornú klinickú prax na ošetrovacej 

jednotke.  

Záver: Vychádzajúc zo súčasného poznania stavu v zdravot-

níctve, zvýšená potreba erudovaného stredného zdravotníckeho 

personálu bude žiadúca pre zachovanie kvality starostlivosti a 

bezpečnosti pacientov. Úloha kvalifikovaného odborného 

pedagóga pri vzdelávaní žiakov v prirodzených klinických pod-

mienkach a úloha sestry, ktorá je hlavným pilierom pri posky-

tovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta majú svoj nepo-

pierateľný význam a výrazne ovplyvňujú odbornú prípravu 

budúcich zdravotníckych pracovníkov. Vzájomná spolupráca 

zdravotníckych škôl a zdravotníckych zariadení sa v konečnom 

dôsledku bude premietať aj do efektivity výučby žiakov v kli-

nickej praxi. Pravidelná supervízia pre žiakov a pedagógov  

v odbornej klinickej praxi by mala viesť k zvýšeniu efektívnosti 

výchovno-vzdelávacieho procesu v klinických podmienkach  

a v konečnom dôsledku zlepšeniu kvality prípravy žiakov  

pre ich budúce povolanie. 

 

Kľúčové slová: Žiak. Pedagóg. Výchovno-vzdelávací proces. 

Odborná klinická prax. Supervízia. Efektívnosť. 

 

ABSTRACT  

Background: In the field of health care assistant in secondary 

health schools the education and training are closely linked. If 

we want to ensure the quality and efficiency of educational 

process in the clinical conditions, the evaluation should become 

an important part of educating in professional clinical practice. 

Aim of this study is to evaluate clinical practice training and 

supervision of students by teachers and teachers by students and 

comparism of the valuation results of supervision of students 

and teachers, who led the students in the profesional clinical 

practice. 

Methods: Empirical method of acquisition of the information – 

a questionnaire – was chosen for this solution. The Clinical 

Learning Environment and Supervision (CLES) questionnaire 

by authors Saarikoski & Leino Kilpi, 2002 was used for 

empirical data collection. This questionnaire was made for stu-

dents because of supervision and clinical practice evaluation. 

The methodology was added with a questionnaire for evalua-

tion clinical practice by pedagogues. Rating scale in the 

questionnaire is composed of five degrees: from completely 

disagree (1) to fully agree (5). 

The results: Based on the evaluation of the data, we can state 

the satisfaction with supervision of the professional clinical 

practice by students in 73.5% as well as by teachers in 78.8%. 

Final results of the evaluation and supervision of students and 

pedagogues suggest the homogeneity of answers. As best 

evaluated by students and pedagogues is the relationship sub-

scale teacher (89,3%) - student (80,5%). The lowest evaluation 

was recorded in subscale atmosphere on the praxis with results 

63.3% from students and 66.7% from pedagogues. The low 

level of satisfaction was recorded in subscale Teaching on the 

department in items: Staff knew the name of each student and 

Staff is generally interested in students leadership in an average 

of 43.2% valuated by students and 48.0% by pedagogues. 

Based on the above, we can conclude less interest from nurses 

on guidance and support for students in presence of professional 

pedagogues who additionally lead the field of clinical practice 

in the treatment unit. 

Conclusion: Based on our knowledge of the current state of 

health care, it will be required increased need of knowledgeable 

nursing staff to maintain the quality care and patients safety. 

The role of a qualified professional teachers in education of 

students in the natural clinical conditions and the nurse's role, 

who is the main pillar in the provision of nursing care for 

patients, have their undeniable meaning and a significant effect 
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on the training of future health professionals. The mutual 

cooperation of medical schools and medical centers will be 

ultimately shown in the efficiency of teaching students in 

clinical practice. The regular supervision for students and 

pedagogues in the professional clinical practice, should lead to 

increased efficiency of the educational process in the clinical 

conditions, and ultimately improving the quality of preparation 

of students for their future careers.  

 

Key words: Student. Pedagogue. Educational process. 

Professional clinical practice. Supervision. Efficiency. 

 

 

ÚVOD 

Očakávaný demografický vývoj bude predstavo-

vať značnú záťaž pre zdravotnícke zariadenia 

z hľadiska pribúdajúcich starších pacientov a ich 

polymorbidity. Z tohto dôvodu bude výrazne 

zvýšená potreba erudovaného stredného zdravot-

níckeho personálu pre zachovanie kvality starostli-

vosti a bezpečnosti pacientov. Na rôznych seminá-

roch, kongresoch i v kruhoch odbornej zdravotníc-

kej verejnosti sa diskutujú a zdôrazňujú potreby 

trhu práce, ktoré súvisia s požiadavkami na vzde-

lávanie a rozšírením kompetencií zdravotníckeho 

asistenta. Zásadná zodpovednosť štátu za vytvára-

nie podmienok, aby sa zdravotná starostlivosť 

poskytovala na odbornej úrovni, plynule, sústavne 

a aby bola dostupná, predpokladá, že práca zdravot-

níckych pracovníkov musí byť na vysokej 

profesionálnej úrovni.  Zdravotnícky asistent je 

platným členom ošetrovateľského tímu, plní inter-

vencie sestry a asistenciou sestre i lekárovi urýchľu-

je a skvalitňuje poskytovanú zdravotnú starost-

livosť. 

Asociácia stredných zdravotníckych škôl v tom-

to období prichádza s koncepciou odborného vzde-

lávania a prípravy žiakov na výkon zdravotníckeho 

povolania a odborných činností do r. 2015, pričom 

zdôrazňuje potreby trhu práce, požiadavky na vzde-

lávanie či posilnenie kompetencií zdravotníckych 

asistentov. Aby sme u budúceho absolventa strednej 

zdravotníckej školy zvýšili adaptabilitu a flexibilitu 

na trhu práce, výchovno-vzdelávací proces žiakov - 

zdravotníckych asistentov v podmienkach odbornej 

klinickej praxe predpokladá pozitívne efekty 

edukácie.  

Odborná klinická prax, ktorá ako učebný pred-

met na stredných zdravotníckych školách vystupuje 

pod názvom ošetrovanie, asistencia, administratíva 

a zdravotnícka dokumentácia, umožňuje žiakom 

prakticky aplikovať v klinických podmienkach 

teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci získali  

v odborných a všeobecno-vzdelávacích predme-

toch. Vzdelávanie a prax sú v ošetrovateľstve úzko 

prepojené a keď chceme, aby sa zabezpečila kvalita 

a efektívnosť výučby v klinickej praxi, je potrebné 

realizovať spätnú väzbu. Hodnotenie by malo byť 

významnou súčasťou vzdelávania v odbornej kli-

nickej praxi, a to nielen zo strany pedagógov sme-

rom ku žiakom. Aj spätná väzba od žiakov smerom 

k pedagógom by mohla významne prispieť k zvý-

šeniu kvality a efektivity výučby odbornej klinickej 

praxe. 

Cieľom našej práce je vyhodnotiť odbornú kli-

nickú prax a supervíziu žiakov pedagógmi a záro-

veň pedagógov žiakmi. V závere je naším cieľom 

následne porovnať výsledky hodnotenia supervízie 

žiakov a supervízie pedagógov, ktorí viedli žiakov 

na odbornej klinickej praxi.  
 

VYMEDZENIE VÝSKUMNÉHO PROBLÉMU 

 Aká je miera spokojnosti žiakov - zdravot-

níckych asistentov s vedením odbornej klinickej 

praxe odbornými pedagógmi? 

 Aká je miera spokojnosti odborných pedagógov 

s vedením odbornej klinickej praxe ? 
 

CIELE VÝSKUMU 

 Vyhodnotiť klinickú prax a supervíziu pedagó-

gov žiakmi, ktorí ju absolvovali. 

 Vyhodnotiť klinickú prax a supervíziu žiakov 

pedagógmi, ktorí viedli výuku žiakov na klinic-

kej praxi. 

 Porovnať výsledky hodnotenia supervízie žia-

kov a supervízie odborných pedagógov. 
 

VÝSKUMNÉ METÓDY A TECHNIKY  

V práci sme si zvolili a použili empirickú 

metódu zberu informácií – dotazník. So súhlasom 

hlavnej koordinátorky mentorov MFN sme použili 

dotazník fínskych autorov Saarikoski & Leino 

Kilpi, 2002 na hodnotenie klinickej praxe a super-

vízie (CLES).Tvrdenia v dotazníku sa týkajú 

supervízie, ktorá sa vzťahuje na vedenie, podporu 

a hodnotenie študentov na klinickej praxi a sú 

rozdelené do nasledujúcich subškál: 

 AT - Atmosféra, 

 SV - Štýl vedenia pedagóga (učiteľa klinickej 

praxe) na oddelení, 

 OS - Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení, 

 VY - Vyučovanie na oddelení, 

 PZ - Vzťah medzi pedagógom a žiakom. 
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Dotazník bol preložený a použitý spomínanou 

hlavnou koordinátorkou mentorov MFN po vzniku 

akreditovaného študijného programu sústavného 

vzdelávania v kategórii sestra: „Mentor klinickej 

praxe v odbore ošetrovateľstvo“ na UK JLF v Mar-

tine na hodnotenie spokojnosti študentov a mento-

rov s vedením klinickej praxe.  

Keďže sme vo výskume zisťovali aj názor 

odborných pedagógov na odbornú klinickú prax, 

ktorý sme zároveň porovnávali s hodnotením žia-

kov, použili sme zároveň preformulované otázky 

v jednotlivých subškálach dotazníka tak, aby mohli 

na ne odpovedať aj odborní pedagógovia klinickej 

praxe.  

Jednotlivé otázky (položky) boli hodnotené na 

päťstupňovej Likertovej škále (1= úplne nesúhlasím 

až 5= úplne súhlasím). 
 

Vysvetlenie/odôvodnenie použitia tohto typu do-

tazníka v podmienkach strednej školy 

Tak ako sa stretávame so snahou zabezpečiť čo 

najkvalitnejšiu a najefektívnejšiu klinickú výučbu 

pre študentov v odbore ošetrovateľstvo, podobne by 

sme mali zamerať pozornosť aj na zefektívnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov – zdravot-

níckych asistentov v podmienkach klinickej praxe. 

Po preštudovaní nami dostupných informačných 

zdrojov sme nezaznamenali výskum, ktorý by sme 

mohli adekvátne porovnať s nami realizovaným 

výskumom so vzorkou zdravotníckych asistentov 

v podmienkach odbornej klinickej praxe. 

Rozhodli sme sa preto použiť dotazník fínskych 

autorov Saarikoski & Leino Kilpi na hodnotenie 

klinickej praxe a supervízie (CLES), ktorý sa nijako 

nevzťahuje výlučne na podmienky ošetrovateľ-

ského vzdelávania študentov na vysokých školách. 

Systémy vzdelávania študentov v ošetrovateľstve 

v uvedených krajinách sú rozdielne a tvrdenia 

v dotazníku sa týkajú supervízie, ktorá sa vzťahuje 

na vedenie, podporu a hodnotenie študentov na 

klinickej praxi, ktorá prebieha v rovnakých pod-

mienkach u študentov ošetrovateľstva a záro-

veň žiakov – zdravotníckych asistentov v takejto 

podobe a štruktúre vzdelávania, ktorá v súčasnosti 

prebieha na Slovensku. 

Preto sme sa pokúsili aspoň čiastočne porovnať 

spokojnosť študentov ošetrovateľstva s klinickou 

praxou s nami vybranou vzorkou žiakov stredných 

zdravotníckych škôl, u ktorých sa praktická výuka 

realizuje v rovnakom klinickom prostredí zdravot-

níckych zariadení tak ako u študentov ošetro-

vateľstva. 
 

Charakteristika výskumnej vzorky 

Výskumu sa zúčastnili 2 súbory respondentov - 

súbor žiakov a súbor pedagógov. 

Prvý súbor tvorilo 259 žiakov 3. a 4. ročníka 

odboru zdravotnícky asistent z troch stredných 

zdravotníckych škôl v Banskobystrickom kraji 

a jednej strednej zdravotníckej školy v Žilinskom 

kraji. Žiaci zo stredných zdravotníckych škôl 

v Banskej Bystrici, Lučenci, Zvolene a Liptovskom 

Mikuláši absolvovali odbornú klinickú prax na 

ošetrovacích jednotkách v zdravotníckych zariade-

niach, s ktorými sú jednotlivé stredné zdravotnícke 

školy v zmluvnom vzťahu pre zabezpečovanie 

praktickej výučby žiakov počas ich odbornej kli-

nickej praxe.  

Druhý súbor tvorilo 44 odborných pedagógov 

z menovaných stredných zdravotníckych škôl, ktorí 

sa podieľali na výuke žiakov - zdravotníckych 

asistentov počas praktického vyučovania odbornej 

klinickej praxe vo vybraných zmluvných zdravot-

níckych zariadeniach.  

Žiaci 3. a 4. ročníkov boli vybraní zámerne, 

pretože už absolvovali praktickú výučbu predmetu 

ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravot-

nícka dokumentácia. Zastúpenie žiakov jednotli-

vých zdravotníckych škôl je uvedené v tabuľke 1. 

Druhý  súbor  tvorili odborní pedagógovia, ktorý sa  
 

Tabuľka 1 Zastúpenie žiakov 3. a 4. ročníkov jednotli-

vých zdravotníckych škôl 
 

Žiaci n % 

SZŠ LM 37 14,3 

SZŠ BB 46 17,8 

SZŠ LC 92 35,5 

SZŠ ZV 84 32,4 

Celkom 259 100,0 
Legenda: n - počet respondentov (absolútna početnosť), % - 

percentuálne zastúpenie (relatívna početnosť) 
 

 

Tabuľka 2 Zastúpenie odborných pedagógov jednotli-

vých zdravotníckych škôl 
 

Pedagógovia n % 

SZŠ LM 10 22,7 

SZŠ ZV 14 31,8 

SZŠ BB 9 20,5 

SZŠ LC 11 25,0 

Celkom 44 100,0 
Legenda: n - počet respondentov (absolútna početnosť), % - 

percentuálne zastúpenie (relatívna početnosť) 
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podieľajú na praktickej výučbe žiakov predmetu 

ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravot-

nícka dokumentácia priamo v klinických podmien-

kach zdravotníckych zariadení. Zastúpenie pedagó-

gov jednotlivých zdravotníckych škôl je uvedené  

v tabuľke 2. 
 

Analýza a interpretácia výsledkov výskumu 

Empirické údaje jednotlivých dotazníkov boli 

prevedené do elektronickej podoby v programe MS 

Excel. Na spracovanie údajov sme využili jednoroz-

mernú opisnú štatistiku, kde sme vyhodnotili arit-

metický priemer, modus: najčastejšie sa vyskytu-

júcu hodnotu v súbore, medián: prostrednú hodnotu 

súboru zoradeného podľa veľkosti, %: percentuálny 

podiel aritmetického priemeru na max. hodno-

tení , minimálnu a maximálnu hodnotu a SD±: 

smerodajnú odchýlku: najdôležitejšiu a najpoužíva-

nejšiu mieru variability (Hanáček, Javorka, 2008). 

Výsledky prezentujeme a interpretujeme v troch 

okruhoch: 

 klinickú prax a supervíziu pedagógov žiakmi, 

 klinickú prax a supevíziu žiakov pedagógmi, 

 porovnanie výsledkov hodnotenia supervízie 

žiakov a supervízie pedagógov. 
 

Z výsledkov deskriptívnej štatistiky vyplýva, že 

žiaci najlepšie hodnotili subškálu vzťah pedagóg – 

žiak (4,02 ± 0,90). Tento vzťah žiaka k pedagógovi 

vypovedá o individuálnom prístupe učiteľa ku žia-

kovi, spätnej väzbe, úcte, uznaniu, dôvere a prehĺ-

bení žiakových vedomostí a zručností. U pedagó-

gov sme takisto zaznamenali najlepšie vyhodnotenú 

túto subškálu (4,47 ± 0,72). Najvyššie priemerné 

skóre u žiakov bolo zaznamenané v položkách 

PZ24 Supervízia (moje vedenie, podpora a hodno-

tenie) učiteľom prehĺbila úroveň mojich vedomostí 

a zručností (4,15 ± 0,80), PZ22 Neustále som dostá-

val/a od svojej vyučujúcej spätnú väzbu (4,10 ± 

0,81), PZ23 Celkovo som bol/a so supervíziou 

(vedením, podporou a hodnotením) učiteľom na 

klinickej praxi spokojný/á (4,07 ± 0,84). U pedagó-

gov sme zaznamenali najvyššie skóre v položke 

PZ22 Poskytovala som žiakovi spätnú väzbu (4,77 ± 

0,47), ktorú žiaci zhodnotili ako druhú najvyššiu. 

U pedagógov dosiahla pomerene vysokú hodnotou 

a konzistentnejšie hodnotenie. Druhé najvyššie skó-

re sme zaznamenali v položke PZ21 Pristupoval/a 

som k žiakovi individuálne (4,75 ± 0,53), ktorá bola 

prekvapivo u žiakov rámci tejto subškály vyhodno-

tená najnižšie a najnekonzistentnejšie, PZ21 Mal/a 

som pocit, že vyučujúca ku mne pristupovala 

individuálne PZ23 (3,76 ± 1,02). Najnižšie skóre 

tejto subškály sme u pedagógov zaznamenali v po-

ložke PZ23 Žiak bol so supervíziou (vedením, pod-

porou a hodnotením) na klinickej praxi spokojný/á 

(3,86 ± 0,79). Táto subškála je významná z hľadiska 

výpovednej hodnoty spokojnosti žiaka a pedagóga 

so supervíziou.  

Druhou subškálou, ktorú žiaci hodnotili pozi-

tívne, bol štýl vedenia pedagóga (učiteľa klinickej 

praxe) na oddelení (3,98 ± 0,96). Aj pedagógovia 

hodnotili túto subškálu ako druhú najlepšiu (4,20 ± 

0,98). Najvyššie priemerné skóre u žiakov aj peda-

gógov dosiahla položka SV8 Žiačka sa zo spätnej 

väzby od pedagóga mohla učiť (žiaci – 4,36 ± 0,75; 

pedagógovia – 4,73 ± 0,54). Najnižšie skóre v tejto 

subškále sme zaznamenali u žiakov v položke SV6 

Učiteľ sa pozerá na personál na danom oddelení 

ako na kľúčový prvok starostlivosti o pacientov 

(3,74 ± 0,94) a u pedagógov v položke SV7 Vyuču-

júca bola členom tímu (3,61 ± 1,07). 

Treťou najlepšie hodnotenou subškálou u žiakov 

aj pedagógov bolo poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti na oddelení (žiaci – 3,89 ± 1,02; peda-

gógovia 4,07 ± 0,98), ktorá pozostávala zo 4 polo-

žiek. Najvyššie priemerné skóre, tak ako u žiakov aj 

pedagógov pozorujeme v položke OS13 Ošetrova-

teľská dokumentácia bola jasná (ošetrovateľské 

plány, denné záznamy ošetrovateľských postupov) 

(žiaci – 4,03 ± 1,03; pedagógovia – 4,18 ± 1,01) 

s pomerne malým rozdielom medzi žiakmi a peda-

gógmi (Graf 5). Najnižšie skóre tejto subškály 

dosiahla u žiakov položka OS10 Ciele a metódy 

ošetrovateľskej starostlivosti boli jasne definované 

(3,83 ± 1,00) a u pedagógov položka OS12 

S odovzdávaním informácií dotýkajúcich sa sta-

rostlivosti o pacientov neboli žiadne problémy (3,91 

± 1,00). 

Nižšie priemerné skóre dosiahli respondenti 

v subškále vyučovanie na oddelení (žiaci – 3,29 ± 

1,32; pedagógovia – 3,63 ± 1,35), ktorá pozostávala 

zo 6 položiek. Do tejto subškály sa okrem iného 

premieta aj všeobecný záujem personálu o vedenie 

žiakov. Najvyššie priemerné skóre v tejto subškále 

pozorujeme rovnako u žiakov aj pedagógov v po-

ložke VY19 Oddelenie môže byť považované za 

dobré prostredie pre výučbu (žiaci – 4,07 ± 1,0; 

pedagógovia – 4,43 ± 0,81). 

Prekvapivo veľmi nízke skóre, najnižšie spo-

medzi všetkých položiek zo všetkých subškál 

rovnako u žiakov aj u pedagógov sme zaznamenali 

v položkách VY16 Personál poznal meno každého 
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žiaka (žiaci – 1,55 ± 0,87; pedagógovia – 1,82 ± 

0,89), VY15 Personál sa všeobecne zaujímal 

o vedenie žiakov (žiaci – 2,76 ± 0,89; pedagógovia 

– 2,98 ± 1,20). Rozdiel medzi žiakmi a pedagógmi 

v týchto položkách bol 0,27 a 0,22 aritmetického 

priemeru, v percentuálnom vyhodnotení 5,4% 

a 4,2% v prospech pedagógov. 

Subškála atmosféra dosiahla najnižšie priemerné 

skóre (žiaci – 3,18 ± 1,07; pedagógovia – 3,34 ±  

1,17). Táto subškála vypovedá o prístupe personálu 

ku žiakom, súdržnosti medzi sestrami, pohode a ná-

lade, ktorá panovala na oddelení. Najvyššie prie-

merné skóre sme dosiahli u žiakov v položke AT4 

Cítila som sa dobre, keď som išla na oddelenie (3,48 

± 1,04) a u pedagógov sme najvyššie skóre 

zaznamenali v položke AT1 Personál k nám zaují-

mal vľúdny prístup (3,82 ± 0,83). Najnižšie hodnoty 

tejto subškály u obidvoch skupín respondentov sme 

zaznamenali v položke AT3 V priebehu pracovných 

stretnutí som sa bez problémov zapájal/a do 

rozhovoru (žiaci – 2,67 ± 1,21; pedagógovia – 2,48 

± 1,23). 

Obidve skupiny respondentov zoradili jednotlivé 

oblasti usporiadané do hodnotiacich subškál 

z hľadiska vnímania spokojnosti výchovno-vzde-

lávacieho procesu v klinickom prostredí rovnakým 

spôsobom. Vyjadrenie spokojnosti pomocou prie-

meru a percentuálneho zastúpenia sme zaznamenali 

vyššie u pedagógov. 

 

 
Tabuľka 3 Výsledky supervízie žiakov a pedagógov v jednotlivých položkách s porovnaním výsledkov hodnotenia 

supervízie žiakov a pedagógov 
 

  
Aritmetický 

priemer 
Modus Medián % 

Min. 

hodnota 

Max. 

hodnota 

Smerodajná 

odchýlka 

Otázka č. P Ž P Ž P Ž P Ž P Ž P Ž P Ž 

AT 1 3,82 3,20 4 3 4 3 76,40 63,90 2 1 5 5 0,83 0,93 

AT 2 3,57 3,26 4 4 4 3 71,40 65,30 1 1 5 5 0,94 0,96 

AT 3 2,48 2,67 2 3 2 3 49,50 53,40 1 1 5 5 1,23 1,21 

AT 4 3,07 3,48 4 4 3 4 61,40 69,70 1 1 5 5 1,25 1,04 

AT 5 3,75 3,29 4 3 4 3 75,00 65,90 1 1 5 5 0,93 1,01 

SV 6 4,2 3,74 5 3 5 4 84,10 74,80 2 1 5 5 1,08 0,94 

SV 7 3,61 3,95 4 5 4 4 72,30 78,90 1 1 5 5 1,07 1,00 

SV 8 4,73 4,36 5 5 5 5 94,50 87,10 3 2 5 5 0,54 0,75 

SV 9 4,27 3,89 5 5 4 4 85,50 77,80 2 1 5 5 0,81 1,01 

 OS 10 4,14 3,83 5 4 4 4 82,70 76,60 2 1 5 5 0,89 1,00 

 OS 11 4,05 3,86 5 4 4 4 80,90 77,10 2 1 5 5 1,00 0,98 

 OS 12 3,91 3,84 4 5 4 4 78,20 76,80 1 1 5 5 1,00 1,05 

 OS 13 4,18 4,03 5 5 4,5 4 83,60 80,60 2 1 5 5 1,01 1,03 

 VY 14 3,93 3,95 5 5 4 4 78,60 79,00 1 1 5 5 1,01 1,03 

 VY 15 2,98 2,76 4 3 3 3 59,50 55,30 1 1 5 5 1,20 0,89 

 VY 16 1,82 1,55 1 1 2 1 36,40 31,00 1 1 4 5 0,89 0,87 

 VY 17 4,20 3,54 4 4 4 4 84,10 70,80 2 1 5 5 0,89 1,02 

 VY 18 4,39 3,89 5 4 5 4 87,70 77,80 2 1 5 5 0,96 0,96 

 VY 19 4,43 4,07 5 5 5 4 88,60 81,40 2 1 5 5 0,81 1,02 

 PZ 20 4,61 4,06 5 4 5 4 92,30 81,20 2 1 5 5 0,71 0,85 

 PZ 21 4,75 3,76 5 4 5 4 95,00 75,10 3 1 5 5 0,53 1,02 

 PZ 22 4,77 4,10 5 4 5 4 95,50 82,10 3 1 5 5 0,47 0,81 

 PZ 23 3,86 4,07 4 4 4 4 77,30 81,40 2 1 5 5 0,79 0,84 

 PZ 24 4,52 4,15 5 5 5 4 90,50 83,10 3 2 5 5 0,54 0,8 

 PZ 25 4,45 4,05 5 5 4,5 4 89,10 81,00 2 1 5 5 0,62 0,92 

 PZ 26 4,45 4,03 5 5 5 4 89,10 80,70 2 1 5 5 0,72 0,91 

 PZ 27 4,30 3,96 4 5 4 4 85,90 79,20 1 1 5 5 0,84 1,00 
Legenda: Ž - žiaci, P - pedagógovia, AT - subškála atmosféra, SV - subškála štýl vedenia pedagóga, OS - subškála ošetrovateľská 

starostlivosť, VY - subškála vyučovanie, PZ - subškála vzťah medzi pedagógom a žiakom 
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Tabuľka 4 Výsledky supervízie žiakov a pedagógov v jednotlivých položkách s porovnaním výsledkov hodnotenia 

supervízie žiakov a pedagógov 
 

  

Otázka č. 

Aritmetický 

priemer 
% 

Smerodajná 

odchýlka 

P Ž P Ž P Ž 

AT 1   Personál k nám zaujímal vľúdny prístup  3,82 3,20 76,40 63,90 0,83 0,93 

AT 2   Medzi sestrami panovala vzájomná súdržnosť 3,57 3,26 71,40 65,30 0,94 0,96 

AT 3   V priebehu pracovných stretnutí som sa bez problémov 

zapájal/a do rozhovoru 
2,48 2,67 49,50 53,40 1,23 1,21 

AT 4   Cítila som sa dobre, keď som išla na oddelenie  3,07 3,48 61,40 69,70 1,25 1,04 

AT 5   Na oddelení panovala dobrá atmosféra 3,75 3,29 75,00 65,90 0,93 1,01 

SV 6   Učiteľ sa pozerá na personál na danom oddelení ako na 

kľúčový prvok starostlivosti o pacientov 
4,20 3,74 84,10 74,80 1,08 0,94 

SV 7   Vyučujúca bola členom tímu  3,61 3,95 72,30 78,90 1,07 1,00 

SV 8   Žiačka sa zo spätnej väzby od pedagóga mohla učiť  4,73 4,36 94,50 87,10 0,54 0,75 

SV 9 Snaha sestier o spoluprácu so žiakmi bola vnímaná pozitívne 

zo strany vyučujúcej 
4,27 3,89 85,50 77,80 0,81 1,01 

OS 10   Ciele a metódy ošetrovateľskej starostlivosti boli jasne 

definované 
4,14 3,83 82,70 76,60 0,89 1,00 

OS 11   Pacientom bola poskytnutá individuálna ošetrovateľská 

starostlivosť 
4,05 3,86 80,90 77,10 1,00 0,98 

OS 12   S odovzdávaním informácií dotýkajúcich sa starostlivosti 

o pacientov neboli žiadne problémy 
3,91 3,84 78,20 76,80 1,00 1,05 

OS 13   Ošetrovateľská dokumentácia ( plány, denné záznamy oše. 

postupov) bola jasná 
4,18 4,03 83,60 80,60 1,01 1,03 

VY 14   Personál bol dobre oboznámený s klinickou praxou študentov 3,93 3,95 78,60 79,00 1,01 1,03 

VY 15   Personál sa všeobecne zaujímal o vedenie žiakov  2,98 2,76 59,50 55,30 1,20 0,89 

VY 16   Personál poznal meno každého žiaka  1,82 1,55 36,40 31,00 0,89 0,87 

VY 17   Na oddelení bol dostatok zmysluplných situáií, z ktorých a 

dalo učiť 
4,20 3,54 84,10 70,80 0,89 1,02 

VY 18   Obsah vyučovania bol rôznorodý 4,39 3,89 87,70 77,80 0,96 0,96 

VY 19   Oddelenie môže byť považované za dobré prostredie pre 

výučbu  
4,43 4,07 88,60 81,40 0,81 1,02 

PZ 20   Vyučujúca mala k supervízii kladný vzťah 4,61 4,06 92,30 81,20 0,71 0,85 

PZ 21   Pristupoval/a som k študentovi individuálne. Mal/a som pocit, 

že vyučujúca ku mne pristupovala individuálne 
4,75 3,76 95,00 75,10 0,53 1,02 

PZ 22   Poskytovala som žiakovi spätnú väzbu 

Neustále som dostával/a od svojej vyučujúcej spätnú väzbu 
4,77 4,10 95,50 82,10 0,47 0,81 

PZ 23   Študent bol so supervíziou na klinickej praxi spokojný/á 3,86 4,07 77,30 81,40 0,79 0,84 

PZ 24   Supervízia učiteľom prehĺbila úroveň mojich vedomostí 

a zručností 
4,52 4,15 90,50 83,10 0,54 0,8 

PZ 25 Vzťah sa vyznačoval vzájomnou spoluprácou 4,45 4,05 89,10 81,00 0,62 0,92 

PZ 26   Vo vzťahu prevládala vzájomná úcta a uznanie 4,45 4,03 89,10 80,70 0,72 0,91 

PZ 27   Vzťah bol založený na dôvere 4,30 3,96 85,90 79,20 0,84 1,00 

 
Tabuľka 5 Porovnanie výsledkov supervízie žiakov a pedagógov v jednotlivých subškálach  
 

 Subškála 
Aritmetický priemer Percentuálny podiel AP na max. hodnotení Smerodajná odchýlka 

P Ž P Ž P Ž 

AT 3,34 3,18 66,70% 63,60% 1,17 1,07 

SV 4,20 3,98 84,10% 79,70% 0,98 0,96 

OS 4,07 3,89 81,40% 77,80% 0,98 1,02 

VY 3,63 3,29 72,50% 65,90% 1,35 1,32 

PZ 4,47 4,02 89,30% 80,50% 0,72 0,9 

Celkom 3,94 3,67 78,80% 73,50% 1,04 1,05 
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Možno konštatovať spokojnosť žiakov aj peda-

gógov so supervíziou, pričom sme u žiakov zazna-

menali 73,50% spokojnosť a u pedagógov 78,80% 

spokojnosť. Výsledky vyhodnotenia supervízie žia-

kov a pedagógov svedčia o homogenite odpovedí. 
 

DISKUSIA 

Výskum sme realizovali na vzorke 259 žiakov 

a 44 pedagógov zo štyroch zdravotníckych škôl.  

Realizáciu výskumu s použitím rovnakého dotaz-

níka sme zaznamenali na malej vzorke študentov 

ošetrovateľstva na Slovensku s odstupom 5 rokov 

v MFN. Takýto výskum, ako prezentujeme v našej 

práci uskutočnil aj autor nami použitého dotazníka 

Mikko Saarikoski na 8 zdravotníckych školách: 

v Belgicku, Anglicku, Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, 

Portugalsku, Rumunsku, a v Turecku. Saarikoski 

zozbieral empirické dáta od 411 respondentov – štu-

dentov ošetrovateľstva. Vo výsledkoch hodnotenia 

supervízie pre študenta uvádza Saarikoski nasle-

dovné závery. 

Študenti hodnotili supervíziu na Likertovej šále 

od 1 do 5. 35% študentov hodnotilo supervíziu 

pozitívnym hodnotením (hodnotenie 4 - 5 na Liker-

tovej škále) a 16% negatívnym hodnotením (hodno-

tenie 1 - 2 na Likertovej škále) (Saarikoski, 2008). 

V našom výskume sme dosiahli podstatne vyššie 

skóre pri hodnotení supervízie na Likertovej stup-

nici 4 - 5 . U žiakov sme zaznamenali 59,70% 

a u pedagógov až 72,81%. Saariskoski uvádza 

priemer súčtu premenných celej vzorky (len vzorky 

študentov) 3,9. V našom výskume bol tento priemer 

u žiakov o niečo nižší a to 3,67 (73,50%). U peda-

gógov sme dosiahli priemer 3,94 (78,80%).  

Prieskum na hodnotenie klinickej praxe študen-

tov pomocou nami použitého dotazníka bol reali-

zovaný v r. 2008 a opakovane v r.2009 na vzorke 47 

študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia odboru 

ošetrovateľstvo na UK JLF. Druhú skupinu respon-

dentov tvorilo 39 mentorov klinickej praxe (Feren-

cová, 2008) Výsledky tohto prieskumu a nami 

realizovaného výskumu sa zhodovali v záverečnom 

hodnotení spokojnosti so supervíziou študentov, 

ktorá v tomto prieskume vzrástla zo 60,6% na 

84,0% po vzniku akreditovaného študijného progra-

mu: „Mentor klinickej praxe“, ktorú mentori absol-

vovali na UK JLF v Martine. Spokojnosť mentorov 

v tomto prieskume bola 86%. Spokojnosť žiakov 

a pedagógov so supervíziou môžeme potvrdiť aj 

v našom prípade, ale s menším percentuálnym po-

dielom ako v prípade menovaného prieskumu. Pri 

porovnaní jednotlivých subškál s týmto priesku-

mom môžeme konštatovať jednak podobné výsled-

ky, v tomto prípade s 2 až 10% rozdielom a výsled-

ky odlišné, kde sme percentuálny rozdiel zazna-

menali na úrovni skoro 20%. Relatívnu zhodu sme 

zaznamenali v poslednej subškále pri hodnotení 

vzťahu žiak (študent) – pedagóg (mentor), ktorá 

bola v obidvoch výskumoch hodnotená najlepšie. 

Kým v porovnávacom súbore bola subškála hodno-

tená rovnako 91,8% spokojnosťou u študentov aj 

mentorov, v našom súbore boli tieto hodnoty na 

úrovni žiak 80,5% a pedagóg 89,3%. V subškále 

atmosféra sme v porovnávacom prieskume zazna-

menali oproti nášmu výskumu značné rozdiely. Až 

83,3% spokojnosť so strany mentorov a 82,8% 

spokojnosť zo strany študentov. U nás táto subškála 

bola vyhodnotená najhoršie s percentuálnym zastú-

pením spokojnosti u žiakov 63,6%, u pedagógov 

66,7%. Veľký rozdiel bol zistený v subškále vyu-

čovanie na oddelení v položkách Personál poznal 

meno každého študenta, kde v porovnávacom 

súbore študenti pozitívne hodnotili položku s vý-

sledkom 70,8% tak ako mentori s výsledkom 

80,5%. V našom výskume sme zaznamenali v tejto 

položke len 31% spokojnosť u žiakov a 36,4% 

spokojnosť u pedagógov. Pomerene nízke skóre 

sme zistili v tejto subškále aj v položke Personál sa 

všeobecne zaujímal o vedenie študentov. V spomí-

nanom prieskume položka získala skóre 3, 92 (73%) 

u študentov a 3, 94 (73,5%) u mentorov. V našom 

výskume sme zaznamenali výsledky na úrovni 

priemeru 2,76 (55,3%) u žiakov a pedagógov 

v priemere 2,98 (59,5%). Na základe nami získa-

ných výsledkov, v prípade, že aj znalosť mena žiaka 

zo strany personálu by sme vnímali ako všeobecný 

záujem o jeho vedenie a podporu, môžeme konšta-

tovať menší záujem sestier o vedenie a podporu 

žiakov v čase prítomnosti odborného pedagóga, 

ktorý súčasne vedie odbornú klinickú prax na 

ošetrovacej jednotke. 

Ďalší prieskum, v ktorom sa zisťovala iba spo-

kojnosť študentov ošetrovateľstva s klinickou pra-

xou pomocou nami použitého dotazníka sa realizo-

val s 5 ročným odstupom opäť v MFN u študentov 

3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo v akademickom 

roku 2013/2014. Celková spokojnosť študentov 

s klinickou praxou v tomto prieskume bola vyššia, 

pretože sa v jednotlivých subškálach pohybovala od 

82,6% po 89,8% (Zanovitová et al., 2014). U nás 

sme zaznamenali nižšiu dolnú hranicu spokojnosti 

o 19%. Horná hranica bola nižšia o 9,3%. Spokoj-
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nosť študentov v tomto prieskume bola vyššia, ale 

pozoruhodné je, že najvyššia spokojnosť v tomto 

a predchádzajúcom prieskume a v nami realizova-

nom výskume bola hodnotená v subškále vzťah 

pedagóg (mentor) – žiak (študent). Kým v tomto 

prieskume bola v subškále pedagóg (mentor) – žiak 

(študent) najvyššie hodnotená položka Moja men-

torka mala k supervízii kladný vzťah hodnotou 4,61 

na 5 – stupňovej Likertovej škále, v našom výskume 

bola táto odpoveď hodnotená žiakmi ako 4. 

najlepšia hodnotou 4,06 (81,7%). V porovnávacom 

prieskume otázka dôvery medzi mentorom a štu-

dentom v tejto subškále dosiahla najnižšie skóre 

(3,97). U nás bola táto položka hodnotená ako druhá 

najhoršia, ale s veľmi podobným výsledkom (3,96 – 

79,2%). Podobne táto subškála patrila k najlepšie 

hodnoteným aj u študentov ošetrovateľstva v MFN 

v akademickom roku 2009/2010 (Žiaková et al., 

2010). 

Prekvapivo zhodne sme v našom aj tomto 

uvedenom výskume zaznamenali najhoršie hodno-

tenú subškálu vyučovanie na oddelení. Skóre 

v našom prieskume sa však líšilo o 0,84 v priemere 

v prospech s porovnávaným prieskumom. Pozoru-

hodná zhoda bola aj v položkách Oddelenie môže 

byť považované za dobré prostredie pre výučbu 

(najlepšie hodnotená položka) a Personál poznal 

meno každého študenta (najhoršie hodnotená 

položka) hodnotených ako najlepšie a najhoršie 

v rámci tejto subškály, samozrejme opäť s vyšším 

rozdielom v priemere o 0,48 v najlepšie a 2,3 v naj-

horšie hodnotenej položke v prospech menovaného 

výskumu.  

Z uvedeného vyplýva, že hoci spokojnosť žia-

kov so supervíziou síce prekročila 70% hranicu, 

v porovnaní s prieskumom u študentov ošetrova-

teľstva, ktorí sa vzdelávajú v rovnakých klinických 

podmienkach pod vedením mentora z praxe je 

celková spokojnosť študentov vyššia približne o 

10% v obidvoch porovnávaných prieskumoch s od-

stupom piatich rokov. Aj spokojnosť pedagógov - 

(mentorov) s vedením klinickej praxe v porovnaní 

s r. 2008 u mentorov MFN prekročila 7% hranicu 

v prospech porovnávaného prieskumu. Jeden 

z faktorov, ktorý to môže vysvetľovať a v dôsledku 

ktorého by sme sa mohli opýtať či je adekvátne 

porovnávať prieskumy a výskum našich žiakov so 

študentami 3. ročníka odboru ošetrovateľstvo je 

vekový priemer, ktorý u študentov ošetrovateľstva 

je o 3 až 4 roky vyšší. Špecifické charakteristiky 

adolescentného obdobia z hľadiska zrenia mladého 

človeka, hľadania identity – jednoty medzi vlast-

ným prežívaním a správaním, v období sebautvá-

rania (Drlíková, 1992), kedy môžeme pozorovať 

rysy svojráznej hyperkritickosti, môžu do istej 

miery výraznejšie ovplyvniť nejednotnosť vo 

vyjadrovaní názorov a zároveň zvyšovať kritickosť 

hodnotenia supervízie. Zaujímavé je, že aj hodno-

tenie pedagógov so spokojnosťou vyučovania na 

oddelení je približne o 7% nižšia ako v porovná-

vanom prieskume z r. 2008 u mentorov klinickej 

praxe. Tento, aj keď menej výrazný rozdiel môže 

byť zapríčinený postavením pedagóga v ošetro-

vacom tíme. Doteraz nie sú legislatívne ujasnené 

a vyriešené kompetencie pedagóga pri výučbe 

odbornej klinickej praxe. Otázka realizácie výko-

nov pedagógmi, zodpovednosti za poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti, nevynímajúc vníma-

nie statusu učiteľského povolania v súčasnom 

období môžu zhoršovať postavenie odborného 

pedagóga v ošetrovateľskom tíme. Žiaci však 

prekvapivo ako druhú najlepšiu vyhodnotili sub-

škálu štýl vedenia pedagóga na oddelení (80%), 

ktorá vypovedá o začlenení pedagóga do tímovej 

práce, o jeho spätnej väzbe smerom k študentovi 

a ocenení snahy jednotlivých sestier o spoluprácu 

so žiakmi. 

Chceli by sme ešte upozorniť na nespokojnosť 

žiakov so všeobecným záujmom sestier o ich pod-

poru a vedenie. Tu musíme pripomenúť, že pedagóg 

pracuje so skupinou 6 žiakov na oddelení, a preto 

záujem sestier o vedenie žiakov pri niektorých 

ošetrovateľských činnostiach je pedagógom vítaný. 

Otázkou by bola motivácia sestry o vedenie a pod-

poru žiakov pri realizácii ošetrovateľských činností 

v čase, keď na oddelení je prítomný aj pedagóg 

odbornej klinickej praxe. Tieto a ešte mnohé iné 

otázky by mohli byť podnetom pre ďalší výskum. 

Keďže cieľom nášho výskumu realizovaného na 

štyroch zdravotníckych školách bolo vyhodnotiť 

klinickú prax a supervíziu žiakov a odborných 

pedagógov, môžeme konštatovať spokojnosť žia-

kov aj pedagógov s vedením, podporou a hodno-

tením klinickej praxe, ktorá je na relatívne dobrej 

úrovni s výsledkami 3,7 – 73,5% u žiakov a 3,9 – 

78,8% u pedagógov. Chceme ešte poukázať na po-

merne vysoké hodnotenie žiakov v porovnaní 

s celkovým skóre 3,7 na Likertovej škále – 73,5% 

v položkách, ktoré boli vyhodnotené najlepšie za 

celý výskum. Najvyššie skóre bolo zaznamenané 

v položke Od spätnej väzby učiteľa som sa mohla 

učiť s výsledkom 87,1%. Druhé najvyššie hodno-
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tenie dostala položka zo subškály vzťah pedagóg – 

žiak – Supervízia učiteľom prehĺbila úroveň mojich 

vedomostí a zručností s hodnotením 83,1%. 

V závere chceme konštatovať, že vedenie, pod-

pora a hodnotenie žiakov odbornými pedagógmi 

v podmienkach klinickej praxe má svoj význam 

a opodstatnenie. Nezanedbateľný význam pri získa-

vaní praktických zručností žiakov, teda ich odbor-

ných, ale i kľúčových kompetencií má aj vzťah 

a záujem personálu predovšetkým sestier o žiakov. 

Žiaci si všímajú ich ošetrovateľské činnosti, sprá-

vanie, komunikáciu a celkový vzťah a záujem 

o prácu, pacientov a kolegov. Nemali by sme 

zabúdať, že aj ony svojim vzorom a konaním z nich 

vytvárajú osobnosti a v konečnom dôsledku 

ovplyvňujú odbornú prípravu budúcich zdravot-

níckych pracovníkov. 
 

ZÁVER 

Úloha kvalifikovaného odborného pedagóga  

pri vzdelávaní žiakov v prirodzených klinických 

podmienkach a úloha sestry, ktorá je hlavným 

pilierom pri poskytovaní ošetrovateľskej starostli-

vosti o pacienta majú svoj nepopierateľný význam 

v procese praktického vyučovania žiakov – zdravot-

níckych asistentov. Postoje, správanie, odborné 

pracovné činnosti, vedenie a podpora žiakov rovna-

ko pedagógmi aj sestrami, výrazne ovplyvňujú 

odbornú prípravu budúcich zdravotníckych pracov-

níkov. 

Zdravotnícke školy nemôžu existovať bez 

zdravotníckych zariadení, v ktorých žiaci získavajú 

praktické zručnosti, v súčasnosti nazývané odbor-

nými kompetenciami. Rovnako zdravotnícke zaria-

denia nemôžu fungovať bez zdravotníckych škôl, 

ktoré vychovávajú a vzdelávajú kvalifikovaných 

zdravotníckych pracovníkov. Je teda zrejmé, že 

obidva subjekty sú významnými partnermi, a teda 

musia navzájom spolupracovať. 

Efektivita vzájomnej spolupráce zdravotníckych 

škôl a zdravotníckych zariadení sa bude v koneč-

nom dôsledku premietať aj do efektivity výchovno-

vdelávacieho procesu žiakov. 
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ABSTRAKT  
Východiská: Cievne mozgové príhody (CMP) patria celo-

svetovo k najčastejším príčinám chorobnosti, úmrtnosti i dlho-

dobej invalidity, ktorá spôsobuje čiastočné alebo úplné zníženie 

schopnosti pacienta vykonávať každodenné sebaobslužné 

aktivity. 

Ciele: Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom podporiť 

sebaopateru pacienta po ischemickej CMP na základe spolu-

práce sestry a fyzioterapeuta. K naplneniu tohto cieľa sme sta-

novili tri čiastkové ciele. Úlohou prvého čiastkového cieľa bolo 

zistiť z hľadiska času, koľko bude trvať obnovenie hybnosti 

paretických končatín (rehabilitácia) a zlepšenie sebaopatery. 

Druhý čiastkový cieľ bol zameraný na zistenie, ako spojiť 

spoluprácu sestry a fyzioterapeuta, aby bola čo najúčinnejšia. 

Na základe tretieho čiastkového cieľa sme skúmali, čo 

napomôže rehabilitácii, aby bola čo najefektívnejšia za čo 

najkratší čas. 

Súbor a metódy: Metódou výskumu bola kazuistika, ktorá 

umožňuje podrobne analyzovať a interpretovať prípadovú štú-

diu. Ďalšie metodiky, ktoré sme v práci využili sú: fyzikálne 

vyšetrenie, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia, 

klasifikáciu sebaopatery podľa M. Gordonovej, Barthelovej test 

základných denných aktivít – ADL, Meranie funkčnej 

sebestačnosti (FIM). 

Výsledky: Zistili sme, že podľa klasifikácie sebaopatery M. 

Gordonovej došlo u pacienta k zlepšeniu sebaopatery o 25% za 

8 dní hospitalizácie na neurologickom oddelení. V Barthelovej 

teste základných denných aktivít – ADL pacient dosiahol 65 

bodov na konci hospitalizácie, čiže zlepšenie bolo o 35 bodov. 

V teste Meranie funkčnej sebestačnosti (FIM) realizovanom na 

fyziatricko-rehabilitačnom oddelení pacient dosiahol 95 bodov 

na konci hospitalizácie, takže zlepšenie predstavovalo 4 body. 

Záver: Na základe našej práce sme zistili, že k dôležitým 

faktorom, ktoré napomáhajú rehabilitácii pacienta, a teda pod-

porujú jeho sebestačnosť, patrí včasná liečba, motivácia pacien-

ta, spolupráca sestry a fyzioterapeuta, používanie kompen-

začných pomôcok a podpora pacienta zo strany rodiny. 

 

Kľúčové slová: Ischemická cievna mozgová príhoda. 

Sebaopatera. Sestra. Fyzioterapeut. Spolupráca. 

 

ABSTRACT 

Background: Stroke belongs among the world's most common 

causes of morbidity, mortality and long-term disability. It cau-

ses partial or total reduction in the patient's ability to perform 

daily self-caring activities. 

Aims: The aim of this work was to find out how to support the 

self-management of a patient after ischemic stroke. The support 

should be based on cooperation of a nurse and a physiotherapist. 

To meet this goal, we have set three milestones. The role of the 

first partial objective was to see in terms of time how long it 

will take to restore the momentum of paresthetic limbs 

(rehabilitation) and improve self-management. The second sub-

objective was focused on finding out how to combine the 

collaboration of nurses and physiotherapists to make it most 

effective. By the third partial objective we want to explore what 

will help the rehabilitation to be as efficient as possible in the 

shortest time.  

Research sample and Methods: The method of research was a 

case report, which makes it possible to analyze and interpret the 

case study. Other methods we used at work were: physical 

examination, Gordon's model of functional health patterns, self-

care according to the classification of M. Gordon, Barthel’s test 

of essential daily activities – ADL, Functional Independence 

Measuring (FIM).  

Results: We found out that according to self-management 

classification of M. Gordon the patient had improvement in 

self-care by 25% during 8 days of hospitalization at the 

department of neurology. In Barthel’s test of essential daily 

activities - ADL the patient reached 65 points at the end of 

hospitalization, which means that the improvement was 35 

points. In Functional Independence Measuring (FIM) test 

conducted at physiatric-rehabilitation department the patient 

reached 95 points at the end of hospitalization, so the 

improvement is represented by 4 points.  

Conclusion: Based on our work, we found out that among the 

most important factors that help the rehabilitation of the patient, 

and thus promote their self-sufficiency belong early treatment, 

the patient's motivation, cooperation of a nurse and a 

physiotherapist, the use of assistive devices and support of the 

patient from the family. 

 

Key words: Ischemic stroke. Self-Management. Nurse. 

Physiotherapist. Cooperation. 

 

 

ÚVOD 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú 

cievne mozgové príhody (ďalej CMP) definované 

ako rýchlo sa rozvíjajúce klinické príznaky fokálnej 

cerebrálnej dysfunkcie, ktoré trvajú dlhšie ako 24 

hodín alebo vedú k smrti, a to bez prítomnosti inej 

zjavnej príčiny než cerebrovaskulárneho postih-

nutia. CMP sa označuje aj pojmami iktus, apople-

xia, stroke (Herzig, 2008, s. 10). 

CMP vznikajú následkom poruchy prekrvenia 

časti alebo celého mozgu (ischémia), krvácaním  

do mozgového tkaniva (hemoragia) alebo krváca-

ním do subarachnoidálneho priestoru (subarachnoi-
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dálne krvácanie). Postihnutie žilového systému 

(intrakraniálna tromboflebitída a trombózy spla-

vov) je považované za vzácnu príčinu (Nevšímalová 

a kol., 2005, s. 171). 

Vzhľadom na rastúce starnutie populácie bude 

konštantná alebo len mierne klesajúca incidencia 

absolútneho počtu pacientov s iktom v najbližších 

desaťročiach výrazne stúpať. V Nemecku je CMP 

po ochorení srdca a rakoviny príčinou 8% všetkých 

úmrtí a treťou najčastejšou príčinou smrti. V roku 

2008 bola v oficiálnej štatistike príčin smrti 

u 63 000 prípadov smrti uvedená CMP. CMP je naj-

častejšou príčinou získaného postihnutia v dospe-

losti. Tri mesiace po príhode vykazuje 25% prežíva-

júcich pacientov po prvom mozgovom infarkte 

ťažké obmedzenia v aktivitách denného života - 

definované ako Barthelovej index < 60 a približne 

17% má stredne ťažké až ťažké funkčné poruchy - 

definované ako Rankinova škála 4 – 5 (Heusch-

mann a kol., 2010, s. 334 – 335). 

Na Slovensku sa priemerná úmrtnosť na náhle 

CMP pohybuje okolo 100/100000 obyvateľov. 

Náhle CMP predstavujú dlhodobo 3. najčastejšiu 

príčinu smrti. Slovensko, i napriek miernemu 

poklesu mortality, patrí naďalej medzi krajiny 

s trvale vysokou mortalitou a pravdepodobne aj 

incidenciou cerebrovaskulárnych ochorení 

(Brozman, 2006, s. 222). 

CMP postihuje čoraz mladšie vekové kategórie, 

pričom riziko výrazne narastá už po 50. roku života. 

Akútne CMP tvoria približne 20% mozgových 

krvácaní a 80% ischemických mozgových príhod 

(Hromada, 2010, s. 12). 
 

CIELE  

Našim cieľom bolo podporiť sebaopateru 

pacienta po ischemickej CMP na základe spolu-

práce sestry a fyzioterapeuta. K naplneniu tohto 

cieľa sme si stanovili nasledujúce vedľajšie ciele: 

 Zistiť z hľadiska času, koľko bude trvať zlepše-

nie eventuálne obnovenie hybnosti paretických 

končatín (rehabilitácia) a zlepšenie sebaopatery. 

 Zistiť, ako spojiť spoluprácu sestry a fyziote-

rapeuta, aby bola čo najúčinnejšia. 

 Zistiť, čo napomôže rehabilitácii, aby bola čo 

najefektívnejšia za čo najkratší čas. 
 

SÚBOR A METÓDY 

Zámerom bolo vybrať pacienta s klinickou 

neurologickou symptomatikou. Participantom bol 

82-ročný pacient F. K. s hemisferálnou ľavostran-

nou ischemickou CMP - v pravej hemisfére. Krité-

riom výberu bola potvrdená diagnóza ischemická 

CMP – stredne ťažká až ťažká hemiparéza, deficit 

sebaopatery a ochota pacienta spolupracovať v rám-

ci štúdie.  

Stanovený problém sme riešili metódou kazuis-

tiky. Na podrobnejšie objektívne posúdenie seba-

opatery sme použili klasifikáciu sebaopatery podľa 

M. Gordonovej, Barthelovej test základných den-

ných aktivít – ADL, FIM test – Meranie funkčnej 

sebestačnosti. 

Kazuistiku sme vypracovávali na Neurologic-

kom a Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Fakult-

nej nemocnice Trenčín v období december 2016. 

Údaje potrebné na vypracovanie kazuistiky sme 

získali na základe anamnézy odobratej od pacienta, 

priamym pozorovaním pacienta so zameraním na 

jeho verbálne a neverbálne prejavy, zmeny psychic-

kého stavu počas hospitalizácie a zmeny hybnosti. 

Prostredníctvom obsahovej analýzy zdravotníckej 

dokumentácie sme získali informácie o celkovom 

zdravotnom stave pacienta v predchorobí, komorbi-

ditách, ale aj vývoji terajšieho ochorenia, použili 

sme aj záznamy z prekladových správ. Pri získavaní 

informácií výrazne pomohli aj údaje a záznamy 

fyzioterapeutky. Informácie k spracovaniu kazuis-

tiky boli použité so súhlasom pacienta, ten bol 

zároveň informovaný o danom prieskume a o za-

chovaní mlčanlivosti zo strany zdravotníkov. 
 

VÝSLEDKY 

Cieľom bolo zistiť z hľadiska času, koľko bude 

trvať zlepšenie eventuálne obnovenie hybnosti pa-

retických končatín (rehabilitácia) a zlepšenie seba-

opatery. V prvý deň hospitalizácie bola u pacienta 

diagnostikovaná ťažká ľavostranná hemiparéza, 

preto bol polohovaný na lôžku a už v tento deň bola 

u neho zahájená rehabilitačná starostlivosť, čiže 

liečebná telesná výchova, ktorá pokračovala v prie-

behu celej hospitalizácie pacienta. Citlivosť, prehĺ-

tanie a reč bola u pacienta po celý čas hospitalizácie 

v norme. Na druhý deň hospitalizácie došlo k zlep-

šeniu pohyblivosti pacienta a s diagnostikou stredne 

ťažkej ľavostrannej hemiparézy, zvládal samostatne 

sedieť a stáť s bilaterálnou oporou. Na tretí, štvrtý 

a piaty deň hospitalizácie u neho pretrvávala ťažká 

paréza ĽHK a ľahká paréza ĽDK. Počas týchto dní 

pacient zvládal samostatne sedieť a stáť s bilate-

rálnou oporou a zároveň u neho bola zahájená ergo-

terapia, ako aj tréning aktivít denného života zame-

raný na čo najlepšiu podporu jeho sebestačnosti, 
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ktorý predstavoval nácvik hygienickej starostli-

vosti, obliekania a jedenia, a ktorý pokračoval 

v priebehu celej hospitalizácie. Na šiesty deň hospi-

talizácie došlo k výraznému zlepšeniu pacientovej 

pohyblivosti. Mal diagnostikovanú stredne ťažkú 

parézu ĽHK a ľavú dolnú končatinu udržal bez 

poklesu. Toto zlepšenie znamenalo, že pacient bol 

schopný prejsť s oporou jednej osoby. Na siedmy 

deň hospitalizácie bol pacientov stav pohyblivosti 

zhodnotený ako ľahká paréza ĽHK a ĽDK bola 

v norme bez poklesu. U pacienta došlo k ďalšiemu 

zlepšeniu a bol mobilný v G-aparáte, aby sa pre-

dišlo pádu. V posledný, teda ôsmy deň hospita-

lizácie bola u pacienta opätovne zhodnotená ľahká 

paréza ĽHK, ĽDK bola v norme bez poklesu 

a pacient bol schopný chôdze s ľahkou oporou. 

V priebehu tohto dňa bol pacient preložený na 

fyziatricko-rehabilitačné oddelenie ku komplexnej 

rehabilitačnej liečbe. Tá spočívala (podľa záznamu 

z fyziatricko-rehabilitačného oddelenia) v špeciál-

nej LTV – Kabat, Bobath, v ergoterapii, v LTV 

pomocou FIT lopty, v stabilizačnom výcviku chô-

dze v bradlovom chodníku, v balančnom výcviku 

pri rebrinách, vo využití stacionárneho bicykla 

a v reedukácii chôdze po schodoch. Po komplexnej 

fyzikálno-rehabilitačnej liečbe došlo u pacienta 

k zlepšeniu ľavostrannej hemiparézy, jeho chôdza 

bola zhodnotená ako chôdza s jednou francúzskou 

barlou, samostatná. Pacient bol na deviaty deň 

hospitalizácie na fyziatricko-rehabilitačnom odde-

lení prepustený do ambulantnej starostlivosti. 

Zmeny, ktoré nastali v pohyblivosti pacienta 

v priebehu celej hospitalizácie, uvádzame pre lepšiu 

prehľadnosť v Tabuľke 1.  

V Tabuľke 2 možno vidieť zlepšenie sebaopa-

tery pacienta, a to na základe výsledkov jednotli-

vých testoch sebestačnosti pacienta. Barthelovej 

test základných denných aktivít – ADL bol 

realizovaný u pacienta na neurologickom oddelení 

na začiatku a na konci hospitalizácie. Meranie 

funkčnej sebestačnosti – FIM bolo realizované 

u pacienta na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení 

rovnako na začiatku a na konci hospitalizácie. 

V Barthelovej teste základných denných aktivít – 

ADL pacient dosiahol na konci hospitalizácie o 35 

bodov viac ako na začiatku hospitalizácie. V rámci 

testu Meranie funkčnej sebestačnosti (FIM) 

u pacienta nastalo zlepšenie o 4 body. Konkrétne sa 

zlepšil v kúpaní, obliekaní hornej časti tela, 

v presunoch – vaňa, sprcha a v chôdzi po schodoch.  

Ďalej sme zisťovali, ako spojiť spoluprácu sestry 

a fyzioterapeuta, aby bola čo najúčinnejšia. 

V obrázku 1 popisujeme náplň práce fyzioterapeuta, 

ktorá je uplatňovaná u pacienta po CMP. Zahŕňa 

polohovanie pacienta, liečebnú telesnú výchovu, 

ergoterapiu a následne postupnú reedukáciu chô-

dze. Úlohou sestry je poskytovať ošetrovateľskú 

starostlivosť, realizovať ordinácie lekára, poskyto-

vať pomoc v činnostiach (hygiena, vyprázdňovanie, 

jedenie,   obliekanie),   v  ktorých  je  pacient  nese- 
 

Tabuľka 1 Záznam zmeny pohyblivosti počas hospitalizácie 
 

Deň 

hospitali-

zácie 

Dátum Problém 

Pohyblivosť 

Ľah 
Vertikalizácia  

do sedu 

Vertikalizácia do 

stoja a chôdza 

1. 02.12. 
ťažká ľavostranná 

hemiparéza 

pacient polohovaný 

na lôžku 
- - 

2. 03.12. 
stredne ťažká ľavostranná 

hemiparéza 
- samostatne 

bilaterálne  

s oporou 

3. 04.12. 
ťažká paréza ĽHK,  

ľahká paréza ĽDK 
- samostatne 

bilaterálne  

s oporou 

4. 05.12. 
ťažká paréza ĽHK,  

ľahká paréza ĽDK 
- samostatne 

bilaterálne  

s oporou 

5. 06.12. 
ťažká paréza ĽHK,  

ľahká paréza ĽDK 
- samostatne 

bilaterálne  

s oporou 

6. 07.12. 

stredne ťažká paréza ĽHK,  

ľavú dolnú končatinu udrží 

bez poklesu 

- samostatne 
prejde s oporou 

jednej osoby 

7. 08.12. 
ľahká paréza ĽHK,  

ĽDK v norme bez poklesu 
- samostatne 

mobilný  

v G-aparáte 

8. 09.12. 
ľahká paréza ĽHK,  

ĽDK v norme bez poklesu 
- samostatne 

chôdza  

s ľahkou oporou 
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Tabuľka 2 Prehľad výsledkov testov sebaopatery 
 

Typ testu  

Počet bodov 

na začiatku 

hospitalizácie 

na konci 

hospitalizácie 

Barthelovej test 

základných 

denných aktivít 

(ADL) 

30 65 

Meranie funkčnej 

sebestačnosti 

(FIM) 

91 95 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázok 1 Spolupráca fyzioterapeut - sestra 

bestačný, edukovať pacienta a zvýšiť tak úroveň 

jeho vedomostí a zručností. Spolupráca sestry a fy-

zioterapeuta podľa nás predstavuje vzájomnú 

informovanosť o aktuálnom stave pacienta. Vhodné 

je, ak je u pacienta počas celej hospitalizácie ten istý 

fyzioterapeut, ktorý má potom najlepší prehľad 

o pacientovi. Zdravotnícky personál by mal byť 

poučený od fyzioterapeuta o správnom polohovaní 

pacienta po CMP, aby ho mohol následne správne 

realizovať v čase neprítomnosti fyzioterapeuta. 

Dôležité je i uplatňovanie pravidla stimulov 

z postihnutej strany pacienta, aby všetky ošetrova-

teľské úkony boli takto realizované. Pre návrat 

pacienta do činností bežného života je podstatné 

včasné zahájenie ergoterapie, napríklad zameranej 

na cielenú terapiu ruky s využitím rozličných 

predmetov a hračiek, napríklad stavebnice, kocky, 

stolných hier. Rovnako by sestra mala byť infor-

movaná, ktoré takto zamerané cviky môže v prie-

behu dňa u pacienta následne realizovať. Všetky 

vyššie spomínané aktivity sestry a fyzioterapeuta by 

mali viesť k podpore a upevneniu sebestačnosti 

pacienta. Znamená to teda, že čím je užšia 

a nadväznejšia spolupráca medzi sestrami a fyzio-

terapeutmi, tým rýchlejší je i návrat pacienta  

do bežného života.  

Štúdia bola tiež zameraná na zistenie skutoč-

nosti, čo napomôže rehabilitácii, aby bola čo naj-

efektívnejšia za čo najkratší čas (obrázok 2). Rozho-

dujúcu úlohu tu zohráva včasná liečba, ktorá spo-

číva v zabránení progresii mozgovej ischémie, 

prevencii a terapii komplikácií. Na základe našej 

kazuistiky sme presvedčení, že rehabilitácii 

významným spôsobom napomáha motivácia pa-

cienta. Znamená to, že pacient chce sám cvičiť 

a uvedomuje si i efekt cvičenia pre zlepšenie jeho 

zdravotného stavu. Ďalším napomáhajúcim fakto-

rom je už vyššie spomínaná spolupráca sestry a fy-

zioterapeuta založená najmä na ich vzájomnej infor-

movanosti o stave pacienta a aktivitách, ktoré budú 

plynule na seba nadväzovať a budú jednotné, aby 

pacient dostával z obidvoch strán zhodné informá-

cie. I takouto formou sa zároveň môže ešte posilniť 

jeho motivácia. K trénovaniu maximálnej možnej 

sebestačnosti pacienta sa využívajú kompenzačné 

pomôcky, v prípade našej kazuistiky to bol G-aparát 

a francúzska barla. Pacient by mal byť fyziotera-

peutom poučený o ich správnom používaní a záro-

veň by mal byť u neho realizovaný dostatočne dlhý 

nácvik ich používania, aby ich pacient vnímal ako 

pomoc v návrate do bežného života a nie ako obme-

dzujúci prvok, a teda ich bol ochotný používať. 

Zvýšenú pozornosť treba venovať rodine a jej 

príprave na návrat pacienta do domáceho prostredia. 

Už počas hospitalizácie pacienta by mali byť prí-

buzní edukovaní a zapájaní do procesu rehabili-

tácie. Mali by byť upozornení, že stav pacienta si 

vyžaduje trpezlivosť a podporu z ich strany. Mali by 

vedieť, ktoré aktivity pacient zvládne sám a naopak, 

v čom spočíva jeho deficit. Znamená to, že bežné 

denné činnosti nebudú vykonávať v plnej miere za 

neho, ale že ich pomoc bude realizovaná v zmysle 

asistencie. Pacient v takto utvorenom prostredí, kde 

vidí, že prevláda záujem o jeho osobu a spoluprácu, 

môže rýchlejšie získať stratené schopnosti či schop-

nosti oslabené ochorením a postupne nadobudnúť 

samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných. 
 

 
 

Obrázok 2 Faktory napomáhajúce rehabilitácii 



Zdravotnícke listy, Ročník 4, Číslo 3-4,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

69 

DISKUSIA  

Predmetom analýzy v práci bola kazuistika pa-

cienta s ľavostrannou hemiparézou stredne ťažkého 

až ťažkého stupňa po prekonaní ischemickej CMP. 

V akútnom štádiu ochorenia mal pacient bolesti 

ľavej hornej končatiny a ľavej dolnej končatiny, 

nebol schopný samostatného pohybu a bol poloho-

vaný na lôžku. Ischemické cievne mozgové príhody 

sú jedným z najzávažnejších ochorení mozgu s ná-

sledne vysokým percentom zanechania invalidity 

u pacientov, a teda úplným alebo čiastočným zníže-

ním ich schopnosti vykonávania každodenných 

sebaobslužných aktivít.  

Heuschmann a kolektív uvádzajú, že až 25% 

prežívajúcich pacientov má tri mesiace po CMP 

ťažké obmedzenia v aktivitách denného života, 

ktoré sú definované ako Barthelovej index < 60 

a približne 17% má stredne ťažké až ťažké funkčné 

poruchy (Heuschmann a kol., 2010, s. 334 – 335).  

Aj v našej kazuistike sa na základe Barthelovej 

testu základných denných aktivít potvrdila skutoč-

nosť ťažkého obmedzenia v ich vykonávaní, keďže 

pacient dosiahol na začiatku hospitalizácie 30 bo-

dov zo 100 bodov a vykazoval vysokú závislosť. 

Gúth uvádza, že nezastupiteľné miesto pre 

úspešné zvládnutie stavu vzniknutého u pacienta 

s CMP má včasne zahájená rehabilitácia, ktorá zlep-

ší priebeh ťažkostí pacienta a zníži jeho deficit 

(Gúth, 2006, s. 240). 

V kazuistike sme sa zamerali na podporu seba-

opatery pacienta na základe spolupráce sestry a fy-

zioterapeuta. Z hľadiska času sme preto zisťovali, 

koľko bude trvať zlepšenie, eventuálne obnovenie 

hybnosti paretických končatín (rehabilitácia) a zlep-

šenie sebaopatery. Zistili sme, že podľa klasifikácie 

sebaopatery M. Gordonovej došlo u pacienta 

k zlepšeniu sebaopatery o 25% za 8 dní hospitali-

zácie na neurologickom oddelení, vzhľadom na 

postupné zlepšenie stavu jeho hybnosti – od ťažkej 

ľavostrannej hemiparézy až po ľahkú ľavostrannú 

hemiparézu. Pacient dosiahol zlepšenie aj v Barthe-

lovej teste základných denných aktivít – ADL, kde 

získal o 35 bodov viac na konci hospitalizácie. 

V teste Meranie funkčnej sebestačnosti (FIM) reali-

zovanom na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení 

pacient dosiahol za 9 dní hospitalizácie zlepšenie 

o 4 body, čiže získal 95 bodov oproti 91 bodom pri 

prijatí na oddelenie. Konkrétne u neho došlo k zlep-

šeniu v aktivitách kúpanie o 1 bod, obliekanie hor-

nej časti tela o 1 bod, v presunoch – vaňa, sprcha o 1 

bod a v chôdzi po schodoch tiež o 1 bod. 

Dimunová a Knap uvádzajú, že súčinnými inter-

venciami sestry a fyzioterapeuta v starostlivosti 

o pacienta po CMP sú polohovanie, pasívne cviče-

nie, aktívne cvičenie, dýchacia gymnastika, aktivi-

zácia a vertikalizácia, sebaobslužné aktivity a obno-

venie poškodených funkcií (Dimunová, Knap, 

2013, s. 24). V rámci realizácie starostlivosti o par-

ticipanta sme sa aj my snažili naplniť tieto súčinné 

intervencie sestry a fyzioterapeuta. Od prvého dňa 

hospitalizácie mal pacient zabezpečenú rehabili-

tačnú starostlivosť. Najskôr bol polohovaný na lôž-

ku so zachovaním pravidla orientácie všetkých 

stimulov k pacientovi z postihnutej strany. Sestry 

boli poučené o spôsobe polohovania, teda striedaní 

polohy v pravidelných intervaloch na chrbte, oboch 

stranách a na bruchu a o spôsobe rehabilitácie. 

Fyzioterapeutky u pacienta realizovali liečebnú te-

lesnú výchovu, na úvod ktorej vykonávali dýchaciu 

gymnastiku a následne využívali prvky facilitácie, 

konkrétne pretiahnutie svalu pred pohybom, facili-

táciu slovom a zrakom. Na tretí deň hospitalizácie, 

keď bol pacient schopný samostatne sedieť a stáť 

s bilaterálnou oporou, bola u neho zahájená ergote-

rapia s cieľom čo najviac zapájať postihnutú ľavú 

hornú končatinu. Pacient mal za úlohu ukladať 

kocky, skladať puzzle či vystrihovať papier. 

„Pokiaľ sa ruka začne aktivizovať, je nádej na 

znovuzaradenie jej funkcie do celkového pohybo-

vého konceptu osobnosti a venujeme sa jej sústavne 

pri ergoterapii“ (Pfeiffer, 2007, s. 156). Zároveň sa 

u pacienta začalo s nácvikom sebestačnosti, ktorý 

bol zameraný na tréning aktivít denného života. 

Pacient bol poučený sestrou akým spôsobom vyko-

návať hygienickú starostlivosť, akým postupom sa 

obliekať a aké pravidlá dodržiavať v rámci jedla. 

Sestra poskytovala pacientovi pomoc vo všetkých 

týchto aktivitách vo forme asistencie. Dôležité bolo, 

aby si pacient všetky úkony čo najviac uvedomoval 

a zároveň čo najviac zapájal postihnutú ľavú hornú 

končatinu. Dimunová a Knap uvádzajú, že sestra 

poskytuje pacientovi v rámci sebaobslužných akti-

vít tak veľa pomoci, ako je to nutné, a tak málo po-

moci, ako je potrebné (Dimunová, Knap, 2013. s. 

24). 

Na šiesty deň hospitalizácie bola rehabilitačná 

starostlivosť u pacienta zameraná na nácvik chôdze. 

V tento deň už bol pacient schopný prejsť s oporou 

jednej strany na obed do jedálne. Na siedmy deň 

hospitalizácie bol pacient mobilný v G-aparáte. 

V deň prekladu na fyziatricko-rehabilitačné oddele-

nie pacient zvládal chôdzu s ľahkou oporou. Ergo-
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terapia a nácvik bežných denných aktivít bol reali-

zovanýl u pacienta počas celej hospitalizácie, aby si 

pacient tieto znovuzískané schopnosti čo najviac 

osvojil a upevnil. Sestry a fyzioterapeutky sa vždy 

navzájom informovali o stave pacienta, o tom, 

v ktorých aktivitách došlo u neho k zlepšeniu. Ses-

try vedeli, ktoré cviky môžu u pacienta v priebehu 

dňa realizovať alebo dohliadali, aby tieto cviky 

pravidelne a správne vykonával. 

Sme presvedčení, že medzi napomáhajúce fakto-

ry rehabilitácie patrí včasná liečba, motivácia pa-

cienta, spolupráca sestry a fyzioterapeuta, používa-

nie kompenzačných pomôcok a zapojenie členov 

rodiny do procesu rehabilitácie. Včasnou liečbou 

pacienta sa zamedzí progresii mozgovej ischémie, 

zároveň je prevenciou a terapiou komplikácií. 

Podstatným faktorom je pozitívna motivácia pa-

cienta. V prípade našej kazuistiky išlo o pacienta, 

ktorý prejavoval snahu a aj vykonával všetky 

aktivity, ako mu boli zo strany ošetrujúceho tímu 

odporúčané. Jeho cieľom bolo čo najskôr dosiahnuť 

stav maximálne možnej sebestačnosti za daných 

podmienok. Pacient bol motivovaný najmä pokrok-

mi, ktoré robil každý deň počas hospitalizácie. 

Dôležitosť motivácie zdôrazňuje Kociová: „Moti-

vácia je silou, ktorá vzbudzuje u pacienta pocit 

potreby, nevyhnutnosti vykonávať motivovanú 

činnosť. Na realizáciu takejto činnosti, ale aj na 

dosiahnutie cieľov, ku ktorým vedie, pacient vyvíja 

úsilie, ktoré mu pomáha mobilizovať silu, schop-

nosti a pozornosť potrebné na uskutočnenie 

príslušnej (motivačnej) činnosti“ (Kociová a kol., 

2013, s. 41). 

Ďalším faktorom, ktorý podporil pozitívny efekt 

rehabilitácie pacienta bola už spomínaná vzájomná 

spolupráca sestry a fyzioterapeuta. Odvíjala sa od 

ich vzájomnej informovanosti o aktuálnom stave 

pacienta, od následných činností ako je poloho-

vanie, nácvik denných aktivít, ktoré boli u pacienta 

plynule a pravidelne v nadväznosti na prácu fyzio-

terapeutok sestrami vykonávané. Všetky súčinné 

intervencie boli realizované s cieľom podporiť 

sebaopateru pacienta. Dimunová a Knap sa podob-

ne zmieňujú: „Významnou aktivitou sestry je spolu-

práca s fyzioterapeutom v rámci multidiscipli-

nárneho tímu. V tomto kontexte je hlavným cieľom 

podpora obnovenia zdravia pacienta, jeho sebes-

tačnosti a preventívne pôsobenie súvisiace s ná-

sledkami ochorenia alebo postihnutia“ (Dimunová, 

Knap, 2013, s. 24). 

Na ceste k dosiahnutiu sebestačnosti pacienta 

zohrávajú podstatnú úlohu kompenzačné pomôcky. 

V prípade nášho pacienta sa jednalo o využitie G-

aparátu a francúzskej barly pri nácviku chôdze. 

Pomôcky sú dôležité v rámci prevencie úrazu. 

Pacient bol fyzioterapeutkami poučený o ich správ-

nom používaní a následne bol u neho realizovaný 

nácvik ich používania. Myslíme si, že práve dosta-

točné poučenie pacienta o správnom využití kom-

penzačných pomôcok a primerane dlhý nácvik ich 

používania môže napomôcť k ochote ich použí-

vania, a tak ich pacient nebude vnímať ako pre-

kážku k návratu do bežného života. Kociová 

uvádza: „Nácvik chôdze je potrebné prispôsobiť 

pacientovi, s ktorým sa má robiť. Uplatňujú sa tu 

zásady primeranosti, pochopenia úlohy, postup-

nosti, stupňovania, individuálneho prístupu, sústav-

nosti a trvanlivosti“ (Kociová a kol., 2013, s. 139). 

Na procese znovunadobúdania sebestačnosti 

pacienta, ak je to možné, by sa významným spôso-

bom mala podieľať rodina pacienta, aby pri jeho 

návrate do domáceho prostredia vedela, ako 

postupovať, a aby sa rehabilitácia nezanedbávala. 

V prípade nášho pacienta príbuzní pre neho predsta-

vovali psychickú oporu, pravidelne ho navštevovali. 

Vzhľadom na pomerne rýchle lepšenie hybnosti 

pacienta edukácia príbuzných nebola potrebná. 

V komplikovanejších prípadoch, kedy sa zdravotný 

stav pacienta nezlepšuje alebo zlepšuje len veľmi 

pomaly je potrebné edukovať a zapájať rodinu do 

procesu rehabilitácie. Dôležité je upozorniť ich na 

potrebu trpezlivosti a podpory pacienta z ich strany, 

poučiť ich, ktoré aktivity zvláda sám, a v ktorých 

má deficit. Musia byť upovedomení, že bežné denné 

aktivity nesmú v plnej miere vykonávať za neho, ale 

pomáhať mu v zmysle asistencie. 
 

ZÁVER 

Cieľom práce bolo zistiť ako možno podporiť 

sebaopateru pacienta po ischemickej CMP na 

základe spolupráce sestry a fyzioterapeuta. Hlav-

ným problémom pacienta bola narušená hybnosť 

ľavej hornej končatiny a ľavej dolnej končatiny, 

a teda neschopnosť samostatne vykonávať aktivity 

denného života. Ošetrovateľská starostlivosť bola 

preto zameraná na odstránenie tohto deficitu, aby sa 

pacient mohol opäť zaradiť do bežného života. 

U pacienta došlo pri adekvátnej spolupráci sestry 

a fyzioterapeutov k výraznému zlepšeniu hybnosti 

ľavej hornej končatiny aj ľavej dolnej končatiny, 
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čím sa zlepšila jeho schopnosť vykonávať seba-

obslužné činnosti. 
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DEKUBITY AKO OŠETROVATEĽSKÝ PROBLÉM V GERIATRII 

PRESSURE ULCERS A NURSING PROBLEM IN THE GERIATRICS 
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ABSTRAKT 

Východiská: Práca prezentuje komplexné spracovanie proble-

matiky dekubitov ako ošetrovateľského problému v geriatrii, 

hlavne so zameraním sa na prevenciu vzniku dekubitov.  

Ciele: Cieľom bolo zistiť metódy ošetrovateľskej starostlivosti 

a prevencie dekubitov u geriatrických pacientov v sociálnych 

zariadeniach a zdravotníckych zariadeniach.  

Súbor a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 164 sestier z uve-

dených typov zariadení. Metódou výskumu bol dotazník vlast-

nej konštrukcie. 

Výsledky: Z výsledkov výskumu vyplynulo, že manažment 

prevencie a ošetrovania dekubitov sa podstatne zlepšil, ale i na-

priek tomu nie je optimálny. Manažment zameraný na preven-

ciu a liečbu dekubitov si vyžaduje od sestier vedomosti a 

zručnosti. 

Záver: Po spracovaní výsledkov odporúčame podporovať 

sústavné vzdelávanie sestier formou kurzov, školení a semi-

nárov v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a prevencie deku-

bitov. Zároveň zvýšiť publikačnú a osvetovú činnosť v oblasti 

prevencie a liečby dekubitov.  

 

Kľúčové slová: Preležanina. Prevencia. Liečba. Geriatrický 

pacient. Vlhká terapia. 

 

ABSTRACT 

Background: The work presents a comprehensive treatment of 

the issue of pressure ulcers as a nursing problem in geriatrics, 

especially focusing on the prevention of pressure ulcers. 

 Aims: The aim was to find methods of nursing care and 

preventiv of pressure ulcers in geriatric patiens in social and 

health care facilities. 

Research sample and Methods: The research sample consisted 

164 nurses 164 nurses of these types of devices. The method of 

research was the questionnaire of our own desig.  

 Results: The survey showed that the management and treat-

ment of pressure ulcers prevention is significantly improved, 

but still not optimal. Management focuses on prevention and 

treatment of pressure ulcers requires the knowledge and skills 

of nurses. 

Conclusion: After processing, the results suggest support 

continuing education of nurses through training courses and 

seminars in the field of nursing care and prevention of pressure 

sores. while increasing publishing and educational activities in 

the field of prevention and treatment of pressure sores. 

 

Key words: Pressure sore. Prevention. Treatment. Geriatric 

patients. Humidity therapy. 

 

 

ÚVOD 

Pohyb je prirodzenou podstatou všetkých živých 

organizmov ako i hlavným prejavom ich životných 

funkcií. Svalová hmota ubúda v každom vekovom 

období, ale hlavne u starých ľudí. V starobe sú po-

hyby často spomalené a svalový tonus často zvýše-

ný (Tomagová, Bóriková et al., s. 89 – 99). Starobné 

zmeny organizmu a prítomnosť mnohých chro-

nických ochorení zväčša v pokročilejšom štádiu 

spôsobujú, že priebeh ochorení vo vyššom veku 

býva sprevádzaný mnohými komplikáciami (Ta-

transká et al., 2014, s. 29 –302). U geriatrických 

pacientov je veľmi častou komplikáciou imobilita, 

ktorá často vedie k vzniku dekubitov (Brocklehurst, 

Hanley, 2013, s. 102). Výskyt dekubitov je v sú-

časnej dobe jedným z významných indikátorov pre 

hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. 

Na druhej strane je veľmi dôležité zdôrazniť, že nie 

vždy je možné vzniku dekubitu zabrániť najmä 

s ohľadom na celkový stav geriatrického pacienta – 

stav centrálnej nervovej sústavy, mobilita, malnutrí-

cia a podobne – ale napriek tomu možno predísť 

mnohým komplikáciám spojených s výskytom 

dekubitov, a jeho dopad na kvalitu života geriatric-

kého pacienta z hľadiska holistického poňatia 

(Pokorná, 2014, s. 18). Komplexný prístup liečby 

ako je napríklad výživa, mobilizácia geriatrického 

pacienta, technológia obväzového materiálu, spolu-

práca s ďalšími členmi ošetrovateľského personálu 

patrí veľmi často k výsledkom liečby dekubitov u 

geriatrického pacienta (Hien, Neubart et al., 2013, s. 

154).  
 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM 

Výskumný problém bol v súvislosti s danou 

témou ,,Dekubity ako ošetrovateľský problém v ge-

riatrii“ formulovaný nasledovne: Aká je prevencia 

a ošetrovateľská starostlivosť o geriatrických pa-

cientov s dekubitmi v zdravotníckych a sociálnych 

zariadeniach?  
 

SÚBOR A METODIKA 

Súbor výskumu tvorilo 164 sestier. 83 sestier 

bolo zo zdravotníckych zariadení a 81 sestier zo so-

ciálnych zariadení. Priemerný vek sestier pracu-

júcich v zdravotníckych zariadeniach bol 43,28 

rokov. Priemerný vek sestier pracujúcich v sociál-

nych zariadeniach bol 44,86 rokov. Vekový priemer 
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všetkých sestier bol 44,06 rokov. Najvyšší počet 

sestier, až 94 absolvovalo stredné odborné vzdela-

nie na SZŠ, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

(titul bakalár) 33 sestier, vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa (titul magister) 17 sestier, vzdelanie 

diplomovaná všeobecná sestra absolvovali 4 sestry, 

stredné odborné vzdelanie na SZŠ + postgraduálne 

špecializačné štúdium absolvovalo 15 sestier a jed-

na sestra absolvovala vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa + postgraduálne špecializačné štú-

dium. 

Na zber údajov pre naplnenie daných cieľov 

výskumu sme použili dotazník vlastnej konštrukcie, 

ktorý bol anonymný a dobrovoľný. Dotazníkom 

určením pre sestry pracujúce v zdravotníckych 

zariadeniach a sociálnych zariadeniach sme sa za-

merali najmä na metódy prevencie a ošetrovania 

dekubitov ako i na využitie doplnkov výživy 

u geriatrických pacientov. Obsahoval 3 kategori-

začné položky (pracovisko, vek, dosiahnuté vzdela-

nie) a 27 položiek zameraných na výskumný 

problém.  
 

CIELE PRÁCE 

1. Zistiť metódy prevencie dekubitov v zdravot-

níckych zariadeniach a sociálnych zariadeniach. 

2. Zistiť metódy ošetrovania dekubitov v zdravot-

níckych zariadeniach a sociálnych zariadeniach. 

3. Zistiť, či na pracoviskách využívajú doplnky vý-

živy v rámci prevencie vzniku dekubitov. 

4. Zistiť, či na pracoviskách majú vypracovaný 

štandard k prevencii a liečbe dekubitov. 
 

VÝSLEDKY 

V cieli číslo 1 sme zisťovali metódy prevencie 

dekubitov v zdravotníckych a sociálnych zaria-

deniach. EPUAP (European Pressure Ulcer Advi-

sory Panel / Európsky poradný panel pre tlakové 

rany) uvádza ako prvú oblasť preventívnych opatre-

ní posúdenie rizika vzniku dekubitov podľa škály na 

hodnotenie rizika vzniku dekubitov (Gažiová, 2013, 

s. 10) spojenú s klinickým úsudkom (Nursing 

Times1, 2012, s. 18 – 21). Z celkového počtu res-

pondentov až 143 (87%) uviedlo, že využívajú 

v praxi škály na hodnotenie rizika vzniku deku-

bitov. V zdravotníckych ako i v sociálnych zaria-

deniach najčastejšie využívajú na hodnotenie rizika 

vzniku dekubitov škálu dľa Nortonovej. Štúdia od 

Vanderwee so spolupracovníkmi v roku 2005 uvá-

dza, že v skupine, kde bolo vykonané hodnotenie 

rizika vzniku dekubitov podľa škály, bolo použitých 

dvakrát viac pomôcok na zmiernenie tlaku ako 

v skupine, v ktorej nebolo vykonané hodnotenie 

podľa škály (Nursing Times1, 2012, s. 18 – 21).  

Súčasťou cieľa bolo aj zisťovanie či sestry 

využívajú pomôcky na prevenciu vzniku dekubitov. 

Na základe odpovedí sme zistili, že všetky sestry 

pomôcky používajú. Taktiež sme sa pýtali na 

spokojnosť s vybavením pomôcok k prevencii vzni-

ku dekubitov na pracoviskách. Spokojnosť z celko-

vého súboru sestier uviedlo až 108 (66%). V ďalšej 

otázke sme sa pýtali, ktoré ošetrovateľské inter-

vencie si sestry zvolia v ošetrovateľskom pláne po 

vyhodnotení rizikového pacienta a sestry mali 

z uvedených možností určiť postupnosť podľa prio-

rity, čo môžeme vidieť v grafe 1.  

 
 

Graf 1 Ošetrovateľské intervencie 
 

Ako najdôležitejšiu intervenciu sestry uviedli 

pravidelné polohovanie. Ako druhú najdôležitejšiu 

intervenciu uviedli sestry zo zdravotníckych zaria-

dení hygienickú starostlivosť a sestry zo sociálnych 

zariadení používanie antidekubitných pomôcok. 

Ako tretiu intervenciu uviedli sestry zo zdravot-

níckych zariadení udržiavanie čistej a suchej kože 

a sestry zo sociálnych zariadení uviedli zvýšenie 

hygienickej starostlivosti. Sestry zo zdravotníckych 

zariadení ako štvrtú intervenciu používanie anti-

dekubitných pomôcok a sestry zo sociálnych zaria-

dení uviedli ako štvrtú možnosť udržiavanie čistej 

a suchej kože. Za najmenej dôležitú intervenciu 

u rizikového pacienta uviedli sestry z obidvoch 

typov zariadení možnosť sledovať bilanciu tekutín 

a výživy.  

Taktiež sme sa sestier pýtali na tri hlavné oblasti, 

ktoré považujú za nadôležitejšie k prevencii deku-

bitov. Podľa štúdií v ošetrovateľských zariadeniach 

USA v rámci prevencie vykonávajú najčastejšie 

pravidelnú kontrolu pokožky a to v rozsahu 94%. 

Najmenej vykonávajú edukáciu pacienta a rodin-
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ných príslušnikov, a to len 1% (Kalvach, Zadák et 

al., 2004, s. 205).  
 

 
 

Graf 2 Tri najdôležitejšie oblasti k prevencii dekubitov 
 

Ako prvú najdôležitejšiu oblasť k prevencii 

vzniku dekubitov označili sestry z obidvoch typov 

zariadení polohovanie. Ako druhú najdôležitejšiu 

oblasť označili sestry zo zdravotníckych zariadení 

antidekubitné pomôcky a sestry zo sociálnych zaria-

dení hygienickú starostlivosť. Treťou najdôleži-

tejšou oblasťou v prevencii vzniku dekubitov pre 

sestry zo zdravotníckych zariadení bola hygienická 

starostlivosť a pre sestry zo sociálnych zariadení 

antidekubitné pomôcky. 

V cieli číslo 2 sme zisťovali metódy ošetrovania 

dekubitov v zdravotníckych zariadeniach a sociál-

nych zariadeniach. Proces ošetrovania a hojenia 

dekubitov je dlhodobý proces (Balogová, Boro-

ňová, 2014, s. 6). Moderná terapia ošetrovania 

dekubitov v dnešnej dobe postupne vytláča suché 

gázy a klasické ovínadlá (Chvojková, 2013, s. 14 – 

15).  

 
Graf 3 Terapia ošetrovania dekubitov  
 

Z celkového počtu respondentov 48% sestier 

uviedlo, že dekubity ošetrujú skôr klasickou formou 

obväzového krytia. 52% sestier uviedlo, že využí-

vajú metódu vlhkej terapie. Výber vhodného tera-

peutického materiálu k hojeniu dekubitov je základ-

ným pilierom procesu hojenia dekubitov (Mrázová, 

2014, s. 85). 

Zároveň sme sa pýtali, ktoré druhy materiálov 

využívajú sestry najčastejšie. Môžeme povedať, že 

na trhu je veľké množstvo materiálov k ošetrovaniu 

dekubitov.  
 

 
 

Graf 4 Druhy materiálu k hojeniu dekubitov 
 

Zdravotnícke zariadenia využívajú najviac 

k ošetrovaniu dekubitov roztok Betadine, ktorý 

označilo až 67% sestier. 65% sestier označilo Mena-

lind a 46% sestier označilo Inadine. Pre nás veľmi 

prekvapivým zistením bolo, že sestry v zdravot-

níckych zariadeniach využívajú genciánovú violeť i 

napriek jej antimykotickým účinkom, ale zároveň 

pri dlhotrvajúcej expozícii môže byť karcinogénna 

(Kopal, 2013, s. 20). 14% sestier používa Chlums-

kého roztok a 2% sestier používa Framykoin zásyp. 

Z vlhkej terapie používa 24% sestier Aquacel, 23% 

sestier používa Granuflex, 19% sestier používa 

Biatain, 10% sestier používa Sorbalgon, 6% sestier 

Purinol gél a 5% sestier používajú Tender WET. 

V sociálnych zariadeniach sestry najčastejšie 

používajú k ošetrovaniu dekubitov Menalind, ktorý 

označilo 83% sestier. Roztok Betadine uviedlo 27% 

sestier, 9% sestier uviedlo Peruánsky balzam, 51% 

sestier uviedlo Inadine. Až 72% sestier uviedlo, že 

používa Granuflex, 69% sestier uviedlo Biatain, 

68% sestier uviedlo Aquacel, 32% sestier uviedlo 
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Purinol gél, 17% sestier uviedlo Mepilex. Z výsled-

kov vyplýva, že sociálne zariadenia častejšie 

využívajú metódu vlhkej terapie dekubitov. 

V cieli číslo 3 sme zisťovali, či na pracoviskách 

využívajú doplnky výživy v rámci prevencie vzniku 

dekubitov. U pacientov s ochoreniami ako je napr. 

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba 

alebo ochorenia tráviacého systému môžu viesť 

k malnutrícii pacienta a následne k vzniku dekubi-

tom. I v rámci prevencie vzniku dekubitov sú 

dôležité nutričné intervencie, ku ktorým radíme 

napríklad dostatočný príjem výživných látok 

prednostne perorálnou cestou, poprípade doplnená 

perorálne nutričnými doplnkami, poprípade podá-

vanie sondovej výživy (Pejznochová, 2010, s. 27). 

 
Graf 5 Doplnok výživy v rámci prevencie 
 

Z výskumného súboru používa doplnok výživy 

v rámci prevencie 6% sestier zo súboru zdravot-

nícke zariadenia a 19% sestier zo súboru sociálne 

zariadenia. Doplnok výživy v rámci prevencie 

nevyužíva 71% sestier zo zdravotníckych zariadení 

a 47% sestier zo sociálnych zariadení. Najčastejšie 

používajú zdravotnícke zariadenia ako i sociálne 

zariadenia z enterálnej výživy v rámci prevencie 

dekubitov Ensure.   

V cieli číslo 4 sme zisťovali, či na pracoviskách 

majú vypracovaný štandard k prevencii a liečbe 

dekubitov. Ošetrovateľský štandard je dohodnuté 

a zároveň platné definovanie poskytovanej ošetro-

vateľskej starostlivosti, podľa ktorej hodnotíme, či 

vykonané intervencie zodpovedajú požadovanej 

úrovni. Môžeme tvrdiť, že štandard určuje nevyh-

nutné a potrebné intervencie pre kvalitnú ošetro-

vateľskú starostlivosť (Farkašová, et al., 2005, s. 

196 – 199). Z celkového súboru súboru 55% sestier 

uviedlo, že majú vypracovaný štandard k prevencii 

a liečbe dekubitov na pracovisku. Zo zdravotníc-

keho zariadenia to bolo 92% sestier, zo sociálnych 

zariadení to bolo len 17%. 40% odpovedalo, že 

nemajú vypracovaný štandard, to boli prevažne ses-

try zo sociálnych zaridení a 5% sestier odpovedalo 

že nevie, či majú vypracovaný štandard. 

 
 

 
 

Graf 6 Štandard 
 

ZÁVER 
Prítomnosť preležanín bola prvýkrát popísaná na 

telách egyptských kňazov (Vytejčková, Sedlářová 

et al., 2015, s. 240). Každým rokom sa zvyšuje 

počet preležanín ako i komplikácií spojených s nimi 

(Gažiová, 2013, s. 13). Dekubity radíme medzi 

chronické rany, ktoré si vyžadujú značnú dávku 

trpezlivosti, ako zo strany samotného pacienta, tak 

zo strany ošetrujúceho personálu a rodinných 

príslušnikov (Maďar, Podstatová, Řehořová, 2011, 

s. 120). Môžeme povedať, že kvalita a úspešnosť 

ošetrovateľskej starostlivosti závisí na vedomos-

tiach a praktických zručnostiach sestier (Gažiová, 

2013, s. 13 - 16).  

Je potrebné skonštatovať, že zaručená metóda 

prevencie vzniku ako i liečby dekubitov neexistuje. 

V prevencii vzniku dekubitov sa využíva široká 

škála preventívnych opatrení, ktoré sa týkajú hlavne 

dodržiavania kvalitných ošetrovateľských techník a 

postupov v starostlivosti o pacienta, využívania as-

pektov základnej ošetrovateľskej starostlivosti – 

hygiena, polohovanie, čistá a upravená osobná a 

posteľná bielizeň, antidekubitové pomôcky, vzdelá-

vania personálu vo všetkých oblastiach prevencie 

vzniku a liečby dekubitov. Skutočnosť, že nebudú 

vznikať dekubity alebo len v nevyhnutnej miere, 

poukáže na kvalitu starostlivosti v zariadeniach a je 

tak jedným z indikátorov kvality zdravotnej a 

ošetrovateľskej starostlivosti. 
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Abstrakt 

Uroinfekcie patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce bakte-

riálne infekcie, pričom celosvetovo postihujú viac ako 150 

miliónov ľudí. Rizikovú skupinu pacientov predstavujú najmä 

febrilné deti v prvom roku života, kde je incidencia vyššia 

u chlapcov. Následne je incidencia do šiesteho roku života vyš-

šia u dievčat. U pediatrických pacientov je dôležité rýchle a jas-

né stanovenie diagnózy, prevencia komplikácií a minimali-

zovanie vzniku recidív. V príspevku prinášame stručný prehľad 

vybraných odporúčaní, ktoré sú vytvorené a publikované  

pre oblasť manažmentu uroinfekcií u pediatrických pacientov.  

 

 Kľúčové slová: Uroinfekcie. Odporúčania. Pediatrický pacient 

 

Abstract  

Urinary tract infections are among of the most common bacte-

rial infections. Worldwide, it affects more than150 millions of 

people. The risk group of patients is made up by febrile children 

in the first year of their life. The incidence of this period of life 

is higher in boys. Consequently, the incidence until the sixth 

year of life is higher in girls. In pediatric patients, there is an 

importance of rapid and clear diagnosis, prevention of compli-

cations and minimization of the occurrence of relapses. In this 

article we bring you brief overview of selected recommend-

dations which are created and published for department of 

management of urinary tract infections in pediatric patients.  

 

Key words: Urinary tract infection. Guidelines. Pediatric 

patient 

 

 

ÚVOD  

Uroinfekcie detí patria po respiračných infek-

ciách a infekciách gastrointestinálneho traktu k tre-

tím najčastejším bakteriálnym infekciám. Globálne 

sú významnou príčinou chorobnosti u detí do druhé-

ho roku života a dospelých pacientov vo všetkých 

vekových kategóriách (Lűthje - Brauner 2016, 

Flores Mireles 2015). U pediatrických pacientov je 

dôležitá najmä správna a včasná diagnostika, preto-

že neliečené infekcie vedú k častým recidívam a 

poškodeniu renálneho parenchýmu, ktorého násled-

kom môže byť poškodenie funkcie obličiek. V kli-

nickej praxi nachádzame postupy, ktoré nie sú 

založené na základe evidence-based medicine a pri-

spievajú k nejednotným postupom v oblasti diag-

nostiky a liečby infekcií močových ciest u detí 

(Flogelová 2015, Kovács - Jankó 2014, Sood a kol. 

2015). S postupným uvedomovaním si významu a 

prínosov evidence-based medicine, medicíny zalo-

ženej na dôkazoch, v klinickej praxi, začali medzi-

národné a vládne organizácie vytvárať a implemen-

tovať v praxi odporúčania. Ich spoločným rysom je 

kladenie dôrazu na vedeckú stránku, posilňovanie 

vedy a ich systematického využívania v klinickej 

praxi (Bitsori - Galanakis 2012, Gupta 2015). 

Prinášame prehľad vybraných odporúčaní, ktoré sú 

vytvorené národnými a medzinárodnými organizá-

ciami, odbornými spoločnosťami a prehľad aktuál-

nej situácie na Slovensku v oblasti manažmentu 

uroinfekcií u pediatrických pacientov.  
 

CIEĽ 

Hlavným cieľom našej práce je vytvorenie syste-

matického prehľadu odporúčaní z oblasti manaž-

mentu uroinfekcií u pediatrických pacientov.  
 

METODIKA  

Systematicky sme vyhľadávali dostupné klinic-

ké odporúčania, ktoré sú zamerané na uroinfekcie 

v detskom veku a boli publikované od roku 2007. 

Vyhľadávali sme v národných a medzinárodných 

databázach klinických štandardov, ktoré sú uvedené 

na webovej stránke „The Appraisal of Guidelines 

for Research & Evaluation (AGREE)“; a to: 

National Institute for Health and Care Excellence, 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, The 

Guidelines International Network a National 

Guideline Clearinghouse. Na území Slovenskej 

republiky sú odporúčania dostupné len na stránke 

Všeobecného praktického lekára. Vyhľadávanie 

sme ukončili na webových stránkach urologických 

odborných spoločností (European Association of 

Urology) a American Academy of Pediatrics. Pri 

vyhľadávaní v databázach sme zvoli kľúčové slová: 
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„urinary tract infection, guidelines, infants, children 

and diagnostics“.  
 

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ODPORÚČANÍ 

National Institute for Health and Care Excellen-

ce (NICE) je nezávislá vládna organizácia, ktorá 

vytvára národné odporúčania, štandardy kvality  

pre podporu zdravia, prevenciu a liečbu ochorení  

na základe najlepších dostupných vedeckých 

dôkazov (Suchý 2012). 

Odporúčania sú určené zdravotníckym pracov-

níkom, užívateľom zdravotnej starostlivosti a širo-

kej verejnosti. Sú určené nielen pre klinickú prax, 

ale i pre oblasť verejného zdravotníctva. Inštitút má 

dôkladne vypracovanú metodiku jednotlivých od-

porúčaní a prináša ich aktualizáciu v 4-5 ročných 

intervaloch (Suchý 2009).  

V rámci organizácie NICE je dostupný guide-

lines Urinary tract infection in children; diagnosis 

treatment and long- term management, ktorý bol 

publikovaný v roku 2007 , kde cieľovou populáciou 

boli deti vo veku od 2 mesiacov do 16 rokov. V roku 

2013 prebehla aktualizácia tohto odporúčania.  

V guidelines nachádzame presne definované 

jednotlivé znaky a symptómy infekcií močových 

ciest pre deti mladšie ako 3 mesiace a deti staršie 

ako 3 mesiace. Sú rozdelené podľa dôležitosti pri 

určení správnej diagnózy. Najčastejšie sa u detí 

mladších ako 3 mesiace vyskytujú symptómy ako : 

horúčka, zvracanie, letargia a podráždenosť. U detí, 

ktoré sú staršie ako 3 mesiace sú to horúčka a dys-

úria. Medzi ďalšie, menej časté symptómy a znaky 

patria: odmietanie príjmu potravy, bolesti brucha 

a hematúria. Ak je u dieťaťa prítomná horúčka vyš-

šia ako 38°C je potrebné pediatrickému pacientovi 

odobrať vzorku moču do 24 hodín. V rámci labora-

tórnych vyšetrení je dôležité stanoviť pozitivitu 

alebo negativitu bakteriúrie a pyúrie. Prítomnosť 

bakteriúrie a pyúrie alebo prítomnosť bakteriúrie 

s negatívnou pyúriou, svedčí u pediatrického pa-

cienta pre infekciu močových ciest. Ak je pozitívna 

pyúria a negatívna bakteriúria antibiotická liečba je 

indikovaná v prípade prítomnosti symptómov 

a znakov uroinfekcie. V prípade negatívnej bakteri-

úrie a pyúrie sa u detí nepredpokladá infekcia 

močových ciest. Vzorky moču by mali byť zaslané 

na kultiváciu ak ide o dojčatá a deti do 3 roku živo-

ta, ďalej u dojčiat a detí, ktoré majú recidivujúce 

uroinfekcie a u dojčiat a detí, ktorým je diagnos-

tikovaná akútna pyelonefrititída (NICE 2013).  

U detí a dojčiat, u ktorých je prítomná bakteri-

úria a horúčka 38°C, hodnotíme tento stav ako akút-

nu pyelonefrititídu. Ak je prítomná horúčka menej 

ako 38°C a je prítomná bakteriúria a bolesť v bedro-

vej časti, taktiež hodnotíme tento stav ako akútnu 

pyelonefrititídu. Akútnu cystitídu diagnostikujeme 

u dojčiat a detí, pri ktorých je prítomná bakteriúria, 

ale nenachádzame žiadne systémové príznaky alebo 

znaky infekcií močových ciest (NICE 2007).  

Liečba dojčiat a detí, ktoré sú staršie ako 3 me-

siace s diagnózou akútnej pyelonefrititídy pozostá-

va z antibiotickej terapie, podávanej 7-10 dní 

orálnou cestou, podávajú sa cefalosporíny alebo co-

amoxiclav. Antibiotiká možno podať aj intrave-

nózne väčšinou cefotaxime alebo ceftriaxone  

na 2-4 dni a následne sa prechádza na orálnu liečbu. 

Podávaná antibiotická terapia súvisí samozrejme 

s regionálnou antibiotickou politikou (NICE 2013).  

V oblasti zobrazovacích metód NICE guidelines 

uvádza, že ultrasonografia (USG), je postačujúca 

u detí, ktoré majú prvýkrát infekciu močových ciest 

v porovnaní s uvedenými zobrazovacími technika-

mi. Využitie mikčnej cystoureterografie je prípust-

né len u detí so špecifickými komplikáciami alebo 

pri pacientoch, ktorí majú recidivujúce a atypické 

uroinfekcie (NICE 2007). 

National Guideline Clearinghouse prináša 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prehľad 

dostupných odporúčaní z celého sveta. Ponúka 

guidelines Clinical Practice guidelines for urinary 

tract infection in children, ktorý bol vytvorený a 

publikovaný španielskou vládou. Cieľovou skupi-

nou sú detskí pacienti vo veku od 1 mesiaca do 18 

roku života s podozrením na prítomnosť uroin-

fekcií. Je určený na zníženie variability v klinickej 

praxi v manažmente pediatrického pacienta u kto-

rého je podozrenie na prítomnosť uroinfekcie (NGC 

2009). 

European Association of Urology (EAU) fun-

guje pod záštitou európskej únie a združuje uroló-

gov v rámci Európskej únie. Jej hlavnými cieľmi je 

podporovať najvyššie klinické odporúčania v urolo-

gickej starostlivosti v rámci EÚ, podporovať výs-

kum v oblasti infekcií močových ciest, vypraco-

vávať guidelines a implementovať odporúčania 

v jednotlivých krajinách Európskej únie. V roku 

2013 vyšiel už aktualizovaný Guidelines on 

Urological Infections. Spoločnosť aktualizuje kli-

nické štandardy každé 2-4 roky, avšak nie každá 

aktualizácia obsahuje dôkladne vypracovanú meto-

diku zostavovania klinického štandardu a infor-
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mácie o sile dôkazov. Association of Urology 

poskytuje vo svojich klinických štandardoch z roku 

2013 znaky a symptómy infekcií močových ciest 

podľa klinickej klasifikácie. Pri komplikovaných 

infekciách močových ciest uvádza ako symptómy 

horúčku >39°C, pretrvávajúce zvracanie a vážnu 

dehydratáciu. Pri nekomplikovaných infekciách sú 

to predovšetkým mierne zvýšená telesná teplota a 

mierna dehydratácia. Definitívne stanovená diagnó-

za infekcie u detí je na základe prítomnosti vopred 

stanovenej koncentrácie patogénnych baktérií vo 

vzorke moču. Vzorka moču musí byť pediatrickému 

pacientovi odobratá za bakteriologicky vhodných 

podmienok. Pozitívna močová kultúra je defino-

vaná ako prítomnosť >105 cfu/mL na jeden patogén. 

Pri tejto forme diagnostiky je komplikované odo-

brať vzorku zo stredného prúdu moču u detí, ktoré 

sú mladšie ako štyri roky. Aby u tejto skupiny detí 

nedochádzalo ku kontaminácii moču pri jeho odbe-

re, je možné použiť nasledujúce techniky: suprapu-

bická punkcia, katetrizácia a stetrilné adhézne 

vrecká (Tekgul a kol. 2013). 

Pre oblasť zobrazovacích metód je ultrasono-

grafia základnou znázorňovacou metódou, ktorá 

zaručuje vysokú presnosť pri identifikácii anatómie 

a veľkosti parenchýmu obličiek. Je bezpečná 

a rýchla, avšak jednou z nevýhod je, že neposkytuje 

informácie o funkcii obličiek (Tekgul a kol. 2013, 

Grabe a kol. 2015).  

Tc99 DMSA scintigrafia obličiek zaisťuje pres-

nú diagnostiku kortikálneho zjazvenia. Ransley 

a Risdon uvádzajú, že dané rádiofarmakum, ktoré je 

používané pri tejto metóde, vykazuje 100% špeci-

ficitu a 80% senzitivitu renálneho zjazvenia. Využi-

tie tejto metódy môže priniesť prínosy v oblasti 

včasnej diagnostiky akútnej pyelonefrititídy a renál-

neho zjazvenia. V tejto oblasti ostáva v dnešnej 

dobe otázkou, či rádionuklidy nemôžu nahradiť 

ultrasonografiu (USG) v prvej línii diagnostiky 

u detí s infekciami močových ciest (Grabe a kol. 

2015).  

Mikčná cystoureterografia by mala byť indiko-

vaná pri diagnostike vezikouretrálneho refluxu 

u menších detí. Aktualizovanejšie britské klinické 

odporúčania, zdôrazňujú radiačnú záťaž tohto testu 

a odporúčajú ju vykonať len u chlapcov po diagnos-

tikovanej akútnej pyelonefrititíde (Tekgul a kol. 

2013).  

Odporúčania vydané European Association of 

Urology, ktoré boli publikované na konci roku 2015 

odporúčajú pri ťažkých infekciách močových ciest 

podať pediatrickým pacientom v rámci antimikro-

biálnej liečby cefalosporíny tretej generácie. Ak ide 

o uroinfekcie spôsobené grampozitívnymi bakté-

riami, tak podávame aminoglikozidy v kombinácii 

s ampicilínom alebo amoxicilínom. Pri liečbe detí je 

potrebné sa vyhnúť chloramfenikolu, sulfonami-

dom, tetracyklínom a chinilónom (Grabe a kol. 

2015).  

American Academy of Pediatrics (AAP) vydal 

guidelines s názvom Clinical practice guideline for 

the Diagnosis and Management of the Initial UTI in 

febrile infants and children 2 to 24 months, ktorý 

bol publikovaný v roku 2011. Cieľovou skupinou sú 

deti od 2 do 24 mesiacov. Diagnóza je stanovená  

na základe prítomnosti pyúrie a bakteriúrie (teda 

najmenej 50 000 kolónií/ml) vo vhodne odobranej 

vzorke moču. Antimikrobiálna liečba má byť podá-

vaná 7-14 dní, pričom má pretrvávať monitoring 

klinického stavu, aby sme umožnili rýchlu diag-

nostiku a liečbu opakujúcej sa infekcie (AAP 2011). 

Využitie zobrazovacích metód je dôležité pre 

zhodnotenie a lokalizáciu akútnej uroinfekcie, 

zistenie poškodenia obličiek v dôsledku uroinfekcií, 

identifikáciu anatomických rysov, ktoré môžu zvy-

šovať riziko budúceho poškodenia obličiek a vy-

hodnotenie zmien v močovom trakte v priebehu 

času (Koyle a kol. 2011).  

Obvyklou voľbou pre orálnu liečbu infekcií mo-

čových ciest sú cefalosporíny, amoxicilín, kyselina 

klavulanová a sulfametoxazol +trimetoprim (Bisep-

tol). Nastavenie antibiotickej terapie súvisí 

i s regionálnou antibiotickou politikou vzhľadom na 

antibiotickú rezistenciu (AAP 2011). V Tabuľke 1 

uvádzame porovnanie odporúčaní pre diagnostiku 

a liečbu akútnej pyelonefrititídy u detí publiko-

vaných NICE, EAU, AAP s bežne používanými 

postupmi v klinickej praxi na Slovensku.  
 

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU 

V roku 2013 MZ SR predložilo „Strategický 

rámec v oblasti zdravia pre roky 2014 – 2030“. 

Jedným z uvedených nástrojov a ukazovateľov, 

ktorý je uvedený v strategickom rámci, sú „štandar-

dizované klinické postupy vo všeobecnej a špecia-

lizovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej 

zdravotnej starostlivosti a prevencii vo vybraných 

prioritných terapeutických oblastiach“ (MZ SR 

2013).  
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Tabuľka 1 Prehľad jednotlivých odporúčaní vybraných guidelines pre manažment akútnej pyelonefrititídy u detí 
 

Guidelines NICE guidelines EAU guidelines AAP guidelines SR 

Cieľová 

skupina 

- 2 mesiace - 16 

rokov 

- deti (bližšie 

nešpecifikovaná 

veková skupina) 

- 2-24 mesiacov - deti (bližšie 

nešpecifikovaná 

veková skupina) 

Symptómy 

a znaky 

- teplota >38°C 

- zvracanie 

- letargia 

- dysúria 

- bolesti brucha 

- teplota >39°C 

- zvracanie 

- dehydratácia 

- teplota >39°C 

- teplota >2 dni 

 

- teplota >38,5°C 

- hodnota  

>FW25 mm/hod 

- C-reaktívny proteín 

nad 20 mg/l 

Odber moču - stredný prúd moču 

 

- sterilné adhézne 

vrecko 

- sterilná cievka 

- suprapubická 

punkcia 

- sterilné adhézne 

vrecko  

- katetrizácia 

- suprapubická 

punkcia 

 

 

- katetrizácia 

- stredný prúd moču 

 

- sterilné adhézne 

vrecko 

V mikroskopii 

prítomná 

- bakteriúria  

(>105 cfu/mL) 

- pyúria 

- bakteriúria  

(>105 cfu/mL) 

- pyúria 

- bakteriúria  

(>105 cfu/mL) 

- pyúria 

- bakteriúria  

(>105 cfu/mL) 

- pyúria 

Dĺžka liečby - 7-10 dní - 7-10 dní - 7-14 dní - 14 dní 

ATB liečba - Cefalosporíny  

3. generácie 

- podľa regionálnej 

politiky 

- Cefalosporiny  

3. generácie 

- podľa regionálnej 

politiky 

- Cefalosporíny  

3. generácie 

- podľa regionálnej 

politiky 

- Cefalosporíny  

3. generácie 

(Cefixim) 

Zobrazovacie 

metódy 

- USG 

- Mikčná 

cystoureterografia 

- USG 

- Mikčná 

cystoureterografia 

- DMSA  

- scintigrafia 

- USG 

- Mikčná 

cystoureterografia 

- USG 

- Mikčná 

cystoureterografia 

 

Cieľom stratégie má byť vypracovanie štan-

dardných klinických postupov a ich zavedenie do 

praxe. Na základe zavedenia do praxe by mali byť 

konkrétnejšie špecifikované kompetencie jednotli-

vých poskytovateľov a zároveň zosúladené štandar-

dizované postupy pre diagnostiku, liečbu a preven-

ciu vo vybraných prioritných oblastiach. Očakáva-

ným výsledkom v najbližších rokoch má byť 

zvýšenie efektívnosti, kvality a v neposlednom rade 

dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

pre pacienta (MZ SR 2014). 

Na území Slovenskej republiky je na webovej 

stránke Všeobecného praktického lekára dostupný 

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro vše-

obecné praktické lékaře pro infekce urogenitálneho 

traktu, ktorý bol publikovaný v roku 2007 Centrom 

doporučených postupů pro praktické lékaře. 

Obsahuje jednotlivé odporúčania pre vybrané diag-

nózy infekcií močových ciest, ktoré sa vyskytujú 

hlavne u dospelej populácie (Monhart - Brejník - 

Herbert, 2007). U pediatrických pacientov ide o ne-

dostatočné odporúčania, ktoré sú určené výhradne 

pre praktických lekárov. Metodiku vývoja a silu 

dôkazov konkrétnych odporúčaní v danom doku-

mente nenachádzame. 

Kovács a Jankó uvádzajú v našich podmienkach 

diagnostiku pri akútnej pyelonefrititíde na základe 

nasledujúcich prítomných symptómov a znakov 

(Jodalové kritéria): horúčka >38,5°C, hodnota FW 

vyššia ako 25 mm/hod a C-reaktívny proteín  

nad 20 mg/l (Kovács - Jankó 2014).  

Kovács et al. uvádzajú, že štandardne sa v našich 

podmienkach odporúča a vykonáva odber stredného 

prúdu moču po dôkladnom očistení genitálu ešte 

pred nasadením antibiotickej terapie. Keďže je 

komplikované získať odber vzorky moču takýmto 

spôsobom u malých a nespolupracujúcich detí, tak 

sa u nich pristupuje k odberu moču do sterilných 

adhéznych vreciek. Časová dostupnosť negatívnej 

kultivácie je dostupná po 24 hodinách a identifi-

kácia patogénu a stanovenie citlivosti je dostupné až 

po 48 hodinách (Kovács a kol. 2008, Kovács - 

Jankó 2014).  

Klinickú diagnostiku u pacienta výrazne posil-

ňuje prítomnosť pyúrie (nález >5 leukocytov v zor-

nom poli) a bakteriúrie (>105 cfu/mL) v čerstvej 
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vzorke moču. Dôležité je, že prítomnosť invazívnej 

bakteriúrie u prospievajúcich detí, ktoré sú bez 

laboratórnych a klinických ťažkostí, nie je indiká-

ciou pre podávanie antibiotickej terapie (Kovács – 

Podracká – Jankó 2008).  

V rámci zobrazovacích metód je na Slovensku je 

zavedený rutinný novorodenecký USG skríning, 

ktorý je významným krokom k včasnej diagnostike 

a riešeniu novorodeneckých vývojových chýb a zá-

važných foriem obštrukcie močových ciest u detí 

(Kovács - Jankó 2014). 

Pri diagnostike a liečbe infekcií močových ciest 

u detí je veľmi dôležitá spolupráca lekárov prvého 

kontaktu pre deti a dorast, pediatrov v nemocnici, 

klinických mikrobiológov, detských nefrológov 

a urológov. Len tak je možný včasný záchyt infekcií 

močových ciest, nasadenie optimálnej antibiotickej 

a podpornej liečby a diagnostika anatomických 

a funkčných zmien močového a pohlavného traktu 

(Flogelová 2015). 

Jankó a Kovács v roku 2014 uvádzajú, že v slo-

venských podmienkach sa preferuje sekvenčná anti-

bakteriálna terapia. Najskôr sa aplikuje antibio-

tikum intravenózne 3 dni (u dojčiat a batoliat je to 7 

dní) a potom liečba pokračuje perorálne do celkovej 

terapeutickej dĺžky 14 dní. Táto liečba sa v našich 

podmienkach vyznačuje vyššou úspešnosťou, avšak 

je ovplyvnená prirodzenou rezistenciou entero-

kokov na cefalosporíny. Osvedčilo sa práve paren-

terálne podávanie a následne perorálne podanie 

cefiximu. Z praxe vyplýva, že na Slovensku výraz-

ne rastie rezistencia na aminopenicilíny (Jankó - 

Kovács 2008).  
 

ZÁVER  

Uroinfekcie sú globálne významnou príčinou 

chorobnosti u detí do druhého roku života a dos-

pelých pacientov vo všetkých vekových kategó-

riách. Komplikácie infekcií vznikajú v dôsledku 

oneskorenej diagnostiky a liečby. Následné kompli-

kácie uroinfekcií zahŕňajú časté recidívy, pyelo-

nefrititídu spojenú so sepsou, jazvenie renálneho 

perenchýmu u malých detí a komplikácie v dôsled-

ku nadmernej antibiotickej terapie – rezistencia, čo 

v konečnom dôsledku zvyšuje návštevnosť u lekára 

prvého kontaktu, alebo častejšie hospitalizácie 

a zvýšenie nákladov pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti (Gupta 2015, Sood a kol. 2015). I keď 

v našej krajine chýba medzinárodný konsenzus pre 

diagnostiku a liečbu uroinfekcií, tak je vhodné 

v praxi pristúpiť k aplikácii národných odporúčaní, 

ktoré sú publikované národnými alebo európskymi 

organizáciami.  
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ABSTRAKT 

Na príklade vyšetrenia trombínového času (TT, v sekundách) 

sa venujeme možnostiam posúdenia zhody laboratórneho 

vyšetrenia biomedicínskych parametrov dvomi rozdielnymi 

prístrojmi s pomocou Bland–Altmanovho grafu, zostrojeného 

v editore MS Excel. Naše údaje neprekračovali limity zhody 

stanovené ako 1,96-násobok smerodajnej odchýlky priemerov 

diferencií. Priemerná hodnota diferencií x̄d = 0,44 však pouka-

zuje na prítomný bias. 

 

Kľúčové slová: Trombínový čas. Bland-Altmanov graf. Zame-

niteľnosť laboratórnych metód. 

 

ABSTRACT 

On example of the thrombin time (TT, in seconds) we have been 

focused on options for assessing conformity of biomedical 

laboratory test parameters with two different devices using 

Bland-Altman plot, constructed in MS Excel. Our data do not 

exceed the limits of compliance established as 1.96 x the 

standard deviation of the averages differences. The average 

value of differences of x̄d = 0.44 however reveals presence of 

bias. 

 

Key words: Thrombin time. Bland-Altman plot. Inter-

changeability of laboratory methods. 

 

 

ÚVOD 

V prípade štatistického spracovania biomedi-

cínskych dát a interpretácie získaných výsledkov by 

sa mohlo zdať, že primárne a kľúčové postavenie 

majú štatistické testy. Práve na základe ich p-hod-

noty testovacieho kritéria sa rozhodujeme o plat-

nosti stanovených nulových hypotéz a v ich dôsled-

ku aj o predpokladaných súvislostiach a vzťahoch 

v biometabolických procesoch a ich parametroch.  

V porovnaní so štatistickými testami sa grafické 

znázornenie často považuje za doplnok, ktorý síce 

je významný z pohľadu lepšej názornosti sledo-

vaného javu, avšak svojou výpovednou hodnotou 

nedosahuje taký význam, aký majú štatistické testy. 

Bežné tabuľkové editory ako aj štatistický softvér 

ponúkajú odbornej verejnosti širokú paletu rôznych 

typov grafov, ktoré sa dajú využiť v závislosti  

od potrieb vykonávanej analýzy dát. 

Jednu z dôležitých grafických aplikácií, ktorá je 

významná pri porovnávaní zhody dvoch labora-

tórnych vyšetrovacích metód, navrhli už v roku 

1983 J. M. Bland a D. G. Altman [1]. Vo svojej 

práci poukázali na frekventovanú potrebu porov-

nania miery zhody výsledkov dvoch metód. V sú-

časnosti je to často aktuálny problém vzhľadom 

k dynamickému rozvoju laboratórnych vyšetrova-

cích metód v zdravotníctve a k veľkému spektru 

výrobcov diagnostických prístrojov a súprav, ktoré 

sú založené na rôznych metodologických princí-

poch. Ich práca zdôvodňuje nevhodnosť niektorých 

štatistických metód a testov, ktoré autori v takýchto 

prípadoch využívajú. Ide predovšetkým o štatis-

tické testy porovnávajúce aritmetické priemery 

súborov, výpočty korelačných koeficientov ako aj 

využitie lineárnej regresnej analýzy. Vo svojich 

prácach využili konštrukciu dvojrozmerného grafu, 

kedy na os Y nanášali rozdiel hodnôt medzi 

referenčnou metódou M1 a testovanou, porovná-

vanou hodnotou M2 (M1-M2). Na os X naniesli 

priemerné hodnoty meraní obomi metódami 

(M1+M2)/2 [2]. Týmto spôsobom získali grafické 

znázornenie, nazývané aj ako tzv. rozdielový graf. 

Práve tento názov vystihuje jeho prednosť, pretože 

pri porovnávaniach dvoch metód nás zaujímajú 

rozdiely ich výsledkov pri vyšetrovaní každej jednej 

vzorky. Naopak, nezaujíma nás miera zhody arit-

metických priemerov, mediánov alebo hodnota 

korelačného koeficientu, ktorá v prípadoch zá-

vislých meraní môže byť veľmi vysoká, no napriek 

tomu vypovedá iba o miere vzájomnej závislosti a 

nie o miere zhody medzi porovnávanými premen-

nými. Bland–Altmanov graf obsahuje tri kontrolné 

čiary. Prvou z nich je priemerná hodnota rozdielov 

medzi obomi metódami (x̄d), zvyšné dve čiary 

znázorňujú 1,96-násobok smerodajnej odchýlky 
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rozdielov oboch metód (1,96sd), slúžia preto ako 

limity zhody [3,4]. Distribúcia jednotlivých hodnôt 

v grafe umožňuje posúdiť mieru zhody oboch 

testovaných metód a prítomnosť systematickej chy-

by (bias). Možnosť tohto typu grafu neponúka iba 

profesionálny štatistický softvér, možno ho zostro-

jiť aj aplikáciou v bežne rozšírených tabuľkových 

editoroch, ako je napr. MS Excel, čo je veľmi vítaná 

pomoc pre laboratórnych diagnostikov, ktorí 

nedisponujú profesionálnym štatistickým softvé-

rom. Nevýhodou však je vyššia prácnosť získania 

výsledného grafu [5]. 
 

CIEĽ 

Posúdiť zhodu dvoch laboratórnych metód sta-

novenia trombínového času (ďalej TT, z angl. 

thrombin time, v sekundách) z Bland-Altmanovho 

grafu skonštruovaného v tabuľkovom editori MS 

Excel. 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Pre účely našej analýzy sme mali k dispozícii 

výsledky stanovenia TT u 21 pacientov, vyšetre-

ných ambulantne v období mesiacov 06 - 07 2016 

v Nemocnici sv. Michala, a.s. Výsledky boli de-

identifikované v zmysle zaručenia anonymity zdro-

jových dát pacientov. Trombínový čas bol stanove-

ný na dvoch analyzátoroch. Ako referenčný prístroj 

bol použitý Sysmex CA1500 (Siemens, DE), ako 

testovaný analyzátor bol sledovaný prístroj CoagXL 

(Diagon, HU). Grafické spracovanie sme vykonali 

s pomocou tabuľkového editora MS Excel 2013. 

Vzhľadom k charakteru našej štúdie bolo dôležité 

uviesť zdrojové číselné dáta (tabuľka 1). 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Postup konštrukcie Bland-Altmanovho grafu 

Výsledky stanovenia TT na oboch prístrojoch 

sme vložili do tabuľkového editora MS Excel 2013 

do dvoch paralelných stĺpcov, označených podľa 

prístroja, na ktorom boli údaje získané. Do nového 

stĺpca sme vložili priemerné hodnoty meraní 

jednotlivých vzoriek, ktoré sa v grafe nanesú na os 

X (obr. 1).  

Následne boli do vedľajšieho stĺpca vpísané 

rozdiely medzi výsledkami merania jednotlivých 

vzoriek, ktoré sa nanesú na os Y (Obr. 2).  

 

 

 

Tabuľka 1 Výsledky stanovenia TT na analyzátoroch 

CA1500 a CoagXL  
 

Poradie vzorky 
Výsledky TT (sek.) 

CA1500 CoagXl 

1 22,7 26,3 

2 18,6 18,4 

3 18,2 20,4 

4 17,2 18,9 

5 16,8 18,4 

6 17,0 18,6 

7 18,3 19,3 

8 19,1 18,1 

9 18,4 18,0 

10 19,7 18,2 

11 19,1 17,8 

12 16,8 18,6 

13 18,5 20,2 

14 24,3 22,9 

15 20,3 21,6 

16 19,2 20,3 

17 17,8 17,4 

18 18,8 19,2 

19 18,5 16,7 

20 19,3 19,2 

21 18,7 18,1 

 

 
 

Obrázok 1 Vloženie priemerných hodnôt 
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Obrázok 2 Vloženie hodnôt rozdielov 

 

Následne vložíme do editora bodový graf tak, 

aby na osi X boli priemerné hodnoty a na osi Y 

rozdiely medzi obomi stanoveniami parametra  

vo vzorkách (obr. 3). Usporiadanie hlavných osí X 

a Y upravíme tak, aby výsledky meraní ležali mimo 

oboch osí v jednom kvadrante. Os X s pomocou 

príkazu formátovať hlavnú os upravíme v nasta-

veniach tak, že ako minimálnu hodnotu zvolíme 

číslo 16. Os Y upravíme tak, aby priesečník s osou 

X prechádzal v hodnote -3 (obr. 4).  

V ďalšom kroku nastavíme úsečky, charakte-

rizujúce priemerný rozdiel (x̄d) hodnôt meraní 

a 1,96-násobok jeho smerodajnej odchýlky. Najskôr 

vložíme hodnotu priemeru (obr. 5), potom hodnotu 

smerodajnej odchýlky (obr. 6) a odstránime mriež-

ku (obr. 7). 

Nakoniec vypočítame interval ±1,96 smero-

dajnej odchýlky, určíme minimálnu a maximálnu 

hodnotu na osi X. Údaje vpíšeme pod seba dvakrát 

a vykonáme úpravy grafu tým spôsobom, že dopl-

níme rady údajov v grafe tak, aby sme znázornili 

priemernú hodnotu aj s obomi hraničnými 

intervalmi určenými intervalom x̄d ± 1,96sd (obr. 8, 

9). Výsledný graf je znázornený na obrázku 10. 

 

 

 

 
 

Obrázok 3 Vloženie grafu 
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Obrázok 4 Úprava grafu 

 

 

 
 

Obrázok 5 Vloženie aritmetického priemeru rozdielov x̄d 
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Obrázok 6 Vloženie smerodajnej odchýlky 

 

 
 

Obrázok 7 Odstránenie mriežky 
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Obrázok 8 Príprava vloženia čiary priemernej hodnoty a 1,96-násobku smerodajnej odchýlky 

 

 

  
 

Obrázok 9 Pridanie kontrolných čiar priemernej hodnoty a limitov zhody 
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Obrázok 10 Výsledný Blant-Altmanov graf 

 

Interpretácia Blant-Altmanovho grafu výsled-

kov stanovenia trombínového času 

V prípade porovnania výsledkov stanovenia TT 

na oboch prístrojoch môžeme konštatovať, že 

„priemerná diferenica“ (t.j. aritmetický priemer 

rozdielov x̄d = 0,44; obr. 5 - 9) je mierne vyššia ako 

nula, čo naznačuje prítomnosť systematických 

rozdielov (bias) medzi obomi metodikami. Výsled-

ky opakovaných meraní až na jedinú výnimku ležia 

v rozsahu limitov zhody, daných intervalom ±1,96 

sd. Je však nutné spomenúť, že kontrolné intervaly 

by sa mali definovať skôr z aspektu analyticky 

relevantných kritérií, ako iba z mechanického 

preberania štatistických intervalov [6-9]. Na obráz-

ku 11 sú preto znázornené najčastejšie typy grafov, 

aké môžu nastať v prípade Bland-Altmanovho 

grafu. Pre idealizovanie situácie uvažujeme 

s rovnakým počtom vzoriek, s akým sme pracovali 

v prípade stanovenia TT, t.j. n=21: 

 Typ A – optimálna situácia, aritmetický priemer 

rozdielov medzi hodnotami oboch meraní tej 

istej vzorky je rovný nule (os Y), preto 

nepredpokladáme systematické rozdiely medzi 

obomi metódami. Jednotlivé hodnoty ležia 

hlboko pod obomi čiarami limitov zhody.  

 Typ B – aritmetický priemer rozdielov je rovný 

nule, avšak rozptyl meraní je vyšší, pričom 

neprekračuje matematické hranice dané limitmi 

zhody definovanými ako ± 1,96-násobok smero-

dajnej odchýlky. 

 Typ C – hodnota rozdielov medzi meraniami 

oboch prístrojov sa zvyšuje úmerne zvyšujúcej 

sa veľkosti meranej veličiny (napr. koncen-

trácie). V tomto prípade nie je možná akceptácia 

metodologickej zhody, z bioštatistického pohľa-

du musí nasledovať napr. logaritmická transfor-

mácia dát. 

 Typ D – hodnota rozdielu medzi testovanými 

prístrojmi závisí od veľkosti číselnej hodnoty 

stanovovaného parametra.  

 Typ E – distribúcia bodov znázorňujúcich 

výsledky testovania jednotlivých vzoriek vyka-

zuje veľký rozptyl napriek tomu, že priemerný 

rozdiel medzi obomi metodikami je nulový. 

 Typ F – možno zistiť bias (systematický rozdiel) 

medzi obomi metódami, keďže priemerná 

hodnota rozdielov x̄d ≠ 0.  
 

Z uvedených príkladov je zrejmé, že akcep-

tovanie zhody dvoch testovaných metód laboratór-

neho stanovenia biomedicínskych parametrov je 

možné v prípade typu A, resp. s určitými výhradami 

aj u typu B. V ostatných prípadoch sa povaha 

vzťahu medzi premennými musí naďalej vyšetriť 

štatistickými testami [10]. 
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Obrázok 11 Príklady možných výsledkov pri konštrukcii Bland-Altmanových grafov 

 

ZÁVER 

Rovnako ako existuje široká metodologická aj 

inštrumentárna paleta pre laboratórne vyšetrenie 

jednotlivých biomedicínskych parametrov, existujú 

aj široké možnosti grafického znázornenia vzťahov 

medzi sledovanými premennými, ktoré testujeme. 

Bland-Altmanove grafy preto predstavujú vítaný 

nástroj na bezprostrednú interpretáciu získaných 

údajov. Ich interpretácia však vyžaduje určité skú-

senosti a v prípade nezhodných výsledkov musí 

nasledovať ďalšie podrobné štatistické spracovanie 

dát. 
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Nástroje editora MS Excel 2013 sú vhodné na 

samostatnú konštrukciu Bland-Altmanových gra-

fov, na rozdiel od profesionálneho štatistického 

softvéru je však ich konštrukcia oveľa prácnejšia. 
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ABSTRAKT 

Kultiváciou buniek (BHK-21) infikovaných myším herpetic-

kým vírusom (MHV-68) o multiplicite infekcie (MOI) 0,01  

pri teplote 41°C sme získali rastové faktory s transformačným 

účinkom na netransformované bunky a s účinkom potláčajúcim 

transformáciu v transformovaných bunkách. Pre objasnenie 

štruktúry študovaného rastového faktora, ktorá zatiaľ nie je zná-

ma, je potrebné zistiť podmienky vhodné pre izoláciu GFs 

z kultivačného média buniek infikovaných MHV. Vzorky z 

kultivačného média buniek BHK-21 infikovaných MHV-68 

boli podrobené frakcionácii s využitím bežných chemických a 

chromatografických postupov a získané frakcie boli otestované 

na biologickú aktivitu. Následne boli frakcie MHGF-68 s anti-

proliferatívnymi účinkami testované na iniciáciu a progresiu 

nádorového rastu in vivo. Získané experimentálne výsledky 

naznačili, že vybrané frakcie MHGF-68 sú schopné pozastaviť 

rast nádoru u myší, ktoré vyvinuli nádor po cielenom 

subkutánnom podaní nádorových buniek. 

 

Kľúčové slová: Myší herpetický vírus. Rastové faktory. 

Separačné metódy. Atymické myši. 

 

ABSTRACT 

Cultivating cells (BHK-21) infected with murine herpes virus 

(MHV-68) with multiplicity of infection (MOI) 0.01 at 41 °C 

we obtained a growth factor (MHGF) with a transforming effect 

on the non-transformed cells and with the transformation 

suppressing effect in transformed cells. To explain the structure 

of MHGF, which is not clear yet, it is necessary to determine 

the conditions suitable for isolation of this factor from the 

cultivation medium of cells infected with MHV-68 using 

efficient separation techniques. Samples from the culture 

medium of BHK-21 cells infected with MHV-68 were 

fractionated using conventional chemical and chromatographic 

techniques, and the obtained fractions were tested for biological 

activity. Subsequently, the fractions MHGF-68 with antiproli-

ferative activity were tested to investigate the initiation and 

progression of tumor growth in vivo. The obtained experimental 

results indicated that the selected fractions of MHGF-68 are 

able to suspend the tumor growth in mice with tumors 

developed after the subcutaneous administration of targeted 

tumor cells. 

 

Key words: Murine herpes virus. Growth factors. Separation 

methods. Nude mice. 

ÚVOD 

Myší herpetický vírus 68, prvýkrát objavený na 

Slovensku, je všeobecne akceptovaným živočíšnym 

modelom na štúdium ľudských onkogénnych gama-

herpesvírusov [1]. Gamaherpesvírusy, po odoznení 

primárnej infekcie navodzujú doživotnú latentnú 

infekciu najmä v lymfocytoch, a sú schopné induko-

vať lymfoproliferatívne ochorenia a tvorbu nádorov 

[2].  

Hoci je myší gamaherpesvírus 68 (MHV-68) 

intenzívne študovaný, doposiaľ neboli žiadne do-

máce ani svetové štúdie zamerané na rastové 

faktory asociované práve s týmto vírusom. Experi-

mentálne výsledky našej štúdie s MHV potvrdili, že 

tento vírus za určitých podmienok infekcie je 

asociovaný s tvorbou látok pripomínajúcich rastové 

faktory (MHGFs). Purifikovali sme „rastový 

faktor“ asociovaný s infekciou MHV-68 (MHGF-

68), ktorý je schopný meniť morfológiu buniek 

(normálny fenotyp na transformovaný, resp. potlá-

čať transformovaný fenotyp) [3]. Charakterizovali 

sme niektoré atypické vlastnosti MHGF-68, napr. 

zvýšenie jeho biologickej aktivity vplyvom teploty, 

močoviny alebo UV žiarenia [4]. Definovali sme 

základné štruktúrne charakteristiky MHGF-68 [5]. 

Originálnosť našich výsledkov bola v testovaní 

rastového faktora MHGF-68 asociovaného s MHV 

pomocou panelu siedmich monoklonálnych proti-

látok namierených proti gB MHV-68 [6], ktoré nám 

boli poskytnuté v rámci medzinárodnej spolupráce 

Dr. Philipom G. Stevensonom z University of Cam-

bridge, UK. Z panelu použitých monoklonálnych 

protilátok namierených proti glykoproteínu B 

MHV-68, boli schopné neutralizovať obe biolo-

gické aktivity MHGFs len dve protilátky zo 

získaných protilátok, označené ako MG-1A12 a SC-

9E8, a to len v prípade MHGF-68. Zároveň bol tou-
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to štúdiou potvrdený vírusový pôvod študovaných 

látok MHGF-68 [3]. V starších experimentálnych 

prácach sa preukázalo, že antiproliferatívne účinky 

rastových faktorov produkovaných za určitých 

podmienok počas infekcie buniek herpetickými 

vírusmi majú vzťah k vírusovému povrchovému 

glykoproteínu B vychádzajúc z práce Golais a kol. 

[7]. 
 

CIEĽ 

Cieľom predloženej štúdie je charakterizovať 

MHGF-68 s antiproliferatívnymi účinkami na mo-

deli atymických myší in vivo. 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Všetky chemikálie použité v tejto práci boli 

získané od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko) a 

Sigma Aldrich (Steinheim, Nemecko). V tejto práci 

boli použité bunkové línie BHK-21 a Hepa 1c1c7 

(stabilizovaná adherentná bunková línia, myšie 

epiteliálne bunky derivované z hepatocelulárneho 

karcinómu) a myší herpetický vírus (MHV-68) - 

prototypový kmeň pochádzajúci z Myodes glareo-

lus, taxonomicky zaradený ako myší herpesvírus 4 

(MuHV-4) do rodu Rhadinovirus, podčeľade 

Gammaherpesvirinae, čeľade Herpesviridae a radu 

Herpesvirales [8]. 

Kultivačné médium získané z buniek (BHK-21) 

infikovaných MHV-68 obsahujúce MHGF bolo 

opracované základnými chemickými metódami, 

ktoré predstavovali: riedenie deionizovanou vodou 

a fyziologickým roztokom s pH =7,2; odparenie pri 

60°C a pridanie deionizovanej vody, resp. meta-

nolu; centrifugácia (pri 2000 rpm po dobu 5 resp. 30 

minút); extrakcia s n-butanolom a extrakcia 

s chloroformom. 

Všetky takto pripravené vzorky boli následne 

otestované na biologickú aktivitu MHGF vo vyras-

tených bunkových líniách BHK-21 a HeLa na 96 

jamkovej mikrotitračnej platničke nasledovným 

postupom: vzorky s objemom 5-10 μl získaného 

média obsahujúceho MHGF boli testované na bun-

kových líniach BKH-21, a HeLa kultivovaných v 

DMEM obohatenom o 7 - 10% FBS, 1% peni-

cilín/streptomycín, 1% L-glutamín a 0,1% genta-

micín. Pôsobením MHGF po dobu 30 minút na uve-

dené bunkové línie boli zaznamenané morfologické 

zmeny buniek daných bunkových línií, ktoré je 

možné prisúdiť biologickej aktivite, zodpovednej  

za zmenu normálneho fenotypu na transformovaný, 

príp. biologickej aktivite potláčajúcej transformo-

vaný fenotyp nádorových buniek nami študovaných 

„rastových faktorov“. 
 

Infekcia laboratórnych myší  

V experimentoch boli použité 4 týždňové aty-

mické myši kmeň CD1, ktoré boli subkutánne 

infikované suspenziou nádorových Hepa buniek 

(500 000 bb/100µl/myš). Kontrolným myšiam sme 

podali rovnakú dávku fyziologického roztoku. 

V priebehu 10-14 dní po subkutánnom podaní nádo-

rových buniek sme zaznamenali vznik nádorov.  

V každej testovanej skupine myší bolo použitých 10 

jedincov.  
 

 
Obrázok 1 Subkutánne podanie nádorovej bunkovej sus-

penzie Hepa buniek 
 

 
Obrázok 2 Intravenózne podanie frakcií MHGF-68 do chvostovej žily myši 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vzorky z kultivačného média buniek BHK-21 

infikovaných MHV-68 boli podrobené frakcionácii 

s využitím bežných chemických (detaily viď Obr. 3) 

a chromatografických postupov (extrakcia tuhou 

fázou na rôznych typoch stacionárnych fáz, FPLC-

Sephadex G15, RP-HPLC C18) [1, 3]. Všetky takto 

upravené vzorky boli následne otestované na bio-

logickú aktivitu MHGF na vyrastených bunkových 

líniách BHK-21 a HeLa na 96 jamkovej mikro-

titračnej platničke. Po niektorých procedúrach pri 

opracovaní vzoriek MHGF ostali obidve aktivity 

zachované, v iných prípadoch však došlo k strate 

aktivity zodpovednej za zmenu fenotypu normál-

nych buniek na transformovaný alebo k strate akti-

vity potláčajúcej transformovaný fenotyp nádoro-

vých buniek. Po spracovaní vzoriek MHGF základ-

nými chemickými postupmi sa získali tri skupiny 

vzoriek: prvá skupina stratila aktivitu zodpovednú 

za zmenu transformovaného fenotypu  a zachovala 

si aktivitu potláčajúcu transformovaný fenotyp 

nádorových buniek; druhá skupina vzoriek si zacho-

vala obidve biologické aktivity a tretia skupina 

vzoriek sa vyznačuje len aktivitou zodpovednou za 

zmenu transformovaného fenotypu, pričom aktivita 

potláčajúca transformovaný fenotyp nádorových 

buniek sa u tejto skupiny vzoriek nenachádza. 

V ďalšej časti experimentálnej práce sme 

pristúpili k testovaniu vybraných frakcií MHGF-68 

s antiproliferatívnymi účinkami (frakcie s označe-

ním B1 a D2, viď Obr. 3) na iniciáciu a progresiu 

nádorového rastu in vivo, v rôznom štádiu puri-

fikácie, opracovaných rôznymi chemickými metó-

dami. V skupine kontrolných myší (t. j. bez poda-

ných frakcií MHGF-68) vytvorené nádory prudko 

a výrazne rástli a myši v priebehu 2 mesiacov uhy-

nuli. Na druhej strane, nádory u myší „liečených“ 

frakciami MHGF-68 zostali lokalizované a stabi-

lizované a myši prežili. Počas experimentálnej prá-

ce bol systematicky sledovaný vzhľad a tvar po 

infekcii vzniknutých nádorov (detaily viď. Tab. 1). 

Histologickými vyšetreniami (vykonané MUDr. 

Vladimír Šišovský, PhD. z Ústavu patologickej 

anatómie, Lekárskej fakulty Univerzity Komens-

kého v Bratislave) neboli zistené a potvrdené výraz-

né rozdiely v nádorovom tkanive kontrolných 

a „liečených“ myší. Bunky získané z nádorového 

tkaniva „liečených“ myší pripomínali fenotyp trans-

formovaných buniek (68/NIH3T3) kultivovaných 

v prítomnosti MHGF-68 [3].  

 

 
Obrázok 3 Schematické znázornenie úpravy vzoriek MHGF použitím základných chemických postupov 
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Tabuľka 1 Sledovanie veľkosti nádorov u kontrolných a „liečených“ atymických myší 
 

Atymické myši 

Rozmer nádoru 

dĺžka 

[mm] 

šírka 

[mm] 

výška 

[mm] 

1) skupina myší + fyziologický roztok (kontrola ku skupine 2) 
pred - - - 

po - - - 

2) skupina myší + nádorová línia Hepa 
pred 6,30 4,15 3,5 

po 8,89 7,30 5,5 

3) skupina myší s nádorom + frakcia B1 
pred 6,70 4,90 3,20 

po 5,45 3,21 2,20 

4) skupina myší s nádorom + frakcia D2 
pred 5,90 4,8 2,90 

po 5,45 4,05 2,35 

5) skupina myší s nádorom + fyziologický roztok (kontrola ku 

skupinám 3 a 4) 

pred 7,30 5,35 4,75 

po 9,20 7,90 5,90 

 

 
Obrázok 4 Odoberanie nádoru z atymickej myši 

 
Obrázok 5 Nádor odobratý na histologickú analýzu 

 

ZÁVER 

Cieľom predloženej štúdie je charakterizovať 

MHGF-68 s antiproliferatívnymi účinkami na mo-

deli atymických myší in vivo.  

V predloženej práci sme pristúpili k testovaniu 

vybraných frakcií MHGF-68 s antiproliferatívnymi 

účinkami na iniciáciu a progresiu nádorového rastu 

in vivo, v rôznom štádiu purifikácie, opracovaných 

rôznymi chemickými metódami. Experimentálne 

výsledky s MHGF-68 in vivo naznačili, že vybrané 

frakcie MHGF-68 sú schopné pozastaviť rast nádo-

ru u myší, ktoré vyvinuli nádor po cielenom subku-

tánnom podaní nádorových buniek. Z uvedených 

dôvodov je možné usudzovať, že v budúcnosti by 

bolo možné aplikovať MHGF-68 ako liečivo  

s antiproliferatívnym účinkom. 
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ABSTRAKT 

Článok prezentuje problematiku liečebných postupoch po ope-

rácii karcinómu prsníka. Cieľom je poskytnúť informácie 

o konzervatívnej terapií lymfedému hornej končatiny. V článku 

rozoberáme lymfodrenážne techniky s cieľom zvýšiť odtok 

lymfy a zväčšiť pohyblivosť končatiny. Ich efektívnosť demon-

štrujeme vo dvoch kazuistikách u pacientov s lymfedémom 

hornej končatiny. 

 

Kľúčové slova: Lymfedém. Manuálna lymfodrenáž. 

Antiedematózna gymnastika. 

 

ABSTRAKT 

The paper presents the problem of therapy of breast cancer after 

the operation. The aim is to provide information on the top 

conservative treatment of lymphedema. In the article we discuss 

lymphodrenage techniques to increase lymphatic drainage and 

increase the mobility of the limbs. Their effectiveness is 

demonstrated in two case reports of patients with upper limb 

lymphedema. 

 

Key words: Lymphedema. Manual lymphatic drainage. Anti-

edema gymnastics. 

 

 

ÚVOD 

Konzervatívna liečba lymfedému končatín v sú-

časnej dobe predstavuje základný spôsob liečby 

lymfedému. Jej krédom je uplatnenie všetkých 

fyziologických metód a prostriedkov vedúcich k 

zlepšeniu lymfatickej drenáže a lymfatického obehu 

v končatine. Konzervatívne je liečených 95% pa-

cientov, z nich väčšina, ak nedôjde ku kompli-

káciám, sa môže vyhnúť nutnosti chirurgického 

výkonu. V súčasnom komplexe poňatia konzerva-

tívnej liečby sa uplatňujú určité základné princípy  

a z nich vychádzajúce opatrenia. 

Konzervatívna liečba – sa opiera o uplatnenie 

faktorov, ktoré obmedzujú tvorbu lymfy, napomá-

hajú a uľahčujú prúdeniu lymfy, podporujú odvá-

dzanie makromolekulovych látok z tkanív, zabra-

ňujú fibróznej prestavbe lymfedematózneho tkaniva 

a povzbudzujú ich reštitúciu [1, 2, 6].  

 

 

Fyziotrapeutické liečebné postupy 
Fyzioterapeutické intervencie pri lymfedéme 

zahrňujú:  

 Manuálnu lymfatickú masáž - lymfodrenáž, kto-

rá plní terapeutickú úlohu a má aj preventívny 

význam,  

 Kompresívnu bandáž, ktorá podporuje drenáž 

lymfatického a žilového systému,  

 Antiedematóznu gymnastiku - špeciálne cvičenia 

postihnutej končatiny v bandáži s cieľom zvýšiť 

odtok lymfy a zväčšiť pohyblivosť končatiny, 

 Prístrojovú, intermitentnú kompresiu – lymfo-

drenáž sa robí špeciálnymi programovateľnými 

prístrojmi, využíva sa princíp tlakovej vlny, 

lymfa je mobilizovaná fyziologickým spôsobom 

[5]. 
 

Manuálna lymfodrenáž 
 Základom manuálnej lymfodrenáže je možnosť 

ovplyvnenia prietoku lymfy a smeru jej prúdenia 

formou vytierania kože, čo umožňuje povrchová 

koncentrácia lymfy. Dôležitým prvkom je aj masáž 

lymfatických uzlín, ktoré sú uložené v lymfatických 

cestách. Manuálna lymfodrenáž používa osobitné 

hmaty, postupuje sa z centra stále ďalej na perifériu. 

V praxi to znamená najskôr vyprázdnenie regio-

nálnych lymfatických uzlín. Počas manuálnej 

lymfodrenáže sa k vyprázdneniu lymfatických uzlín 

opakovane vraciame, až potom sa ošetrujú peri-

férnejšie časti. Hmaty sú veľkoplošné, krúživé, za-

chovávajú smer prúdenia lymfy. Sila a intenzita 

hmatu je závislá od konzistencie opuchu. Využíva 

malú tlakovú silu. Nemala by byť väčšia ako 30 torr. 

Je to jemná technika, ktorá nesmie bolieť. Preto je 

pri použití väčšej sily môže dôjsť k zhoršeniu stavu. 

Manuálna lymfodrenáž trvá 45 – 60 minút. Po ma-

nuálnej lymfodrenáži nasleduje kompresívna ban-

dáž. V ambulantnom ošetrovaní podávame proce-

dúru v trvaní 3 – 8 týždňoch, pričom dĺžka trvania 

je určená podľa závažnosti lymfedému. Trvanie 
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samotnej procedúry je 45 – 60 minút, 2-krát v týž-

dni.  

Medzi kontraindikácie lymfedému patria napr. 

tromboflebitída, flebotrombóza, kardiálna dekom-

penzácia, tumory, metastázy postihnutej končatiny, 

pozitívne onkomarkery, ekzémy, mokvajúce rany, 

akútna bronchitída, febrilné stavy a hypertyreóza. 

Lokálne kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže 

sú nasledové: gravidita, menštruácia, zápalový 

proces v malej panve, spastická obstipácia, kolitis 

ulceróza, nejasné bolesti brucha [3,4].  
  

KAZUISTIKY  
Pacient č. 1 s dagnózou: Lymphoedema extr. 

sup. l. sin. sec. St. p. parc. mastektomii p. ca. RA: 

bez pozoruhodností. PA: pracovala v závode ako 

robotníčka. GA: dva pôrody. OA: v sledovaní pre 

vysoký tlak krvi, st. p. fr. trimalleolaris l. sin. 

1/2005. TO: pacientka po parciálnej mastektómii 

pre Ca a exanterácia lymfatických uzlín v axile 

9/2009, po rádioterapii, ktorú ukončila 12/2009.  

Od roku 2009 postupné opúchanie ľavej hornej 

končatiny, kedy jej bol predpísaný ramenný návlek. 

Od tejto operácie končatina striedavo opúchala 

a odpúchala, pacientka používala len ramenný 

návlek. Tč. progresia lymfedému ľavej hornej kon-

čatiny. ReA: pacientka vyšetrená rehabilitačnou 

lekárkou. Po overení výsledkov o stabilizácii 

základného ochorenia zahájila ambulantnú liečbu. 

Zahájenie RHB 21.1.2012. 

Vyšetrenie pri prijatí formou aspeksie je na ede-

matóznej končatine je nasledovný: bledá koža na 

ramene, predlaktie začervenané, zreteľné poško-

denie po ožarovaní, výrazné tvorenie jaziev, šetriace 

držanie končatiny, statické zmeny na chrbtici, 

zreteľné svalové hipotrofie. Edémová masa je  

v oblasti nadlaktia, predlaktiaa trupu. Bochníkovitá 

ruka, výrazné hlboké prirodzené kožné riasy. Pri 

palpacií je hmatateľné tkanivové zatvrdnutie na 

edematóznej končatine. Končatina je na tlak 

bolestivá. Stemmerovo znamenie pozitívne. Jazva 

je bolestivá a podráždená. Iné nálezy sú svalová sila 

na edematóznej strane znížená, parestézie, bolestivé 

napätie kože. 

Terapia: Pacientke bolo naordinované bandážo-

vanie individuálne vyrobeným molitanovým rukáv-

nikom (keďže pôvodne predpísaný ramenný návlek 

je už nevyhovujúci), antiedémová gymnastika 

v bandáži, manuálna lymfodrenáž a prístrojová 

kompresia. Pri manuálnej lymfodrenáži sme použil 

tieto zostavy: krk z ventrálnej strany, hrudník 

zdravá strana, hrudník postihnutá strana, horná 

končatina postihnutá strana, brucho postihnutá 

strana. chrbát (zdravá. potom postihnutá strana), 

postihnuté rameno z dorzálnej strany. Cvičenie 

v bandáži, manuálnu drenáž, prístrojovú kompresiu 

a bandážovanie sme vykonávali po dobu troch 

týždňov. 
 

 
Graf 1 Výsledky merania obvodov u pacienta č. 1 prvá 

etapa terapie 
 

Záver: stav po manuálnej lymfodrenáži bol zlep-

šený. Redukcia edému v axile o 3,5 cm, 10 cm nad 

LK o 3,5 cm, 10 cm pod LK o 2 cm, v zápästí  

o 4 cm a vzdialenosť I-V MC o 2,5 cm. Zároveň 

s redukciou edému sa zlepšila celková pohyblivosť 

hornej končatiny, ustúpil pocit tlaku a napätia 

v oblasti ramena, hrudníka a lopatky. Ustúpila bo-

lesť i občasné parestézie. Končatina je na pohmat 

mäkšia.  

 

Tabuľka 1 Výsledky merania obvodov HK u pacienta č. 1 prvá etapa terapie 
 

Dátum  21.1.2012 28.1.2012 11.2.2012 18.2.2012 

Axila 42 37,5 41,0 37,5 40,0 37,5 38,5 37,5 

10 cm nad LK 39 35,0 38,5 35,0 37,0 35,0 35,5 35,0 

10 cm pod LK 31 27,5 30,0 27,5 29,5 27,5 29,0 27,5 

Zápästie 23 18,0 21,5 18,0 20,0 18,0 19,0 18,0 

Vzdialenosť I-V MC 29 26,0 28,5 26,0 27,5 26,0 26,5 26,0 

Meraná končatina LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

Meranie od prijatia vstupné vyš. 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 
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Tabuľka 2 Výsledky merania obvodov HK u pacienta č. 1 druhá etapa terapie 
 

Dátum 2.4.2013 9.4.2013 16.4.2013 

Axila 39,5 37,5 39,0 37,5 38,5 37,5 

10 cm nad LK 37,0 35,0 36,0 35,0 35,5 35,0 

10 cm pod LK 30,0 27,5 29,0 27,5 28,5 27,5 

Zápästie 21,5 18,0 19,5 18,0 18,5 18,0 

Vzdialenosť I-V MC 29,0 26,0 27,5 26,0 26,5 26,0 

Meraná končatina LHK PHK LHK PHK LHK PHK 

Meranie od prijatia vstupné vyš. 1. týždeň 2. týždeň 
 

Pacientka i napriek náročnosti tejto každodennej 

terapie vyjadrila poľutovanie, že kvôli nedosta-

točnej informovanosti o tejto problematike,došlo 

k zanedbaniu a progresii ochorenia. Bola poučená 

o udržiavacom režime a životospráve, ktorú treba 

dodržiavať. Opätovne jej bol predpísaný ramenný 

návlek. Doporučená kontrola o pol roka, alebo 

podľa potreby.  

2.4.2012 kontrola na rehabilitácii. Základné 

ochorenie stabilizované, bez progresie lymfedému 

ľavej hornej končatiny. Doporučené pokračovať 

v cvičení, nosení kompresívneho rukávnika a dodr-

žiavaní životosprávy. 2.4.2013 odoslaná onko-

lógom pre progresiu lymfedému, hlavne v oblasti 

predlaktia a akrálne. Prestala nosiť rukávnik pre 

zarezávanie do dorza ruky. Končatina mäkká, bez 

rezistencie. Ordinovaná jej bola bandáž s vyhoto-

vením „rukavičky“, cvičenie, manuálnu lymfo-

drenáž a prístrojová kompresia po dobu dvoch 

týždňov. 
 

 
Graf 2 Výsledky merania obvodov u pacienta č. 1 druhá 

etapa terapie 
 

Záver: redukcia lymfedému v axile o 2 cm, 10 cm 

nad LK o 2 cm, 10 cm pod LK o 2,5 cm, v zápästí 

o 3,5 cm a vzdialenosť I-V MC o 2 cm. Pacientke 

doporučujeme pokračovať v doterajšom udržiava-

com režime. Pri náznaku výraznejšieho pripúchania 

akrálnej časti končatiny a prstov, zaučený rodinný 

príslušník ako urobiť ¨rukavičku¨. V prípade potre-

by návšteva lekára. 

Pacient č. 2 s dagnózou: Lymphoedema extr. 

sup. l. dx. sec. St. p. parc. mast. p. ca mamae. RA: 

otec liečený pre CHOPCH, matka hypertonička, 

prekonala NCPM. PA: pracuje ako úradníčka. GA: 

liečená pre ovariálnu cystu. OA: prekonala bežné 

detské ochorenia, v minulosti preliečená pre epi-

condylitídu, st.p. contusio et distorzio col. vert. par 

cervicalis et thoracalis 2003. TO: v marci 2012 

operovaná pre ca mamae l. dx., dispenzarizovaná na 

onklogickom oddelení. Po operácií postupné 

opuchanie pravej hornej končatiny, kompresívny 

návlek jej bol doporučený. Onkologická kontrola – 

stav stabilizovaný, onko markery negatívne. 

V poslednom období progresia opuchu s bolesťami 

a parestéziami. ReA: vyšetrená rehabilitačnou 

lekárkou s diagnózou sekundárneho lymfedému 

prevej hornej končatiny po operácii prsníka. Zahá-

jila ambulantnú liečbu. Zahájená RHB 14.11.2012. 

Vyšetrenie pri prijatí formou aspeksie je na ede-

matóznej končatine nasledovný: modravo lividná 

farba kože, šetriace držanie končatiny, zreteľná 

svalová atrofia. Edémová masa sa nachádza najme 

na končatine v oblasti nadlaktia a predlaktia. Je tiež 

vidieť aj sekundárne postihnutie trupu. Pri palpač-

nom vyšetrení na edematóznej končatinesme sme 

zistili mäkku konzistenciu tkaniva. Koža je na dotyk 

suchá a bolestivá. Stemmerovo znamenie je nega-

tívne. 

Jazva je hypertrofická. Svalová sila na edémovej 

končatine je znížená. Bolestivé napnutie v oblasti 

ramena. 

Terapia: Pacientke bol naordinovaný ramenný 

návlek bez rukavice. Antiedémová gymnastika, 

manuálna lymfodrenáž a prístrojová kompresia  

po dobu troch týždňov. Poradie použitých zostáv: 

krk z ventrálnej strany, hrudník zdravá strana, 

hrudník postihnutá strana, horná končatina postih-

nutá strana, brucho postihnutá strana, chrbát (zdra-

vá, potom postihnutá strana), postihnuté rameno 

z dorzálnej strany. 
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Tabuľka 3 Výsledky merania obvodov HK u pacienta č. 2 prvá etapa terapie 
 

Dátum 14.11.2012 21.11.2012 28.11.2012 5.12.2012 

Axila 34,5 30 34,0 30 32,5 30 31,0 30 

10 cm nad LK 28,0 24 26,5 24 26,5 24 25,0 24 

10 cm pod LK 23,5 20 23,0 20 22,5 20 21,0 20 

Zápästie 16,5 15 16,0 15 16,0 15 15,0 15 

Vzdialenosť I-V MC 23,5 23 23,0 23 23,0 23 23,0 23 

Meraná končatina PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

Meranie od prijatia vstupné vyš. 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 

 

Terapia je časovo veľmi náročná. Tento čas bol 

využitý na oboznámenie pacientky s problematikou 

lymfedému, ako a prečo vzniká, aj o princípoch 

liečby, dôležitosti prevencie a celoživotného 

dodržiavania životosprávy. 

Záver: stav po terapii zlepšený, došlo k redukcii 

edému v axile o 4,5 cm, 10 cm nad LK o 4 cm, 10 

cm pod LK o 3,5 cm, v zápästí o 1,5 cm a medzi  

I-V MC o 0,5 cm. Pacientka sa cíti subjektívne 

lepšie. Doporučujeme nosenie kompresívneho ná-

vleku, cvičenie 2x denne a dodržiavanie životo-

správy. Kontrola o pol roka, alebo podľa potreby. 

4.5.20013 kontrola na rehabilitačnom oddelení 

s nálezom miernej progresie lymfedému pravej 

hornej končatiny. Onkologickú kontrolu absolvo-

vala, výsledky negatívne. Zahájila ambulantnú 

liečbu s trvaním dvoch týždňov. 

Terapia: antiedémová gymnastika, manuálna lym-

fodrenáž, prístrojová kompresia. 

Záver: redukcia lymfedému v axile o 30 cm, 10 cm 

nad LK o 2,5 cm, 10 cm pod LK o 2,5 cm, v zápästí 

o 1 cm a medzi I-V MC o 1,5 cm. Doporučená 

kontrola o pol roka, alebo podľa potreby. 

9.11.2013 kontrola na rehabilitačnom oddelení. 

Stav mierne zhoršený. Základné ochorenie stabili-

zované. Pacientka zahájila ambulantnú liečbu.  

Terapia: antiedémová gymnastika, manuálna 

lymfodrenáž, prístrojová kompresia. 

 

  
Graf 3 Výsledky merania obvodov u pacienta č. 2 prvá 

etapa terapie 

 

 

 
Graf 4 Výsledky merania obvodov u pacienta č. 2 

druhá etapa terapie 

 

 

Tabuľka 4 Výsledky merania obvodov HK u pacienta č. 2 druhá etapa terapie 
 

Dátum 4.5.2013 11.5.2013 18.5.2013 

Axila 33,0 30 32,0 30 31,5 30 

10 cm nad LK 26,5 24 26,0 24 25,0 24 

10 cm pod LK 22,5 20 22,0 20 21,5 20 

Zápästie 16,0 15 16,0 15 15,5 15 

Vzdialenosť I-V MC 24,5 23 24,0 23 23,0 23 

Meraná končatina PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

Meranie od prijatia vstupné vyš. 1. týždeň 2. týždeň 
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Tabuľka 5 Výsledky merania obvodov HK pacienta č. 2 tretia etapa terapie 
 

Dátum 9.11.2013 16.11.2013 23.11.2013 

Axila 34,0 30 33,0 30 32,5 30 

10 cm nad LK 27,0 24 27,0 24 26,0 24 

10 cm pod LK 23,0 20 22,5 20 21,5 20 

Zápästie 16,0 15 16,0 15 16,0 15 

Vzdialenosť I-V MC 24,0 23 24,0 23 24,0 23 

Meraná končatina PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

Meranie od prijatia vstupné vyš. 1. týždeň 2. týždeň 

 
Graf 5 Výsledky merania obvodov pacienta č. 2 tretia 

etapa terapie 
 

Záver: redukcia lymfedému v axile o 4 cm, 10 cm 

nad LK o 3 cm, 10 cm pod LK o 3 cm, v zápästí 

a medzi I-V MC o 1cm. Pacientka po ukončení tejto 

liečby neabsolvovala u nás ďalšiu kontrolu. 
 

ZÁVER 

Z výsledkov našej práce vyplýva efektivita 

a účinnosť lymfodrenážnych techník pri odtoku 

lymfy a zvyšovaní pohyblivosti končatín u pacien-

tiek s lymfedémom po mastektomii. Odporúčame 

však uvedené techniky vykonávať systematicky  

a pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta. 
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ABSTRACT 

Introduction. The Activities of Living model is based upon the 

activities of daily living that evolved from the work of Virginia 

Henderson ((Snowden, 2010). The model is named after the 

authors – Nancy Roper, Winifred W. Logan and Alison J. 

Tierney. RLT model emphasizes the importance of the patient´s 

ability to perform activities of daily living (Roper, 2000).  

Core. The model incorporates a set of twelve activities of living, 

which represent those activities engaged in by individuals 

whether sick or well. The ADL are as follows: maintaining a 

safe environment, communicating, breathing, eating and drin-

king, eliminating, washing and dressing, controlling body tem-

perature, working and playing, expressing sexuality, sleeping, 

dying (Roper, 2000). The model assesses the individual's 

relative independence and potential for independence in ADLs, 

olso age/development, and the five key factors: biological, 

psychological, sociocultural, environmental, and political-

economic (Cutcliffe, 2010).  

Conclussion. The authors do not specifically define the meta-

paradigm concepts of nursing - human, health, nursing, and 

environment (Holland, 2008). These concepts are described 

throughout the model in context. The model is used today in the 

United Kingdom, Australia, and Europe, and the authors 

continue to review and revise the model to reflect current 

nursing practices.  

 

Key words: Nursing model. Activities of living. Roper Logan 

Tierny model 

 

 

INTRODUCTION 

A nursing model is a construct that describes the 

process of nursing care made by practitioners and 

educationalists. It is used to provide a structure to 

caregiving. The model Activities of Daily Living 

was developed as a structure for nursing students 

and educators. The model is named after the authors 

– Nancy Roper, Winifred W. Logan and Alison J. 

Tierney (RLT model). The Roper-Logan-Tierney 

model describes how nursing care may be assessed, 

planned, implemented and evaluated, it utilises the 

Activities of Daily Living (Mooney, 2006). 

Nancy Roper, 1918 – 2004 became a state 

registered nurse in 1943, she worked as a nurse 

educator. She earned a sister tutors diploma in 1950 

from London University. In 1976 she wrote her 

future theory work with her thesis entitled Clinical 

Experience on Nurse Education, which later deve-

loped into the model of Activities of Daily Living. 

Roper passed away in Edinburgh on October 5, 

2004 (McEwan & Wills, 2010). 

Winifred Logan had a wide experience as 

a nursing educator. She began her nursing education 

in Edinburgh, she earned a master´s degree from 

Colombia University, New York, in 1966. After that 

she became a teacher in the Department of Nursing 

Studies at the University of Edinburgh. She was an 

executive director of the International Counsel of 

Nurses, as well as a consultant for WHO in 

Malaysia, Iraq, and Europe (McEwan & Wills, 

2010).  

Alison Tierney is one of the first nurses to earn a 

PhD in Great Britain. Tierney has been the Director 

of Nursing Research at the University of Edinburgh, 

she has also served as Head of the Department of 

Clinical Nursing at the University of Adelaide in 

South Australia (McEwan & Wills, 2010).  
 

CORE 

The Activities of Daily Living model or Roper-

Logan-Tierny model are based upon the activities of 

daily living that evolved from the work of Virginia 

Henderson (Snowden, 2010). RLT model empha-

sizes the importance of the patient´s ability to per-

form activities of daily living. The model incur-

porates a set of twelve activities of daily living, 

which represent those activities engaged in by 

individuals whether sick or well. All these these 

elements are referred to as a model of living (Roper, 

2000).  

The Activities of Daily Living (ADL) are the 

following ones: 

1. Maintaining a safe environment 

2. Communicating 

3. Breathing 

4. Eating and drinking 

5. Eliminating 

6. Washing and dressing 

7. Controlling body temperature 

8. Mobilizing 

9. Working and playing 

10. Expressing sexuality 

11. Sleeping 

12. Dying (Roper, 2000). 
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According to Roper, people are able to perform 

daily activities of living independently but when a 

disease occurs, the nurse can use these activities of 

living to be able to assess the patient and identify 

interventions that can support independence in areas 

that may prove difficult or impossible for indivi-

duals on their own. The list includes death and 

sexuality as activities of daily living, but these are 

often disregarded depending on the setting and 

situation for the individual patient (Roper, 2000). 

The model assesses the individual's relative 

independence and potential for independence in 

ADL, also age/development, and the five key fac-

tors on a continuum ranging from complete depen-

dence to complete independence in order to deter-

mine what interventions will lead to increased inde-

pendence (Cutcliffe, 2010). 

These activities, including the activities that each 

patient routinely does, as well as the changes that 

occur from any health condition, are assessed upon 

admission, and are reviewed as the patient progress-

ses and as the care plan evolves.  

According to the model, there are five factors 

that influence the activities of living. An indivi-

dual´s knowledge, attitude, and behaviour are 

influenced by bio-psycho-sociocultural, environ-

menttal and politicoal-economic factors. The 

incorporation of these factors into the theory makes 

it a holistic model. If a biological, psychological, 

sociocultural, environmental, and political-eco-

nomic factors aren't considered, the assessment is 

incomplete. The factors are used to determine the 

patient's relative independence in regards to the 

activities of daily living. 

The biological factor addresses the impact of the 

overall health, of current injury and illness, and the 

scope of the patient's anatomy and physiology. The 

psychological factor addresses the impact of emo-

tion, beliefs, cognition and the ability to understand. 

The sociocultural factor is the impact of society and 

culture as experienced by the individual patient. 

Sociocultural factors encompass social class, expec-

ted cultural norms, and the difference and simila-

rities between culture and religion. 

The environmental factor is the impact of the 

environment on the activities of daily living, and 

also the impact of the activities of daily living on the 

environment. Environment within the five influen-

ces includes atmospheric components, clothing, 

household environment, vegetation, and buildings. 

The political-economic factor addresses issues such 

as funding, government policies and programs, war, 

conflict, availability to benefits, political reforms, 

interest rates, and availability of public and private 

funding (Roper, 2000). 

The authors do not specifically define the 

metaparadigm concepts of nursing – person, health, 

nursing, and environment. These concepts are des-

crybed throughout the model in context. 

Person/man is viewed as integrated individual with 

physiological, psychological, socio-cultural, politi-

co-economical and spiritual components. Person 

has ability to perform the activities of daily living 

which are essential to enhancement of the quality of 

life, such as breathing and others. Health refers to 

how an individual carries out the ADL. Health 

achieves and maintains the optimal level of 

independence in every ADL within the person, and 

the environment is contained within five factors that 

influence ADL (Holland, 2008). 

Nursing is an interpersonal process by which a 

professional nurse practitioner assesses the patient´s 

level of independence related to the activity of daily 

living which then helps the nurse and the health care 

team to develop a nursing care plan base on client´s 

abilities and level of independence. A nurse has 

the responsibility to help a client do their ADL 

dependently in to complete independence. Environ-

ment interacts with ADL, lifespan, dependen-

ce/independence continuum contributing to indivi-

duality in living and nursing. Environment is the 

outside contingencies in which the person interacts 

(McEwan & Wills, 2010).  
 

CONCLUSIONS 

This model has been used as a valuable 

framework for care delivery in many clinical care 

contexts, used also for teaching and learning in 

order to promote a holistic approach (Holland, 

2008). The framework incorporates a number of 

elements which make it applicable to adult and older 

patients/clients requiring care in acute, community 

settings, in hospice care (Linsley, 2011, Holland, 

2008, Kara, 2005, Mooney, 2006).  

The model is used today in the United Kingdom, 

Australia, and Europe, and the authors continue to 

review and revise the model to reflect current 

nursing practices.  
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ABSTRAKT 

Východiska: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

patří v dnešní době mezi chronické plicní onemocnění 

vyskytující se stále častěji v dospělé populaci. Jedná se o one-

mocnění dýchacích cest, projevující se chronickou obstrukcí 

bronchů a emfyzémem plic. Na vznik CHOPN má vliv až 80% 

aktivního kouření. V roce 2030 se předpokládá CHOPN jako 

třetí nejčastější příčinou úmrtí. CHOPN představuje velkou 

celosvětovou zátěž pro zdravotní systém. CHOPN se stane 

v roce 2020 třetí nejčastější příčinou úmrtí. Kvalita života nám 

jako ukazatel zjišťuje oblast tělesné pohody a příznaků, oblast 

psychické a sociální pohody, oblast duchovní pohody.  

Cíle: Hlavním cílem je zjistit vliv onemocnění CHOPN na 

kvalitu života z pohledu pacienta. Další cíle byli zaměřené na 

zmapování dat o aspektech kvality života, které ovlivňují života 

pacienta s CHOPN a následně vliv dušnosti na kvalitu života. 

Výzkumný vzorek: Výzkum byl realizován v Nemocnici Znoj-

mo, p. o. v ambulantní a lůžkové sféře plicního oddělení. Hlav-

ní vzorku tvořilo 110 respondentů s onemocněním CHOPN.  

Metody: Metodu výzkumu jsme zvolili kvantitativní sběr dat 

pomocí anonymní dotazníkové metody vlastní konstrukce.  

Výsledky: Pacienti s CHOPN vnímají zhoršenou kvalitu života 

než před onemocněním. Dle našich zjištění dýchací obtíže mají 

negativní dopad na plynulost mluvení, fyzickou aktivitu, běžné 

denní činnosti, chůze do schodů a kopce. Dušnost byla ozna-

čena respondenty, jako největší problém ovlivňující kvalitu 

života. Únavu respondenti pociťují při tělesné aktivitě, úklidu 

domácnosti, dechové rehabilitaci. Aby bylo dosáhnuto kvality 

života na co nejvyšší míru, je zapotřebí pravidelné provádění 

léčebných opatřeních ve všech oblastech. Dle zjištěných dat, až 

polovina respondentů s CHOPN, z důvodu diagnostiky one-

mocnění, přestala kouřit. Větší část respondentů označila svůj 

zdravotní stav za docela dobrý.  

Závěr: Dle zjištěných údajů je zapotřebí se více a hlouběji 

zaměřovat na kvalitu života pacientů s chronickým onemoc-

něním. Klást důraz na primární prevenci, dodržování navrhnu-

tých doporučení nejen pro pacienty, ale i pro ošetřující personál 

či širokou veřejnost.  

 

Klíčová slova: Kvalita života. Chronická obstrukční plicní 

nemoc. Pacient.  

 

ABSTRACT 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

ranks among the chronic pulmonary diseases occurring more 

and more often in the adult population nowadays. It is about  

a respiratory tract disease manifested as a chronic bronchial 

obstruction and pulmonary emphysema. Up to 80% of active 

smoking has an impact on the rise of COPD. It is assumed that 

COPD will be the third most often cause of death in 2030. 

COPD represents a huge global burden for the health system. In 

2020 COPD is to be the third most often cause of death. The 

quality of life as an indicator finds out a field of a physical well-

being and symptoms, a field of a psychic and social well-being, 

a field of a spiritual well-being.  

Objectives: The main objective is to find out the impact of 

COPD on the quality of life from the patient’s perspective. 

Secondary objectives were focused on mapping the data about 

the aspects of the quality of life that have an impact on a life of 

a patient with COPD, subsequently the impact of the breath-

lessness on the quality of life. 

Research sample: The research was conducted in the Hospital 

Znojmo, in an outpatient and inpatient sector of pulmonary 

department. The main research sample consists of 110 respon-

dents with COPD disease.  

Methods: We selected the research method with quantitative 

data collection by the help of anonymous questionnaires of our 

own design.  

Results: The patients with COPD perceive the impaired quality 

of life than before the disease. According to our findings the 

breathing difficulties have negative impact on the flow of 

speech, physical activity, common daily activities, walking up 

stairs and uphill. Respondents specified the dyspnoea as the 

biggest problem affecting the quality of life. Respondents 

experience the tiredness during a physical activity, cleaning the 

household, respiratory rehabilitation. It is needed to do regular 

curative measures in all fields to achieve the best possible 

quality of life. According to the collected data, up to half of the 

respondents with COPD quit smoking on account of the disease 

diagnostics. Most of the respondents described their health 

condition as quite good.  

Conclusion: According to the collected data there is needed 

deeper focus on the quality of life of patients with chronic 

diseases. To put emphasis on primary prevention, compliance 

with recommendations designed not only for patients but also 

for caregivers and the general public.  

 

Key words: Quality of life. Chronic obstructive pulmonary 

disease. Patient. 

 

 

ÚVOD 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

představuje nejen závažný a frekventovaný zdra-

votnický, společenský, ale i ekonomický problém 

celé civilizace. Ročně na toto onemocnění umře asi 
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tři miliony lidí. Je zapotřebí se zaměřit na prevenci 

onemocnění, kdy nejčastějším spouštěčem CHOPN 

je kouření. Edukace o správném životním stylu,  

o negativech kouření, o účinné inhalační terapii, ale 

i o podpoře psychiky má však svou velkou úlohu 

v rámci celého léčebného režimu pacienta. Má 

významný pozitivní vliv na kvalitu života, na zabrá-

nění progrese choroby. I když dnešní medicína 

založená na výzkumu přináší řadu novinek v terapii, 

které velmi efektivně prodlužují a zlepšují život 

pacienta, je zapotřebí se uvědomit, že tato nemoc je 

onemocnění, jejíž průběh ve velké míře ovlivňuje 

compliance pacienta a jeho přístup. Je zapotřebí si 

uvědomit, že pacienti s chronickým onemocněním 

celý život se svou chorobou zápasí a je zapotřebí 

jejich kvalitu života udržet na co největší možné 

míře. Správný terapeutický a ošetřovatelský přístup 

dokáží onemocnění zpomalit, zlepšit zdravotní stav, 

zminimalizovat příznaky nemoci a počet exacerbací 

a následných hospitalizací. Cílem naší práce je 

zjistit vliv onemocnění CHOPN na kvalitu života.  
 

Definice CHOPN 

Jedná se o onemocnění dýchacích cest, proje-

vující se chronickou obstrukcí bronchů a emfyzé-

mem plic (Přichystalová, 2014, s. 11). CHOPN je 

chronické zánětlivé onemocnění s dominancí plic-

ních projevů, progredující a ne zcela reverzibilitou 

obstrukčních plicních parametrů. Onemocnění se 

vyznačuje zúžením průsvitu průdušek, a tím k limi-

taci průtoku vzduchu během výdechu. Jedná se o 

zánětlivou reakci predisponovaného organismu na 

inhalační expozici škodlivých částic (Koblížek a 

kol., 2013, s. 169 – 174). Mezi primární prevenci 

CHOPN řadíme na první místo nekouřit. Toto 

onemocnění výrazně ovlivňuje kvalitu života. 

Nejčastějším příznakem této nemoci je dušnost  

a kašel, které ovlivňují nejen fyzickou aktivitu, ale  

i výživový stav, který může mít negativní dopad na 

pacienta a skončit až malnutricí, hlavně u pacienta 

s častými exacerbacemi. Vývoj nemoci ovlivňuje 

vykonávání denních činností, jejíž zvládání je sní-

ženo progredující dušností. Dušnost se stává fakto-

rem, který zcela omezuje život pacienta. Každý 

jedinec subjektivně vnímá tento příznak individuál-

ně. Problém dušnosti se zhoršuje v závislosti na 

psychickém stavu pacienta, na počasí, vlhkosti 

(Kašparová, 2014, s. 35).  
 

 

 
 

Úloha sestry 

Sestra má důležitou úlohu v primární prevenci 

CHOPN, kdy předá informace o rizikových fakto-

rech (kouření), motivuje k dodržování zdravého 

životního stylu (Šafránková, 2010, s. 20 – 21). 

Úlohou sestry v ambulanci je provádět edukaci 

nemocných, ale i zdravotníků již o prevenci one-

mocnění. Při diagnostice nemoci sestra provádí 

sekundární a terciární prevenci. Společně ve vzá-

jemné komunikaci pacient - lékař – sestra se zdůraz-

ňují moderní možnosti vakcinoterapie, farmakolo-

gických a nefarmakologických přístupů. Pacienti 

s CHOPN jsou hospitalizováni tehdy, jestliže nelze 

zvládnout tento stav ambulantně. 80% exacerbací se 

zvládá ambulantní cestou. Sestra pomocí vhodně 

zvolených ošetřovatelských intervencí se spolu-

podílí na zlepšení kvality života pacienta při hospi-

talizaci. Po celou dobu pracuje se zdravotnickou 

dokumentací. Péče je zajištěna aktivní činností 

sestry pracující metodou ošetřovatelského procesu, 

specializovaná péče sestrou specialistkou (Chalu-

pová, 2015, s. 20 - 23).  
 

Kvalita života 

Dle definice WHO z roku 1995 ,,Kvalita života 

vyjadřuje to, jak lidé vnímají své místo v životě, 

v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve 

kterých žijí, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, 

standardům a zájmům‘‘(Gurková, 2011, s. 51). 

Nejdůležitější faktor ovlivňující kvalitu života 

pacienta s CHOPN, je dušnost, která omezí pacienta 

v denních činnostech, koníčcích, ve vykonávání 

povolání. Kašparová publikuje studie uvádějící 

důkazy, že 75% pacientů má problémy s běžnými 

denními činnostmi. Snížená kvalita života je ovliv-

něna častými exacerbacemi. Kvalita života může 

být ovlivněna z důvodu přidružených komorbidit 

(Kašparová, 2014, s. 36). Mezi faktory týkající se 

kvality života pacienta s CHOPN zahrnujeme nejen 

spokojenost s inhalačním preparátem, jednoduchost 

manipulační techniky, ale i počet dávek denně, 

vedlejší účinky. CHOPN ovlivňuje společenské 

aspekty života, kognitivní schopnosti, svědomitost 

(Chrystyn et al., 2014, p. 358 – 365). Jsou známé 

informace o pozitivním účinku plicní rehabilitace na 

zvládání dušnosti, na plicní kapacitu a kvalitu živo-

ta. Odvykání kouření má velký vliv na zlepšení 

zdravotního stavu (Monteaqudo et al., 2013, p. 1589 

– 1597). Nemoc může ovlivnit rodinu i partnerství. 

Rodinní příslušníci mohou zaujmout dva postoje, 

jednak můžou být jednotou, oporou, bezpečím  
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a jistotou pro pacienta, upevnění vztahu, ale může 

nastat situace, kdy rodina tento chronický stav 

nezvládá, a nastávají konflikty (Vatehová, Vateha, 

2013, s. 32). Na hodnocení kvality života, kdy se 

porovnává (HRQoL) mezi zdravou a nemocnou 

populací, používáme generické nástroje měření. 

Kendrová a kol. v publikaci uvádí specifické nástro-

je měření kvality života s respiračním onemoc-

něním využívané v klinické praxi. Mezi nejpouží-

vanější dotazník pro posouzení pacienta s CHOPN 

řadíme CAT (Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease Assessment Test). Kvalitu života u pacienta 

s CHOPN posuzujeme také dle dotazníku SQRQ 

(Saint Georgeś Respiratory Questionare), ten se 

skládá ze dvou částí. Jedná se o dotazník Sv. Jiřího 

na měření kvality života pacientů s CHOPN. První 

část dotazníku se zabývá minulým obdobím, druhá 

část současností, aktivitami pacienta a dopady 

onemocnění na stav pacienta (Kendrová a kol., 

2014, s. 238 - 244). Výzkum v oblasti kvality života 

klade důraz na subjektivní hodnocení celkového 

zdravotního stavu pacienta, hodnocení efektivity 

terapie klientem a do jaké míry a jak onemocnění 

ovlivňuje kvalitu života (Slámová, 2009, s. 190 – 

195). Každý jedinec chápe kvalitu života indivi-

duálně. Vše je ovlivněné smyslem vlastního života, 

nadějí, schopností vyrovnat se z realitou (Vatehová, 

Vateha, 2013, s. 9 – 10).  
 

CÍL 

Hlavním cílem bylo zhodnotit, které aspekty 

kvality života ovlivňuje onemocnění CHOPN. Ved-

lejším cílem bylo zhodnotit, vliv dušnosti na kvalitu 

života pacienta s CHOPN.  
 

SOUBOR METODIKA 

Soubor tvořilo 110 pacientů s CHOPN, na 

plicním oddělení Nemocnice Znojmo, ambulantní 

i lůžkové části. Na získání nových informací, dat 

a poznatků jsme zvolili kvantitativní výzkum, 

metodou anonymního, dobrovolného, nestandardi-

zovaného dotazníku, vlastní konstrukce. Dotazník 

obsahoval 26 otázek. Z celkového počtu 120 distri-

buovaných dotazníků byla návratnost 110 dotaz-

níků, což je 91,67%. Ze skupiny statistických 

ukazatelů jsme využili absolutní a relativní počet-

nost, aritmetický průměr, medián a modus.  
 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Výzkumná práce nás informuje o zhodnocení 

kvality života pacientů s CHOPN pohledem pacien-

ta. Abychom mohli získat odpověď na stanovený 

hlavní cíl, které aspekty kvality života ovlivňuje 

onemocnění CHOPN, bylo potřeba získat nejdříve 

údaje, jak pacienti hodnotí svou kvalitu života před 

onemocněním a po onemocnění. Na tuto otázku 

mohli dotazovaní označit číslo od 1 nejhorší – 10 

nejlepší. U kvality života před onemocněním jsme 

získali průměrnou hodnotou (8,72), číselnou škálu 

9, na kvalitu života s onemocněním průměrnou hod-

notou (4,77), číselnou škálu 5. Získané podrobné 

údaje máme zobrazeny v grafu 1. Toto onemocnění 

výrazně ovlivňuje kvalitu života. Maňhalová a 

Tóthová tento údaj potvrzují jejich studií, kdy 

z celkového počtu 503 respondentů, odpovědělo 

237 dotazovaných, že s jejich kvalitou jsou ani 

nespokojeni, ani spokojeni (Maňhalová, Tóthová, 

2015, s. 35).  
 

 
 

Graf 1 Kvalita života respondenta – srovnání průměrné 

hodnoty 
 

Kvalita života ve spojení se zdravotním stavem 

je nejčastěji zkoumána z farmakoekonomických dů-

vodů, ke zjištění efektivity léčby a ke sledování a 

doložení terapeutického dopadu na zdravotní stav 

pacienta (Gurková, 2011, s. 41). Na dodržování 

léčebného opatření jsme zanalyzovali následující 

data uvedené v grafu 2. Na otázku denní dávky léků 

jsme získali velmi pozitivní údaj - 106 (96,36%) ano 

pravidelně. Na oblast provádění dechové rehabi-

litace jsme získali překvapivý údaj, kdy 31 

(28,18%) respondentů odpovědělo, vůbec nepro-

vádí dechovou rehabilitaci, 48 (43,64%) občas, 

fyzickou aktivitu občas provádí 52 (47,27%) dota-

zovaných respondentů, pravidelně 44 (40,00%) 

respondentů se vhodně stravuje, 45 (40,91%) dota-

zovaných pravidelně provádí prevenci zhoršení 

nemoci, 73 (66,36%) pravidelně má kontakt s oko-

lím, 89 (80,91%) pravidelně odpočívá. Tyto získané 

údaje jsou velmi uspokojivé. Jak uvádí Coventry 

chronická nemoc vyžaduje dodržování léčebných, 

režimových, ale i dietních opatřeních (Coventry, 

2011).  
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Graf 2 Míra provádění léčebných opatření 
 

Kvalita života je přímo spjata s hodnocením 

aktuálního zdravotního stavu pacienta. Tyto získané 

údaje máme uvedeny v grafu 3. Dle našeho 

výzkumného šetření jsme zjistili údaj, že 52 

(47,27%) respondentů se cítí docela dobře. Podobné 

údaje získala i Boudová ve svém průzkumu, kdy 

44% dotazovaných se cítí docela dobře (Boudová, 

2010, s. 59). Více než polovina pacientů uvádí, že 

jejich zdravotní stav není perfektní, je velmi ovliv-

něn příznaky (Holovská, 2013, s. 48 -50). Abychom 

získali přehlednější a podrobnější informace o 

oblastech, které ovlivňují kvalitu života a jsou pro 

pacienta největší problém, specifikovali jsme jed-

notlivé oblasti. Dle získaných údajů jsme získali 

následující data, 45 (40,91%) odpovědělo jako nej-

větší problém péče o domácnost, 43 (39,09%) naku-

pování, 96 (97,27%) sportování, 29 (26,36%) rekre-

aci, 34 (39,91%) koníčky, 28 (25,45%) oblékání, 22 

(20,00%) tělesná hygiena, 6 (5,45%) stravování, 6 

(5,45%) odpočinek, 6 (5,45%) jiné. Varjasijová a 

kol., ve svém průzkumu zjistili fakt o souvislosti 

CHOPN a vykonávání běžných denních činností, 

kdy až 75% dotazovaných uvedlo problém vykoná-

vání těchto činností (Varjasijová a kol., 2010, s. 32 

-36). Naše údaje potvrzuje výzkum, kdy Slámová 

poukazuje na omezení v pracovních činnostech, kdy 

tento údaj uvedlo 52,5% respondentů (Slámová, 

2009, s. 190 -195).  
 

 
 

Graf 3 Činnosti respondenta, ve kterých mají největší problémy 
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Graf 4 Činnosti ovlivněné dušnosti – průměrné hodnoty 
 

Graf 4 nám znázorňuje zjištění ke stanovenému 

vedlejšímu cíli: Zhodnotit vliv dušnosti na kvalitu 

života pacienta s CHOPN. V našem výzkumné 

šetření jsme zjistili údaj, kdy nejvíce uváděli 

respondenti z důvodu dušnosti ovlivnění při 

plynulosti mluvení škálu dost 31 (28,18%), 32 

(29,09%) dotazovaných dušnost trochu ovlivňuje 

při běžných denních činnostech. 34 (30,91%) dota-

zovaných na oblast spánek a dušnost uvedlo škálu 

trochu, dušnost a hygiena 21 (19,09%) škála dost, 

dušnost a oblékání 38 (34,55%) škála vůbec, duš-

nost a chůze po bytě 43 (39,09%) škála vůbec, chů-

ze po rovině 30 (27,27%) škála trochu. V oblasti 

chůze do schodů jsme zjistili velmi negativní údaj, 

kdy 44 (40,00) dotazovaných uvedlo škálu maxi-

málně a chůze do kopce 42 (38,18%) škálu maxi-

málně. U 36 (32,73%) vůbec dušnost neovlivňuje 

schopnost starat se o rodinu.  

Abychom mohli blíže specifikovat oblast 

negativního dopadu dušnosti, vybrali jsme oblasti, 

které pacient mohl označit. 35 (31,82%) respon-

dentů uvedlo, že vůbec neovlivnily dýchací potíže 

zaměstnání, avšak v našem výzkumu jsme zjistili 

údaj, kdy 39 dotazovaných, muselo opustit zaměst-

nání kvůli dýchacím obtížím. Myslíme si, že většina 

dotazovaných už je ve starobním důchodě, a tak tato 

otázka byla pochopena, jestli momentálně ovlivňuje 

dušnost zaměstnání. Negativní dopad na společen-

ské aktivity uvedlo škálou dost 36 (32,73%) 

pacientů, škálou vůbec na oblast rekreace 36 

(32,73%) odpovědí, na oblast koníčky 27 (24,55%) 

odpověď středně a na oblast kontaktu s rodinou 

škálu vůbec zvolilo 64 (58,18%) dotazovaných, je 

to velmi pozitivní údaj. Získané údaje potvrzují 

proběhlé výzkumy a studie, kdy Kollarová zjistila 

ve svém šetření negativní vliv dušnosti na pohyb  

a výkonnost (Kollarová, 2014, s. 78). Naopak proti-

chůdný údaj zjistil Chrystyn et al. ve studii, kde 

uvádí nejčastější důvod probuzení během noci, 

narušení spánku je z důvodu dušnosti (Chrystyn et 

al., 2014, p. 358 -365). Náš výzkum zjistil oblast 

dušnost a spánek škálu trochu. Burianová uvádí, 

chronické onemocnění má vliv na kvalitu života, 

nejčastějším příznakem je dušnost, naším cílem je 

pomoci pacientovi dosáhnout kvalitu života na co 

nejvyšší úroveň, usnadnit vykonávání běžných den-

ních činností a participaci na společenském životě 

(Burianová, 2015). 
 

DOPORUČENÍ PRO PRAXI 
 

Doporučeni pro pacienta s onemocněním CHOPN: 

 provádět pravidelné léčebné opatření ve všech 

oblastech, 

 pravidelná komplexní rehabilitace, 

 dodržovat nutričně vyváženou stravu, 

 vyloučit kouření ze života, dodržovat zdravý 

životní styl. 
 

Doporučeni pro sestru: 

 podporovat komunitní schůzky sestra – pacient  

a tím prohlubovat poznatky v oblasti zkvalitnění 

kvality života, 

 spolupracovat s rehabilitačním, sociálním a 

nutričním pracovníkem, 

 zapojit rodinu do edukačního procesu a podpo-

rovat ji v péči o pacienta a spolupráci v léčeb-

ném opatření. 
 

ZÁVĚR 

CHOPN je chronické onemocnění, které má do-

pad na kvalitu života pacienta. Je zapotřebí důklad-

ně a pravidelně zkoumat jednotlivé aspekty kvality 
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života, dle získaných faktů navrhovat a následně 

realizovat opatření, zajišťující zlepšení kvality živo-

ta, optimální zdravotní stav, spokojenost pacienta na 

co nejvyšší míře. Hlavním cílem bylo zhodnotit, 

které aspekty kvality života ovlivňuje onemocnění 

CHOPN. Dle získaných dat se potvrdila spojitost 

chronického onemocnění a negativního dopadu na 

kvalitu života. Mezi nejčastější aspekty ovlivňující 

negativně kvalitu života je délka léčby, negativní 

dopad na častou únavu, fyzickou aktivitu, zvládání 

běžných denních činností, pravidelný spánek. 

Kvalitu života pozitivně podporuje adherence 

pacienta v souvislosti s léčebným opatřením, 

pravidelná rehabilitace, odvykání kouření, správná 

edukace a informovanost, kontakt s rodinou, 

podpora. Vedlejším cílem bylo zhodnotit vliv 

dušnosti na kvalitu života pacienta s CHOPN. Dle 

našich zjištění dýchací obtíže mají negativní dopad 

na plynulost mluvení, fyzickou aktivitu, běžné 

denní činnosti, chůze do schodů a kopce. Dušnost 

byla označena respondenty, jako největší problém 

ovlivňující kvalitu života.  
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KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI SESTIER 

Z POHĽADU PACIENTA 

 

JURDÍKOVÁ K.1, SLOVÁKOVÁ M.2  

 
1Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 
2FRO, Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín 

 

Východiská: Komunikácia v ošetrovateľstve má nezastu-

piteľnú úlohu. Pomáha pacientovi zorientovať sa v pro-

blematike zdravia, aktívne ho zapája do riešenia jeho 

problémov. Správnou komunikáciou môže sestra pacien-

ta pozitívne motivovať, identifikovať jeho potenciál a 

nasmerovať ho k profitu v rámci profesionálnej spolu-

práce.  

Ciele: Cieľom práce bolo zmapovať spokojnosť pacien-

tov s komunikáciou sestier na vybraných lôžkových 

oddeleniach, zistiť, ktoré komunikačné zručnosti pacienti 

u sestier preferujú a s akými najčastejšími chybami sa 

stretávajú v procese komunikácie počas hospitalizácie  

zo strany sestier.  

Vzorka: Pacienti z Fakultnej nemocnici Trenčín hospita-

lizovaní na vybraných internisticky (interné oddelenie, 

geriatrické oddelenie, pľúcne oddelenie) a chirurgicky 

zameraných oddeleniach (chirurgické oddelenie, trauma-

tologické oddelenie, ortopedické oddelenie a FRO) a 

sestry pracujúce na týchto oddeleniach. Počet pacientov 

bol 101, z toho mužov: 50, priemerný vek: 57,80 a počet 

žien: 51, priemerný vek: 60,59. Počet sestier bol 51, 

priemerný vek: 40,31. 

Metódy: Dotazník vlastnej konštrukcie. Za účelom štatis-

tickej analýzy a spracovania zozbieraných dát sme pou-

žili program SPSS for Windows verzia 21.0. Na rovine 

štatistickej inferencie sme pri analýze kategorických dát 

použili chí-kvadrát testy dobrej zhody, resp. chí-kvadrát 

testy nezávislosti nasledované analýzou štandardi-

zovaných reziduálov. Za účelom analýzy ordinálnych 

premenných sme použili Spearmanovu korelačnú ana-

lýzu, neparametrickú Kruskal-Wallisovu analýzu, Mann-

Whitney U-testy a Friedmanovu analýzu rozptylu 

ANOVA. 

Výsledky: Pacienti hospitalizovaní na interných a chirur-

gických oddeleniach sa významne nelíšili v celkovom 

hodnotení komunikácie so sestrami, p = 0,097. Obe 

skupiny pacientov hodnotili komunikáciu so sestrami  

v priemere skôr pozitívne. Sestry pracujúce na interných 

a chirurgických oddeleniach sa v hodnotení komunikácie 

s pacientmi taktiež významne nelíšili, p = 0,944 (Mann-

Whitney U test). Obe skupiny sestier hodnotili komu-

nikáciu s pacientmi v priemere skôr pozitívne. Pacienti 

hodnotili komunikáciu so sestrami významne pozitív-

nejšie ako hodnotili sestry svoju komunikáciu s pacient-

mi. Pacienti hospitalizovaní na interných aj chirur-

gických oddeleniach zhodne uviedli, že najmenej dôle-

žitou komunikačnou zručnosťou sestier je ovládanie 

posunkového jazyka. Naopak významne najdôležitejšie 

zo strany sestier bola schopnosť vcítiť sa do prežívania 

pacientov, schopnosť podporiť a motivovať, schopnosť 

aktívne počúvať a znalosť pravidiel slušného správania, 

p < 0,001 (interné oddelenia), p < 0,001 (chirurgické 

oddelenia). Sestry pracujúce na interných aj chirur-

gických oddeleniach významne považovali za najmenej 

dôležité ovládanie posunkového jazyka a ovládanie 

cudzích jazykov. Pacienti a sestry sa zhodli, že v komu-

nikácii sa najmenej často sestry dopúšťajú vulgárnosti, 

agresivity, povýšeneckosti, zosmiešňovania a irónie či 

manipulácie. Naopak za najčastejšie komunikačné chyby 

sestier označili používanie zdrobnenín, používanie cu-

dzích, odborných slov, zovšeobecňovanie a oslovovanie 

inak ako menom. Vzťah medzi dojmom z prvého 

rozhovoru a celkovým hodnotením vzájomnej komuni-

kácie sa ukázal ako štatisticky významný len v prípade 

sestier pracujúcich na interných oddeleniach, p = 0,009. 

Keďže bol uvedený vzťah pozitívny, možno konštatovať, 

že čím je podľa sestier pracujúcich na interných 

oddeleniach dojem pacientov z prvého rozhovoru pozi-

tívnejší, tým pozitívnejšie je u týchto sestier celkové hod-

notenie ich vzájomnej komunikácie s pacientmi.  

Záver: Na základe analýzy výsledkov, aby sa sestry 

zúčastňovali kurzov alebo praktických nácvikov zamera-

ných na rozvoj komunikačných zručností, aby sa 

vypracoval štandard komunikácie s pacientom pri prijatí 

na oddelenie, pravidelný monitoring spokojnosti pacien-

tov s komunikáciou sestier, podporovanie kvalitných 

medziľudských vzťahov v kolektíve sestier aj mimo-

pracovnými aktivitami, psychohygieny sestier a 

dodržiavanie pracovných normatívov. 

Kľúčové slová: Komunikácia. Komunikačné zručnosti. 

Pacient. Sestra.  

 

VPLYV VZŤAHOVEJ VÄZBY NA ZDRAVIE 

A VÝVIN DIEŤAŤA 

 

KULICHOVÁ D., GERLICHOVÁ K. 

 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 

 

Východiská: Teóriu pripútania formuloval pred päťde-

siatimi rokmi John Bowlby. Definoval pripútavacie sprá-

vanie ako správanie človeka zamerané na hľadanie alebo 

udržanie si blízkosti človeka. Toto správanie je zreteľné 

pri úzkosti, únave, ochorení a je spojené s príslušnou 

potrebou náklonnosti, lásky a starostlivosti. Trvalé vzťa-

hové väzby nadväzujú deti len k niekoľkým ľuďom 

(matka, náhradná matka, otec, starí rodičia, súrodenec 

a pod.). S pripútaním úzko súvisia emócie ako je radosť, 
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pocit bezpečia, upokojenie pri blízkosti, úzkosť zo sepa-

rácie, smútok pri strate.  
Ciele: Cieľom práce bolo zistiť, či rodičia majú vedo-

mosti o vzťahovej väzbe, či rodičia vedia správne určiť 

vývinové obdobie dieťaťa, ktoré je významné pre vývoj 

vzťahovej väzby a či príprava na rodičovstvo pozitívne 

ovplyvňuje vzťah s dieťaťom. Ďalej sme zisťovali, akým 

spôsobom rodičia využívajú „nástroje“ vzťahovej väzby 

a aké zmeny nastali v správaní a emočnom prežívaní 

dieťaťa v súvislosti s odlúčením od matky (s nástupom 

do materskej školy).  
Metódy: Metódou výskumu bol dotazník vlastnej kon-

štrukcie, ktorý obsahoval 25 položiek. 
Výskumná vzorka: Vzorku tvorilo 100 respondentov (96 

žien, 4 muži), priemerný vek respondentov bol 35,11 

roka. Výber bol orientovaný na rodičov detí navšte-

vujúcich zariadenie Materskej školy v Bojniciach. 
Výsledky: Z výsledkov výskumu vyplýva, že rodičia 

preukázali dobré vedomosti ohľadom vzťahovej väzby, 

vedeli správne určiť vývinové obdobie dieťaťa, ktoré je 

najvýznamnejšie pre vytvorenie si bezpečnej vzťahovej 

väzby. Zistením je, že respondenti aj napriek tomu, že vo 

väčšine sa nezúčastňovali kurzov prípravy na pôrod, 

alebo prednášok o budúcom rodičovstve, kladú dôraz na 

nové trendy v starostlivosti o novorodenca a matku po 

pôrode a v šestonedelí. 89% rodičov kladie veľký dôraz 

na vytvorenie ideálnych podmienok preto, aby matka 

mohla dojčiť svoje dieťa. Taktiež veľký význam prikladá 

85% rodičov tomu, aby dieťa bezprostredne po pôrode 

bolo priložené na telo matky. Viac ako polovica detí pri 

nástupe do materskej školy pociťovala občasné ťažkosti 

súvisiace s odlúčením od matky, ale v materskej škole 

väčšina detí rešpektuje pokyny učiteľky, spolupracuje, čo 

nám poukazuje na vývin bezpečnej vzťahovej väzby. 
Záver: Je potrebné, aby sestra pri starostlivosti o dieťa 

v spolupráci s jeho rodičom využívala ošetrovateľský 

proces, komplexne vnímala potreby dieťaťa a pomocou 

prevencie zabránila vzniku ochorenia a komplikácií vo 

vytváraní vzťahovej väzby. Sestra by mala rodičov 

informovať a zabezpečiť, aby hospitalizácia dieťaťa bola 

spojená aj s hospitalizáciou matky. Aj hospitalizácia 

matky by mala byť pokiaľ možno spojená s možnosťou 

denného kontaktu s dieťaťom. Úlohou sestry je aj 

dostatočne informovať rodičov o nástrojoch, ktoré pod-

porujú vytváranie vzťahovej väzby medzi dieťaťom 

a hlavnou vzťahovou osobou. 
 

Kľúčové slová: Vzťahová väzba. Pripútanie. Dieťa. 

Matka. Zdravie. Vývin. 
 

 

 

 

 

 

ZÁTĚŽ SESTER V PERIOPERAČNÍ PÉČI 

 

POULÍKOVÁ P., LITVÍNOVÁ A. 

 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 

 

Východiska: Práce prezentuje jaká je míra fyzické a 

psychické zátěže perioperačních sester ve Fakultní ne-

mocnici Olomouc a zda jsou opatření managementu 

v eliminaci jejich pracovní zátěže dostatečná. 

Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak vnímají fyzic-

kou a psychickou zátěž perioperační sestry ve Fakultní 

nemocnici Olomouc. 

Výzkumný vzorek: Respondenty byly perioperační sestry 

pracující na operačních sálech ve Fakultní nemocnici 

Olomouc na klinice: kardiochirurgické, neuro-chirur-

gické, ortopedické, porodnicko - gynekologické, oční 

klinice a na centrálních operačních sálech. 

Metody: K získání empirických informací pro vypraco-

vání diplomové práce jsme zvolili dotazník, který se 

skládal ze dvou částí a to z dotazníku nestandardi-

zovaného, který tvořilo 19 otázek, z nichž 4 byly demo-

grafické a z dotazníku standardizovaného - Shirom- 

Melamedova škála, který byl zaměřený na zjišťování 

úrovně rizika syndromu vyhoření. 

Výsledky: Zjistili jsme, že primárním zdrojem fyzické 

zátěže perioperačních sester je nepravidelný životní 

rytmus a dominantním zdrojem psychické zátěže jsou 

neustálé změny na pracovišti – v operačním programu. 

Vyhodnocením standardizovaného dotazníku jsme zjisti-

li, že perioperační sestry Fakultní nemocnice Olomouc 

nevykazují riziko syndromu vyhoření. Rezervy jsme zaz-

namenali v zájmu managementu o pracovní podmínky 

perioperačních sester. 

Závěr: Na základě výsledků našeho výzkumu navrhu-

jeme úzkou spolupráci s vrcholovým a středním mana-

gementem FN Olomouc. Tato spolupráce by měla zajistit 

maximální eliminaci psychické a fyzické zátěže peri-

operačních sester.  

 

Klíčová slova: Perioperační péče. Perioperační sestra. 

Fyzická zátěž. Psychická zátěž. Syndrom vyhoření.  

 

 

KONGNITÍVNY TRÉNING 

V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI  

O SENIOROV 

 

TRIZULIAKOVÁ E.,  POLIAKOVÁ N. 
  

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 
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Východiská: Štúdie potvrdzujú, že kognitívny tréning je 

nápomocný pri spomalení rozvoja demencie, umožňuje 

v maximálnej miere využívať zvyškový potenciál poru-

šených kognitívnych funkcií v čo najdlhšom časovom 

období, posilňuje pozitívne sebavedomie, komunikáciu, 

udržanie sociálnych kontaktov. Cieľom tréningu je udr-

žiavanie už osvojených zručností a schopností klienta 

v jeho každodenných aktivitách. Kognitívny tréning sa 

skladá zo širokého spektra cvičení, ktoré pomáhajú 

zlepšiť fungovanie jednotlivých poznávacích funkcií. 

Venujú sa mu najmä ergoterapeuti a sociálni pracovníci. 

Ciele: Hlavným cieľom práce bolo zistiť spôsob imple-

mentácie kognitívneho tréningu do ošetrovateľskej sta-

rostlivosti. Čiastkovými cieľmi bolo vybrať vhodné 

druhy kognitívneho tréningu, zistiť, do ktorých interven-

cií sestry je vhodné implementovať kognitívny tréning, 

ktoré pomôcky je možné využiť a ktoré ošetrovateľské 

problémy klienta dokáže sestra redukovať.  

Metódy: Metódou výskumu bola komplexná kazuistika. 

Vzorka: Vzorku tvorili dve zámerne vybraté partici-

pientky so stanovenou lekárskou diagnózou Demencia. 

Jedna mala 81rokov, bola jej poskytovaná sociálna 

služba v domove sociálnych služieb v Centre sociálnych 

služieb Jesienka – Myjava. Druhá mala 80 rokov, bola 

prijatá do špecializovaného zariadenia v Centre sociál-

nych služieb Jesienka – Myjava.    

Výsledky: Výsledky poukazujú na to, že pravidelným 

realizovaním individuálneho tréningu u seniorov so 

stredným stupňom kognitívneho postihnutia sa už za 

obdobie 3 mesiacov dá objektívne zlepšiť úroveň kogni-

tívnych funkcií a úroveň sebaopatery. Kongnitívny tré-

ning je možné implementovať do nácviku seba-

obslužných aktivít, ošetrovateľskej rehabilitácie, sta-

rostlivosti o hygienu, vyprázdňovanie, výživu, nácvik 

orientácie v mieste, čase a osobe. Súčasťou kognitívneho 

tréningu je využívanie prvkov hmatovej, zrakovej, slu-

chovej a čuchovej stimulácie. Pomôckami môžu byť 

vrchnáky z pet fliaš, hmatové pexeso, voňavé esencie, 

veľké farebné gombíky, fotografie, obrázky a pod. 

Záver: Kognitívny tréning je vhodné implementovať 

v rámci každodennej ošetrovateľskej starostlivosti pro-

stredníctvom nácviku aktivít denného života - obliekanie, 

hygiena, stravovanie, pohybová aktivita. Nevyhnutné je 

zároveň trénovanie pamäti špecifickými cvičeniami 

zameranými na stimuláciu všetkých zmyslov. Dôležitá je 

tiež interpersonálna spolupráca. 

 

Kľúčové slová: Kognitívny tréning. Ošetrovateľská 

starostlivosť. Klient. Kazuistika. Experiment. 

 

 

 

 

 

NUTRIČNÝ SCREENING  

U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV 

 

VÁŽANOVÁ Z., LITVÍNOVÁ A. 

 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 

 

Východiská: Nutričný screening je veľmi dôležitým 

nástrojom v zdravotníctve. Jeho pomocou sa dajú určiť 

pacienti, ktorí trpia podvýživou alebo sú jej vznikom 

ohrození. Podvýživa alebo malnutrícia môže predsta-

vovať veľké komplikácie z hľadiska úspešnosti, ale aj 

dĺžky liečby pacienta. Žiaľ nie všetci si uvedomujú riziká 

spojené s podvýživou, nemajú o nej dostatočné znalosti  

a nevyšetrujú pacientov tak, ako by mali. 

Ciele: Hlavným cieľom práce bolo zmapovať použitie 

nutričného screeningu v nemocničných zariadeniach. 

Čiastkovými cieľmi bolo zistiť úroveň odborných 

znalostí sestier a pôrodných asistentiek v oblasti hod-

notenia nutričného stavu, zistiť, či sa robí nutričný scree-

ning u hospitalizovaných pacientov v zdravotníckom 

zariadení, zistiť, či sa prehodnocuje nutričný screening 

u hospitalizovaných pacientov v zdravotníckom zaria-

dení a zistiť, či sa v zdravotníckom zariadení, v ktorom 

je nutričný stav hospitalizovaného pacienta hodnotený, 

ďalej pracuje s výsledkami nutričného screeningu. 

Výskumná vzorka: Výskumná vzorka bola tvorená 

sestrami a pôrodnými asistentkami z dvoch zdravot-

níckych zariadení v ČR. Jedno z nich bolo akreditované 

a druhé v príprave na akreditáciu. Všeobecné sestry  

a pôrodné asistentky pracovali na internom, chirurgic-

kom, geriatrickom alebo gynekologicko-pôrodníckom 

oddelení. 

Metódy: Na zber údajov boli použité neštandardizované 

dotazníky. Pre hodnotení hypotéz sme použili testovanie 

pomocou chí-kvadrát testu v kontingenčnej tabuľke a 

spravili sme štatistické testy. Výsledné testové štatistiky, 

a to Pearsonov chí-kvadrát, poprípade štatistiku z Fishe-

rova presného testu, sme posúdili pre hladinu význam-

nosti p < 0,05. Mieru vzájomnej závislosti medzi 

testovanými faktormi (odpoveďami na otázky z dotaz-

níka) sme sledovali pomocou koeficientov Kandallo-

vatau-b a Pearsonova R. 

Výsledky: Bolo zistené, že vzdelanie sestier nemá vplyv 

na úroveň odborných znalostí, vzdelanie sestier nemá 

vplyv na ďalšie vzdelávanie v oblasti hodnotenia 

nutričného stavu, typ zdravotníckeho zariadenia má 

vplyv na prehodnocovanie nutričného stavu pacientov. 

Záver: Zistené výsledky ukazujú, že určite existujú 

oblasti, v ktorých sa obe zdravotnícke zariadenia môžu 

zlepšovať. Pozitívne je, že sme objavili aj veľa oblastí,  

u ktorých môžeme povedať, že zdravotnícke zariadenia 

splňujú štandardy. 

 



Zdravotnícke listy, Ročník 4, Číslo 3-4,  2016                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie 10. Trenčiansky ošetrovateľský deň konanej dňa 30. novembra 2016 v Trenčíne 
 
 

A4 

 

Kľúčové slová: Nutričný screening. Pacient. Hospita-

lizácia. Všeobecná sestra. Hodnotenie. 

 

 

RIZIKÁ PRI HODNOTENÍ VÝSLEDKOV 

LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD 

 

MELUŠ V., KRAJČOVIČOVÁ Z., KAŠLÍKOVÁ K. 

 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 

 

Úvod: Posudzovanie a validácia výsledkov laboratór-

nych vyšetrovacích metód sú kľúčové v procese riadenia 

kvality práce klinického laboratória z aspektu dôvery 

v jeho výsledky z pohľadu lekárov a klientov. Vzhľadom 

k neustálemu kolobehu príjmu vzoriek, ich spracovaniu 

a výdaju výsledkov je nevyhnutné implementovať 

systémové opatrenia, ktoré by sústavne zabezpečovali 

dohľad nad rizikovými krokmi analýz a ich celkovou 

kvalitou. 

Riadenie kvality: Klinické laboratóriá vykonávajú pre 

každú zavedenú metódu vnútorné riadenie kvality, ktoré 

ja založené na pravidelnom opakovaní vzoriek so 

známou koncentráciou spolu s vyšetrovanými vzorkami 

pacientov. Ak výsledná hodnota koncentrácie vyšetro-

vaného parametra prekročí kritický interval, musí labo-

ratórium vykonať nápravné opatrenia na odstránenie 

nezhody. Externá kontrola kvality je založená na labo-

ratórnom vyšetrovaní vzoriek s neznámou koncentráciou 

vyšetrovanej látky, ktorú poskytne vonkajší subjekt (iné 

laboratórium alebo poskytovateľ). Aj v tomto prípade 

zistené hodnoty vyšetreného parametra musia v prime-

ranom intervale zodpovedať očakávaným hodnotám. 

Riziká hodnotenia výsledkov: Trvalým problémom 

súčasnej laboratórnej medicíny zostáva široká variabilita 

metodologického spektra, ktorým je možné jednotlivé 

parametre stanovovať. Ďalším významným negatívnym 

faktorom je tzv. matricový efekt, t.j. zloženie roztoku, 

v ktorom sa kontrolovaný analyt nachádza v určitej 

koncentrácii a ktorý je často výrazne odlišný od priro-

dzeného séra. K týmto faktorom sa pripája aj možný 

vplyv interferencií látok vo vzorke s jednotlivými zlož-

kami diagnostikoch súprav. 

Záver: Laboratórne vyšetrovacie metódy dosiahli 

v posledných desaťročiach pozoruhodný rozvoj v šírke 

spektra vyšetrovaných parametrov. Pri ich validácii však 

musím brať do úvahy aj ich slabiny a potenciálne zdroje 

numerických nezhôd. 

 

Kľúčové slová: Riadenie kvality laboratórnych 

vyšetrení. Metodologická variabilita. Matricový efekt. 

Interferencie. 

PRAKTICKÝ VÝZNAM POROVNÁVANIA 

ZHODY VÝSLEDKOV DVOCH 

LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD 

 

KAŠLÍKOVÁ K.1, KRAJČOVIČOVÁ Z.1, 

NETRIOVÁ J.2, MELUŠ V.1, 

 
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín  

2 Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Nemoc-

nica sv. Michala, a.s., Bratislava 

 

Úvod: V praxi sa často stretávame s prípadom porov-

nania výsledkov stanovenia jedného parametra dvomi 

(príp. i viacerými) rôznymi prístrojmi, resp. metodikami. 

Z uvedených skutočností vyvstáva potreba overenia 

zhody výsledkov prístrojov a možnosť ich vzájomnej 

zastupiteľnosti a zameniteľnosti. Vhodnou štatistickou 

metódou je v tomto prípade Passing-Bablokov regresný 

model, pretože je robustný voči odľahlým hodnotám. 

Materiál a metódy: V priebehu júna 2016 bolo 

vyšetrených 22 vzoriek, u ktorých bol stanovovaný 

trombínový čas (sek.) s použitím dvoch analyzátorov: 

CA1500 (Siemens, DE) a Coag XL (Diagon, HU). 

Vzorky boli deidentifikované v zmysle ochrany osob-

ných údajov. Okrem vyšetrenia fibrinogénu, ktoré bolo 

ordinované ošetrujúcimi lekármi neboli v laboratóriu 

vykonané žiadne iné testovania. Výsledky boli 

spracované s pomocou editora MS Excel. 

Výsledky: Regresný Passing-Bablokov model pre 

výsledky vyšetrenia fibrinogénu na oboch prístrojoch 

bol: y=1,2857 x - 4,9714. 95%-ný interval spoľahlivosti 

pre smernicu bol daný hodnotami 0,71- 2,33, 95%-ný 

interval priesečníka bol daný hodnotami -24,9 – 5,88. 

CUSUM test linearity potvrdil vhodnosť použitia 

štatistickej metódy (p=0,35). 

Diskusia: Vzhľadom k tomu, že uvedený interval 

spoľahlivosti priesečníka obsahuje číslo 0 a interval 

spoľahlivosti smernice obsahuje číslo 1, nezamietame 

predpoklad zhody výsledkov oboch metód a neprí-

tomnosti systematických rozdielov a proporcionálnej 

zložky systematickej chyby medzi výsledkami oboch 

metód. Z uvedených zistení vyplýva, že obe metódy by 

mohli byť vzájomne zastupiteľné.  

Záver: Testovanie miery zhody medzi výsledkami rôz-

nych prístrojov a metodík má pri súčasnej variabilite 

spektra metód stanovania veľký význam. Je však nutné 

zvoliť správny spôsob overovania ako aj vhodne inter-

pretovať získané výsledky. 

 

Kľúčové slová: Zastupiteľnosť laboratórnych vyšetro-

vacích metód. Regresný model. Linearita.
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