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Editoriál
Ošetřovatelství - morální umění
Ošetřovatelství je považováno za morální umění, jehož základem není jen zvládnutí technické stránky
profese, ale také osobnost sestry s mimořádným důrazem na její etické kompetence. Snad na žádnou
profesi nejsou vedle odbornosti kladeny takové nároky na etickou výbavu jako u sestry. Od sestry se
požaduje, aby měla etické vědomí. To by se mělo promítnout do respektování důstojnosti pacienta.
Důstojnost je velmi složitá entita, jejím základem je úcta k člověku a autonomie. Slovo autonomie
označuje nezávislost, svébytnost samostatnost, sebeurčení, svobodu vůle a možnost individuální volby.
Nejde jen o respektování autonomie pacienta, ale také o autonomní dovednosti sester a nakonec všech
zdravotníků. Autonomní osoba je schopna systematického uvažování a kritické analýzy v morálně
problémové situaci. Řešení etických dilemat je vždy náročné. Dobré a správné řešení etického dilematu se
může dostat do konfliktu s jiným dobrým a správným řešením, jde o sílu argumentace. Vždy budou
existovat „dobré“ argumenty, které podpoří obě strany. Autonomie není jen schopnost rozhodnout se a
respektovat rozhodnutí, autonomie je také schopnost nést odpovědnost za své rozhodnutí a umět
racionálně zdůvodnit proč jsem přijal/a dané rozhodnutí. Při řešení dilematických situací se upřednostňuje
obsah, neměli bychom však podceňovat ani formu. Respektování společenských norem by mělo být stejně
důležité jako odborné znalosti, protože jsou jedním z důležitých pilířů morálky. Morálka jednání záleží
na smýšlení a na vůli člověka, který jedná. Určuje společensky žádoucí a nežádoucí jednání a tak
usměrňuje chování člověka. Jde vlastně o definované přesvědčení, že určité chování, jednání je správné
a jiné nesprávné. Je to vlastně schopnost rozeznávat dobré od zlého. Podle tohoto rozeznávání dobra a zla
se vytvářejí mravní vztahy, což jsou postoje jedince k sobě a k ostatním lidem. Morálku vnímáme jako
společensky preferované psané i nepsané normy, které tvoří soubor požadavků na chování člověka.
Morálka je podstatnou stránkou lidské kultury, velkou humanistickou hodnotou, stojí na pilířích
respektování důstojnosti člověka.
Etickou výbavu bychom měli kultivovat celý život.

Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

6

Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 1, 2016

ISSN 1339-3022

POSÚDENIE VPLYVU HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE NA SUBJEKTÍVNE
VNÍMANIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV S TINNITOM
ASSESSMENT OF IMPACT OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY ON SUJECTIVE
PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TINNITUS
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka1, ZIGO Rastislav2, MIŠINOVÁ Mariana1, JURDÍKOVÁ Kamila1,3,
MELUŠ Vladimír1
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
ORL klinika, Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
1
2

is statistically significantly higher compared with the situation
before therapy (n=10, p=0.01, analysis of variance) and within
an interval of three months it does not changes significantly (p
˃0.05, Krammer-Tukey test).
Conclusion: The own perception of the impact of tinnitus on
quality of life and ability to work of subjects is not significant
(p˃0.05, Tukey-Krammer test).

ABSTRAKT
Východiská: Tinnitus je sprievodným javom pri určitých
chorobách, ale v prevážnej väčšine prípadov je jeho pôvod a
príčina neznáma. Liečba tinnitu je predovšetkým symptomatická. V týchto prípadoch sa používa pomocná liečba, ktorá
síce neodstraňuje príčinu ťažkostí, ale zmierňuje ich príznaky.
Cieľ: V našej štúdii sme overovali vplyv hyperbarickej
oxygenoterapie (HBOT) na kvalitu života (QoL) probantov.
Metódy: Dáta boli získané dotazníkovou metódou pred prvou
expozíciou v hyperbarickej komore, po poslednej expozícii
a v časovom odstupe 3 mesiace po ukončení HBOT.
Výskumná vzorka: Pre pilotnú štúdiu bolo štatisticky
spracované dáta 10 probantov, ktorí boli vybratí z celkového
počtu 30 probantov, terapeuticky exponovaných 10 expozíciám HBOT. U týchto probantov boli k dispozícii dáta po 3mesačnom intervale od ukončenia terapie.
Výsledky: Z predbežných výsledkov testovania probantov
vyplýva, že subjektívne vnímanie kvality života po absolvovaní HBOT je štatisticky signifikantne vyššie v porovnaní so
stavom pred terapiou (n=10, p=0,01, analýza rozptylu)
a s časovým odstupom troch mesiacov sa významne nemení
(p˃0,05, Tukey-Krammerov test).
Záver: Samotné vnímanie vplyv tinnitu na kvalitu života
a schopnosti pracovať nie je u subjektov výrazné (p˃0,05,
Tukey-Krammerov test).

Key words: Tinnitus. Hyperbaric Oxygen Therapy. Quality of
Life.

ÚVOD
Tinnitus je najčastejšie sa vyskytujúci symptóm
spojený s poškodením vnútorného ucha. Klinicky
sa prejavuje hučaním alebo pociťovaním iných
zvukov v ušiach (napr. šumenie, pískanie, klopkanie...), ktoré môžu byť subjektívneho i objektívneho charakteru. Za chorobný príznak ho všeobecne možno považovať vtedy, pokiaľ ho počas
dňa postihnutý pociťuje nepretržite dlhšie ako 10
minút a pokiaľ sa vyskytuje počas prevažnej
väčšiny dní v týždni. Je sprievodným javom pri
určitých chorobách, môže sa často vyskytnúť pri
akustických traumách, po požití ototoxických liekov alebo iných ototoxických látok, medzi ktoré
patrí napr. nikotín. Nikotín je jeden s najtoxickejších alkaloidov výrazne znižujúci prietok krvi
vazospazmom ciev periférie. Tinnitus je veľmi
často prejavom vírusového zápalu v oblasti vnútorného ucha, ale v prevažnej väčšine prípadov je
jeho pôvod a príčina neznáma.
Tinnitus klasifikujeme na akútny alebo chronický, ak jeho trvanie prevyšuje jeden rok. Oveľa
častejšie sa vyskytuje u ľudí s poruchou sluchu, ale
môže sa vyskytnúť i u dobre počujúcich ľudí. Najčastejšie býva pozorovaný v kombinácii so stratou
sluchu a vertigom. Môže sa objaviť pri chorobách
vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchového nervu, sluchovej dráhy, pri poškodeniach
centrálneho nervového systému, ako sú napr.

Kľúčové slová: Tinnitus. Hyperbarická oxygenoterapia.
Kvalita života.
ABSTRACT
Background: Tinnitus is an accompanying phenomenon with
certain diseases, but in the vast majority of cases its origin and
cause is unknown. Treatment of tinnitus is mostly symptomatic. In these cases, auxiliary treatment is used, which,
although it does not remove the cause of the troubles, but
reduce the symptoms.
Objective: In our study, we verified the effect of hyperbaric
oxygen therapy (HBOT) on quality of life (QoL) of probants.
Methods: Data were collected by questionnaires prior the first
exposure in a hyperbaric chamber, after the last exposure and
then within an interval of three months after the end of HBOT.
Tested sample: For the pilot study were statistically evaluated
data of 10 subjects who were chosen from a total of 30
probants therapeutically exposed to 10 exposures of HBOT. In
these 10 individuals there were available data for 3 month
interval after treatment with HBOT.
Results: The preliminary testing results of probants show that
the subjective perception of quality of life after passing HBOT
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zápalové a nádorové procesy v oblasti stredného
ucha, poruchy funkcie Eustachovej trubice, otoskleróza, percepčná porucha sluchu, poruchy
rovnovážneho ústrojenstva, Menierova choroba,
nádory sluchového nervu (najčastejšie neurinóm
n.VIII) alebo mosto-mozočkového uhla i úrazy v
oblasti spánkovej kosti. Ďalej sú to ochorenia
centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy ako sú
borelióza, skleróza multiplex a zriedkavé geneticky
podmienené choroby. Aj niektoré lieky predstavujú
zvýšené riziko vzniku tinnitu, sú to deriváty
kyseliny acetylosalicylovej, antibiotiká aminoglykozidového typu a umelé sladidlá obsahujúce
Aspartam. Nezanedbateľnou príčinou môže byt aj
porucha krčnej časti chrbtice, pretože cievy, ktoré
v konečnom štádiu zásobujú krvou vnútorné ucho
sú vetvami ciev prechádzajúcich oblasťou krčnej
chrbtice a poruchy sánkového kĺbu. Príčina môže
byť aj úplne banálna ako napr. nadmerné množstvo
ušného mazu vo vonkajšom zvukovode. V každom
prípade je pri dlhšie trvajúcom tinnite plne vhodné
vyhľadanie odborného ORL vyšetrenia.
Základom diagnostiky u pacienta trpiaceho
tinnitom je základné ORL vyšetrenie spolu
s audiologickým vyšetrením, NMR vyšetrenie hlavy, USG krčných ciev a vyšetrenie krčnej chrbtice
na objektivizáciu možných príčin tinnitu a možnosti ich odstránenia.
Liečba tinnitu je predovšetkým symptomatická,
a to hlavne v mnohých prípadoch, keď sa nepodarí
zistiť a odstrániť príčinu ťažkostí. Symptomatickou
liečbou sa snažíme zmierniť tinnitus a jeho dopad
na kvalitu života pacienta. K štandardným liečebným postupom patrí najmä tzv. vazoaktívna liečba
za účelom zlepšenia prietoku krvi vlásočnicami,
prípadne lieky špecificky pôsobiace v oblasti vnútorného ucha a rovnovážneho aparátu. Ak sa zistia
chorobné zmeny v oblasti krčnej chrbtice, treba
zamerať rehabilitáciu a liečbu aj týmto smerom.
Ako alternatívne metódy sa využívajú napr.
retréningová liečba, ktorú rozvinul a zaviedol do
praxe profesor Jastreboff, či laserová terapia pre
liečbu tinnitu (napr. TinniTool® EarLaser a pod.)
(Krajčovičová et al., 2015 a; Profant a kol., 2000;
Hahn, 2015; Šuchová, [s.a.]; Swain, 2015;
Eggermont, 2015; Markey, 2016; Jain, 2009).
Veľmi dôležitým parametrom z hľadiska probantov je ich kvalita života. Pokiaľ pôvod ťažkosti
nie je známy, čo prevažuje u väčšiny jedincov s
tinnitom, je úlohou lekára a ďalších zdravotníckych pracovníkov zabezpečiť individuálnemu je-

dincovi takú kvalitu života, aby sa zabránilo
vzniku tzv. invalidizujúceho tinnitu. V prípade
nami sledovaných probantov sme pracovali pri
hodnotení kvality života v zmysle publikovaných
kritérií (Payne a kol., 2005).
Hyperbarická oxygenoterapia
Predmetom našej štúdie bolo využitie hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT) ako terapeutickej
metódy liečby tinnitu.
HBOT je terapeutická metóda, pri ktorej
pacient inhaluje 100%-ný kyslík pri tlaku vyššom
ako 1 atmosféra (ATM), pričom sa nachádza
v špeciálne upravenej hyperbarickej komore
(Obr.1). Počas HBOT sa kyslík rozpúšťa vo všetkých telesných tekutinách (napr. krvná plazma,
lymfa, mozgovomiechový mok) a navyše preniká
do ischemických oblastí hlbšie ako pri normobarickom tlaku (Jain, 2009). Zvýšená koncentrácia O2 v organizme spolu s vyšším tlakom
pôsobia komplexne, čo v kombinácií s vyšším tlakom dáva HBOT unikátne terapeutické možnosti.
HBOT stimuluje aeróbny metabolizmus, t.j.
tvorbu molekúl ATP, znižuje tvorbu laktátu,
eliminuje lokálnu acidózu, umožňuje väčšiu difúziu kyslíka do tkanív, má baktericíndy účinok na
anaeróbne baktérie, podporuje angiogenézu, regeneruje nervové bunky, redukuje edém a mnoho
ďalších (Jain, 2009; Beynon, 2012; Krajčovičová
et al, 2015 b).
Pri niektorých ochoreniach je HBOT základom
život zachraňujúcej liečby, u mnohých je významným doplnkom ďalších liečebných metód. Na
HBOT sa však sústreďuje pozornosť najmä v prípadoch, kde pri liečbe niektorých ochorení
zlyhávajú konvenčné terapeutické postupy. Liečebný efekt však nie je okamžitý, ale u pacientov
sa začína prejavovať až po určitej dobe. Počet
expozícií sa pohybuje medzi 10-30 a trvanie
jednej expozície je približne 90 minút. Efekt
HBOT na organizmus jedincov sa líši vo všeobecnej závislosti od mnohých faktorov, medzi ktoré
patrí napr. použitý tlak, dĺžka expozície a zdravotný stav jedinca, ale aj biologická variabilita
daného organizmu (Jain, 2009; Krajčovičová et
al, 2015 a; Krajčovičová et al, 2015 b; Krajčovičová, Meluš, 2014; Sahni, 2003).
Medzi indikácie HBOT v oblasti otorinolaryngológie patria najmä náhla idiopatická strata sluchu a akútna akustická trauma, ale aj tinnitus,
vertigo, strata sluchu vyvolaná hlukom (akutrau8
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Obrázok 1 Hyperbarická komora Centra pre hypebarickú oxygenoretapiu Fakulty zdravotníctva TnUAD

ma), ototoxická strata sluchu a i. (Jain, 2009).
HBOT zvyšuje parciálny tlak kyslíka vo vnútornom uchu, zlepšuje mikrocirkuláciu a reologické
vlastnosti krvi, znižuje hematokrit, a tým aj
viskozitu krvi a zvyšuje pružnosť erytrocytov.
Indikačné kritériá platné v Slovenskej republike sú
jednotlivými zdravotnými poisťovňami vypracovávané v súlade s kritériami Európskej spoločnosti Hyperbarickej medicíny (European Committee for Hyperbaric medicine, 2004) nie sú však
jednotné.

6H0 - schopnosť pracovať po HBOT zostáva vo
vnímaní probantov stabilná, pričom sa ani
nezvyšuje, ani neznižuje.
MATERIÁL A METÓDY
Výberový súbor tvorili pacienti ORL kliniky
Fakultnej nemocnice Trenčín, u ktorých bol diagnostikovaný tinnitus. Probanti absolvovali okrem
štandardnej farmakoterapie (vazoaktívne látky,
vitamín E) sériu 10 expozícií v hyperbarickej komore Haux Starmed 2200 Centra pre hyperbarickú
oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (pri
tlaku +100 kPa (2 ATA), dĺžke 1 expozície 90
minút). Dáta boli získané dotazníkovou metódou
pred prvou expozíciou v hyperbarickej komore, po
poslednej expozícii a v časovom odstupe 3 mesiace
po ukončení HBOT.
Z celkového počtu 30 probantov, terapeuticky
exponovaných 10 expozíciám HBOT malo v tomto
časovom intervale dáta po 3-mesačnom intervale
od ukončenia terapie 10 jedincov, ktoré sme
následne štatisticky spracovali ako pilotnú štúdiu.
Údaje týchto jedincov sme spracovali a charakterizovali s pomocou popisnej štatistiky: celkovým
počtom (n), aritmetickým priemerom (x̄), smerodajnou odchýlkou (sd), mediánom (xm), minimálnou (min.) a maximálnou hodnotou (max.), ktoré
boli prítomné v sledovanom súbore. Štatistické
testovanie rozdielov medzi dátami jednotlivých
vyšetrení (pred HBOT, po HBOT, 3 mesiace od
ukončenia HBOT) sme vykonali s pomocou para-

CIEĽ
Cieľom pilotnej štúdie bolo overiť vplyv HBOT
na subjektívne vnímanie QoL u probantov s diagnostikovaným tinnitom ako aj na vplyv ochorenia
na ich schopnosť pracovať. Overovali sme nasledovné nulové hypotézy:
1H0 - probanti subjektívne vnímajú pozitívny
vplyv HBOT na zlepšenie QoL,
2H0 - vnímanie pozitívneho vplyvu HBOT na zlepšenie QoL je v časovom odstupe 3 mesiace
rovnaké ako po ukončení terapie a nedochádza k jeho poklesu,
3H0 - predpokladáme vnímanie vyššej QoL u probantov po HBOT,
4H0 - QoL po HBOT zostáva vo vnímaní probantov stabilná, pričom sa ani nezvyšuje, ani
neznižuje,
5H0 - predpokladáme vnímanie vyššej schopnosti
pracovať u pacientov po ukončení HBOT,

9
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metrickej analýzy rozptylu opakovaných meraní
vzhľadom ku skutočnosti, že prítomnosť normality
distribúcie dát bola predtým overená KolmogorovSmirnovovým testom (dáta neuvedené). Rozdiely
medzi jednotlivými premennými sme testovali
s pomocou Tukey-Kramerovho testu. Vzhľadom
k predbežnému účelu štatistického spracovania
prvých výsledkov sme test aplikovali na premenné
s počtom probantov n=10 s tým, že pokračujúci
výskum prinesie výrazné zvýšenie počtu probantov
nad n = 30.
Za štatisticky signifikantné sme považovali
rozdiely medzi sledovanými premennými v prípade, ak p-hodnota testovacieho kritéria bola
p < 0,05.

níka. V následnom testovaní s pomocou TukeyKramerovho testu sme zistili, že štatisticky signifikantné rozdiely sú medzi obomi premennými dát
po terapii a pred terapiou (p < 0,05; tab.2). Zároveň
nemožno jednoznačne potvrdiť nárast ani pokles
vnímania vplyvu terapie na QoL v časovom intervale troch mesiacov od ukončenia terapie v porovnaní s obdobím bezprostredne po ukončení HBOT
(p > 0,05, tab.2, hodnoty aritmetických priemerov
a mediánov v tab.1).
Na základe uvedených zistení môžeme skonštatovať že nezamietame platnosť hypotézy „1H0 probanti subjektívne vnímajú pozitívny vplyv
HBOT na zlepšenie QoL“ a rovnako nezamietame
ani platnosť hypotézy: „2H0 – vnímanie pozitívneho vplyvu HBOT na zlepšenie QoL je v časovom
odstupe 3 mesiace rovnaké ako po ukončení
terapie a nedochádza k jeho poklesu“. Môžeme
skonštatovať, že uvedené výsledky nás oprávňujú
v ďalšom výskume predpokladať trvalý a nie iba
tranzientný vplyv HBOT na vnímanie jej vplyvu
na QoL probantov.
V ďalšom kroku sme overovali vnímanie QoL
ako samostatného komplexného problému a nie
v kontexte jej ovplyvnenia terapiou. Výsledky
testovania sú uvedené v tabuľkách 3 a 4.
Z výsledkov testovania možno skonštatovať, že
miera subjektívneho vnímania QoL bola síce po
HBOT vyššia ako pred ňou (x̄pred = 5,5; x̄po = 6,2;
x̄3 mesiace = 5,0), avšak rozdiel nebol štatisticky
signifikantný (p = 0,19, tab.3, rovnako tab. 4).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Na overenie prvých dvoch hypotéz sme použili
analýzu rozptylu opakovaných meraní. Z výsledkov uvedených v tabuľkách 1 a 2 možno skonštatovať, že po ukončení HBOT vnímali probanti
v priemere vyšší vplyv terapie na QoL (pred:
x̄ = 3,2; po terapii: x̄ = 6,2), pričom aj tri mesiace
po ukončení terapie bola priemerná hodnota jej
vplyvu na kvalitu života vyššia ako pred ňou
(x̄ = 5,9). Výsledná hodnota p-testovacieho kritéria
analýzy rozptylu (p = 0,01) naznačuje štatisticky
signifikantné rozdiely medzi sledovanými meraniami, ktoré nemôžu ísť na vrub náhodným vplyvom a fluktuáciám spôsobeným napr. subjektivitou
pacientov alebo okolnosťami pri vypĺňaní dotazTabuľka 1 Vplyv HBOT na QoL probantov
n

x̄

sd

xm

min.

max.

Pred HBOT

10

3,2

2,4

3,5

0

7

Po HBOT

10

6,2

1,6

6,0

4

9

3 mesiace po HBOT

10

5,9

2,3

7,0

2

8

p
0,01

Legenda: n - počet probantov, x̄ - aritmetický priemer, sd - smerodajná odchýlka, min. - minimálna zistená hodnota v súbore,
max. - maximálna zistená hodnota v súbore, p - hodnota testovacieho kritéria analýzy rozptylu

Tabuľka 2 Porovnanie rozdielov vo vplyve HBOT na QoL v troch sledovaných obdobiach
Parameter

n

x̄

QoL pred terapiou vs. QoL po HBOT

10

3,2

*

< 0,05

QoL pred terapiou vs. QoL po 3 mesiacoch od ukončenia HBOT

10

6,2

*

< 0,05

QoL po HBOT vs. QoL po 3 mesiacoch od ukončenia HBOT

10

5,9

ns

> 0,05

p

Legenda: n - počet probantov, x̄ - aritmetický priemer, p - hodnota testovacieho kritéria Tukey-Kramerovho testu
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Tabuľka 3 QoL probantov
n

x̄

sd

xm

min.

max.

Pred HBOT

10

5,5

1,2

5,0

4

7

Po HBOT

10

6,2

1,1

6,0

5

8

3 mesiace po HBOT

10

5,0

1,9

4,5

2

8

p
0,19

Legenda: n - počet probantov, x̄ - aritmetický priemer, sd - smerodajná odchýlka, min.- minimálna zistená hodnota v súbore,
max. - maximálna zistená hodnota v súbore, p - hodnota testovacieho kritéria analýzy rozptylu

Tabuľka 4 Porovnanie rozdielov v QoL v troch sledovaných obdobiach
Parameter

n

x̄

QoL pred terapiou vs. QoL po HBOT

10

5,5

ns

> 0,05

QoL pred terapiou vs. QoL po 3 mesiacoch od ukončenia HBOT

10

6,2

ns

> 0,05

QoL po HBOT vs. QoL po 3 mesiacoch od ukončenia HBOT

10

5,0

ns

> 0,05

p

Legenda: n – počet probantov, x̄ -aritmetický priemer, p- hodnota testovacieho kritéria Tukey-Kramerovho testu

Na základe týchto zistení zamietame platnosť
nulovej hypotézy „3H0 - predpokladáme vnímanie
vyššej QoL u pacientov po HBOT“ a konštatujeme,
že u pacientov nie je prítomné štatisticky signifikantne vyššie vnímanie QoL po HBOT. Zároveň
nezamietame platnosť hypotézy „4H0 - QoL po
HBOT zostáva vo vnímaní probantov stabilná,
pričom sa ani nezvyšuje, ani neznižuje“ pretože
rozdiely v číselných ukazovateľoch stredu QoL tri
mesiace od ukončenia terapie (x̄ = 5,0; xm = 4,5)
nie sú štatisticky signifikantne rozdielne od predchádzajúcich údajov (p > 0,05; tab. 4). Logickým
vysvetlením tohto zistenia je fakt, že sa nejedná
o ochorenie spôsobujúce zásadné fyzické obmedzenia (pohybový systém, cievne príhody a pod.),
ale skôr ide o mieru subjektívneho vnímania dyskomfortu, ktorý je síce nepríjemný, ale veľkú časť
života priamo neobmedzuje a pacienti si úľavu

uvedomujú predovšetkým vedome po terapii.
V podobnom zmysle môžeme interpretovať
výsledky testovania vplyvu terapie na schopnosť
sledovaných jedincov pracovať (tab. 5 a 6). Aj
v tomto prípade na základe štatisticky nesignifikantných rozdielov medzi sledovanými premennými (p = 0,65) zamietame platnosť hypotézy „5H0
- predpokladáme vnímanie vyššej schopnosti pracovať u pacientov po HBOT“ a konštatujeme, že po
HBOT nie je prítomné subjektívne vnímanie vyššej
schopnosti pracovať v porovnaní s obdobím pred
terapiou. Nezamietame platnosť hypotézy „6H0 schopnosť pracovať po HBOT zostáva vo vnímaní
probantov stabilná, pričom sa ani nezvyšuje, ani
neznižuje.“ Z porovnania ukazovateľov stredu (mediánov a aritmetických priemerov) síce môžeme
vidieť kontinuálny nárast, jeho miera však nie je
štatisticky významná.

Tabuľka 5 Vplyv liečby na schopnosť pracovať probantov
n

x̄

sd

xm

min.

max.

Pred HBOT

10

5,5

2,2

6,5

0

7

Po HBOT

10

6,1

1,5

6,0

3

8

3 mesiace po HBOT

10

6,3

2,2

7,0

3

10

p
0,65

Legenda: n – počet probantov, x̄ - aritmetický priemer, sd - smerodajná odchýlka, min. - minimálna zistená hodnota v súbore,
max. - maximálna zistená hodnota v súbore, p - hodnota testovacieho kritéria analýzy rozptylu

Tabuľka 6 Porovnanie rozdielov v schopnosti pracovať v troch sledovaných obdobiach
Parameter

n

x̄

Schopnosť pracovať pred terapiou vs. QoL po HBOT
Schopnosť pracovať pred terapiou vs. QoL po 3 mesiacoch od
ukončenia HBOT
Schopnosť pracovať po HBOT vs. QoL po 3 mes od ukončenia HBOT

10

5,5

ns

> 0,05

10

6,1

ns

> 0,05

10

6,3

ns

> 0,05

p

Legenda: n - počet probantov, x̄ - aritmetický priemer, p - hodnota testovacieho kritéria Tukey-Kramerovho testu
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ZÁVER
Prvé predbežné výsledky našej štúdie naznačujú
pozitívny vplyv HBOT pri liečbe tinnitu. Hoci sa
nejedná o ochorenie, ktoré by zásadným spôsobom
menilo okolnosti života jedincov (napr. obmedzenie v pohybe, v bežnom spôsobe života, vo vnímaní okolia a pod.), subjektívne je jednotlivcami
vnímané ako rušivý moment. Na základe predbežných dát nemôžeme zamietnuť predpoklad, že
efekt HBOT na liečbu tinnitu nie je iba prechodným zlepšením, ale zostáva na podobnej úrovni aj
v časovom odstupe troch mesiacov od ukončenia
série 10 expozícií HBOT. Cieľom ďalšieho testovania bude kvantifikovať vplyv samotnej HBOT
v komplexe ostatných terapeutických postupov
liečby tinnitu s pomocou referenčnej skupiny,
u ktorej nie je v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti indikovaná HBOT.
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E-LEARNINGOVÉ A TRADIČNÉ VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽTVE
E-LEARNING AND TRADITIONAL EDUCATION IN NURSING
LÍŠKOVÁ Miroslava
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Záver: Výučba pomocou výpočtovej techniky ešte nie je tak
rozšírená ako by mohla byť. Nesmie však predstavovať jediný
možný spôsob v ošetrovateľstve. Je však vhodnou najmä v
rámci sústavného vzdelávania sestier. Odporúčame sestrám
navštevovať webstránky vytvorené na podporu vzdelávania.
Odporúčame učiteľom ošetrovateľstva vytvárať a inovovať elearningové kurzy a používať ich v off-line aj on-line podobe.
Odporúčame zaradiť e-learning do vzdelávacieho procesu v
rámci vzdelávanie v ošetrovateľstve všeobecne, čím podporíme informačno-komunikačné kompetencie sestier.

ABSTRAKT
Východiská: Tradičné vzdelávanie má veľmi dlhú históriu a je
pevnou súčasťou vzdelávacích systémov v jednotlivých
krajinách a odboroch. Do všetkých sfér ľudskej činnosti však
každodenne zasahuje elektronizácia a rovnako tak aj do sféry
starostlivosti o pacienta a tiež školstva. V rámci ošetrovateľstva, vychádzajúc z legislatívy má každý zdravotnícky
pracovník povinnosť, sa počas svojej kariéry kontinuálne
vzdelávať. A práve toto je dôležitý aspekt, ktorý je potvrdením toho, že elektronizácia je nutná aj v oblasti vzdelávania
v ošetrovateľstve, rešpektujúcich európsky aspekt regulácie
povolania. Množstvo nových informácií, postupov, charakter
poskytovanej starostlivosti si vyžaduje aby boli vzdelávacie
obsahy dostupné aj elektronicky s manažérskym prístupom
učiteľa.
Ciele: Cieľom štúdie bolo zistiť názory sestier a študentov
ošetrovateľstva na využitie e-learningu v ošetrovateľskom
vzdelávaní. Rovnako bolo cieľom štúdie porovnať názory
sestier a študentov ošetrovateľstva na predmetnú oblasť.
Súbor a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 375 respondentov.
Z toho bolo 190 študentiek ošetrovateľstva a 185 sestier
pracujúcich v ústavnej starostlivosti v nemocniciach Slovenskej republiky. Zaraďujúcimi kritériami boli študent študijného programu ošetrovateľstvo, prvý stupeň - denná forma
a sestra pracujúca v ústavnej starostlivosti v Slovenskej
republike. Realizovali sme dotazovaciu štúdiu s dotazníkom
vlastnej konštrukcie zameraného na zistenie a porovnanie
názorov sestier na oblasť využitia e-learningu vo vzdelávaní
v ošetrovateľstve. Dotazník obsahoval 15 otázok. Na spracovanie výskumných dát sme použili počítačový program
Microsoft Excel a štatistický program SPSS 18. Dotazník
sme analyticky spracovali a výsledky uviedli v absolútnej a
relatívnej početnosti. Pre komparáciu odpovedí sme použili
Chi-kvadrát test.
Výsledky: V súvislosti s problematikou nás zaujímalo, či sa
respondentky stretli s problematikou e-learningu a v akej
súvislosti. 312 (83,20%) respondentiek odpovedalo na otázku,
kladne a 63 (16,80%)záporne. Z toho kladné odpovede boli u
190 (100%) študentiek ošetrovateľstva a 122 (65,90%) sestier.
Záporne odpovedalo 63 sestier čo predstavovalo 34,10% z
nich. Škola bola dominujúcim zdrojom informácií. Tiež nás
zaujímalo ako chápu respondentky e-learningové vzdelávanie.
322 (85, 86%) zo všetkých respondentiek uviedlo správnu
odpoveď, že je to vzdelávanie prostredníctvom internetu a
intranetu. Početnejšiu skupinu, ktorá buď nesprávne odpovedala alebo nevedela odpovedať boli sestry. Zaujímalo nás
preto, ktorý zo spôsobov vzdelávania respondentky preferujú.
V skupine študentiek prevládala preferencia e-learningového
vzdelávania 91 (47,89%), zatiaľ čo v skupine sestier prevládalo preferovanie tradičného vzdelávania v triede 96
(51,89%). Pri porovnaní odpovedí respondentiek z radov
sestier a študentov ošetrovateľstva sme pri všetkých zistili
štatisticky významné rozdiely použitím chí-kvadrát testu s
hodnotou p = 0,000.

Kľúčové slová: Tradičné vzdelávanie. E-learning. Ošetrovateľstvo. Sestra. Informačno-komunikačné technológie.
ABSTRACT
Background: Traditional education has a very long history and
is an integral part of education systems in different countries
and disciplines. In all spheres of human activities, however, it
extends computerization every day and so did the sphere of
patient care as well as education. Within nursing, based on
law, any health care professional duty, during his career,
continually educate. Yet, this is an important aspect, which is
a confirmation that computerization is required also in the
field of education in nursing, respecting the European aspect
of the regulation of the profession. The amount of new
information about procedures, the nature of care requires that
the educational content available electronically with the
management approach the teacher.
Aims: The aim of the study was to ascertain the views of
nurses and nursing students to use e-learning in nursing
education. It was also the aim of the study to compare the
views of nurses and nursing students to the subject area.
Research sample and Methods: The research sample consisted
of 375 respondents. It was 190 female students and 185
nursing nurses working in inpatient care in hospitals Slovak
Republic. Criteria for research were student study program of
nursing, the first level - full-time and nurses working in
institutions in the Slovak Republic. We conducted a study
with a questionnaire interrogator own design aimed at
detecting and compare opinions of nurses in the area of elearning in education in nursing. The questionnaire contained
15 questions. Processing research data, we used the computer
program Microsoft Excel and statistical program SPSS 18.
The questionnaire was analytically processed, and results
reported in absolute and relative frequencies. For comparison
of the responses we used chi-square test.
Results: In connection with the issue we were interested in
whether the respondent met the issue of e-learning and in what
context. 312 (83.20%) respondents answered the question in
the affirmative and 63 (16.80%) negative. This positive
responses were in 190 (100%) and 122 female students of
nursing (65.90%) nurses. Negatively answered 63 nurses, it
was (34.10%) of them. The school was the dominant source of
information. We are also interested in how respondents
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miestom konania vzdelávacej aktivity (Zlámalová,
2001). ,,E-learning tieto prekážky v podstatnej
miere eliminuje. Sestry v e-learningovom vzdelávaní prechádzajú výukovým kurzom vlastným
tempom, sami si určujú spôsob štúdia a návrat k
témam, vyberajú si z viacerých variantov“ (Berešová, 2003, s. 136). Porovnať štúdium klasickými
metódami s e-learningovou metódou vzdelávania
je ťažké. Základný problém spočíva v dostatočnej,
resp. nedostatočnej motivácii sestier. Pokiaľ sestra
chce získať nové poznatky, kvalitne zostavený
kurz spravidla úspešne dokončí. Ak však účastník
vzdelávania neštuduje z vlastného vnútorného
presvedčenia, je väčšia pravdepodobnosť neuspokojivého výsledku ako pri tradičnej výučbe. Z toho
dôvodu je vhodné využívať e-learning a e-learningové kurzy skôr v rámci vzdelávania dospelých,
ako na nižších stupňoch vzdelávania (Gokhle,
1995). Nároky na sestry pri on-line vzdelávaní sú
podstatne odlišné ako pri prezenčnom štúdiu.
Sestra si musí vedieť dobre plánovať čas,
rozvrhnúť štúdium a ostatné aktivity tak, aby
dodržala termíny skúšok, odovzdávanie samostatných úloh, zadaní, projektov (Matisová, 2003). V
e-learningu nie je nič, čo by ju nútilo učiť sa,
jedine jej vlastná silná motivácia vzdelávanie
dokončiť. V e-learningu je recipročná aktivita
obojsmerná komunikácia medzi ľuďmi a prístrojmi. Je preto možné špecifikovať dva hlavné druhy
interakcie. Interakciu medzi študujúcim a učivom a
interpersonálnu interakciu, či už vo vzťahu učiteľ a
účastník, alebo medzi účastníkmi navzájom (Cimbáliková, 2003). Výhodou on-line výučby je značný stupeň anonymity, absentujú diskriminujúce
faktory ako vek, výzor, oblečenie, pohlavie či rasa
učiaceho sa. Namiesto toho tu môžeme svoju pozornosť zameriavať na obsah diskusií a na
schopnosť účastníkov vzdelávacieho procesu inteligentne reagovať, prispievať k diskusiám či
aktívne sa zúčastňovať na projektoch. Je veľmi
dôležité urobiť všetko pre to, aby sa študujúci
necítil izolovaný. Izolovanosť sa dá prekonať
technickými on-line prostriedkami, prenosom zvuku, DVD-Romu, videa alebo chatu. Je potrebné
dať študujúcim možnosť prispievať svojimi nápadmi, názormi, inováciami k predmetu, ktorý študujú
(Gokhle, 1995) . Účastníci si musia uvedomiť, že
v on-line výučbe nie je učiteľ jediným zdrojom
informácií, môže sa mnoho naučiť od svojich
kolegov, alebo môžu nové vedomosti nadobudnúť
svojím samo štúdiom. Pre dobrú prácu v on-line

understand e-learning education. 322 (85, 86%) of all
respondents said the right answer, it is learning through the
Internet and Intranet. Larger group who either answered
incorrectly or did not know answers were sisters. I wondered,
therefore, which of the respondents prefer learning. In the
group of female students predominated preference for elearning 91 (47.89%), while in the group of nurses
predominant preference for traditional learning in class 96
(51.89%). When comparing the answers of the respondents
from the ranks of nurses and nursing students in all, we found
statistically significant differences using the chi-square test
with p-value = 0.000th
Conclusion: Teaching with computer technology is not yet as
widespread as it could be. It must not, however, constitute the
only way in nursing. However, it is particularly suitable in the
context of continuing education of nurses. We recommend
visiting nurses website designed to promote education. We
recommend nursing teachers create and upgrade e-learning
courses and use them off-line and on-line form. We
recommend integrating e-learning into the educational process
within the education in nursing in general, to the promotion of
information and communication competence of nurses.
Key words: Traditional education. E-learning. Nursing.
Nurse. Information and Communication Technologies.

ÚVOD
Tradičné vzdelávanie má veľmi dlhú históriu a
je pevnou súčasťou vzdelávacích systémov v jednotlivých krajinách a odboroch. Operačná definícia tradičného vzdelávania pre potreby skúmania je
vzdelávanie v triede, kde učiteľ klasicky vysvetľuje, komunikuje tvárou v tvár so študentom.
V prípade vzdelávania v ošetrovateľstve sa spojenie teoretické s praktickým dlhé roky vyvíjalo
a hodnotilo. Do všetkých sfér ľudskej činnosti však
každodenne zasahuje elektronizácia a rovnako tak
aj do sféry starostlivosti o pacienta a tiež školstva.
S elektronizáciou vzdelávania sa stretávame už na
pôde predprimárnej a primárnej. V rámci ošetrovateľstva, vychádzajúc z legislatívy má každý zdravotnícky pracovník povinnosť, sa počas svojej
kariéry kontinuálne vzdelávať (Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010). A práve toto je
dôležitý aspekt, ktorý je potvrdením toho, že
elektronizácia je nutná aj v oblasti vzdelávania
v ošetrovateľstve, rešpektujúch európsky aspekt
regulácie povolania (Beňušová, 2006). Množstvo
nových informácií, postupov, charakter poskytovanej starostlivosti si vyžaduje aby boli vzdelávacie
obsahy dostupné aj elektronicky s manažérskym
prístupom učiteľa. Charakteristikou samotných
účastníkov vzdelávania, v rámci kontinuálneho
chápania je to, že sú veľmi často z dôvodu pracovných alebo iných povinností limitovaní časom a
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kurze je nevyhnutné zabezpečiť vhodné podmienky. V neposlednom rade by sestry mali mať
podporu svojho okolia, ktoré by rešpektovalo
niekoľkohodinovú prácu pri počítači. Taktiež by
ich okolie malo rešpektovať základné psychosociálne podmienky. Nevyhnutnosťou je aktívna
motivácia k štúdiu a každodenný prístup k vzdelávaniu. Platí tu zásada, že kratšie, intenzívnejšie
štúdium je účinnejšie než niekoľkohodinové
nárazové učenie. Študujúci v tomto prípade sestry
by mali dokázať aplikovať získané znalosti, vedomosti v praktických podmienkach. Dôležitá je mať
možnosť porovnávať úroveň získaných znalostí
(Zlámalová, 2001).

sme na spracovanie výskumných dát štatistickou
analýzou pomocou počítačového programu Microsoft Excel použili 375 z nich. Dotazník sme analyticky spracovali a výsledky uviedli v absolútnej
a relatívnej početnosti. Pre komparáciu odpovedí
sme použili Chi-kvadrát test.
VÝSLEDKY
V súvislosti s problematikou nás zaujímalo, či
sa respondentky stretli s problematikou e-learningu
a v akej súvislosti. 312 (83,20%) respondentiek odpovedalo na otázku, kladne a 63 (16,80%) záporne.
Z toho kladné odpovede boli u 190 (100%) študentiek ošetrovateľstva a 122 (65,90%) sestier.
Záporne odpovedalo 63 sestier čo predstavovalo
34,10% z nich. Pri analýze odpovedí v akej súvislosti sa stretli s problematikou sme zistili, že
najviac respondentiek sa s problematikou e-learningu stretlo v súvislosti so štúdiom 251 (66,94%),
v súvislosti s prácou uviedlo 12 (3,20%), v súvislosti so štúdium aj s prácou uviedlo 49
(13,06%). V analýze podľa rozdelenia na respondentky študentky sme zistili nasledovné s problematikou sa stretlo v súvislosti so školou 184
(96,84%) a v súvislosti so školou aj prácou 6
(3,16%). Vzhľadom na to, že sa jednalo o študentky dennej formy vzdelávania je to prekvapivé
zistenie. Korešponduje to však so situáciou kedy aj
študentky denného štúdia realizujú pracovnú činnosť v zdravotníckom zariadení ako zdravotnícke
asistentky. V skupine respondentiek sestier boli
odpovede nasledovné: s problematikou sa v súvislosti so školou stretlo 67 (36,21%), v súvislosti
s prácou 12 (6,48%), v súvislosti so školou aj prácou 43 (23,24%). Vzhľadom na skutočnosť, že je
efektívne realizovať školenia pracovníkov práve
prostredníctvom e-learningu sme očakávali výraznejšiu voľbu v skupine sestier pri možnosti práca
aj škola.

CIELE
Cieľom štúdie bolo zistiť názory sestier a študentov ošetrovateľstva na využitie e-learningu
v ošetrovateľskom vzdelávaní. Rovnako bolo cieľom štúdie porovnať názory sestier a študentov
ošetrovateľstva na predmetnú oblasť.
SÚBOR A METÓDY
Výskumnú vzorku tvorilo 375 respondentov.
Z toho bolo 190 študentiek ošetrovateľstva a 185
sestier pracujúcich v ústavnej starostlivosti v nemocniciach Slovenskej republiky. Zaraďujúcimi
kritériami do výskumnej vzorky boli študent
študijného programu ošetrovateľstvo, prvý stupeň denná forma a sestra pracujúca v ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike. Realizovali sme dotazovaciu štúdiu s dotazníkom vlastnej konštrukcie
zameraného na zistenie a porovnanie názorov
sestier na oblasť využitia e-learningu vo vzdelávaní v ošetrovateľstve. Dotazník obsahoval 15
otázok. V texte však uvádzame iba vybrané zistenia. Spolu sme distribuovali 400 dotazníkov,
návratnosť dotazníkov predstavovala 95%. Po
zozbieraní a vizuálnom skontrolovaní dotazníkov

Tabuľka 1 Informovanosť respondentov o problematike e-learningu

Informovanosť o
problematike
Súvislosť v rámci
informovanosti

odpoveď
áno
nie
škola
práca
škola práca
žiadna

študentky
počet
190
0
184
0
6
0

%
100%
0,00%
96,84%
0,00%
3,16%
0,00%

15

sestry
počet
%
122
65,90%
63
34,10%
67
36,21%
12
6,48%
43
23,24%
63
34,10%

Chi-kvadrát test
χ2(1) = 77,76; p = 0,000
χ2(3) = 157,43;
p = 0,000
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Tabuľka č. 1 prezentuje zistenia spolu s porovnaním informovanosti respondentiek podľa chikvadrát testu štatistickej významnosti podľa, ktorého možno rozdiely v odpovediach študentov ošetrovateľstva a sestier považovať za štatisticky
významné.
Do dotazovania sme zaradili aj vedomostnú
otázku, ktorou sme chceli zistiť ako respondenti
rozumejú termínu e-learningové vzdelávanie. Ako
mož-nosti odpovedí mohli respondenti voliť: a)
vzdelávanie prostredníctvom internetu a intranetu,
b) vzdelávanie iba cudzích jazykov prostredníctvom internetu, c) neviem. Tabuľka č.2 dokumentuje odpovede respondentov na uvedenú otázku
a tiež porovnanie odpovedí respondentiek z radov
študentiek ošetrovateľstva a sestier, kde sme zistili
štatisticky významné rozdiely s použitím chíkvadrát testu. Tiež nás zaujímalo, ktorý spôsob
vzdelávania respondentky preferovali. V rámci
možností mohli voliť z nasledovných odpovedí: a)
preferujem vzdelávanie klasické- prezenčné (učiteľ

v klasickej triede), b) preferujem e-learningové
vzdelávanie, c) preferujem časť vzdelávania v klasicky v triede a časť e-learningovo, d) neviem sa
vyjadriť. Tabuľka č. 3 prezentuje odpovede
respondentiek na otázku ohľadne preferencie spôsobov vzdelávania. Získané údaje sú vyjadrením
štatistickej významných rozdielov v odpovediach
oboch skupín. Študentky ošetrovateľstva preferovali podľa ich vyjadrení vzdelávanie prostredníctvom elektronických médií 91 (47,89%) , zatiaľ
čo sestry preferovali vo väčšej miere klasický
spôsob získavania vedomostí 96 (51,89%). V globálnom hodnotení odpovedí najpočetnejšou možnosťou však bolo preferovanie e-leraningového
vzdelávania 121 (32,26%) všetkých respondentiek,
nasledovala možnosť preferencie vzdelávania klasického v triede 119 (31,74%), potom možnosť
spojenia klasického a elektronického vzdelávania
94 (25,07%) respondentiek a 41 (10,93%) sa
nevedelo vyjadriť.

Tabuľka 2 Porozumenie termínu e-learningové vzdelávanie
dáta
počet
%
počet
%

Respondentky
študentky
sestry
celkový počet
celkom %

a
184
96,84
138
74,59
322
85,86

b
4
2,11
19
10,27
23
6,14

c
2
1,05
28
15,14
30
8,00

Celkom
190
100,00
185
100,00
375
100,00

184
138
322

4
19
23

2
28
30

190
185
375

skutočný rozsah

Chi-kvadrát test: χ2(2) = 38,829; p = 0,000
Tabuľka 3 Preferencia spôsobu vzdelávania
Respondentky
študentky
sestry
celkový počet
celkom %

dáta
počet
%
počet
%

a
23
12,11
96
51,89
119
31,74

b
91
47,89
30
16,22
121
32,26

c
54
28,42
40
21,62
94
25,07

d
22
11,58
19
10,27
41
10,93

Celkom
190
100,00
185
100,00
375
100,00

23
96
119

91
30
121

54
40
94

22
19
41

190
185
375

skutočný rozsah

Chi-kvadrát test: χ2(3) = 77,785; p = 0,000
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prebratie zodpovednosti za vlastný vzdelanostný
rozvoj, schopnosť organizácie a zadelenia si svojho
času, prístup k technickému vybaveniu (softvér,
počítač, internet), kladný postoj k užívaniu techniky a zručnosť v používaní tejto inovatívnej
technológie (Prúcha, Míka, 2000). Od účastníka
on-line vzdelávania sa vyžaduje, aby bol dostatočne vysoko motivovaný, aktívny a schopný pracovať samostatne a v neposlednom rade musí byť
ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoje
vlastné štúdium. Princíp aktivity a uvedomelosti
možno považovať za kľúčový, ako sa zhoduje
väčšina autorov (Petlák, 1997). On-line kurzy
umožňujú interakciu nielen medzi učiteľom a
študujúcimi, ale i medzi účastníkmi navzájom, a to
diskusiou a kritickým zhodnotením práce ostatných, interakciu nevynímajúc (Rohfeld, Hiemstra,
1995). Zaujímalo nás preto, ktorý zo spôsobov
vzdelávania respondentky preferujú. V skupine
študentiek prevládala preferencia e-learningového
vzdelávania 91 (47,89%), zatiaľ čo v skupine sestier prevládalo preferovanie tradičného vzdelávania
v triede 96 (51,89%). Uvedené korešponduje zo
zisteniami o používaní informačno-komunikačných technológií, ktoré publikoval Kober (2011).
Pri porovnaní odpovedí respondentiek z radov
sestier a študentov ošetrovateľstva sme pri všetkých zistili štatisticky významné rozdiely použitím
chí-kvadrát testu s hodnotou p = 0,000.
Očakávali sme výraznejšie zastúpenie preferencie časti vzdelávania klasicky v triede a časti elearningovo, čo predstavuje optimálne spojenie
tradičného a e-learningového vzdelávania v ošetrovateľstve, ktoré by sme aj na základe našich viacročných skúseností v oblasti elektronizácie ošetrovateľského vzdelávania odporúčali.
E-learning zahŕňa aj komunikáciu pomocou diskusných fór, chatov a e-mailov (Kopecký, 2006).
Výučba pomocou výpočtovej techniky ešte nie je
tak rozšírená ako by mohla byť. Nesmie však
predstavovať jediný možný spôsob v ošetrovateľstve. Je však vhodnou najmä v rámci sústavného
vzdelávania sestier. Odporúčame sestrám navštevovať webstránky vytvorené na podporu vzdelávania. Odporúčame učiteľom ošetrovateľstva
vytvárať a inovovať e-learningové kurzy a používať ich v off-line aj on-line podobe. Odporúčame
zaradiť e-learning do vzdelávacieho procesu
v rámci vzdelávanie v ošetrovateľstve všeobecne,
čím podporíme informačno-komunikačné kompetencie sestier.

DISKUSIA A ZÁVER
E-learnig vhodným spôsobom vzdelávania dospelých v oblastiach, kde je nutné kontinuálne
vzdelávanie, podobne ako je to v ošetrovateľstve.
Preto nás zaujímalo, či sú respondentky z uvedeného prostredia informované o problematike elearningu a kde sa s problematikou stretli. Zistili
sme, že všetky respondentky (190) zo študentiek
ošetrovateľstva sa s problematikou stretli a škola
(184; 96,84%) bola dominujúcim zdrojom informácií. E-learning je v súčasnosti využívaný v univerzitnom prostredí a v oblasti podnikového vzdelávania, teda pri takom vzdelávaní, kde sa jeho
prednosti dajú a môžu naplno využiť. Súčasnosť je
dôkazom, že aj ekonomické ukazovatele prispievajú k rozšíreniu tohto typu učenia (Květoň, 2004).
Rovnako Mastiliaková a kol. (2015) zdôrazňuje
potrebu inovácie a využívania moderných informačných a komunikačných technológií a e-learningu na univerzitách. V skupine sestier bola pomerne vysoká informovanosť (122; 65,90%) a ako
zdroj informácií bola tiež najpočetnejšia škola (67;
36,21%). V tejto skupine respondentiek sme však
predpokladali výraznejšie zastúpenie práce ako
zdroja informácií. Možno však konštatovať, že sa
jednalo o sestry, ktoré si v posledných 5 rokoch
zvyšovali kvalifikáciu v podobe bakalárskeho, magisterského a špecializačného štúdia, kde e-learning používali. Avšak až 63 (34,10%) respondentiek sestier nemalo žiadnu informáciu o e-learningu. Uvedené zistenie je zaujímavé z toho
dôvodu, že e-vzdelávanie je možné realizovať aj
v rámci sústavného vzdelávania prostredníctvom
on-line aktivít Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (On-line aktivity sústavného
vzdelávania, 2016). E-learning nezahŕňa iba online kurzy, ale môže vhodne dopĺňať prezenčnú
výučbu v podobe prístupu k študijným materiálov
na internete alebo miestnom internete školy, firmy,
spoločnosti. V tejto súvislosti nás zaujímalo ako
chápu respondentky e-learningové vzdelávanie.
322 (85,86%) zo všetkých respondentiek uviedlo
správnu odpoveď, že je to vzdelávanie prostredníctvom internetu a intranetu. Početnejšiu skupinu,
ktorá buď nesprávne odpovedala alebo nevedela
odpovedať boli sestry. V tejto súvislosti je zaujímavé upozorniť na fakt, že v prezenčnom štúdiu sú
motivujúcimi faktormi napríklad lektor a spolužiaci, pri e-learningu musí byť študujúci viac
aktívny a zodpovedný. Nevyhnutnosťou je vysoký
stupeň motivácie, schopnosť samostatného štúdia,
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ABSTRAKT
Modernizace výuky a učení v předmětu Komunitní ošetřovatelství v kvalifikačním bakalářském studiu Ošetřovatelství
spočívá v přechodu od pojetí výuky transmisivní (předávání
hotových poznatků) k pojetí konstruktivistickému. Jde o implementaci problémově orientované výuky, jejíž základ tvoří
teorie a praxe pedagogického konstruktivismu. Tato koncepce
chápe vzdělávání a učení jako nástroj řešení problémů, se
kterými se studenti setkávají v praktickém životě. Student
vedle získání znalostí si osvojuje i dovednosti a postoje, kdy je
nucen si osvojit metody a řešit obtíže při získávání zkušeností.
Osobní zkušenost mu poskytuje motivy, rozšiřuje dosavadní
poznatky, rozvíjí zájmy a pomáhá řešit běžné i náročnější
situace při získávání zkušeností. Mezi typické znaky této
inovace patří kladení důrazu na aktivitu studenta, který má
nepřetržitý přístup ke studijním materiálům (ve slovenštině,
češtině a angličtině), hodnoticím nástrojům, videím,
metodikám, sebehodnoticím testům, aj., což zajišťuje zázemí
moderních informačních a komunikačních technologií tzv. elearning na univerzitě.

ÚVOD
V současné době se pregraduální kvalifikační
příprava studentů Ošetřovatelství v bakalářském
studijním programu na univerzitách významně inovuje. Modernizace vzdělávání na terciární úrovni
probíhá na základě požadavků Boloňského procesu, jehož cílem je fungující evropský vysokoškolský prostor, který byl již oficiálně uveden do
života v roce 2010. Vytvořené Národní kvalifikační rámce Slovenské a České republiky, které navazují na Rámec kvalifikací pro Evropský prostor
vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA) a Evropský rámec kvalifikací pro Celoživotní učení
(EQF-LLL) jsou metodickým nástrojem pro vývoj
a zajišťování kvality kvalifikací v terciárním vzdělávání. Národní kvalifikační rámce vymezují úrovně prokazovaných znalostí, dovedností a postojů
absolventů, tzv. učebních výstupů - výsledků vzdělávání/způsobilostí/kompetencí (Mastiliaková a
kol., 2013). Tím jsou jasně vymezeny nepřekrývající se úrovně vysokoškolského vzdělání: bakalářské, magisterské a doktorské (podle Dublinských deskriptorů). Bakalářská úroveň vysokoškolského vzdělávání připravuje studenty pro výkon
profesních rolí v praxi. Profesionální model ošetřovatelství symbolizuje ideál, nejvyšší úroveň péče,
primárně orientovanou na potřeby klienta/pacienta.
Jejim hlavním cílem je pomoci klientovi/pacientovi dosáhnout nejvyššího zdravotního potenciálu,
a tím zlepšení kvality jeho života. Poskytování
kvalitní péče úzce souvisí s profesionálními znalostmi, dovednostmi, postoji a schopnosti kritického myšlení, které je nutné podporovat a rozvíjet
vhodnými výukovými metodami od počátku pregraduálního studia ošetřovatelství (Mastiliaková,
2015).

Klíčová slova: Modernizace výuky a učení. Transmisivní a
konstruktivistické pojetí výuky. Problémově orientovaná výuka. Aktivita studenta. E-learning. Komunitní ošetřovatelství.
ABSTRACT
Innovation of teaching and learning in the subject of community nursing in the qualifying bachelor study of nursing lies
in the transition from the conception of transmissive teaching
(transfer of finished knowledge) to the constructivist approach. It is an implementation of problem-oriented education, which forms the basis of the theory and practice of
educational constructivism. This concept understands education and learning as a tool for solving problems that students
encounter in everyday life. In addition to acquiring knowledge, the student acquires skills and attitudes while being
forced to learn the methods and solve difficulties in gaining
experience. Personal experience provides the student with
stimuli, extends existing knowledge, develops interests and
helps to solve common and difficult situations in gaining
experience. Typical features of this innovation include placing
emphasis on the activity of the student, who has continuous
access to educational materials (in Slovak, Czech and English), assessment tools, videos, methodologies, self-assessment
tests, etc., the resources being provided by modern information and communication technologies, especially the elearning environment at the university.
Key words: Innovation of teaching and learning. Transmissive and constructivist approach to teaching. Problem-
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ková, 2008). Komunitní péče je založena na
propojování veřejných zdrojů, zdrojů jednotlivce a
na participaci všech zúčastněných. Rozvoj kvalitních komunitních služeb je nezbytnou podmínkou
pro reálné dodržování lidských práv a dobré
kvality života pro všechny ty, kteří potřebují péči
a/nebo podporu (Společné evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči probíhající v rámci
komunity). Mnoho zemí v současné době úspěšně
realizuje proces transformace způsobu poskytování
péče a podpory pro děti a dospělé a nahradilo část
nebo většinu svých ústavních zařízení pro dlouhodobý pobyt, službami poskytovanými v rámci
rodiny a komunity. Výzvou v tomto procesu je
nutnost zajistit, aby nové systémy péče a podpory
respektovaly práva, důstojnost, potřeby a přání
každého jednotlivce a jeho rodiny (Zpráva ESN
Rozvoj komunitní péče). Mezi prvky kvalitní komunitní péče patří: Život v komunitě pro všechny.
Zaměření na člověka, ne na struktury. Žít jako
ostatní a s ostatními. Společenské začlenění pro
všechny. Nezávislost a důstojnost. Informovaná
volba pro uživatele. Vize a vedení (Společné
evropské pokyny k přechodu od ústavní péče k péči
probíhající v rámci komunity). Komunitní ošetřovatelská péče zahrnuje péči o zdraví populace
v komunitě - v terénu mimo ústavní zdravotnická
zařízení (nemocnice). Rozvíjející se formy komunitní ošetřovatelské péče o zdraví zahrnují péči o:
komunitu; rodinu; děti; školní děti a mládež; ženy;
seniory; duševně nemocné; osoby s poruchami
učení a hendikepované; osoby v zaměstnání (v pracovním prostředí); osoby nemocné v domácím
prostředí (domácí péče); osoby umírající (hospicová péče) (Marková, 2010). V uvedených činnostech se na celém světě uplatňují hlavně sestry,
protože mají k lidem hodně blízko, často získávají
jejich důvěru a jsou schopny pracovat samostatně.
Obecně jsou nazývány komunitními sestrami, ale
můžeme se setkat i s jiným označením: sestra pro
veřejné zdravotnictví (public health nurse), sestra
pro návštěvní službu (health visitors nurse), sestra
pro domácí péči, sestra pro zdravotní výchovu,
rodinná sestra (family nurse), aj. Tyto sestry pracují ve státním zájmu samostatně v terénu a jsou
součástí veřejného zdravotnictví. Jejich práci si
společnost velmi cení a platí je z veřejných prostředků. Pro tuto práci se sestry připravují v různých specializačních kurzech (Krátká, Šilháková,
2008).

Inovace výuky a učení
Změna spočívá v odlišném pojetí výuky a učení
- od současného pojetí transmisivního (předávání
hotových poznatků) ke konstruktivistickému. To
vychází z teorie konstruktivismu a praxe pedagogického konstruktivismu, který klade důraz na řešení problémů a rozvoj dovednosti vyšších myšlenkových operací tzv. kritického myšlení s cílem hlubokého porozumění dané problematice. Klíčovou
snahou teorie konstruktivismu je překonat transmisivní vyučování (předávání hotových poznatků)
a posílit proces konstruování poznatků učícím se
subjektem. To, že student v současném transmisivním pojetí výuky umí odříkat naučenou látku, např.
při ústní zkoušce ještě neznamená, že ji skutečně
rozumí. Neporozumění se prokáže až při řešení
složitějších a komplexnějších úkolů, jejichž projevem je pak neschopnost použít naučené v praxi
nebo v analogických situacích. Konstruktivistické
pojetí výuky používá výukové strategie a metody
problémové výuky, které se zaměřují na aktivizaci
poznávacích procesů studenta vedoucích k samostatnosti, představivosti a logickému myšlení. Koncepce problémové výuky chápe vzdělávání jako
nástroj řešení problémů, s nimiž se člověk setkává
v praktickém životě. Student ve výuce získává
zkušenost svou individuální praxí. Je nucen si
osvojit metody, a řešit obtíže při získávání zkušeností. Osobní zkušenost poskytuje motivy, rozvíjí
zájmy a pomáhá odhalovat a řešit problémy. Pro
tuto koncepci výuky je podstatný rozvoj aktivity
studenta (Zormanová, 2014). Inovace výuky zahrnuje i využívání metody e-learningu. E-learning je
proces účelného a účinného využití informačních a
komunikačních technologií ve vzdělávání (Daniš,
1991). V jistém smyslu lze e-learning charakterizovat jako kombinaci výukové a výcvikové činnosti s využitím moderních informačních a komunikačních technologií (Zounek, 2009). Součástí
výuky a učení v pregraduálním studijním programu
Ošetřovatelství je i problematika Komunitní péče
zahrnující spektrum zdravotních, sociálních a dalších služeb poskytovaných potenciálně zdravým a
nemocným občanům, rodinám a skupinám určité
komunity.
Cíl a dimenze komunitní péče
Cílem komunitní péče je poskytovat péči v přirozeném domácím prostředí, umožnit co nejdelší
setrvání v komunitě, a to i při zdravotním postižení, závislosti, chronické nemoci (Krátká, Šilhá20
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ných bodů jim umožňuje průběžně si ověřovat
svou aktuálně dosaženou úroveň teoretických poznatků. Z těchto otázek je pak vygenerován závěrečný test teoretických poznatků předmětu a společně
s vytvořenou kazuistikou vybrané komunity (signalizující úroveň dosažených znalostí, dovednosti a
postojů) tvoří součást závěrečného hodnocení
předmětu. K plnění zadaných úkolů a samostudiu
v tomto předmětu mají studenti k dispozici řadu
publikací, dokumentů a videí v jazyce slovenském,
českém i anglickém. Videa převážně v anglickém
jazyce ukazují reálnou praxi komunitních sester a
prohlubují u studentů porozumění mluvené angličtině.

Výuka a učení v předmětu Komunitní ošetřovatelství
Konstruktivistická výuka je výukou činnostní.
Je založena na získávání nových poznatků a
zkušeností, jejich porovnáváním se zkušenostmi již
dříve získanými a organickém začleňování do
vlastních mentálních struktur. Konstruktivistické
pojetí výuky stimuluje vytváření kooperativního
prostředí výuky, které umožňuje realizaci principů
kognitivní psychologie. Tento typ prostředí podporuje vysokou aktivitu studenta při vyhledávání
souvislostí mezi poznatky, a to i ve spolupráci
s osobami v reálné praxi a ostatními studenty při
výuce ve skupinách. Proces vlastního učení a konstrukce poznatků probíhá víceméně samostatně.
Důrazem na aktivitu studenta tak konstruktivistická výuka významným způsobem mění roli studenta a učitele. Učitel v tomto procesu působí
převážně v roli průvodce, podporovatele, pomocníka; elektronický informační systém zase působí v
roli nástroje při hledání nových informací a souvislostí. Velmi často se zde také využívá projektový přístup k výuce, který překračuje úzké zaměření na jednotlivé předměty (Zormanová, 2014).
Důležitou podmínkou je elektronicky kontinuální
přístup studentů ke všem informacím souvisejících
s výukou předmětu. Předmět Komunitní ošetřovatelství je proto vytvořen v e-learningu (univerzitním systému Moodle) ve struktuře: studijní
materiály; videa; dokumenty; prezentace z přednášek; cvičení (s metodickými materiály a pomůckami); metodiky a hodnotící škály; místa pro
vložení písemných prací/kazuistik; sebehodnotící
testy; aj. Součástí této struktury je i Plán problémové výuky předmětu, který vedle rámcových
výukových témat obsahuje i učební výstupy: Student je schopen: 1. Definovat základní pojmy
v oblasti komunitního zdraví. 2. Charakterizovat
komunitní péči a její společenský význam. 3. Posoudit stav zdraví vybrané komunity podle modelu
Funkčních typů zdraví. 4. Analyzovat zjištěné informace. 5. Diagnostikovat rizika pro zdraví/
zdravotní problémy obyvatel v dané komunitě. 6.
Navrhnout plán podpory zdraví/řešení rizik pro
zdraví/zdravotních problémů obyvatelstva v komunitě. 7. Identifikovat metodickou správnost všech
kroků a prvků navrženého plánu. Studenti při
průběžném studiu v semestru používají vytvořené
elektronické sebehodnotící testy (100 otázek
s vícečetnými správnými odpovědími, za správnou
odpověď na 1 otázku získají 1 bod). Počet získa-

Významné charakteristiky modernizace pregraduální výuky v ošetřovatelství
Na rozdíl od behaviorální koncepce lidského
učení a klasického instruktivního (transmisivního)
přístupu k vyučování vychází konstruktivistická
teorie učení (problémová výuka a učení) z širšího
proudu kognitivní psychologie a charakterizuje
učební proces jako:
 aktivní proces, jímž studenti získávají vědomosti, dovednosti a postoje, které je nutné dosáhnout zvyšováním vlastní motivace;
 proces řešení problému např. formou konkrétní
samostatné práce nebo projektového přístupu;
 proces vytváření nových poznatkových struktur
na bázi již dříve zpracovaných informací –
hledání souvislostí mezi poznatky;
 autoregulační a autokonstrukční činnost učícího
se subjektu, pro níž je třeba navodit podmínky;
 výrazně sociálně a jazykově zprostředkované
činnosti – zapojování blízkého i vzdáleného
okolí do spolupráce.
Vyučující je podle teorie konstruktivismu
(problémově orientované výuky) zprostředkovatelem (facilitátorem), který studentovi pomáhá
pochopit látku, na rozdíl od předchozích teorií učení, kde učitel předává již hotové poznatky. Teorie
konstruktivismu předpokládá, že si student musí
na základě zadání aktivně vyhledávat poznatky a
mnoho věci připravit a vyzkoušet sám. Pomocí
pokládání vhodných otázek, podpory a komunikace vyučující/zprostředkovatel pomáhá studentovi
k utvoření si vlastního porozumění vyučované
látce (Zormanová, 2012). Mezi hlavní elektronické
a softwarové systémy, které podporují zejména
konstruktivistická učební prostředí patří:
21
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 systémy pro vyhledávání informací např. multimediální encyklopedie, databáze, hypertextové a
hypermediální systémy včetně vyhledávacích
služeb www serverů, umožňující studentovi i
učiteli učinit dotaz, vyhledat a získat informaci,
kterou potřebují;
 nástroje komunikace jako elektronická pošta,
elektronické konference, videokonference nebo
prostředí www (možnost spolupráce, sdílení
informací, předávaní dokumentů, on-line distanční vzdělávání, chat, apod.);
 produktivní nástroje zahrnují především textové a
tabulkové procesory, databázové programy, grafické editory, programy prezentační apod.
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Uvedené nástroje, jejich otevřenost a univerzálnost výrazně stimuluje proces aktivního učení a
studentovu produktivitu v rámci tzv. hypermediálních výukových prostředí (hypermedia learning
environments). Musí však být vhodně metodicky
podporována učitelem. Z didaktického hlediska lze
konstatovat, že největší přínos služeb internetu je
právě v podpoře konstruktivistického pojetí vyuky
a učení.
ZÁVĚR
Uplatňování teorie konstruktivismu (problémové výuky) v pregraduální výuce a učení studentů
ošetřovatelství zdůrazňuje potřebu využívání metod založených na aktivizaci a spolupráci učících
se subjektů tj. metod, které stimulují studenta, aby
své znalosti, dovednosti a postoje získával aktivní
činností a komunikací, nikoli aby poznatky jen
pasivně přijímal. U studenta se tak rozvíjí schopnosti komunikovat, spolupracovat a aktivně se
vzdělávat i mimo přímou výuku ve škole. V tomto
způsobu výuky a učení má významnou roli internet
jako nástroj, který urychluje a usnadňuje komunikaci všech účastníků vzdělávacího procesu. Elektronické prostředí výuku a učení zefektivňuje,
překonává bez problémů časoprostorové diference
a je zdrojem nepřeberného množství informací.
Nutná je však metodická podpora vyučujících, aby
bylo dosaženo stanovených učebních výstupů.
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VYBRANÉ KOMPETENCIE V OŠETROVATEĽSTVE Z POHĽADU SPOLOČNOSTI
SELECTED COMPETENCIES IN NURSING FROM THE PERSPECTIVE
OF THE SOCIETY
CABANOVÁ Marianna¹, RAPČÍKOVÁ Tatiana², JANICZEKOVÁ Elena2
¹Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica
²Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
ABSTRAKT
Východiská: Východiskom pre realizovanie výskumnej štúdie
boli problémy v oblasti vymedzenia sesterských kompetencií
a možnosti ich realizovania v praxi.
Ciele: Hlavným cieľom výskumu bolo prezentovať názory
respondentov – laickej verejnosti na vybrané sesterské kompetencie.
Súbor a metódy: Dotazníkovou výskumnou metódou bolo
oslovených 450 dospelých respondentov – občanov Slovenskej republiky, návratnosť dotazníkov bola 88,89 % (400
dotazníkov). Výsledky testovania boli štatisticky overené prostredníctvom relevantných štatistických metód: Pearsonov
Chi-kvadrát test, Pearsonov kontingenčný koeficient a Cramerov kontingenčný koeficient V pri stanovenej hladine významnosti α = 0,05.
Výsledky: Stanovená hypotéza zameraná na rozšírenie
sesterských kompetencií, väčšiu frekvenciu návštev sestier
v domácom prostredí a etablovanie funkcie tzv. rodinnej sestry
bola štatistickými metódami potvrdená (signifikancia p =
0,000995).
Záver: Výsledky výskumu boli komparované s podobnými
štúdiami realizovanými v Českej i Slovenskej republike,
predovšetkým so štúdiou Říhovej (2006), Peštovej (2007) a
Plochej (2012). Konštatujeme, že výsledky nášho a zahraničného výskumu sa v základných rámcoch zhodujú.

Key words:
Research.

Competencies.

Nursing.

Nurse.

Society.

ÚVOD
Problematika kompetencií je oblasťou do značnej miery ovplyvňujúcou postavenie sestry v multidisciplinárnom tíme a majúcou významný vplyv na
vzájomný vzťah lekára a sestry. Sestra a lekár sa
od seba odlišujú kompetenciami zakotvenými v zákonoch a ovplyvnenými charakterom profesií i
špecifikami nemocničných pracovísk, t. j. ich kompetencie sú jasne dané. Avšak v praxi sú sestry
neraz poverované úlohami, ktoré patria do náplne
práce pomocného alebo menej kvalifikovaného
personálu a naopak, na pokyn lekárov často vykonávajú úlohy odborného charakteru prekračujúce
rámec ich pracovnej náplne (Bártlová, 2010).
Faktory ovplyvňujúce kompetencie sestier
Kompetencie sestier na Slovensku sú exaktne
vymedzené vo vyhláške MZ SR č. 470/2006 o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou
samostatne a v spolupráci s lekárom. Sú modifikované mnohými skutočnosťami, a to napríklad požiadavkami rôznych medicínskych odborov a pracovísk sestier, dĺžkou ich praxe, skúsenosťami či
podmienkami k uplatneniu daných kompetencií.
Súbežne s vývojom klinickej medicíny sa menia
aj kompetencie sestier. Postupne ubúdajú nekvalifikované činnosti a pribúdajú nové poverenia.
Niekedy miznú hranice medzi činnosťami, ktoré
boli v minulosti určené len lekárom, pričom v súčasnosti sú v kompetencii sestier. Existujú sestry
zamerané na ošetrovanie chronických rán, na aktivizáciu gerontov, edukáciu rodiny, domácu starostlivosť, stoma-sestry či podiatrické sestry. V intenzívnej starostlivosti sú sestry špecializované na
infúznu terapiu, mimotelový obeh, na starostlivosť
o vnútrožilové prístupy (Pacovský, 2008).

Kľúčové slová:
Kompetencie. Ošetrovateľstvo. Sestra.
Spoločnosť. Výskum.
ABSTRACT
Background: The background of this study were some
problems associated with nursing competencies and possibilities of their implementation to practice.
Aim: The aim of this research is to present opinions of the
public associated to the selected nursing competencies.
Research sample and Methods: The research was made by the
questionnaire method. 450 adult respondents living in Slovak
Republic were interviewed. Finally 400 respondents (88.89 %)
were involved in the survey. The results were processed
statistically using relevant statistic methods: Pearson´s Chiquadrant test, Pearson´s contingency coeficient a Cramer´s V
coeficient at a set level of significance α = 0.05.
Results: Stated hypothesis related to expanding of nursing
competencies, higher frequency of nurses visiting the
families and established role of family nurses was confirmed
by the statistic methods (significance p = 0.000995).
Conclusion: The research results were compared to the similar
studies carried out in Czech and Slovak Republic, especially
those by Řihova (2006), Peštova (2007) and Plocha (2012). In
this regard, we note that both study results are very similar in
terms of the main frames.
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tiež ňou samotnou na základe svedomia a sebareflexie (Krátká, 2010).
Zodpovednosť pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti je úzko prepojená aj s právom každého človeka na rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd bez akejkoľvek diskriminácie.
Podľa Vaartia (2008, s. 510) je obhajoba práv
pacientov „integrálnou súčasťou sesterskej roly
zahŕňajúcou v sebe podporu záujmov pacienta.
Veľká väčšina pacientov si je vedomá svojich práv
a má prístup k nevyhnutným informáciám ešte pred
samotnou realizáciou sesterských intervencií“.

Postavenie sestier v systéme zdravotnej
starostlivosti
V posledných rokoch aj Svetová zdravotnícka
organizácia venuje pozornosť ošetrovateľstvu
a problematike postavenia sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Snaha o profesionalizáciu je
vo vyspelých priemyselných krajinách považovaná
za prirodzenú a legitímnu. Je vedená predovšetkým
túžbou po prestíži, čo s profesionalizáciou úzko
súvisí, ale tiež inými dôvodmi, medzi ktorými
dominuje nádej na väčšiu stálosť pracovných
miest, príležitosť skutočnej kariéry, na možnosti
pravidelného postupu a zlepšenia finančného
ohodnotenia kvalifikovaných činností (Zemková,
2007).
Povolanie sestry je profesiou a jej hlavná činnosť – ošetrovanie je tiež profesionálna. Problémom Slovenska je predovšetkým úroveň profesionalizácie sestier. Čoraz viac rezonujú otázky zamerané na postavenie sestry v súčasnej legislatíve, na
podmienky pre efektívny výkon profesionálnych
úloh sestier i na to, do akej miery kooperujúce
profesie a pacienti rešpektujú jej odbornú kompetenciu, akú úroveň majú kooperujúce vzťahy, aká
prestíž sa pripisuje sesterskej profesii a mnoho
ďalších otázok, ktorých zodpovedanie je mnohokrát aj v záujme značnej časti verejnosti (Bártlová,
2005).
V súčasnosti práve komunitná starostlivosť
predstavuje pre sestry čoraz väčší úsek praxe, a to
či už vo forme agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ďalej ADOS) alebo tzv. rodinnej
sestry disponujúcej kompetenciami na úrovni
praktického lekára. Hoci USA a Veľká Británia
uznali úlohu sestry s kompetenciami praktického
lekára na obmedzený čas, stále však existuje
nesúhlas s rozsahom jej praxe a neistota, kde sú
hranice medzi ošetrovateľskou a lekárskou praxou
(Turner, 2002).

CIELE
Prioritnými cieľmi štúdie bolo zistiť ako
respondenti - občania Slovenskej republiky:
 vnímajú sestru pri výkone jej profesie a dôverujú sestrám v prípade rozšírenia ich kompetencií,
 hodnotia návštevnú službu v rodinách po narodení dieťaťa a využívajú služby ADOS,
 sa stotožňujú s pojmom rodinná sestra.
SÚBOR A METÓDY
Počet respondentov: 400, z toho 275 (68,75%)
žien a 125 (31,25%) mužov.
Kritérium zaradenia do súboru: náhodne vybratí
dospelí občania Slovenskej republiky.
Veková skladba: od 18 do 83 rokov, pričom
najpočetnejšiu skupinu predstavovali respondenti
v kategórii menej ako 20 rokov – 112 (28%)
a v rozmedzí 20 - 30 rokov – 91 (22,75%).
Pracovný pomer: najviac respondentov - 176
(44%) bolo študentov, 144 (36%) bolo pracujúcich.
Vzdelanie: prevládalo stredoškolské s maturitou –
262 (65,50%) a vysokoškolské – 71 (17,75%).
Bydlisko: zastúpenie v štúdii mali všetky kraje
v SR s najväčším potom respondentov v Banskobystrickom kraji – 120 (30%), Žilinskom – 80
(20%) a Nitrianskom – 79 (19,75%).
Výskumná metóda: štruktúrovaný dotazník vlastnej
konštrukcie zostavený z 5 identifikačných otázok
týkajúcich sa demografických údajov, 13 zatvorených otázok a 13 polootvorených otázok. Štatistické metódy: Pearsonov Chi-kvadrát test, Pearsonov kontingenčný koeficient a Cramerov kontingenčný koeficient V pri stanovenej hladine
významnosti α = 0,05.
Termín realizácie výskumu: 1. 5. 2013 - 30. 11.
2013.

Verejnosť a sesterská profesia
Správanie sestier a iných zdravotníckych pracovníkov je v poslednej dobe pod drobnohľadom
širokej verejnosti. Stretávame sa s medializáciou
nielen neetického správania a konania zdravotníkov, ale dokonca s príkladmi ich profesionálneho
pochybenia až zlyhania. Spoločnosť veľmi prísne
posudzuje najmä zodpovednosť zdravotníkov, pretože je od nej veľakrát závislý život pacienta.
Zodpovednosť sestry je posudzovaná pacientom,
jeho rodinou, spolupracovníkmi, verejnosťou, ale
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V príspevku uvádzame odpovede respondentov
na vybrané otázky dotazníka, ktoré sú z hľadiska
stanovených cieľov výskumu najpodstatnejšie. Na
overenie stanovených cieľov sme stanovili hypotézu, ktorej platnosť sme overovali prostredníctvom relevantných štatistických metód.

starostlivosti personálu v ambulancii všeobecného
lekára pre deti a dorast).
Otázka č. 4 Imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom sestry poskytujú ošetrovateľskú
starostlivosť v ich domácom prostredí. Stretli ste sa
s pojmom agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS?
Otázka č. 5 Úloha ADOS je obmedzená
samotnými kompetenciami sestier, ich kvalifikáciou a rozsahom poskytovaných služieb. Aký je
váš názor na daný typ služieb poskytovaných
sestrou?
Otázka č. 6 Aký je Váš názor na rolu tzv.
rodinnej sestry, ktorá je v Slovenskej republike
v súčasnosti ešte stále neznáma, hoci v zahraničí
má podporu? (Starostlivosť je poskytovaná sestrou
počas celej doby existencie rodiny).

VÝSLEDKY
Otázka č. 1 Sestra pracuje samostatne i v spolupráci s lekárom. Ako ju vnímate pri výkone jej
profesie?
Otázka č. 2 Boli by ste spokojný/á v prípade, ak
by niektoré výkony, ktoré sú doteraz v kompetencii
lekárov, vykonávali adekvátne vzdelané sestry?
Otázka č. 3 Je postačujúce, ak sestry pracujúce
v ambulancii pre deti a dorast vykonávajú návštevnú službu v rodinách jedenkrát po narodení dieťaťa? (Neskôr je matka s dieťaťom odporučená do
Tabuľka 1 Názory respondentov na sestru pri výkone
jej profesie
Možnosti odpovedí
A

Kolegyňa a partnerka lekára
Asistentka lekára ako všetci
ostatní zdravotnícki pracovníci
Podriadená lekárovi bez ohľadu
na jej dosiahnuté vzdelanie
Iné

B
C
D

Spolu

n

%

94

23,50

219

54,75

80

20,00

7

1,75

400

100,00

Tabuľka 2 Názory respondentov na realizovanie
vybraných lekárskych výkonov sestrami

A
B
C
D
E

Možnosti odpovedí
Spokojný/á, sestrám plne
dôverujem
Čiastočne spokojný/á, pretože
skôr dôverujem lekárovi
Nie, nebol/a by som spokojný/á
Neviem sa vyjadriť
Iné
Spolu

n

%

92

23,00

207

51,75

51
40
10
400

12,75
10,00
2,50
100,00

Tabuľka 3 Názory respondentov na realizovanie návštevnej služby v rodine
A
B
C
D

Možnosti odpovedí
Úplne postačujúce pre všetky matky s deťmi
Postačujúce, ale len u matiek, ktoré už majú skúsenosti s prvým
dieťaťom
Skôr nepostačujúce, v starostlivosti o novorodenca by väčšina matiek
privítala viac návštev sestry, a to najmä počas šestonedelia
Nevyhovujúce, jedna návšteva po narodení dieťaťa je určite málo
Spolu

n
63

%
15,75

144

36,00

138

34,50

55
400

13,75
100,00

n
19
101
75
205
400

%
4,75
25,25
18,75
51,25
100,00

Tabuľka 4 Informovanosť respondentov o ADOS
A
B
C
D

Možnosti odpovedí
Áno a sám/a som služby ADOS už využil/a
Áno, počul/a som o ADOS, ale doposiaľ som tieto služby nevyužil/a
Neviem, mám len veľmi nepresné informácie o ADOS
Nemám žiadne informácie o ADOS
Spolu
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Tabuľka 5 Názory respondentov na poskytovanie starostlivosti ADOS

A
B
C
D

Možnosti odpovedí
Starostlivosť prostredníctvom ADOS je úplne postačujúca - v domácom
prostredí sú dôležité najmä ošetrovateľské intervencie
Starostlivosť je menej postačujúca, bolo by vhodné poskytnúť sestrám viac
kompetencií súvisiacich s ich odbornosťou
Starostlivosť je absolútne nevyhovujúca vzhľadom k zákonom obmedzenému
počtu výkonov realizovaných sestrou
Neviem sa vyjadriť
Spolu

n

%

80

20,00

131

32,75

31

7,75

158
400

39,50
100,00

n

%

153

38,25

69

17,25

33

8,25

142
3
400

35,50
0,75
100,00

Tabuľka 6 Názory respondentov na etablovanie tzv. rodinnej sestry

A
B
C
D
E

Možnosti odpovedí
Bolo by veľmi prospešné rozšíriť kompetencie vysokoškolsky vzdelaných sestier
pre zdravie rodín na Slovensku a zriadiť uvedený typ starostlivosti
Uvedený model by mohol byť prospešný v našich podmienkach, ale len
v spolupráci s lekárom
Myslím si, že doterajší systém ošetrovania pacientov/klientov v domácom
prostredí je úplne postačujúci – ordinuje lekár, intervencie realizuje sestra
Doteraz som nemal/a potrebu zaujímať sa o tento typ starostlivosti
Iné
Spolu

Tabuľka 7 Vyjadrenie postojov respondentov
Áno
92
63
153

Širšie kompetencie
Väčšia frekvencia návštev
Etablovanie funkcie rodinnej sestry

Nie
308
337
247

Počet (n)
400
400
400

Tabuľka 8 Vzájomná závislosť sledovaných javov v relatívnych početnostiach
Pearsonov Chi – kvadrát test
Počet (n)
Hodnotenie

Hodnota
13,82

Stupne voľnosti Kritická hodnota
3
7,815
400
Sledované štatistické javy sú závislé.

Signifikancia
0,000995

Tabuľka 9 Vzájomná sila závislosti
Hodnota
Sila závislosti
0,2100
Mierna
0,2147
Mierna
Intenzita vzájomnej závislosti je mierna.

Pearsonov kontingenčný koeficient
Cramerov kontingenčný koeficient V
Hodnotenie

V kontexte s cieľmi výskumu sme si stanovili
hypotézu:
H: Predpokladáme, že respondenti by privítali
širšie kompetencie a väčšiu frekvenciu návštev sestier v domácom prostredí a etablovanie funkcie tzv.
rodinnej sestry.

DISKUSIA
Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad laickej verejnosti na súčasný status sestier na Slovensku a s
ním úzko súvisiace vybrané kompetencie. Výsledky výskumu porovnávame s výsledkami výskumov
podobného charakteru realizovaných v Českej
a Slovenskej republike v rokoch 2006, 2007
a 2012, kde respondentov tvorila laická verejnosť.
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Na štatistické testovanie danej hypotézy sme
použili odpovede respondentov na otázky dotazníka, ktoré uvádzame v tabuľkách 1 - 6.
Z odpovedí na otázku č. 1 vyplynulo, že
54,75% respondentov vníma sestru ako asistentku
lekára (tab. 1) a v zhode s tým aj 51,75% respondentov odpovedalo, že by v prípade niektorých výkonov, ktoré sú doteraz v kompetencii lekárov
a vykonávali by ich sestry s príslušným vzdelaním,
boli len čiastočne spokojní, pretože viac dôverujú
lekárovi (tab. 2). Z tab. 2 j zrejmé, že iba 23%
oslovených by dôverovalo sestrám, ak by disponovali vybranými, v súčasnosti ešte stále lekárskymi kompetenciami. Na druhej strane, 32,75%
respondentov odpovedajúcich na otázku č. 5 by
privítalo rozšírenie odborných kompetencií sestier
v ADOS (tab. 5) a v odpovediach na otázku č. 6 by
38,25% opýtaných pokladalo za žiaduce rozšíriť
kompetencie vysokoškolsky vzdelaných sestier
v súvislosti so zdravím rodiny a etablovaním tzv.
rodinnej sestry (tab. 6).
Plochá (2012) uvádza, že nadpolovičná väčšina
- 50,69% respondentov sa domnieva, že sestry
majú svoje vlastné kompetencie nezávislé od ordinácie lekára. 39,04% respondentov si myslí, že
sestry nemôžu samostatne vykonávať odborné výkony, ktoré by neboli naordinované lekármi a lekárom pripisujú plnú zodpovednosť nielen za liečbu,
ale aj za ošetrovanie chorých. Vo výskumnej štúdii
Říhovej (2006) sa uvádza, že 60% respondentov
vníma sestru ako asistentku lekára, 44% opýtaných
dokonca len ako lekárovu „pomocníčku“. Vo výskume z roku 2012 sestru ako samostatne odborne
pracujúcu osobu označilo len 36,30% respondentov. Takisto nemalá časť respondentov –
43,15% je presvedčená, že sestra je predovšetkým
„pomocníčkou“ lekára a jej hlavnou náplňou je vykonávanie predpísaných ordinácií.
Až 84,25% opýtaných pokladá počet návštev
sestier v rodinách po narodení dieťaťa za nepostačujúci, resp. postačujúci, ale len u matiek, ktoré už
majú skúsenosti s prvým dieťaťom (tab. 3).
Návštevy klienta v domácom prostredí realizujú
aj sestry pôsobiace v ADOS. Až 70% respondentov má o činnosti ADOS len sporadické, resp.
žiadne informácie. Aj to môže byť jedným z dôvodov, prečo služby ADOS využíva len 4,75%
respondentov (tab. 4). Daný fakt môže byť spôsobený aj nižším vekovým zložením nášho súboru.
Vo výskume Peštovej (2007) 60% respondentov pripisuje význam ADOS z dôvodu posky-

tovania starostlivosti v domácom prostredí a 25%
opýtaných preferuje danú starostlivosť, pretože
môžu byť v blízkosti svojej rodiny. Až 40%
respondentov poskytol informácie o existencii
ADOS a náplni ich práce odborný lekár a 32,50%
lekár primárneho kontaktu. Z výskumu Peštovej je
zrejmá značná informovanosť respondentov o
podstate činnosti ADOS, avšak je dôležité podotknúť, že cieľovou skupinou boli respondenti v
terminálnych štádiách ochorenia využívajúci starostlivosť ADOS.
Z uvedeného vyplýva, že existuje mierna intenzita závislosti sledovaných štatistických javov.
Respondenti by síce uvítali širšie kompetencie
u sestier (92), väčšiu frekvenciu návštev sestier
v domácom prostredí (63) a zriadenie funkcie tzv.
rodinnej sestry, ale len v počte 153 z celkového
počtu 400 respondentov. Mierna sila závislosti
skúmaných javov je pravdepodobne spôsobená aj
tým, že pomerne veľký počet oslovených sa o danú
problematiku doteraz nezaujímal. Konštatujeme, že
stanovená hypotéza je štatisticky potvrdená miernou závislosťou skúmaných javov.
ZÁVER
Z výsledkov výskumu vyvstáva zásadná otázka:
Prečo respondenti naďalej viac dôverujú lekárom
ako sestrám? Či záleží viac na charakterových
vlastnostiach skúmaných osôb alebo na schopnostiach a zručnostiach konkrétnych sestier, s ktorými sa respondenti stretli? V každom prípade
otázka doriešenia a zvýšenia odborných kompetencií sestier zostáva i naďalej diskutovanou témou, a to nielen v radoch odbornej, ale nezriedka
i laickej verejnosti.
Vzhľadom k vyššej autonómii sestier ich meniace sa roly prinášajú aj mnoho výziev, z ktorých
prioritnou je udržanie kvalitnej ošetrovateľskej
starostlivosti a úspešné zaradenie absolventiek
ošetrovateľstva do praxe. Nevyhnutné je udržať
vysokú úroveň spojenú s odbornými kompetenciami, čo je cesta k dosiahnutiu a udržaniu rešpektu nielen u spolupracovníkov, ale aj u laickej verejnosti. Znamená to byť kritický voči vlastnej práci,
reflektovať chyby, ktorých sa pri výkone práce
dopúšťame a poučiť sa z nich (Zvoníčková, 2006).
Byť príslušníkom pomáhajúcej profesie je určitá obeta. Sestry kráčajú cestou vývoja, ktorá trvá
už viac ako sto rokov a ešte niekoľko desaťročí
potrvá. Všetky zmeny nie je možné uskutočniť
hneď, avšak existuje správny smer, na ktorý by
27

Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 1, 2016

ISSN 1339-3022

mala každá sestra zamerať svoje úsilie, ak chce
pomôcť svojej profesii k takému postaveniu
v zdravotníctve a v spoločnosti, aké si zaslúži
(Šimek, 2000).
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KVALITA ŽIVOTA A ZVLÁDANIE OCHORENIA U PACIENTOV
SO SCLEROSIS MULTIPLEX
QUALITY OF LIFE AND DISEASE COPING IN PATIENTS WITH SCLEROSIS MULTIPLEX
SOLGAJOVÁ Andrea, VÖRÖSOVÁ Gabriela, ZRUBCOVÁ Dana
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnej práce a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Nitra
Aims: The paper focuses on identifying the level of quality of
life and coping efficiency in patients with Sclerosis Multiplex.
Second goal is to identify differences in quality of life and
coping according to age, gender and duration of the disease.
Research sample and Methods: Research sample consisted of
80 respondents. Inclusion criterion was medical diagnosis
Sclerosis Multiplex. For data collection the questionnaire of
quality of life WHOQOL – BREF and the scale Coping 1302
of the Nursing Outcomes Classification system were used. For
statistical data analysis Fisher F-test and Spearman rank
correlation were used.
Results: All the domains of quality of life were rated by
patients in levels – Poor to Good. In the domains of quality of
life statistically significant differences were identified
according to age, gender and duration of the disease. Quality
of life is better in women, in younger people under 30 years of
age, and with the duration of the disease under two years.
More negative rating of quality of life was identified in
patients over 50 years of age with the duration of the disease
more than 10 years. Respondents effectively cope with the
disease only rarely with no statistically significant differences
found according to age, gender and duration of the disease.
Quality of life does not correlate with the effectivity in coping.
Conclusion: Care for patients with Sclerosis Multiplex has to
be provided as complex, because all the domains of quality of
life we rated as problematic. The knowledge of important
factors influencing changes of quality of life is crucial for care
and early detection of problems in various areas. The support
of patient disease adaptation in the way of strengthening more
effective coping strategies is equally important.

ABSTRAKT
Východiská: Sclerosis multiplex patrí medzi závažné ochorenia súčasnej civilizácie. Zmena životnej situácie, ktorú spôsobilo ochorenie sa prejavuje v zmene kvality života vo výraznej
miere. Kvalita života je vo vzťahu aj s tým, ako pacient
zvláda, resp. adaptuje sa na ochorenie.
Ciele: V príspevku sa zameriavame na zistenie úrovne kvality
života a efektivity zvládania záťaže/ochorenia u pacientov so
Sclerosis multiplex. Zároveň zisťujeme rozdiely v hodnotení
kvality života a zvládaní záťaže podľa veku, pohlavia a dĺžky
trvania ochorenia.
Súbor a metódy: Výberový súbor tvorilo 80 respondentov.
Zaraďujúcim kritériom bola lekárska diagnóza Sclerosis
multiplex. Pre získanie dát sme použili dotazník kvality života
WHOQOL – BREF a škálu NOC – Zvládanie – 1302 z
klasifikačného systému výsledkov v ošetrovateľstve. Pre štatistické spracovanie výsledkov sme použili Fisherov F-test
a Spearmanovu koreláciu.
Výsledky: Všetky domény kvality života hodnotili celkovo
respondenti ako – ani spokojní, ani nespokojní. Medzi jednotlivými doménami sme zistili štatisticky významné rozdiely,
okrem domén prežívanie a prostredie navzájom. V jednotlivých doménach kvality života sme podľa veku, pohlavia a
aj dĺžky trvania ochorenia zistili štatisticky významné rozdiely. Lepšie boli hodnotené domény kvality života ženami,
do 30 rokov, s dĺžkou trvania ochorenia do 2 rokov. Negatívnejšie hodnotenia kvality života boli v skupine pacientov nad
50 rokov a s dĺžkou trvania ochorenia viac ako 10 rokov.
Respondenti preukazujú efektívne zvládanie ochorenia len
niekedy, bez zistenia štatisticky významných rozdielov
vplyvom veku, pohlavia a dĺžky trvania ochorenia. Medzi
kvalitou života a efektivitou zvládania záťaže/ochorenia sme
nezistili významný vzťah.
Záver: Starostlivosť o pacientov so Sclerosis multiplex musí
byť komplexná, nakoľko všetky oblasti kvality života boli
hodnotené ako problematické. V procese celkovej starostlivosti je dôležité poznanie faktorov vplývajúcich na zmeny v
kvalite života, pre včasnú detekciu problémov v rôznych
oblastiach. Rovnako dôležitá v starostlivosti je podpora
adaptácia pacienta na ochorenie, tzv. zefektívniť zvládanie
záťaže.

Key words: Chronic disease. Coping. Quality of life. Stress
load.

ÚVOD
Sclerosis multiplex je celosvetový problém. Je
to ochorenie veľmi závažné, ktoré postihuje najmä
mladých ľudí, v najproduktívnejšom veku, na vrchole fyzických a duševných síl, kedy sa do popredia dostávajú hodnoty ako zdravie a kvalita života.
Tieto hodnoty sa prejavujú aj v prístupe k ochoreniu a v jeho zvládaní, čím hodnotenie kvality
života a zvládania daného ochorenia majú osobitnú
dôležitosť v procese starostlivosti (Morovicsová,
2008). Kvalitu života pacientov so Sclerosis
multiplex najviac ovplyvňuje porucha chôdze a
neschopnosť samostatného pohybu. Poruchy chô-

Kľúčové slová: Chronické ochorenie. Zvládanie. Kvalita
života. Záťaž.
ABSTRACT
Background: Sclerosis Multiplex belongs to severe diseases of
current civilisation. Quality of life is seriously influenced by
the change of life situation caused by this disease. Quality of
life is in relationship with how the patients cope/adapt with the
disease.
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dze sú najčastejšou príčinou zníženia pracovnej
produktivity, či straty zamestnania. Podľa vyjadrenia samotných pacientov je pre proces hodnotenia
„dobrej“ kvality života aj zachovanie zrakových
funkcií (Kantorová, Kurča, Michalik, 2012). Výskumy ukazujú, že zmena životnej situácie, ktorú
spôsobilo ochorenie sa prejavuje v zmene kvality
života vo výraznej miere. Na hodnotenie kvality
života má významný vplyv fyzická porucha, ktorú
ochorenie spôsobilo, ako aj zvládanie neuropsychiatrických porúch, ktorých výskyt je pri Sclerosis multiplex častý. Preto by sa komplexná starostlivosť o pacienta so Sclerosis multiplex nemala
podceňovať. Skorá detekcia problémov v oblasti
fyzickej ale i psycho-sociálnej a efektívna starostlivosť a liečba sú základom pre dosiahnutie čo najlepšej kvality života u pacientov (Langdon, 2011).
Křivohlavý (2002, s. 78) uvádza, že „kvalita života pacienta je do istej miery ukazovateľom toho,
ako pacient zvláda svoju náročnú situáciu“. Aj
podľa Kantorovej (2012) pacient hodnotí kvalitu
života subjektívne podľa svojej schopnosti adaptovať sa na okolnosti, ktoré prináša ochorenie. Jednotlivé dimenzie kvality života ako aj samotná
adaptácia môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi.
Ficková (2009) uvádza vplyv veku na kvalitu
života a proces zvládania. Adolescenti a mladší
dospelí zvládajú častejšie stres popieraním svojho
zdravotného stavu, pasívnym, niekedy až agresívnym správaním. Mávajú intenzívnejší prejav negatívnych emócií. Naopak, starší ľudia vyu-žívajú
efektívnejšie copingové stratégie – pomocou akceptácie svojho stavu, pomocou pozitívnej interpretácie stresových situácií, či vyššou mierou
emočnej regulácie. Súvisí si to s rôznymi stratami
a prekonanými krízami v ich doterajšom živote.
Potvrdzujú to i Park, Mills-Baxter, Fenster (2005),
ktorí uvádzajú, že starší ľudia majú tendenciu
používať stratégie zvládania oveľa účinnejšie ako
mladší ľudia. Ďalej sa v literatúre uvádza pohlavie
ako faktor ovplyvňujúci kvalitu života a zvládanie
záťažových situácií. Muži a ženy riešia rovnaké
záťažové situácie inak (Lazarus, Folkman, 1984;
Výrost et al., 1995). Ďalším z faktorov vplývajúci
na kvalitu života a zvládanie záťažovej situácie,
akou je aj chronické ochorenie je aj dĺžka trvania
ochorenia. Dlhšie trvanie chronického ochorenia
má zvýšený výskyt chronických komplikácií, a
tým aj horšiu kvalitu života. Kratšie trvanie chronického ochorenia môže byť naopak spojené
s problémami súvisiacimi viac s vyrovnávaním sa

s ochorením, teda jeho zvládaním (Gurková, Lilgová, 2015).
CIELE
Cieľom príspevku je zistiť úroveň kvality života
a efektivitu zvládania záťaže u pacientov so Sclerosis multiplex a zistiť rozdiely v hodnotení
jednotlivých domén kvality života a efektivity zvládania záťaže podľa veku, pohlavia a dĺžky
trvania ochorenia.
SÚBOR A METÓDY
Výberový súbor tvorilo 80 respondentov, z toho
34 (42,5%) mužov a 46 žien (57,5%). Respondenti
boli do súboru zaradení na základe zaraďujúceho
kritéria - lekárska diagnóza Sclerosis multiplex.
Podľa ďalších kritérií sme respondentov priraďovali do skupín podľa veku, pohlavia a dĺžky trvania
ochorenia. Priemerný vek respondentov bol AM =
42,5, SD = 11,1.
Metódami zberu dát bol sebavýpoveďový dotazník kvality života WHOQOL – BREF. Ide o 26
položkový dotazník, ktorý je zložený zo 4 domén.
Medzi tieto domény patrí fyzické zdravie, prežívanie, sociálne vzťahy a prostredie. Súčasťou
dotazníka sú 2 položky, ktoré však nie sú súčasťou
daných domén. Tieto dve položky sú samostatným
hodnotením celkovej kvality života a celkového
zdravotného stavu. Doméne „Fyzické zdravie“
zodpovedajú položky 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18;
doméne „Prežívanie“ položky 5, 6, 7, 11, 19, 26;
doméne „Sociálne vzťahy“ položky 20, 21, 22, 8;
doméne „Prostredie“ položky 9, 12, 13, 14, 23, 24,
25. Hodnotenie prebiehalo na Likertovej škále od 1
do 5, kde jednotlivé hodnotenia sú nasledovné:: 1 –
veľmi nespokojná/ý, 2 – nespokojná/ý , 3 – ani
spokojná/ý ani nespokojná/ý , 4 – spokojná/ý , 5 –
veľmi spokojná/ý (Šťastná, 2007). Zvládanie
záťaže bolo hodnotené škálou NOC – Zvládanie –
1302 z klasifikačného systému výsledkov v ošetrovateľstve. Škála pozostáva z 18 položiek, ktorými
sa hodnotí efektivita/neefektivita zvládania záťaže.
Hodnotenie prebieha na Likertovej škále od 1 do 5,
kde jednotlivé hodnotenia boli nasledovné: 1 –
nikdy preukazované, 2 – ojedinele preukazované, 3
– niekedy preukazované, 4 – často preukazované a
5 – neustále preukazované (Moorhead et al., 2013).
Zber dát prebiehal od júna 2014 do marca 2015
a bol realizovaný prostredníctvom priameho dotazovania respondentov v Klube SM v Nitre a online
dotazovania na internete, po oboznámení respon30
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dentov a získaní informovaného súhlasu. Pre analýzu dát sme použili štatistický program IBM
SPSS Statistics 20. Deskriptívnou štatistikou bola
popísaná absolútnu početnosť (N), aritmetický
priemer (AM) a smerodajnú odchýlku (SD). Pre
zistenie rozdielov medzi skupinami (podľa veku,
pohlavia, dĺžky ochorenia) sme použili štatistický
test – Fisherov F test, v rámci ktorého prezentujeme testovacie kritérium (F) a hodnotu štatistickej významnosti (p). Ak je hodnota p < 0, 05,
ide o štatisticky významný rozdiel medzi skupinami. V ďalšej časti sme použili Spearmanovu
koreláciu, pre určenie sily vzťahu medzi skúmanými premennými (kvalita života a zvládanie
záťaže). Silu vzťahu určuje korelačný koeficient rs,
ktorý ak nadobúda hodnotu 1, resp. -1 vyznačuje
veľmi silný vzťah medzi skúmanými premennými
(Sollár, Ritomský, 2002).

prežívanie a prostredie sme štatisticky významný
vzťah nezistili (p = 0,491).
Tabuľka 1 Kvalita života u pacientov so Sclerosis
multiplex
Fyzické zdravie
Prežívanie
Sociálne vzťahy
Prostredie

N
80
80
80
80

AM
2,81
2,99
3,22
2,94

SD
0,51
0,87
0,77
0,50

Vo fyzickom zdraví sme zistili podľa veku
štatisticky významný rozdiel (p = 0,005) v prospech respondentov do 30 rokov. Najhoršie hodnotená bola táto doména v skupine respondentov nad
50 rokov. V doméne „Prežívanie“ sme rovnako
zistili štatisticky významný rozdiel (p = 0,006),
s najlepším hodnotením tejto domény u respondentov do 30 rokov a s najhorším hodnotením u respondentov nad 50 rokov. Aj v doméne „Prostredie“
sme vzhľadom k veku zistili štatisticky významný
rozdiel (p < 0,001). Ako najlepšia bola daná doména hodnotené skupinou respondentov do 30 rokov,
najhoršie hodnotená bola opäť v skupine respondentov nad 50 rokov. V sociálnych vzťahoch sme
u respondentov podľa veku nezistili štatisticky
významný rozdiel (Tab. 2).
Vo všetkých doménach kvality života sme
u respondentov podľa pohlavia zistili štatisticky
významné rozdiely (p < 0,001). Všetky domény
kvality života boli lepšie hodnotené ženami (Tab.
3).

VÝSLEDKY
Všetky domény kvality života (fyzické zdravie,
prežívanie, sociálne vzťahy, prostredie) boli hodnotené približne na rovnakej úrovni, a to ani
spokojní ani nespokojní. V priemere najlepšie hodnotenou doménou bola doména sociálne vzťahy,
najhoršie hodnotenou bola doména fyzické zdravie
(Tab. 1). Štatisticky významné rozdiely sme zistili
medzi doménami: fyzické zdravie a prežívanie (p =
0,005); fyzické zdravie a sociálne vzťahy (p
< 0,001); fyzické zdravie a prostredie (p = 0,019);
prežívanie a sociálne vzťahy (p = 0,004); sociálne
vzťahy a prostredie (p < 0,001). Medzi doménou

Tabuľka 2 Rozdiely v kvalite života u pacientov so Sclerosis multiplex podľa veku
Vek
do 30 rokov
30-40 rokov
40-50 rokov
50 viac
F
p

Fyzické zdravie
AM
SD
3,17
0,21
2,69
0,70
2,94
0,47
2,61
0,39
4,71
0,005

Prežívanie
AM
SD
3,54
0,56
3,18
1,12
3,04
0,68
2,57
0,80
4,45
0,006

Sociálne vzťahy
AM
SD
3,44
0,30
3,18
0,65
3,31
1,01
3,05
0,73
0,87
0,461

Prostredie
AM
SD
3,41
0,15
3,12
0,49
2,97
0,51
2,58
0,34
12,38
< 0,001

Tabuľka 3 Rozdiely v kvalite života u pacientov so Sclerosis multiplex podľa pohlavia
Pohlavie

Fyzické zdravie

Prežívanie

Sociálne vzťahy

Prostredie

AM

SD

AM

SD

AM

SD

AM

SD

muži

2,51

0,54

2,62

0,86

2,72

0,69

2,66

0,42

ženy
F
p

3,03

0,36

3,26

0,77

3,59

0,61

3,15

26,30
< 0,001

12,22
< 0,001

31

35,85
< 0,001

0,46
23,58
< 0,001
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Tabuľka 4 Rozdiely v kvalite života u pacientov so Sclerosis multiplex podľa dĺžky trvania ochorenia
Dĺžka trvania ochorenia
do 2 rokov
viac ako 2 roky - do 5 rokov
viac ako 5 rokov -10 rokov
viac ako 10 rokov
F
p

Fyzické zdravie
AM
SD
3,26
0,15
3,06
0,30
2,69
0,63
2,45
0,34
12,24
< 0,001

Prežívanie
AM
SD
3,78
0,51
3,52
0,51
2,75
0,90
2,25
0,49
20,93
< 0,001

Sociálne vzťahy
AM
SD
3,62
0,49
3,68
0,37
2,99
0,95
2,78
0,62
8,65
< 0,001

Prostredie
AM
SD
3,31
0,31
3,20
0,36
2,80
0,56
2,61
0,36
10,75
< 0,001

Tabuľka 5 Vzťah kvality života a zvládania záťaže u pacientov so Sclerosis multiplex

NOC – 1302
Zvládanie záťaže

rs
p
n

Fyzické zdravie
0,175
0,181
80

Prežívanie
0,132
0,316
80

Vo všetkých doménach kvality života sme
u respondentov podľa dĺžky trvania ochorenia
zistili štatisticky významné rozdiely (p < 0,001).
Domény „Fyzické zdravie“, „Prežívanie“ a „Prostredie“ boli najlepšie hodnotené respondentmi
s dĺžkou trvania ochorenia do 2 rokov. Doména
„Sociálne vzťahy“ bola najlepšie hodnotená respondentmi s dĺžkou trvania ochorenia od 2 rokov
do 5 rokov. Ako najhoršie boli hodnotené všetky
domény kvality života respondentmi s dĺžkou trvania ochorenia viac ako 10 rokov (Tab. 4).
Druhou oblasťou skúmania bolo hodnotenie
efektivity zvládania záťaže u pacientov so Sclerosis multiplex. Celkovo sme zistili u respondentov
len „niekedy preukazované efektívne zvládanie“
(AM = 3,06; SD = 0,19). Medzi vekovými skupinami sme nezistili štatisticky významný rozdiel (p
= 0,865). Muži aj ženy vykazovali rovnakú efektivitu zvládania v úrovni „niekedy preukazované ako
efektívne“, tzn. ani podľa pohlavia sme nezistili
štatisticky významný rozdiel (p = 0,773). Efektivita zvládania záťaže sa štatisticky významne nelíšila ani podľa dĺžky trvania ochorenia (p = 0,640).
Ďalej sme skúmali vzťah medzi hodnotením
kvality života a efektivitou zvládania záťaže u respondentov. Zistili sme, že tieto dve premenné
spolu nesúvisia (Tab.5).

Sociálne vzťahy
0,134
0,309
80

Prostredie
- 0,065
0,622
80

sociálnej oblasti. Podľa Křivohlavého (2002) zmena sociálnej situácie, zmena pracovných podmienok, životných podmienok sa prejaví v zmene
kvality života. Našimi zisteniami môžeme potvrdiť, že všetky domény kvality života (fyzické
zdravie, prežívanie, sociálne vzťahy, prostredie)
u pacientov so Sclerosis multiplex boli hodnotené
ako problémové (Tab. 1). Vychádzajúc z poznania
častých fyzických problémov ochorenia Sclerosis
multiplex nie je prekvapivé, že bola najhoršie
hodnotená doména „Fyzické zdravie“ (Tab. 1). Aj
podľa uvedenia Morovicsovej (2008) na prežívanie
výrazne vplýva aj to, ktoré orgány ochorenie
postihlo. To, že všetky domény boli hodnotené
približne v jednej úrovni potvrdzuje to, že všetky
oblasti života bývajú zasiahnuté týmto ochorením,
prípadne problém v jednej oblasti ovplyvňuje ďalšiu oblasť života pacienta. Napríklad porucha
chôdze a neschopnosť samostatného pohybu sú
najčastejšou príčinou zníženia pracovnej produktivity, či straty zamestnania (Kantorová, Kurča,
Michalik, 2012).
Křivohlavý (2002) uvádza, že do istej miery
kvalita života pacienta je ukazovateľom toho, ako
pacient zvláda náročnú situáciu. Výskumom sme
zistili, že pacienti so Sclerosis multiplex zvládajú
záťaž/ochorenie v priemere len niekedy efektívne.
Vzťah medzi kvalitou života a zvládaním sme
nezistili (Tab. 5).
Zároveň Křivohlavý (2002) uvádza, že vek je
faktor, ktorý môže ovplyvniť zmeny v kvalite
živote a v zvládaní/adaptovaní sa na zmenené podmienky vplyvom choroby. Vo výskume sme zistili
v troch oblastiach/doménach kvality života štatisticky významné rozdiely podľa veku, a to v oblasti

DISKUSIA A ZÁVER
Sclerosis multiplex je chronické neurodegeneračné ochorenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu
života vo všetkých sférach života. Podobne ako aj
ostatné chronické ochorenia výrazne ovplyvňuje
kvalitu života jedinca, počnúc fyzickými, psychickými problémami, až po obmedzenia týkajúce sa
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„Fyzické zdravie“, „Prežívanie“ a „Prostredie“.
Najlepšie boli tieto domény hodnotené v skupine
respondentov do 30 rokov a najhoršie v skupine
nad 50 rokov. V doméne „Sociálne vzťahy“ sme
podľa veku štatisticky významný rozdiel nezistili
(Tab. 2). Ochorenie Sclerosis multiplex je veľmi
závažné a postihuje ľudí rôznych vekových skupín.
Aj v období stredného veku a v období staroby sa
do popredia dostávajú hodnoty ako zdravie
a kvalita života a tieto hodnoty sa prejavujú aj
hodnotení kvality života (Morovicsová, 2008).
Rovnako v prístupe k ochoreniu, resp. zvládaniu ochorenia sa uvádza vplyv veku (Morovicsová,
2008). Aj Ficková a Halama (2004) sú toho názoru, že stratégie zvládania stresu sa líšia v závislosti
od veku. Uvádzajú, že starší ľudia sa zameriavajú
na stratégie orientované na cieľ a sú odolnejší voči
stresu ako mladší. V našom výskume sme vplyvom
veku vo zvládaní záťaže nezistili štatisticky
významný rozdiel. Myslíme si, že tým, že ochorenie Sclerosis multiplex môže prebiehať v rôznych štádiách aj u mladších a starších, viac záleží
pri výbere stratégií zvládania záťaže na štádií
ochorenia ako na samotnom veku pacienta.
Podľa pohlavia sme u pacientov so Sclerosis
multiplex zistili vo všetkých doménach kvality
života štatisticky významné rozdiely. Všetky domény kvality života boli lepšie hodnotené ženami
(Tab. 3). Našimi zisteniami nepotvrdzujeme
zistenia Gurkovej, Lilgovej (2015), ktoré zistili
horšie hodnotenie kvality života ženami, okrem
domény „ Sociálne vzťahy“. Táto doména bola aj
v našom výskume hodnotená ako najlepšia vo
vzorke žien.
V efektivite zvládania záťaže sme u pacientov
so Sclerosis multiplex nezistili štatisticky významné rozdiely podľa pohlavia. V literatúre sa uvádza,
že rozdiely sú najmä vo voľbe stratégií. Ženy viac
využívajú prístup zameraný na emócie, zatiaľ čo
muži využívajú viac prístup zameraný na problém
(Yamasaki, Sakai, Uchida., 2006; Baker a Berenbaum, 2007). Muži a ženy riešia rovnaké záťažové
situácie inak (Lazarus, Folkman, 1984; Výrost et
al., 1995). Toto naše zistenia nepotvrdzujú,
nakoľko rovnako u mužov a žien bolo zistené efektívne zvládanie len niekedy preukazované. Domnievame sa, že rozdiely vo zvládaní medzi mužmi
a ženami sa vyskytujú najmä pri riešení každodenných stresových udalostí, nie záťažových
situácií vplyvom chronického ochorenia.

Poslednou hodnotenou oblasťou bola kvalita
života a efektivita zvládania záťaže u pacientov so
Sclerosis multiplex podľa dĺžky trvania ochorenia.
Vo všetkých doménach kvality života sme podľa
dĺžky trvania ochorenia zistili štatisticky významné
rozdiely (Tab. 4). Aj podľa autorov O´Boyle,
McGee a Joyce (1994) sa kvalita života mení
v priebehu ochorenia. Pri dlhšom trvaní ochorenia
sa viac vyskytujú chronické komplikácie, čo môže
súvisieť aj s hodnotením kvality života. Toto
môžeme potvrdiť, nakoľko najhoršie hodnotené
domény boli hodnotené najmä u respondentov
s dĺžkou ochorenia viac ako 10 rokov, a to najmä
v doméne „Fyzické zdravie“. Najlepšie hodnotené
domény kvality života boli skupinou respondentov,
ktorí sa liečili na ochorenie menej ako 2 roky.
Našimi zisteniami nemôžeme potvrdiť zistenia
autorov O´Boyle, McGee a Joyce (1994), ktorí
uvádzajú, že kratšie trvanie chronického ochorenia
môže byť naopak spojené s problémami s vyrovnávaním sa s ochorením, nakoľko sme v efektivite
zvládania záťaže nezistili štatisticky významné
rozdiely podľa dĺžky trvania ochorenia. Môžeme
sa domnievať, že problémy s vyrovnávaním sa
s ochorením môžu byť intenzívnejšie len v úplne
počiatočnom štádiu ochorenia, keď sa človek
vyrovnáva s novou diagnózou a jej perspektívou.
Na základe výsledkov výskumu odporúčame
u pacientov s ochorením Sclerosis multiplex pravidelne hodnotiť kvalitu života a efektivitu zvládania
ich ochorenia. Vzhľadom na zistenia, že zmeny
v kvalite života boli negatívnejšie hodnotené u pacientov staršieho veku (nad 50 rokov), mužmi a pri
dĺžke trvania ochorenia viac ako 10 rokov, je
potrebné na faktory – pohlavie, vek a dĺžka ochorenia prihliadať pre včasnú detekciu problémov
v rôznych oblastiach života pacientov. Tieto faktory môžeme zároveň považovať aj za určité prediktory ovplyvňujúce kvalitu života u pacientov so
Sclerosis multiplex, ktoré nám môžu pomôcť pri
detekcii rizikových skupín v rámci populácie.
V procese starostlivosti o pacientov s ochorením
Sclerosis multiplex je rovnako dôležitá podpora
efektívnych stratégií zvládania záťaže/chronického
ochorenia a multidisciplinárna starostlivosť vzhľadom na postihnutia v rôznych oblastiach života
vplyvom ochorenia.
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ZMĚNA V ŽIVOTĚ OSOB PO RESUSCITACI
CHANGE IN THE LIFE OF PERSONS AFTER RESUSCITATION
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ABSTRAKT
Východiska: Úspěšná resuscitace znamená návrat pacienta do
normálního života, jeho soběstačnost a přežití s lehkými
následky nebo zcela bez následků. Po prožití této krizové
situace, postižené osoby často mění hierarchii svých životních
hodnot. Ty v případě zvládnutí boje o život vyústí v hlubší
sebepojetí a vyšší zralost nemocného. Pro rodinné příslušníky
i nemocného je náročný nejen čas strávený v nemocnici, ale i
po návratu domů.
Soubor a metody: Výzkumný vzorek tvořilo 10 respondentů
(5 osob po úspěšné resuscitaci a 5 jejich rodinných
příslušníků). Respondenti byli vybráni z archivu Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje. Jejich vnímání a prožívání
této náročné životní události bylo zjišťováno pomocí
strukturovaného rozhovoru. Rozhovor „face to face“ byl
zaznamenán na diktafon, přepsán do tabulek, barevně kódován
a vyhodnocen.
Výsledky: Všech 10 respondentů uvedlo, že resuscitace jako
náhlá a nečekaná událost významně ovlivnila jejich život.
Prožili velký strach o život a obavy z následků pro soběstačnost. Změnu ve svém životě dokázali jasně identifikovat.
Prožité psychické trauma a vděčnost za záchranu života
změnilo jejich postoje a zaměření hierarchie životních hodnot
na jiné priority: zdraví; upevňování vzájemných vztahů
v rodině; ochotu více projevovat lásku nejbližším; nerozčilovat se; uklidnit se; nespěchat; zastavit honbu za penězi;
věnovat více času i sobě a svému zdraví; všímat si více okolí;
být prospěšným; pomáhat ostatním a nikomu neškodit.
Závěr: Změna v životě u osob po resuscitaci a jejich
nejbližších je významná. Postižené osoby i jejich příbuzní si
plně uvědomili jinou dimenzi a priority svých životních hodnot. Osobní zkušenost jim umožnila více přemýšlet o smyslu a
účelu života, o ochotě lásku dávat a lásku přijímat, o pokoře a
hledání zdroje síly a naděje pro zvládání každodenního života.
Změna postojů a životních hodnot respondentů reflektuje
hierarchii obecných morálních hodnost správného lidského
chování a jednání.

archives of Emergency Medical Services Zlin region. Their
perception and experience of this difficult life events were
investigated using a structured interview. Talk "face to face"
was recorded on a dictaphone, transcribed into spreadsheets,
color-coded and evaluated.
Results: All 10 respondents said that resuscitation as a sudden
and unexpected event significantly affected their lives. They
experienced great fear for lives and fear the consequences for
self-sufficiency. Changes in your life could be clearly identified. Experienced psychological trauma and gratitude for
saving her life had changed their attitude and focus of the
hierarchy of life values on other priorities: health; strengthening relationships within the family; more willingness to show
love to the next; is not to offend; calm down; hurry; stop the
pursuit of money; devote more time and myself and my
health; noting more nearby; be beneficial; help others and to
do no harm to anyone.
Conclusion: Change in life in people after resuscitation and
their immediate is significant. Disabled persons and their
relatives are fully aware of another dimension and the
priorities in their life values. Personal experience to enable
them to think more about the meaning and purpose of life, the
willingness to give love and receive love, humility and finding
the source of strength and hope for coping with everyday life.
Changing attitudes and life values of the respondents reflects
the hierarchy of moral dignity proper to human behavior.
Key words: Resuscitation. Change in life after resuscitation.
Life values.

ÚVOD
Kardiopulmonální resuscitace (KPR) v současném pojetí byla zahájena v 60. letech minulého
století a jejími prvními a nejčastějšími pacienty
byli američtí muži v produktivním věku s náhlou
dysrytmickou srdeční zástavou. Pro dosažení
příznivých výsledků byla a stále je KPR zaměřena
na neodkladné obnovení oběhu, oxygenaci a na
udržení mozkové a koronární perfúze (Drábková,
2012). Neodkladná resuscitace je soubor na sebe
navazujících diagnostických a léčebných postupů
sloužících k rozpoznání selhání vitálních funkcí a k
neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u
osob postižených náhlou zástavou oběhu s cílem
uchránit před nezvratným poškozením vitálně důležité orgány, zejména mozek a srdce (ČLS J. E.
Purkyně a Společnost urgentní medicíny a

Klíčová slova: Resuscitace. Změna v životě po resuscitaci.
Životní hodnoty.
ABSTRACT
Background: Successful resuscitation is to return the patient to
a normal life, his self-sufficiency and survival with light
consequences or no consequences. After experiencing this
crisis, disabled people often change their hierarchy of life
values. If you manage struggle for life will result in a deeper
sense of self and greater maturity of the patient. For family
members and the patient is challenging not only the time spent
in the hospital, but immediately after returning home.
Methodology and sample: The research sample consisted of
10 respondents (5 persons after successful resuscitation and 5
of their family members). Respondents were selected from the
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medicíny katastrof). Za resuscitované se považují
ti pacienti, u kterých došlo k zástavě krevního
oběhu a následně u nich byly prováděny výkony,
směřující k obnovení účinné akce srdeční (nepřímá
masáž, defibrilace, kardiostimulace). Hraničním
stavem je závažná bradykardie, kdy nelze arbitrálně stanovit frekvenci, tvořící hranici mezi
zástavou a „ne-zástavou“ oběhu a je třeba vyjít z
vyhodnocení klinického stavu. Primárně úspěšná
resuscitace představuje dosažení ROSC (Return of
Spontaneous Circulation) u pacienta s náhlou
zástavou oběhu, transport pacienta a předání do
intenzivní péče. Sekundárně úspěšná resuscitace
znamená pacientův návrat do normálního života,
jeho soběstačnost a přežití s lehkými následky nebo zcela bez následků (Šeblová, Knor, 2013).
Příznivý neurologický a neuropsychický výsledek
po náhlé srdeční zástavě a KPR představuje návrat
vědomí - bdělost, uvědomování si sebe sama a
návrat schopnosti kontaktu a interakce s okolím.
Celá řada přeživších, kteří splňují výše uvedená
kritéria, mohou trpět různými stupni neurologického postižení: kognitivní dysfunkcí, výpadkem
motorických i mentálních funkcí, trvalou závislostí
na přítomnosti a pomoci dalších osob. Jejich výkonnost, adaptabilita, plasticita, konkurenceschopnost se vyjadřují zařazením do jedné z kategorií
CPC (Cerebral Performance Category), systém
volně vychází s Glasgow Coma Scale a skóre
(Drábková, 2012).

rodina informována. Důsledkem krizové situace
nemocní často zvažují své životní hodnoty (Taylor,
Brown 1988). Ty v případě zvládnutí boje o život
vyústí v hlubší sebepojetí a vyšší zralost nemocného. Většina publikovaných studií zabývajících se
obdobím života pacienta po resuscitaci a pobytu na
jednotkách intenzivní péče se zaměřuje na
zhoršenou kvalitu života v oblastech kognitivních
schopností (paměť), emocí (depresivní ladění), celkového zdraví a fyzických schopností. Naše
výzkumné šetření u několika vybraných pacientů
po úspěšné resuscitaci se zaměřilo na vnímání
změn v jejich životě s odstupem času po události.
CÍLE
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit,
zda osoby po poskytnuté resuscitaci vnímají změnu
ve svém životě.
Dílčí cíle byly zaměřeny na zjištění:
 zda s odstupem času tyto osoby a jejich příbuzní dovedou identifikovat tyto změny ve svém
životě.
 zda pod vlivem prožité události došlo u těchto
osob ke změně vnímání životních hodnot
a přesvědčení.
 zda se vlivem prožité události objevily pocity
strachu a úzkosti.
METODY A SOUBOR
K získání údajů pro naplnění cílů výzkumu byla
zvolena metoda individuálního strukturovaného
rozhovoru s osobami po resuscitaci a jejich příbuznými. Šetření proběhlo v lednu 2015.
Respondenti
byli
vybráni
z
archivu
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
splňující kritéria:
 pacient po úspěšné kardiopulmonární resuscitaci,
 pacient s časovým odstupem od resuscitace 1,
3, 5, 10 a 15 let,
 zástupci obou pohlaví,
 spodní věková hranice 17 let.

Východiska řěšené problematiky
Pacienti po resuscitaci a pobytu na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče většinou prožívají úzkost a depresi, nikoli bolest a zármutek. Lidé hospitalizovaní na těchto odděleních
předpokládají vysokou úroveň služeb, takže nemívají pocit ohrožení bolestí, a protože jde, o oddělení zachraňující lidské životy neprožívají ani
zármutek. Lidé se tu ale ocitají v ohrožení vlastního života, což způsobuje pocit strachu o svůj
život a úzkost, která pokud dosáhne větší míry,
může vyvolat depresivní stav (Oakbrook, 2005).
Pro rodinné příslušníky pacienta je náročný
nejen čas, který pacient stráví v nemocnici na
intenzivní péči, ale i čas trávený po návratu domů.
Těsně po návratu se pacienti mohou cítit fyzicky
slabí, mají problém s přemýšlením, jsou nervózní
při vzpomínkách na pobyt v nemocnici. Tyto nepříjemné pocity po hospitalizaci na intenzivní péči
jsou zcela běžné, a o tomto stavu by měla být celá

Rozhovory „face to face“ byl zaznamenány na
diktafon, přepsány do tabulek, barevně kódovány a
vyhodnoceny. Rozhovor s příbuznými doplnil
získané informace o jejich vnímání a prožívání této
náročné životní události.
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11. Co pro Vás znamená „víra“?
12. Jaký je Váš zdroj naděje a síly?
13. Kdo nebo co Vám pomáhalo tuto situaci
zvládnout?
14. Je něco, co byste mohl/a označit jako
pozitivní zkušenost navzdory prožité události?
15. Co bylo naopak negativní?
16. Můžete označit něco jako výjimečné v souvislosti s prožitou zkušeností?
17. Co bylo pro Vás nejtěžší při návratu zpátky do
života?
18. Chtěl/a byste předat druhým nějakou
zkušenost se situací, kterou jste prožil/a?
19. Jaké jsou Vaše momentální potřeby, schází
Vám něco?
20. Chtěl/a byste ještě něco doplnit?

Základní struktura otázek v rozhovoru s respondenty obou skupin
1. Jakého jste vyznání?
2. Vnímáte změnu kvality svého života po resuscitaci?
3. Dokázal/a byste popsat tyto změny?
4. Došlo k nějakému vývoji kvality Vašeho života
v létech po resuscitaci?
5. V čem byly největší změny?
6. Máte větší obavy o svůj život, a o život svých
blízkých nebo vám prožitá událost naopak přinesla uklidnění?
7. Přemýšlel/a jste nad svým životem v souvislosti, že jste dostal/a druhou šanci?
8. Zamýšlel/a jste se někdy nad otázkami směřování vašeho života před a po resuscitaci?
9. Co všechno se u Vás změnilo?
10. Mohl/a byste říci, zda vlivem prožité události
došlo k lepšímu porozumění smyslu a účelu
Vašeho života?

Zkoumaný vzorek vytvořilo celkem 10 respondentů (5 respondentů po resuscitaci (viz tab. 1) a 5
jejich příbuzných (viz tab. 2).

Tabuľka 1 Identifikační údaje resuscitovaných respondentů
Respondent č.

1

2

3

4

5

Pohlaví

M

Ž

Ž

M

Ž

Věk

48 let

36 let

63 let

68 let

32 let

Vyznání

ateista

katolické

katolické

katolické

Ateista

Povolání

majitel
restaurace

učitelka v MŠ

zdravotní sestra
v důchodu

údržbář v
důchodu

invalidní
důchodkyně
úraz mozku
(kontuze a
hemoragie)

Život
ohrožující stav
před resuscitací

akutní i.m.

AV blokáda
III.stupně

akutní i.m.

plicní embolie
s akutním cor
pulmonale, hluboká flebotrombóza v pravém
třísle

Doba
po resuscitaci

1 rok

3 roky

5 let

10 let

15 let

Léčba a péče
po resuscitaci

zavedeny
2 stenty,
sledován
v kardiologické
poradně

implantován
kardiostimulátor
kontroly na
kardiologii

zaveden stent,
sledována
v kardiologické
poradně

implantován
kardiostimulátor
sledován v
kardiologické
poradně

intenzivní
rehabilitace,
v trvalé domácí
péči rodičů

bez potíží

přetrvávají
bolesti pravé
dolní končetiny

přetrvává
tetraparéza,
organický
psychosyndróm,
nesoběstačnost

Současný
zdravotní stav
po resuscitaci

bez potíží

bez potíží
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Tabuľka 2 Identifikační údaje příbuzných resuscitovaných respondentů
Respondent
Příbuzenský
vztah
Věk
Vyznání
Povolání

1

2

3

4

5

sestra

manžel

dcera

manželka

Otec

53 let
ateista
všeobecná
sestra

39 let
ateista

42 let
ateista

65 let
katolické

stavební inženýr

dětská sestra

důchodkyně

58let
Ateista
pečovatel
(celodenní)

3. Subkategorie úzkosti (obav): P2: měla jsem
strach o svůj život, že by se to mohlo vrátit; P3:
měla jsem o sebe hrozný strach, byl to šok, co
se mi stalo; P4: měl jsem hrozný strach, že se ta
noha nespraví, a že nebudu moci chodit do
práce, a budu potřebovat někoho, aby mi
pomáhal; P5: úplně mi to převrátilo život… nic
pro mě není… nemůžu chodit;
4. Subkategorie naděje: P4: hlavně, že žiji; P5:
potřebuji věřit, že budu chodit, to je pro mě
důležité;
5. Subkategorie touhy: P4: nechtěl bych být
odkázaný na druhé;

VÝSLEDKY
Zaznamenané odpovědí respondentů byly rozděleny do tři hlavních kategorií:
 vnímání změn v životě a jejich identifikace,
 změna životních hodnot a přesvědčení,
 naplňování duchovních potřeb.
V hlavních kategoriích byly odpovědi dále rozlišovány v šesti subkategoriích: 1. pozitivní; 2. negativní; 3. úzkost (obavy); 4. naděje; 5. touhy;
6. kuriózní;
I. Výběr z autentických odpovědí respondentů
po resuscitaci (P1-5)

KATEGORIE 2. Změna životních hodnot a
přesvědčení
1. Subkategorie pozitvní: P1: snažím se z ničeho si
nic nedělat, také si vážím toho, že jsem tady;
P2: chodím pravidelně do kostela a děkuji Bohu
za záchranu života, víra je pro mě smysl života,
Bůh mi dává sílu, abych vše zvládla, nespěchám, lépe si vše plánuji, a pokud něco nestihnu, nic si z toho nedělám, práce přece neuteče;
P3: více si všímat života kolem sebe, malicherné věci jsou k ničemu, teprve až jsem poznala
na sobě, co je to ta bolest, tak jsem to teprve
pochopila; P4: více si vážím života, snažím se
žít zdravěji, všechno si plánuji, abych to zvládl,
nepiji alkohol;
2. Subkategorie negativní: P1: dříve jsem se
stresoval, měl jsem pořád starosti a spěchal
jsem, vadil mi ten nepořádek kolem, uvědomil
jsem si, že to je hon za penězi; P3: při problémech jsem si někdy říkala, kéž bych se raději
neprobudila, když si někdo v domově stěžoval
na bolest, tak jsem mu řekla, ale to vydržíte, to
nemůže být tak hrozné;
3. Subkategorie úzkosti (obav): P1: zjistil jsem, že
člověk si nemůže nic plánovat;
4. Subkategorie naděje: P2: Bůh mi dává sílu,
abych se nebála smrti; P3: uvědomila jsem si,

KATEGORIE 1. Vnímání změn v životě a jejich
identifikace
1. Subkategorie pozitivní: P1: psychicky mě přožití
této situace obohatilo, člověk si všeho více
váží; P2: změnila jsem pohled na život, jsem
klidná, smířená… jsem vděčná, přestala jsem
spěchat, věnuji se manželovi a dětem; P3: začala jsem si více všímat života kolem sebe, začala jsem se více starat o sebe, chodit ke kadeřnici, byla jsem silná kuřačka, od té doby jsem
nevzala cigaretu do ruky, vím, že není třeba
s žádnou práci spěchat; P4: teď, když mám
kardiostimulátor jsem klidnější, protože mě hlídá, jsem rád, že vše dobře dopadlo; P5: po
přestěhování teď máme lepší sousedy, mám tady bazén na plavání a žíněnku na cvičení a
rotoped, na kterém denně cvičím, mamka
s taťkou jsou na mě hodnější;
2. Subkategorie negativní: P1: vždycky je něco za
něco; P2: z kardiostimulátoru občas dostanu
ránu, je to vemi nepříjemné; P3: pořád jsem
spěchala z práce do práce, musela jsem vše
udělat hned; P4: ty rány z kardiostimulátoru
jsou někdy bolestivé a nepříjemné, zatřese to
celým tělem, jsem trochu pomalejší, a zapomínám; P5: museli jsme se kvůli mému postižení
přestěhovat;
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že život je vlastně dar; P4: přemýšlím o životě,
jak to bude dále;
5. Subkategorie touhy: P1: ono by to chtělo dodržovat ty obecné zásady - nekrást, nelhat, ctít
rodinu, a tak..;

postava, měla bílé vlasy a vousy a takovou
berličku, najednou se otočila a řekla: ty sem
ještě nepůjdeš, otočila se a šla pryč. Já nevím,
jestli to byl Pán Bůh, ani nevím, co si o tom
mám myslet. Vůbec nemám pocit, že by smrt
byla zlá, bylo tam fakt teploučko, voněla tam
vanilka, já si myslím, že se není čeho bát. Ale
jestli to byl Bůh jako takový, to nevím.

KATEGORIE 3. Naplňování duchovních
potřeb
1. Subkategorie pozitivní: P1: člověk si přetřídí
myšlenky a seřadí priority, protože život je
otázka priorit a kompromisů, důležité je mít
přátelé, a také vážit si toho, že jsem tady; P2:
snažím se užívat si každý den, všímat si všeho
kolem sebe, radovat se; P3: prostě jsem tady, je
důležité všem poděkovat; P4: jsem vděčný za tu
druhou šanci; P5: nejdůležitější je moje rodina,
mamka a taťka, oni mi pomáhají každý sen, bez
nich bych nemohla být, pomáhá mi hodně i
babička a mojí přátelé;
2. Subkategorie negativní: P1: říkám si, kdyby Bůh
opravdu byl, tak by přece nedovolil to, co se
tady děje;
4. Subkategorie naděje: P2: Bůh mi dává sílu,
abych vše zvládla, ale abych se také nebála
smrti; P4: ještě mohu něco udělat doma na
zahradě, pohlídat vnuky, doufám, že mám naději ještě nějaký čas žit; P5: moji největší naději
je víra, že budu chodit, moc bych to chtěla;
5. Subkategorie touhy: P1: říkal jsem si, že mám
asi ještě něco udělat, pro někoho být prospěšný,
a vrátit něco těm, co mě podrželi; P2: asi mám
ještě něco pro někoho udělat, potřebuji vědět,
že je všechno v pořádku, že jsou dcera a manžel
zdraví, že jsme spolu, a že se máme rádi, nic
více nepotřebuji; P3: taky si říkám, že mám
ještě něco vykonat, že mám ještě nějaký úkol,
že každému kdo za mnou příjde mohu pomoci;
P4: chtěl bych být ještě potřebný, něco udělat,
potřeboval bych vědět, jak dlouho tu ještě budu,
abych si to mohl naplánovat; P5: potřebuji
vědět, že budu chodit, to je pro mě důležité;
6. Subkategorie kuriózní: P1: měl jsem pocit, že
jsem byl asi v tom nebi. Bylo tam teploučko,
krásně, plno světla a pak jsem uviděl taťku,
vypadal jak kdyby stál za nějakou fólií, nebo
jako, by měl celý obličej vnořený do gumy,
bylo to takové zvláštní, stál tam a za ním bylo v
jehlanu jasné světlo, řekl mi: co tady děláš?
Byly tam takové dva černé sloupy a za nimi
jakoby brána a vůbec to trochu vypadalo, jak v
té pohádce Čert a Káča, prostě tam stála taková

Shrnutí: Z odpovědí respondentů, kteří byli resuscitovaní vyplývá, že nejprve měli velký strach
o svůj život, a obavy ze ztráty soběstačnosti.Tato
nečekaná událost pak významně ovlivnila jejich
další život. Plně si uvědomili změnu ve svém životě a životních postojích a dokázali je identifikovat.
Jejich životní hodnoty dostaly jinou dimenzi, zejména vděčnost za záchranu svého života. Uvědomili si, jak bezvýznamné je řešení každodenních
malicherností, uvědomili si, že spěch a rozčilování
je nutné vyměnit za klid a čas věnovaný svým
nejbližším, projevovat jim lásku a vážit si toho, že
jsou spolu. Respondenti si rovněž plně uvědomili,
že je třeba se více věnovat sobě a svému zdraví.
Naději a sílu nyní mnozí nacházejí ve víře v Boha,
která jim pomáhá zvládat každodenní život.
Respondenti udávali i potřebu všímat si více svého
okolí, projevovat ochotu a poskytnout pomoc každému, kdo to potřebuje. Jeden respondent popsal
své kuriózní pocity vnímání pobytu „v nebi“.
II. Výběr z autentických odpovědí rodinných
příslušníků (RP1-5)
KATEGORIE 1. Vnímání změn v životě a jejich
identifikace
1. Subkategorie pozitvní: RP1: uvědomila jsem si,
že nemá smysl se zabývat maličkostmi; RP2:
uvědomil jsem si, jak je život nevyzpitatelný,
díky tomu jsme s manželkou a dcerou více
spolu, naučil jsem se manželce a dceři říkat, jak
moc je mám rád; RP3: víc si uvědomuji, co jím
a dělám, co bych neměla a snažím se více hlídat; RP5: dělám vše, abych dceři pomohl, měli
jsme štěstí na lidi, kteří nám hodně pomohli,
nikdy se k nám nikdo neobrátil zády, spousta
cizích lidí se nám snažila pomoci;
2. Subkategorie negativní: RP1: uvědomila jsem si,
že mi mohl umřít brácha, že mohlo být všechno
ztracené; RP3: při spěchu šlo všechno stranou,
neuměla jsem být bezstarostná; RP5: v mém
životě došlo ke změně o 180°, věnuji se nyní
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věcem, o kterých jsem nic nevěděl, museli jsme
postavit bezbariérový dům, přišel jsem o kamarády, mám život převrácený naruby, přišli jsme
o společenský život;
3. Subkategorie úzkosti (obav): RP2: měl jsem
hrozný strach o svou ženu; RP3: ze začátku to
byl velký strach, měli jsme obavy, zda bude
úplně v pořádku, bylo to těžké; RP4: byl to
hrozný šok, byla to hrůza, když jsem si uvědomila, co všechno bych ztratila;
4. Subkategorie naděje: RP1: ještě tolik věcí můžeme s bratrem prožít;
5. Subkategorie touhy: RP5: dal bych všechno, jen
aby se to nestalo;

je to mezi námi ještě silnější; RP3: mezi sourozenci máme moc pěkné vztahy, navzájem jsme
se vždy podporovali; RP4: jsme si bližší, více
jsme se semkli; RP5: mám oporu v manželce a
rodině, největší však v manželce, pořad hledáme, co by se ještě dalo udělat, říkáme si, že to
mohlo dopadnou ještě hůře, a že jsme na tom
relativně dobře;
2. Subkategorie negativní: RP3: v životě je to
všechno jen na chvíli, a nevíme, kdy příjde konec; RP5: někdy příjde taková beznaděj, člověk
je naštvaný na celý svět, nedá se tomu ubránit,
když to tak vezmu, moji kamarádce se zabil
syn…;
3. Subkategorie úzkosti (obav): RP5: máme starosti, co bude, až se o dceru nebudeme moci
postarat, když se její stav nezlepší;
4. Subkategorie naděje: RP1: říkám si pro sebe, že
existuje něco nadpřirozeného, doufám, že to je,
člověk má naději, že to třeba opravdu je to
nebe…; RP2: asi existuje něco nějaká vyšší
moc, asi bych to nenazýval Bohem…bez naděje
se žít nedá, člověk musí věřit, doufat, mít naději, dává to životu smysl; RP3: mám teď jiný
náhled na život; RP4: věřím, že Bůh existuje,
víra mi pomáhala věřit, že to bude dobré; RP5:
víra je nezbytná, já pořád věřím, že se to změní,
že se to upraví, bez této naděje bych to vůbec
nezvládl, nevzdáváme to;
5. Subkategorie touhy: RP3: měli bychom žít dobře
a nikomu ani sobě neškodit; RP4: člověk si má
vážit toho, že je naživu, a podle toho se chovat,
být slušný ke všem a nedělat problémy; RP5:
mám jediný smysl života, aby se stav dcery
zlepšil, věřím, že to bude lepší;

KATEGORIE 2. Změna životních hodnot a
přesvědčení
1. Subkategorie pozitvní: RP1: na prvním místě je
zdraví a rodina, je třeba přehodnotit co neklape,
nedělat zbytečné peklo, prostě žít v klidu a
pohodě; RP3: životní hodnoty si po takové
události člověk srovná, co je důležité a co jsou
zbytečnosti; RP4: začala jsem si víc uvědomovat, že jsme tady jenom tak, jako že nevíme na
jak dlouho; RP5: uvědomil jsem si, jak nedůležité věci jsem řešil před úrazem dcery, máme
teď s manželkou úplně jiné priority, náš vzájemný vztah se více zkvalitnil, nehádáme se
jako dřív, máme v této těžké situaci jeden druhého;
2. Subkategorie negativní: RP1: doma občas něco
neklape; RP3: životní hodnoty jsem po dětech
vždy musela přehodnotit; RP5: dříve jsem byl
často nespokojený, s manželkou jsme se často
hádali;
4. Subkategorie naděje: RP2: říkal jsem si: Bože
uzdrav ji prosím;
5. Subkategorie touhy: RP1: opravdu by měl
člověk přemýšlet jinak, třeba jak pomáhat, tam,
kde to jde, a jak jen člověk může; RP4: člověk
by se měl starat o to, jak žije, co dělá a neměl
by se zabývat zbytečnostmi, lidé by neměli
spěchat a měli by si více všímat jeden druhého;
RP5: teď je důležité zdraví moji dcery, a pro mě
moje fyzické zdraví, abych se dokázal o ní
postarat;

Shrnutí: Z odpovědí příbuzných, kteří prožili nečekanou situaci ohrožení života svých nejbližších,
kterým zachránila život resuscitace vyplývá, jak
velký strach měli o své milované, zda budou úplně
v pořádku. Od té doby u nich došlo k významné
změně v jejich dalším životě. Upevnily se jejich
vzájemné i rodinné vztahy, někteří se přestali hádat
kvůli maličkostem, naučili se být více spolu a říkat
svým nejbližším, jak moc je má člověk rád. Respondenti udávali, že si začali více vážit svého
života a zdraví. Jeden respondent uvedl, že přesto,
že péče o dceru po úraze ho moc nebaví, snaží se
to dělat co nejlépe, aby jí pomohl. S uvědoměním
si smyslu lidského života respondenti uváděli, jak

KATEGORIE 3. Naplňování duchovních
potřeb
1. Subkategorie pozitvní: RP1: my jsme vždy drželi pohromadě, tak se prostě podržíme i nyní, teď
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důležité je být prospěšným, pomáhat ostatním a
nikomu neškodit.

zjištěno, že post-traumatické stresové symptomy s
mírným až velkým rizikem byly nalezeny u 33,1%
rodinných příslušníků. Vyšší míra rizika byla
zaznamenána u 48,4% rodinných příslušníků, kteří
měli pocit, že informace na jednotce intenzivní
péče byly neúplné.
Studie autorů Žídková, Chytra, Šestáková, Kasal, Týblová, (1999-2004) provedená v České republice se zabývala kvalitou života pacientů jeden
rok po propuštění z intenzivní péče. Kvalita života
respondentů po jednom roce od propuštění z intenzivní péče byla zhoršena ve všech dimenzích.
Frekvence úzkostných poruch byly výrazně ovlivněny stavy úzkosti před přijetím, délkou umělé
plicní ventilace a délkou hospitalizace na jednotce
intenzivní péče.
Studie autorů Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren, Sunnerhagen, (2005) provedená ve Švédsku
byla zaměřena na první rok života po úspěšné
resuscitaci. Kvalita života ze zdravotního hlediska
se během prvního roku velmi zlepšila. Většina
zlepšení měla za následek nezávislost aktivit každodenního života v prvních 45 dnech.

DISKUZE
Výsledky našeho výzkumu potvrdila i některá
zjištění ze studie autorů Saner, Rodriguez, Kummer-Bangerter, Schuppel, Planta, (2001) provedené ve Švýcarsku, která byla zaměřena na kvalitu
života a psychosociální situaci u dlouhodobého
přežívání po mimnemocniční zástavě srdce. Po
resuscitaci nebyly zjištěny žádné významné změny
v úzkosti, depresi, vitalitě, duševní pohodě, nebo
sebekontrole mezi respondenty. Respondenti uváděli, že stojí zato žít. Nevyskytly se žádné
významné změny v rodinných ani psychosociálních parametrech. Úspěšná resuscitace přispěla
k dobré kvalitě života pacientů s dlouhou dobou
přežití.
Studie autorů Granja, Cabral, Pinto, Costa-Pereira, (2002) provedená v Portugalsku byla zaměřena na posouzení kvality života pacientů, kteří
přežili srdeční příhodu ze zdravotního hlediska.
Respondenti uvedli po jednom roce od propuštění
z intenzivní péče zhoršení zdravotního stavu,
zejména zvýšení frekvence úzkostných stavů.
Studie autorů Deasy, Bray, Smith, Harriss,
Bernard, Cameron, (2012) provedená v Austrálii
byla zaměřená na funkční stav a kvalitu života
mladých dospělých, kteří přežili srdeční zástavu
mimo nemocnici. Většina mladých lidí, kteří
přežili srdeční zástavu měli dobrý funkční stav a
kvalitu života. U 61% respondentů byla zjištěna
střední nebo těžká úzkost.
Studie autorů Smith, Lijovic, Nehme, Bernard,
(2012) provedená ve Victorii v Austrálii se zabývala kvalitou života a funkčností po 12 měsících
od resuscitace po mimonemocniční srdeční příhodě. Tato svým rozsahem největší publikovaná
studie hodnotící kvalitu života pacientů, kteří přežili mimonemocniční srdeční příhodu dokazuje, že
mnoho přeživších mělo 12 měsíců po příhodě
přijatelnou kvalitu života, především ve srovnání s
populačními normami.
Studie autorů Azoulay, Pochard, Barnes,
Chevret et all (2005) provedená ve Francii byla
zaměřena na riziko výskytu post-traumatických
stresových symptomů u rodinných příslušníků
pacientů z jednotky intenzivní péče. Pro příbuzné
je příjem někoho z rodiny na jednotku intenzivní
péče stresující událostí, která může způsobit symptomy post-traumatické stresové poruchy. Bylo

ZÁVĚR
Změna v životě u osob po resuscitaci a jejich
nejbližších je významná. Po prožitém strachu a
obavách o život si plně uvědomili jinou dimenzi a
priority svých životních hodnot. Osobní zkušenost
jim umožnila více přemýšlet o smyslu a účelu života, o ochotě lásku dávat a lásku přijímat, o
pokoře a hledání zdroje síly a naděje pro zvládání
každodenního života. Změna postojů a životních
hodnot respondentů reflektuje hierarchii obecných
morálních hodnost správného lidského chování a
jednání.
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ÚROVEŇ ZNALOSTÍ PROBLEMATIKY KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
LEVEL OF KNOWLEDGE OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
OF PARAMEDICAL STAFF
NOVÁČKOVÁ Lucie1, POLIAKOVÁ Nikoleta2
Resuscitační oddělení a víceoborová jednotka intenzivní péče, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Česká
republika
2
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská
republika
1

encing outcomes of successful cardiopulmonary resuscitation
(CPR) and neurological outcomes of resuscitated patients.
Aims: Primary outcome was the level of knowledge of
cardiopulmonary resuscitation of paramedical staff. Secondary
outcomes were the factors with influence on knowledge and
assessed the course of cardiopulmonary resuscitation organized by the Anaesthetic and Intensive Care department in
Regional Hospital in Kolín.
Research sample: 408 paramedical staff members of
outpatient and inpatient areas of the Regional Hospital in
Kolín, Czech Republic took part on a voluntary basis in this
research. 389 questionnaires were answered correctly and
were used for the final analysis.
Methods: Quantitative research was conducted by a
questionnaire by the authors of the article.
Results: 494 questionnares were distributed between paramedical hospital staff, 408 filled questionares were returned,
389 correctly filled questionnares were used for final analysis.
99 (25.45%) responders showed excellent knowledge, very
good knowledge had 136 (34.96%) responders, good level of
knowledge had 113 (29.05%) and 41 (10.54%) had insufficient level of knowledge. The factors with confirmed
influence on the level of knowledge of CPR are: the
undertaking of CPR course, the length of time from last CPR
course, the type of department where the respondent works
and the taking part in real CPR. On the other hand, no
relationship was observed in age, length of professional
experience and the education level.
Conclusion: The knowledge of CPR of paramedical staff in
Regional Hospital in Kolín is at very good level. The CRP
course organized by Anaesthetic and Intensive Care
Department in Regional Hospital in Kolín increases the
knowledge of CRP of paramedical staff.

ABSTRAKT
Východiska: Dokonalá znalost resuscitačních guidelines,
rychlost v rozhodování a konání jsou klíčovými faktory, které
mají vliv na úspěšnost kardiopulmonální resuscitace (KPR) a
následně i na neurologický outcome úspěšně zresuscitovaných
pacientů.
Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit a vyhodnotit úroveň
znalostí kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků. Mezi sekundární cíle patřilo určení
faktorů, které ovlivňují úroveň znalostí, a dále zhodnocení
kurzu, který pořádá Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Oblastní nemocnice Kolín.
Výzkumný vzorek: Dotazníkového šetření se dobrovolně
zúčastnilo 408 nelékařských zdravotnických pracovníků ambulantní i lůžkové části Oblastní nemocnice Kolín. K finálnímu zpracování bylo použito 389 správně vyplněných dotazníků.
Metody: Kvantitativní výzkum formou námi vypracovaného
anonymního dotazníku.
Výsledky: Mezi nelékařské zdravotnické pracovníky bylo
rozdáno 494 dotazníků, navráceno bylo 408 vyplněných
dotazníků, k finální analýze bylo použito 389 správně vyplněných dotazníků. Výbornou úroveň znalostí prokázalo 99
(25,45%) respondentů, velmi dobré znalosti byly zjištěny u
136 (34,96%) respondentů, 113 (29,05%) respondentů vykázalo dobré znalosti a 41 (10,54%) respondentů mělo znalosti
nedostatečné. Mezi nalezené faktory, které mají statisticky
významný vliv na úroveň znalostí problematiky KPR, patří
absolvování kurzu KPR, doba od posledního absolvovaného
KPR kurzu, typ oddělení na kterém daný respondent pracuje a
jeho účast na KPR u reálného pacienta. Naopak vliv na úroveň
znalostí problematiky KPR nemají věk, délka praxe či dosažené vzdělání
Závěr: Znalosti problematiky kardiopulmonální resuscitace u
nelékařských zdravotnických pracovníků v Oblastní nemocnici Kolín jsou na velmi dobré úrovni. Kurz kardiopulmonální
resuscitace pořádaný Anesteziologicko-resuscitačním oddělením Oblastní nemocnice Kolín zvyšuje znalosti problematiky
KPR u nelékařských zdravotnických pracovníků.

Key words: Cardiopulmonary resuscitation. Paramedical
staff. Knowledge. Course of cardiopulmonary resuscitation.

ÚVOD
V historii lidstva se objevují snahy o obnovení
života a odvrácení smrti již od nepaměti. Cesta ke
vzniku kardiopulmonální resuscitace (KPR) dnešní
doby nebyla jednoduchá. Zpočátku se často jednalo o zoufalé snahy, jak zabránit ztrátě blízkých
osob prováděním vskutku bizarních metod. V prů-

Klíčová slova: Kardiopulmonální resuscitace. Nelékařský
zdravotnický pracovník. Vědomosti. Kurz kardiopulmonální
resuscitace.
ABSTRACT
Background: Perfect knowledge of resuscitation guidelines,
fast decision making and acting are key factors with influ-

43

Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 1, 2016

ISSN 1339-3022

běhu let se postupy resuscitace vyvíjely, měnily a
jsou neustále doplňovány (Dvořáček, 2009).
Kardiopulmonální resuscitace je soubor diagnostických a léčebných postupů, které slouží k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u
osob, které postihlo náhlé selhání jedné či více
vitálních funkcí, mezi něž patří vědomí, dýchání a
krevní oběh (Kulda, 2015).
Nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu
u dospělých je primárně kardiální příčina, při které
dominuje porucha funkce myokardu. Důvodem
bývá maligní arytmie, která je následkem akutního
infarktu myokardu, metabolických poruch či poruch srdečního převodního systému. Pokud je
náhlá zástava oběhu následkem globální hypoxie
organismu, jedná se o primárně hypoxickou zástavu (Franěk, 2011). Během KPR je nutné vzít
v úvahu reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu.
Pro zjednodušení a lepší zapamatování jsou rozděleny do dvou skupin a označeny jako 4H a 4T.
Mezi 4H patří hypoxie, hypotermie, hypovolémie,
hypo či hyperkalémie a do skupiny 4T řadíme
tenzní pneumotorax, tamponádu srdeční, toxické
účinky a trombózu srdeční či plicní (Franěk et al.,
2011).
Klíčovým faktorem v neodkladné resuscitaci je
rychlost v rozhodování, konání a také dokonalá
znalost resuscitačních algoritmů. Pro kvalitu přežití
má zásadní význam kvalitní srdeční masáž s minimálním přerušováním kompresí. Nepřímá srdeční
masáž má být u dospělých prováděna pravidelným
stlačováním středu hrudníku frekvencí 100–120
stlačení za minutu do hloubky 5–6 cm. KPR se
provádí střídáním kompresí hrudníku a umělých
vdechů v poměru 30:2. V nemocnici je akceptovatelná resuscitace bez umělého dýchání (tzv. handsonly CPR) pouze tehdy, pokud k náhlé zástavě
oběhu došlo v místě, kde nejsou dostupné pomůcky či za přítomnosti svědků, kteří nebyli vyškoleni
či nejsou ochotni provádět umělé dýchání z úst do
úst. V takovém případě se provádí KPR nepřerušovanými kompresemi hrudníku do doby, než jsou
doneseny pomůcky k zajištění ventilace (Truhlář,
2012). V indikovaných případech je důležitým
krokem během KPR provést včasnou defibrilaci.
Truhlář (2010) uvádí, že pokud se provede do 3
minut od vzniku defibrilovatelného výboje, kvalitního přežití je možné dosáhnout až v 74% případů.
V nemocnicích se defibrilace provádí manuálním
přístrojem, nebo je možné použít automatizovaný
externí defibrilátor, který je určen pro laickou

veřejnost a mohou ho použít tedy i sestry, které
nemají specializaci v intenzivní péči a nemají kompetence k použití manuálního přístroje.
Jakmile je dosaženo návratu spontánní cirkulace u pacienta po náhlé zástavě oběhu, začíná
poresuscitační období. Péče je pacientům poskytována především na resuscitačních odděleních nebo
jednotkách intenzivní péče vyššího typu. Ve většině případů je pacient po KPR v bezvědomí,
v respirační insuficienci a s nestabilním krevním
oběhem, vyžadující umělou plicní ventilaci a podporu oběhu inotropiky. Jedná se o komplexní
léčbu, která zahrnuje včasnou detekci abnormalit
fyziologických funkcí, kontrolu glykémie, časné
dosažení hemodynamické stability, kontrolu
normoventilace, kontrolu křečí, mírnou terapeutickou hypotermii (Škulec, 2012) či podle nejnovějších guidelines 2015 udržování kontrolované normotermie o teplotě 36°C (Česká resuscitační rada,
2015). Doporučeno je provedení urgentní koronarografie a v případě indikace pak perkutánní koronární intervence (Škulec, 2012).
Podle Truhláře (2012) by všichni zaměstnanci
zdravotnického zařízení měli být vyškoleni alespoň
v základní neodkladné resuscitaci, měli by být
schopni rozpoznat srdeční zástavu, přivolat pomoc,
zahájit nepřímou srdeční masáž, poskytnout umělé
dýchání s jednoduchými pomůckami a bezpečně
použít automatizovaný externí defibrilátor. Hlavním cílem výuky by měla být snaha o co nejdelší
zachování získaných dovedností v paměti školenců. Používání výukových modelů a pomůcek, které
umožňují zpětnou vazbu, by mělo být samozřejmostí při praktickém nácviku KPR.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení pořádá
od konce roku 2010 kurzy KPR, které jsou zaměřené především na praktické dovednosti a jeho
pravidelné absolvování se stalo povinné pro všechny zdravotnické pracovníky Oblastní nemocnice
Kolín. Do doby, než začal probíhat tento kurz, bylo
školení v oblasti KPR plně v kompetencích vedení
každého oddělení a převážně se jednalo pouze o
krátká teoretická sdělení bez ukázky a možnosti
praktického vyzkoušení.
CÍL
Hlavním cílem práce bylo zjistit a vyhodnotit
úroveň znalostí kardiopulmonální resuscitace nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří pracují
v ambulantních a lůžkových provozech v Oblastní
nemocnici Kolín. Dalšími cíli bylo objektivizovat,
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čím jsou znalosti ovlivněny (věk, délka praxe,
vzdělání, specializační studium, oddělení, účast na
kurzu KPR, poskytování KPR v praxi) a jak
účastníci hodnotí kurz, který pořádá Anesteziologicko-resuscitační oddělení Oblastní nemocnice
Kolín, a případně navrhnout změny, kterými by
mohl být kurz optimalizován.

vyhodnocení bylo 389, což činilo 78,74% z celkového počtu rozdaných.
Ke stanovení úrovně vědomostí jsme jednotlivé
odpovědi obodovali a následně dle získaného počtu
bodů stratifikovali do čtyř úrovní znalostí - výborné, velmi dobré, dostatečné a nedostatečné. Celkem bylo možné získat 40 bodů. Při celkovém
získání 36–40 bodů byly znalosti respondenta hodnoceny jako výborné, při dosažení 31–35 bodů
jako velmi dobré, respondent s dosaženým bodovým skórem v rozmezí 25–30 bodů vykazoval
dostatečné znalosti a celkový součet 24 a méně
bodů byl hodnocen jako nedostatečné znalosti
respondenta v oblasti KPR.
Statistická analýza byla provedena programem
R verze 3.1.1 statistikem Mgr. Petrem Gregorem.

SOUBOR
Dotazníkového šetření se zúčastnili nelékařští
zdravotničtí pracovníci Oblastní nemocnice Kolín
– všeobecné sestry, sestry specialistky, dětské
sestry, zdravotničtí asistenti, porodní asistentky,
fyzioterapeuté a rentgenoví laboranti. Tito pracovníci byli osloveni ze všech provozů, jak ambulantních, tak lůžkových. Do dotazníkového šetření
nebyli zařazeni pracovníci laboratoří, kteří se nepodílejí na přímé péči o pacienty. Vyplnění dotazníku bylo anonymní a dobrovolné. Soubor tvořilo
389 respondentů, z toho 382 (98,20%) žen a 7
(1,80%) mužů.

VÝSLEDKY
Soubor tvořilo 389 respondentů, z toho 382
(98,20%) žen a 7 (1,80%) mužů. Průměrný věk byl
41,2 let, přičemž nejmladšímu respondentovi bylo
21 let a nejstaršímu 70 let. Průměrná délka praxe
respondentů činila 19,6 let. Největší počet respondentů, a to 277 (71,21%), měl nejvyšší ukončené
vzdělání SZŠ, 50 (12,85%) nelékařských zdravotnických pracovníků absolvovalo VZŠ, zbytek
tvořili VŠ vzdělaní respondenti, přičemž 49
(12,60%) bylo bakalářů a 13 (3,34%) magistrů.
Většina respondentů, 226 (58,10%), neměla žádné
specializační vzdělání, specializaci v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP) či
Sestra pro intenzivní péči (SIP) mělo 56 (14,40%)
respondentů a zbývajících 107 (27,50%) uvedlo, že
mají jiné specializační vzdělání.
Z analýzy vědomostní části dotazníku vyplynulo, že 99 (25,45%) respondentů má výborné
znalosti, velmi dobré znalosti prokázalo 136
(34,96%) respondentů, u 113 (29,05%) dotazovaných byly zjištěny dostatečné znalosti a 41
(10,54%) nelékařských zdravotnických pracovníků
prokázalo nedostatečné znalosti kardiopulmonální
resuscitace. Minimální počet dosažených bodů byl
8, dolní kvartil 28, medián 33, horní kvartil 36 a
maximální počet dosažených bodů činil 40.
Průměrně bylo respondenty dosaženo 31,46 bodů
(graf 1).
Výborné znalosti respondenti prokázali v otázkách týkajících se rychlé diagnostiky náhlé zástavy
oběhu, způsobu zahájení KPR, správné frekvence a
hloubky kompresí, ventilace, umístění pádel při defibrilaci či vyhodnocení EKG záznamu s příkladem

METODIKA
Prováděli jsme kvantitativní výzkum pomocí
nestandardizovaného námi vytvořeného dotazníku.
Dotazníky byly distribuovány po schválení žádosti
o provedení výzkumného šetření hlavní sestrou
Oblastní nemocnice Kolín. Realizace probíhala ve
dvou fázích.
První fázi představovala pilotní studie, která
byla zaměřená na ověření srozumitelnosti kladených otázek. Tato část výzkumu probíhala v polovině září 2015 a bylo během ní osloveno 20 nelékařských zdravotnických pracovníků různých
oddělení. Vzhledem k tomu, že všechny otázky
byly řádně zodpovězeny, nebylo třeba dotazník již
upravovat. Dotazníky získané z pilotní studie jsme
následně zahrnuli do finálního souboru určeného
ke statistickému zpracování.
Vlastní výzkum probíhal od konce září do začátku listopadu 2015. Celkem bylo rozdáno 494
dotazníků, což byl počet nelékařských zdravotnických pracovníků (dle sdělení personálního oddělení), který v daném období pracoval v Oblastní
nemocnici Kolín na námi zvolených odděleních.
Počet navrácených dotazníků byl 408, což
představovalo 82,59% distribuovaných. Z tohoto
počtu jsme vyřadili 19 dotazníků pro jejich neúplnost vyplnění či označení více odpovědí. Celkově
platných a použitých dotazníků ke statistickému
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Graf 1 Boxplot – vědomosti – dosažené body

Graf 2 Věk respondentů a vědomosti – dosažený počet
bodů

komorové fibrilace. V těchto oblastech respondenti
dosahovali správnosti odpovědí kolem 90%.
Větší chybovost a tudíž nižší úroveň znalostí
respondenti prokázali u problematiky určení správného místa kompresí hrudníku, správnou odpověď
- střed hrudníku - zvolilo 158 (40,62%) respondentů, 227 (58,35%) dotázaných se domnívalo, že
správné místo pro provádění kompresí je těsně nad
mečovitým výběžkem hrudní kosti a 4 (1,03%)
respondenti uvedli, že se komprese mají provádět
na levé straně hrudníku.
Na otázku, kdo může použít defibrilátor
v režimu AED, odpovědělo 177 (45,50%) respondentů správně, že to je kdokoliv. Možnost lékař či
sestra specialistka zvolilo 108 (27,76%) dotázaných a 104 (26,74%) uvedlo, že je to pouze osoba
zaškolená v používání tohoto přístroje.
Po defibrilaci 194 (49,87%) respondentů uvedlo
správně, že následují dvě minuty KPR v poměru
30:2, nicméně 175 (44,99%) dotázaných si myslelo, že by mělo následovat sledování monitoru, zda
se u pacienta obnovil srdeční rytmus, 13 (3,34%)
nelékařských zdravotnických pracovníků se domnívalo, že by měla nastat palpace pulzů na velkých
tepnách a zbylých 7 (1,80%) respondentů odpovědělo, že by to měly být dva vdechy ambuvakem.
Správný průtok kyslíku (9–12 l/min) během
resuscitace určilo 169 (43,45%) dotázaných, 170
(43,70%) se domnívalo, že by průtok kyslíku měl
být 6–8 l/min a zbylých 50 (12,85%) respondentů
by nastavilo průtok kyslíku pouze na 2–4 l/min
během KPR.
Závislost mezi znalostmi KPR nelékařských
zdravotnických pracovníků a jejich věkem jsme
testovali pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace. Zjistili jsme, že věk nemá vliv na

znalosti na hladině významnosti α = 0,05, kdy pvalue = 0,2039. Tento fakt ukazuje graf 2.
Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) jsme
testovali závislost mezi vzděláním a vědomostmi
(počtem získaných bodů) respondentů. Na hladině
významnosti α = 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu (p-value = 0,48) a zjišťujeme, že vzdělání
nemá vliv na znalosti problematiky KPR (graf 3).
K testování vztahu mezi dosaženými znalostmi
KPR a specializačním vzděláním jsme použili
Pearsonův χ2-test (Chí-kvadrát test). Na hladině
významnosti α = 0,05 sice nezamítáme (p-value =
0,05886) nulovou hypotézu, ale vzhledem k tomu,
že p-hodnota překračuje hladinu významnosti jen
těsně, neměli bychom z toho přímo vyvozovat, že
specializace nemá vliv na znalosti. Jinými slovy,
specializace může mít vliv na znalosti, ale nepodařilo se nám ho statisticky prokázat.

Graf 3 Vzdělání a vědomosti respondentů – dosažené
body
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Graf 4 Délka praxe a vědomosti respondentů - dosažené
body

Graf 6 Účast respondentů na kurzu KPR a jejich
znalosti

táme nulovou hypotézu a zjišťujeme, že účast na
KPR u reálného pacienta má vliv na znalosti
nelékařských zdravotnických pracovníků, p =
0,001876.
Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) jsme
zjistili, že absolvování kurzu má vliv na znalosti
problematiky KPR (graf 6). Respondenti, kteří se
již zúčastnili kurzu KPR více než jednou, vykazovali nejvyšší úroveň znalostí.
Posledním testovaným vztahem byly znalosti
KPR a doba od absolvování posledního KPR
kurzu, který pořádá Anesteziologicko-resuscitační
oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Pomocí
Pearsonova χ2-testu na hladině významnosti α =
0,05 zamítáme nulovou hypotézu a zjišťujeme, že
doba od absolvování kurzu KPR má vliv na znalosti respondentů, přičemž p-value = 0,0002675.
Dále jsme pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace zjistili, že s rostoucí dobou od
abslovování kurzu KPR se znalosti respondentů
zhoršují (r = 0,1785, Cramerovo V = 0,1886).
Nejvíce respondentů, 191 (49,10%), absolvovalo kurz KPR více než jednou, 168 respondentů
(43,19%) se účastnilo zatím jednou a zbývajících
30 respondentů (7,71%) ještě kurz neabsolvovalo.
Respondenti, kteří se již kurzu KPR účastnili,
byli vyzváni k jeho zhodnocení. Na tyto otázky
odpovídalo 359 respondentů. Pro 291 (81,06%) z
nich byla vyhovující doba trvání kurzu, naopak 66
(18,38%) dotázaných hodnotilo kurz jako dlouhý a
2 (0,56%) účastníci jako krátký. Za nejobtížnější
dovednost považovalo 129 (35,93%) respondentů
defibrilaci, dále 81 (22,56%) dotazovaných ventilaci ambuvakem, práci v týmu označilo 40

Graf 5 Znalosti respondentů a jejich pracoviště
(vysvětlivky: 1 – ARO, 2 – dětské odd., 3 – chirurgie, 4
– interna, 5 – jakýkoliv JIP, 6 – kožní, oční, 7 –
neurologie, 8 – jakákoliv ambulance, onkologie,
endoskopie, plicní, rentgen, rehabilitace, instrumentace,
centrální odběrové místo, nukleární medicína, 9 –
ortopedie, gynekologie, urologie a ORL)

Pro testování závislosti mezi délkou praxe a vědomostmi jsme použili Spearmanův koeficient
pořadové korelace a zjistili, že délka praxe nemá
vliv na znalosti problematiky KPR, p-value =
0,6053 (graf 4).
Analýzou rozptylu (ANOVA) jsme zjistili, že
pracoviště má vliv na znalosti problematiky KPR
respondentů (graf 5). Nejvyšší úroveň znalostí vykazovali nelékařští zdravotničtí pracovníci z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO).
Pearsonovým χ2-testem jsme zjišťovali, zda je
statisticky významná závislost mezi znalostmi
KPR a účastí respondenta na KPR u reálného
pacienta. Na hladině významnosti α = 0,05 zamí47
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(11,14%) respondentů jako nejobtížnější dovednost. Vyšetření ABCD považovalo 31 (8,64%)
respondentů za nejobtížnější a pro 12 (3,34%)
dotázaných to byla nepřímá srdeční masáž. 63
(17,55%) respondentů odpovědělo, že neměli problém s žádnou z dovedností. Popis EKG činil potíže 2 (0,56%) osobám a 1 (0,28%) respondent odpověděl, že největší obtíže mu činilo vyplnit tento
dotazník. Na otázku, co by na kurzu vynechali, odpovědělo 314 (87,47%) dotázaných, že by kurz
měl nadále zůstat a probíhat v současné podobě.
Zbylí respondenti nějčastěji uváděli, že by vynechali závěrečné simulace, EKG hodnocení či
farmakoterapii. Naopak by přivítali výuku KPR
dětí, KPR ve specifických situacích, nácvik používání AED a nácvik zajištění dýchacích cest pomocí
supraglotických pomůcek, které mohou zavádět
nelékařští zdravotničtí pracovníci. Dále by ocenili
první pomoc v terénu, méně účastníků na kurzu,
více scének, video z KPR, atd. V rámci připomínek
uváděli, že by bylo vhodné rozdělit kurz podle specifik jednotlivých oddělení, účast lékařů a sester
z jednoho oddělení, více kurz přizpůsobit kompetencím pro lékaře, sestry a asistenty.

Překvapující byl fakt, že nelékařští zdravotničtí
pracovníci neví, kdo může použít defibrilátor v režimu AED. Pouze 45,5% uvedlo správnou odpověď, že to může být kdokoliv. Na stejnou otázku
v dotazníkovém šetření Buchtíkové (2010), které
probíhalo mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky Fakultní nemocnice Olomouc, znalo
správnou odpověď 63% respondentů.
Dalším překvapujícím zjištěním je, že pouze
49,87% respondentů vědělo, jak správně postupovat po defibrilaci. V práci Dvořáčka (2013),
který zjišťoval úroveň znalostí u nelékařského
zdravotnického personálu Fakultní nemocnice
Brno, bylo pouze 23,39% správných odpovědí.
Oproti tomu Pašková (2014) uvádí ve své práci
86% správných odpovědí. Nicméně mezi možnostmi, které měli respondenti na výběr, se nevyskytovala odpověď, ve které se nejčastěji chybovalo,
jak v našem, tak Dvořáčkově souboru respondentů.
V roce 2013 probíhalo v Oblastní nemocnici
Kolín podobné dotazníkové šetření, kterého se
účastnilo 139 nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří již kurz absolvovali. Pokud tedy
porovnáme námi získané údaje s daty, které získala
Matušinová (2014), tak je možné pozorovat velmi
pozitivní trend ve znalostech nelékařských zdravotnických pracovníků Oblastní nemocnice Kolín.
V roce 2013 znalo správnou diagnostiku náhlé
zástavy oběhu 72,7% dotázaných, v našem souboru
to je již 89,46%. Správně zahájit KPR v souboru
Matušinové umělo 79,9% respondentů, v našem
souboru již 87,15%. Určit správné místo pro
provádění nepřímé srdeční masáže zvládlo 36,7%
dotázaných v roce 2013, v našem souboru 40,62%.
Tak jako v našem souboru bylo obtížné pro dotazované určit správnou koncentraci kyslíku – správnou odpověď uvedlo pouze 43,44%, také v souboru Matušinové měli respondenti s touto otázkou
problém. Správnou variantu zvolilo tehdy pouhých
33,1%. Výrazně lepší, nicméně stále ne ideální,
znalosti se týkají problematiky již zmiňovaného
dalšího postupu po provedené defibrilaci. V roce
2013 určilo pouze 16,5% respondentů správnou
odpověď, v našem souboru byla úspěšnost 49,87%.
Z tohoto porovnání vyplývá jednoznačná efektivita
kurzu KPR, který v naší nemocnici probíhá od
roku 2010.
Znalosti problematiky KPR se postupně zlepšují a nezbývá než pokračovat nadále ve školení
KPR již zavedeným kurzem. Úpravy kurzu bychom navrhovali minimální. Délka kurzu se jeví

DISKUZE
Dotazníkové šetření, které proběhlo mezi
nelékařskými zdravotnickými pracovníky v Oblastní nemocnici Kolín, prokázalo velmi dobré znalosti
problematiky KPR. Byl potvrzen vliv absolvování
KPR kurzu na úroveň těchto znalostí a zároveň
doba uplynulá od absolvování posledního kurzu.
Bylo prokázáno, že s rostoucí dobou od posledního
absolvovaného kurzu KPR se znalosti respondentů
jednoznačně zhoršují. Deakin et al. (2010) také
poukazují na to, že znalosti problematiky KPR se
snižují v závislosti na čase, a proto jsou nutné
opakované kurzy věnované této problematice.
Překvapivě nebyla prokázána závislost úrovně vědomostí na stupni dosaženého vzdělání, kdy nelékařští zdravotničtí pracovníci s dosaženým vysokoškolským vzděláním nevykazovali vyšší úroveň
znalostí problematiky KPR oproti ostatním. Nejlepší znalosti problematiky KPR vykázali pracovníci oddělení Anesteziologicko-resuscitačního,
Jednotek intenzivní péče a zaměstnanci Interního
oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Toto je možné
vysvětlit častou účastí u reálných KPR. Tato hypotéza byla zároveň v našem statistickém souboru
potvrzena.
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jako optimální. Více času by bylo vhodné věnovat
defibrilaci, protože se jedná o dovednost, která
byla účastníky kurzu označena jako nejobtížnější.
Důležité je zaměřit se na oblasti, ve kterých respondenti nejvíce chybovali, tedy na určení přesného místa kompresí hrudníku, přesné nastavení
průtoku kyslíku a nutnost zahájení okamžité nepřímé srdeční masáže ihned po defibrilaci. Z důvodu
velkého zájmu o problematiku KPR dětí, používání
AED přístroje či zavádění supraglotických pomůcek je na místě zvážit pořádání kurzů také na tato
témata.
Vzhledem k tomu, že disponujeme technickým
vybavením, které umožňuje přesně analyzovat
hloubku a frekvenci kompresí hrudníku či efektivitu ventilace, doporučujeme provést šetření, které
by bylo zaměřené na praktické dovednosti v oblasti
KPR nelékařských zdravotnických pracovníků
v Oblastní nemocnici Kolín.
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Oblastní nemocnice Kolín zvyšuje znalosti problematiky KPR u nelékařských zdravotnických
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PŘÍSTUP OSOB BEZ DOMOVA KE ZDRAVOTNÍ PÉČI
HOMELESS PEOPLE ACCESS TO HEALTH CARE
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¹ Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
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attitude to maintain health, your health appropriate activities
do not care.
Conclusion: Perception of access to health care depends on
health status, current needs and experiences of homeless
people. The health status of these persons as a result of
unhealthy lifestyles progressively worse, because they would
be the prevention and early treatment. Care for homeless
charities without providing cooperation agreements with
health institutions. According to studies conducted completely
lacking well-developed organization of health care for these
people.

ABSTRAKT
Východiska: Problematika osob bez domova a rizik pro jejich
zdraví je aktuální. Lidé bez přístřeší ve městě Ostrava vnímají
dostupnost zdravotní péče různě, nejčastěji až v situacích, kdy
zdravotní péči potřebují.
Soubor a metody: Výzkumný vzorek tvořilo 5 mužů a 5 žen
bez přístřeší z Charitního domu sv. Benedikta Labre, v nízkoprahovém denním centru Charity Ostrava. Jejich názory
a zkušenosti byly zjišťovány pomocí strukturovaného rozhovoru. Rozhovor „face to face“ byl zaznamenán na diktafon,
přepsán do tabulek, barevně kódován a vyhodnocen.
Výsledky: Průměrná délka bezdomovectví byla 6 let.
Povědomí, kde vyhledat zdravotní péči prokázalo všech 10
respondentů. Dostupnost všeobecné zdravotní péče vnímali
jako dostatečnou. 2 respondenti měli negativní zkušenost z
důvodu neplatných dokladů o pojištění a totožnosti. Nedostupnost odborné zdravotní péče uvedli 3 respondenti. 1 respondent po dobu 8 let nevyhledal zdravotní péči vůbec. 1 respondent uvedl odmítnutí zdravotní péče. Přes správné postoje k
udržování zdraví, o své zdraví respondenti vhodnými
aktivitami nepečují.
Závěr: Vnímání přístupu ke zdravotní péči závisí na zdravotním stavu, aktuálních potřebách a zkušenostech osob bez
domova. Zdravotní stav těchto osob se v důsledku nezdravého
způsobu života postupně zhoršuje, z důvodů neexistující
prevence a včasné léčby. Péči o osoby bez domova zajišťují
charitativní organizace bez smluv o spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Podle publikovaných studií zcela chybí
dobře propracovaná organizace zdravotní péče o tyto osoby.

Key words: Homeless. Homelessness. Health care. Access to
health care.

ÚVOD
Bezdomovství je obecně považováno za nejzávažnější formu chudoby a sociálního vyloučení. Je
charakterizováno jako nemožnost adekvátně uspokojovat jednu z nejzákladnějších lidských potřeb –
potřebu bydlení. „Bezdomovství je více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou. Je součástí
širšího procesu marginalizace založeného na
neschopnosti bezdomovců participovat na způsobu
života, který je standardní pro většinu populace“
(Mareš, 1999, s. 58). Obecně přijatelná definice
bezdomovství, která by umožnila zjišťovat rozsah
bezdomovství, identifikovat jeho příčiny a možné
důsledky, stejně jako jeho souvislost s vývojem
současné společnosti, chybí. Z toho vyplývá řada
problémů jak pro sociální práci zabývající se přímo
prací s bezdomovci, tak pro veřejné a sociální politiky, vytvářející rámec a podmínky pro realizaci
opatření ve prospěch této skupiny (Barták, 2011).
V evropském kontextu existuje poměrně rozsáhlá
typologie bezdomovství podle ETHOS (European
definition of Homelessness and housing exclusion). Podle ní znamená mít domov mít obydlí
(prostor), které je způsobilé k naplňování potřeby
bydlení (fyzická doména); mít možnost uchovat si
soukromí a udržovat společenské vztahy (sociální
doména) a mít jistotu užívání a právní nárok na něj
(právní doména). Absence jedné nebo více domén
pak podle této typologie naplňuje sociální situaci

Klíčová slova: Osoby bez domova. Bezdomovství. Zdravotní
péče. Dostupnost zdravotní péče.
ABSTRACT
Background: The issue of displaced persons and risks to their
health is current. Homeless people in Ostrava perceive the
availability of health care in different ways, mostly to
situations where healthcare needs.
Methodology and sample: The research sample consisted of 5
men and 5 women without shelter from the Charity House
Vol. Benedict Labre, drop-in day center Charity Ostrava.
Their views and experiences were collected using a structured
interview. Talk "face to face" was recorded on a dictaphone,
transcribed into spreadsheets, color-coded and evaluated.
Results: The average length of homelessness was 6 years old.
Awareness of where to seek health care showed all 10
respondents. The availability of universal health care perceived as sufficient. 2 respondents had negative experiences
because of invalid documents about insurance and identity.
Unavailability of specialist medical care reported 3 respondents. 1 respondent for 8 years did not seek health care at all. 1
respondent said the denial of health care. Through the right
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bezdomovství (Edgar, Meert, 2006). Bezdomovství
provází deprivace v uspokojování lidských potřeb.
Lidské potřeby jsou uspokojovány hierarchicky.
U bezdomovců dochází primárně k uspokojování
potřeb nižší úrovně a k rezignaci na uspokojování
potřeb vyšší úrovně, což má pro každého jedince a
jeho osobní i sociální život závažné důsledky (Šupková a kol., 2007). Mezi rizikové faktory vzniku
bezdomovství patří podle Fitzpatrick et al. (2000)
např. sexuální a psychické zneužívání v dětství nebo dospívání; rodinné konflikty a rozvraty; pozadí
péče místních autorit; delikventní chování či zkušenost s vězením; předchozí služba u armády; nedostatek sociálně podpůrných sítí; dluhy, nezaplacené nájemné nebo hypotéky; neshody v sousedství; zneužívání drog a alkoholu; vyloučení ze
školy a nedostatek kvalifikace; zhoršení zdraví.
V každé společnosti existují lidé, kteří z různých
důvodů nemají schopnosti nebo prostředky k tomu,
aby si bydlení zajistili nebo sami udrželi. Je proto
povinností státu jim na principu solidarity pomoci.
V roce 2013 vznikla první národní Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR
do roku 2020. Tento projekt má přispět k plnění
cílů, ke kterým se Česká republika zavázala v roce
2010 ve Strategii Evropské unie pro bezdomovectví. Základem národní koncepce je komplexní
model práce s bezdomovci. Vychází z faktu, že na
bezdomovectví jako dlouhodobý a složitý proces je
nutné reagovat prevencí již od stadií rizik jeho
vzniku a podporou, která navazuje na současné
služby. Cílem této koncepce je řešit přístup
k bydlení, dostupnost zdravotní péče a sociálních
služeb, zajistit informovanost a spolupráci s lidmi
bez domova. Podle koncepce je odhadovaný počet
osob bez přístřeší v České republice v roce 2012
asi 30 000 a osob ohrožených potenciálním bezdomovstvím asi 100 000. Koncepce vymezuje
základní složky systému zdravotní péče o bezdomovce terénní práce, ambulantní složka, lůžková a
následná péče a v neposlední řadě prevence.
Poskytování zdravotní péče bezdomovcům s sebou
nese komplikace s financováním zdravotních služeb. Koncepce proto doporučuje ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, se
zdravotními pojišťovnami, kraji a obcemi hledat
možnosti fungování a spolufinancování zdravotní
péče pro lidi bez domova v lékařských ordinacích
i v terénu. Zdravotní stav bezdomovců je vzhledem
k okolnostem horší, než ve většinové populaci.
Nejčastěji trpí kožními nemocemi, nemocemi hor-

ních cest dýchacích, objevují se u nich i nebezpečné přenosné choroby. Velmi častý je i výskyt
závislostí a duševních onemocnění, které bývají
jednou z příčin bezdomovství.
Východiska řěšené problematiky
Bezdomovství je významnou determinantou
zdraví a životní situace osob, které jsou postiženy
touto nejextrémnější formu chudoby a sociálního
vyloučení. V této souvislosti se objevuje, nejen v
České republice vážný problém s udržováním zdraví a dostupnosti zdravotnických služeb pro osoby
bez domova.
Bezdomovci jsou zdravotníky v mnoha případech vnímání jako problémoví pacienti, a to spíše z
důvodů administrativních nebo úhrady péče, než z
důvodu jejich zdravotních problémů. Do zdravotnických zařízení často přicházejí v zanedbaném
stavu - po těle mívají odřeniny a zastaralé rány,
jsou znečištění, často pod vlivem alkoholu. Spolupráce s nimi bývá složitá - pacient buď odmítá
mluvit, cokoli o svém stavu sdělit, nebo mu to
nedovoluje vliv alkoholu, k tomu se často přidružuje i agresivita. V mnoha případech nejde o život
ohrožující stavy, ale spíše o kombinaci sociálních a
zdravotních problémů. S tím souvisejí i případné
problémy s umístěním takového pacienta ve zdravotnickém zařízení (Šupková a kol., 2007).
Význam problematiky zdraví osob bez domova v
evropském kontextu charakterizují monotematicky
zaměřená čísla European Journal of Homelessness.
Jednotlivé články uvádějí ve srovnání s normální
populaci horší zdraví bezdomovců a zamýšlí se
nad naplňováním práva na zdraví a zdravotnické
služby v evropském kontextu. Šupková a kol.
(2007) uvádí jako nejčastější onemocnění pacientů
bezdomovců nemoci dýchací soustavy, nemoci
kůže a podkožního vaziva (vředy dolních končetin). Vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců v
Praze v letech 2002–2006 prokázalo, že výskyt
tuberkulózy mezi bezdomovci je průměrně desetinásobný, než je tomu u celkové populace. Jedním
z cílů národní Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku
2020 je i řešení dostupnosti zdravotní péče pro tyto
osoby. Navzdory faktu, že náš právní řád zajišťuje
zdravotní péči všem občanům, existují časté argumenty zdravotníků i bezdomovců, že nemají
pojištěneckou kartu nebo zdravotní pojištění. Tento
požadavek vytváří bariéru a bezdomovci už pak
zdravotní péči nevyhledávají. Důsledky tohoto
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 ve stupni ohrožení: bezdomovci.

postoje jsou rizikové pro zdraví většinové populace
a úměrně to zvyšuje celkové náklady na zdravotní
péči. V našem výzkumu jsme se zaměřili na zjištění názorů a zkušeností několika osob bez domova
s přístupem ke zdravotní péči.

Pět otázek v rozhovoru se sociální pracovnicí:
1. Spolupracujete s poskytovateli zdravotní péče
v Ostravě?
2. Mají lidé bez domova ve vašem zařízení
informace o tom, kde zdravotní péči vyhledat?
3. Myslíte si, že je pro Vaše klienty zdravotní
péče dostupná?
4. Pečují bezdomovci o své zdraví?
5. Jaké jsou zkušenosti Vašich klientů s dostupností zdravotní péče?

CÍLE
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit,
jak lidé bez přístřeší vnímají přístup ke zdravotní
péči podle svých potřeb a zkušeností. Dílčí cíle byly zaměřeny na zjištění:
 jak dlouho žijí bez přístřeší;
 zda vyhledávají zdravotní péči a jak vnímají její
dostupnost;
 zda mají povědomí o udržování zdraví.

Deset otázek v rozhovoru s klienty:
1. Jak dlouho jste bez přístřeší?
2. Víte, kde v Ostravě vyhledat zdravotní péči?
3. Myslíte si, že je Vám zdravotní péče dostupná?
4. Kde vyhledáte zdravotní péči, když jste nemocná/ nemocný?
5. Navštěvujete odbornou ambulantní péči, je
pro Vás dostupná?
6. Co pro Vás znamená nemoc?
7. Co pro Vás znamená slovo zdraví?
8. Jaké máte zkušenosti s poskytováním zdravotní péče, byl/a jste někdy zdravotníkem odmítnut/a?
9. Jak udržujete svůj zdravotní stav, co pro své
zdraví děláte?
10. Dodržujete léčebný režim navržený lékařem,
chodíte na kontroly?

METODY A SOUBOR
K získání údajů pro naplnění cílů výzkumu byla
zvolena metoda individuálního strukturovaného
rozhovoru. Šetření proběhlo v únoru 2015 ve spolupráci se sociální pracovnicí Charitního domu sv.
Benedikta Labre v nízkoprahovém denním centru
v Ostravě Vítkovicích. Podmínkou výběru respondentů v tomto centru bylo bezdomovství trvající
minimálně tři měsíce a typologie ETHOS splňují
kritéria:
 v koncepční kategorii: bez bytu;
 v operační kategorii: 1 ev. 2 podle ročního období, kapacita noclehárny je 26 lůžek (cena za
lůžko noclehárny je 40 Kč, pouze třikrát v kalendářním měsíci může klient čerpat nocleh
zdarma);
 v životní situaci: 1.1 - veřejné prostory nebo
venku (na ulici), 2.1 - noclehárna;
 generická (druhová) definice: osoby přežívající
na ulici nebo ve veřejných prostorách bez
možnosti ubytování, osoby bez obvyklého
bydliště, které využívají nízkoprahové noclehárny; v národní subkategorii: 1.1.1 - osoby
spící venku, 2.1.1 - osoby v nízkoprahové
noclehárně, 2.1.2 - osoby sezonně užívající k
přenocování prostory zařízení bez lůžek;

Rozhovor „face to face“ byl zaznamenán na
diktafon, přepsán do tabulek, barevně kódován
a vyhodnocen.
Rozhovor se sociální pracovnicí doplnil získané
informace o názor a zkušenosti zaměstnance tohoto
centra.
Zkoumaný vzorek vytvořilo celkem 10 respondentů ve věkovém rozmezí 25 až 72 let, kteří využívali nízkoprahové denní centrum (viz tabulka 1).

Tabuľka 1 Věk, pohlaví a délka života bez přístřeší respondentů
Respondent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pohlaví
Věk
Délka života
bez přístřeší

M
43let

Ž
67 let

M
56 let

Ž
25 let

Ž
68 let

M
54 let

Ž
48 let

M
72 let

M
53 let

Ž
45 let

8-9 let

4 měs.

10 let

8 let

6 let

3,5 r.

6 let

5-6 let

12 let

1,5 r.
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lékaře, 3 respondenti by zvolili pohotovostní službu, 3 respondenti by zvolili nemocnici.
Na otázku č. 5 Navštěvujete odbornou ambulantní péči, je pro Vás dostupná? 3 respondenti
uvedli, že odborná zdravotní péče je pro ně dostupná, 3 respondenti uvedli, že je pro ně nedostupnou, 8 respondentů uvedlo, že odbornou zdravotní péči z osobních důvodů nečerpá.
Na otázku č. 6 Co pro Vás znamená nemoc? 9
z 10 respondentů uvedlo, že nemoc je nepříjemná
překážka v denním životě bezdomovců.
Na otázku č. 7 Co pro Vás znamená slovo
zdraví? 10 respondentů uvedlo, že si uvědomují
význam zdraví, který je pro ně důležitým prvkem
pro vnímání sebe sama.
Na otázku č. 8 Jaké máte zkušenosti
s poskytováním zdravotní péče, byl/a jste někdy
zdravotníkem odmítnut/a? 1 respondent uvedl, že
mu péče byla odmítnuta a 9 respondentů uvedlo, že
jim péče odmítnuta nebyla.
Na otázku č. 9 Jak udržujete svůj zdravotní stav,
co pro své zdraví děláte? 4 respondenti uvedli, že
si zdraví udržují a podporují aktivitami podle
svých možností, 6 respondentů uvedlo určité znalosti, jak podporovat své zdraví, ale tyto aktivity
nevyvíjejí a pro své zdraví nedělají nic konkrétního.
Na otázku č. 10 Dodržujete léčebný režim
navržený lékařem, chodíte na kontroly? 7 respondentů uvedlo, že navržený léčebný režim a kontroly dle svých možností dodržují, 3 respondenti
uvedli, že ho nedodržují, 1 respondent ve věku 72
let je již 6 let bez přístřeší, nedávno prodělal cévní
mozkovou příhodu, je závislý na péči druhé osoby,
je nejistý při pohybu v terénu. Přesto pobývá
v tomto denním nízkoprahovém centru a noci
v noclehárně. Sociální pracovníci usilují o jeho
umístění do azylového zařízení pro seniory bez
domova, jeho kapacita je však v současné době
naplněna.

VÝSLEDKY
Odpovědi sociální pracovnice (SP) nízkoprahového denního centra:
Na otázku č. 1 Spolupracujete s poskytovateli
zdravotní péče v Ostravě? SP uvedla, že nemají
žádnou smlouvu o spolupráci s poskytovateli zdravotní péče.
Na otázku č. 2 Mají lidé bez domova ve vašem
zařízení informace o tom, kde zdravotní péči vyhledat? SP uvedla, že pokud klient potřebuje primární
péči, snaží se vyhledat praktického lékaře podle
svého původního bydliště, nebo podle návštěvy
zdravotnického zařízení v minulosti. K akutním
potížím volají výjezdovou pohotovost Městské nemocnice Ostrava, která má nepřetržitý provoz,
nebo rychlou záchrannou službu. Informace, kde a
jak čerpat zdravotní péči, předávají ústně na recepci denního centra, písemné informace bezdomovci
nečtou.
Na otázku č. 3 Myslíte si, že je pro vaše klienty
zdravotní péče dostupná? SP uvedla, že pro jejich
klienty je zdravotní péče dostupná asi z padesáti
procent.
Na otázku č. 4 Pečují bezdomovci o své zdraví?
SP uvedla, že o své zdraví bezdomovci pečují výjimečně.
Na otázku č. 5 Jaké jsou zkušenosti vašich
klientů s dostupností zdravotní péče? SP uvedla, že
většina klientů jejich nízkoprahového denního
centra je s dostupností zdravotní péče nespokojena.
Odpovědi respondentů - klientů nízkoprahového denního centra:
Na otázku č 1. Jak dlouho jste bez přístřeší? 1
respondentka uvedla nejkratší dobu bezdomovectví
čtyři měsíce, 1 respondent uvedl nejdelší dobu bezdomovectví 12 let, průměrná doba bezdomovectví
u 10 respondentů byla 6 let.
Na otázku č. 2 Víte, kde v Ostravě vyhledat
zdravotní péči? 9 z 10 respondentů uvedlo, že ví,
kde vyhledat zdravotní péči v Ostravě.
Na otázku č. 3 Myslíte si, že je Vám zdravotní
péče dostupná? 7 respondentů uvedlo spokojenost
s dostupností zdravotních péče, 2 respondenti měli
negativní zkušenost pro neúplné doklady o pojištění a doklad totožnosti, 1 respondent zdravotní péči
dosud osm let nevyhledával.
Na otázku č. 4 Kde vyhledáte zdravotní péči,
když jste nemocná/ nemocný? 6 respondentů uvedlo, že by vyhledalo zdravotní péči u praktického

DISKUZE
Výsledky našeho výzkumu potvrdila některá
zjištění ze Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě
autora Hruška a kol. (2013). Metodou této studie
bylo jednorázového sčítání bezdomovců. Bylo
identifikováno 890 osob bez přístřeší a nejvíce
18 833 osob jako potencionálních bezdomovců.
Převážná většina z nich byla přihlášená na obecních úřadech města nebo pobývali v lokalitách se
sociálním vyloučením. Mladí potenciální bezdo53
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movci pocházeli z pěstounské nebo ústavní péče.
Autoři této studie zjistili, že zcela chybí propracovaný systém zdravotní péče pro bezdomovce.
Zároveň u těchto osob zjistili zcela nedostatečné
povědomí o prevenci vzniku a šíření infekčních
chorob.
Studie s názvem Bezdomovectví v ČR: zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty autora
Bartáka (2011) potvrzuje, že samotná doba bez
přístřeší je nejsilnějším determinantem zdravotního
stavu bezdomovců. Bylo zjištěno, že spotřeba
zdravotní péče pro bezdomovce byla velmi kolísavá, 13% bezdomovců bylo někdy odmítnuto,
praktického lékaře vyhledalo 70% mužů a 63%
žen. Návštěva lékaře byla v drtivé většině jen
jednou pro akutní potíže, prevenci nebo kontrolám
zdravotního stavu se dotázaní většinou nevěnovali.
Autor uvádí jako nejvýznamnější úkol zajistit
dostupnost zdravotní péče, která bude lépe odpovídat zdravotním potřebám bezdomovců.
Studie s názvem Zdravotní péče o bezdomovce
v ČR autorky Šupkové a kol. (2007) se zabývala
přístupem zdravotníků k lidem bez přístřeší.
Zjišťovala zkušenosti zdravotníků s poskytováním
péče bezdomovcům. Zaměstnanci azylových domů
se shodli, že největší poptávka je po zařízeních
následné péče pro nemocné bezdomovce, kteří jsou
zesláblí a potřebují zdravotní dohled po hospitalizaci. Další zjištění se týkalo problematického
umísťování bezdomovců závislých na alkoholu,
nebo jiných návykových látkách, do domova
důchodců nebo azylových domů. Autoři studie se
shodli, že hlavní problémy existují v oblasti administrativy a financování zdravotní péče.
Národní srovnávací studie autorů Baggett,
O’Connell, Singer, Rigotti (2010) provedená v
USA byla zaměřená na dostupnost odborné zdravotnické péče pro osoby bez přístřeší. Autoři
zkoumali uspokojení zdravotních potřeb dospělých
bezdomovců. Autoři ve vzorku 996 respondentů
zjistili, že většina bezdomovců má nedostatečnou
zdravotní péči. 73% respondentů uvedlo alespoň
jednu neuspokojenou zdravotní potřebu, 32%
neschopnost získat lékařskou nebo chirurgickou
péči, péči o duševní zdraví 21%, brýle 41%, zubní
péči 41%. Neuspokojené potřeby převažovaly u
nepojištěných bezdomovců. Rozšíření zdravotního
pojištění nebo jiná alternativa úhrady péče by
podle těchto autorů mohla zlepšit přístup ke zdravotní péči. Autoři poukazují na nutnost nastolit

komplexnější model zdravotní péče pro osoby bez
přístřeší, rozšířit screening a služby primární péče.
Studie autorů Chwastiak, Tsai, Rosenheck
(2006) provedená v USA se zabývala využíváním
primární péče bezdomovci. Autoři zjistili, že největší překážkou ve využívání primární péče je
nedostatek finančních prostředků nepojištěných
osob. Pokud má bezdomovec alespoň nějaké
přístřeší (noclehárnu, věznici), je jejich sebepéče
výrazně lepší a zdravotní stav stabilnější. Výsledky
americké studie prokázaly, že vliv chronických
onemocnění a nepojištění má za následek velký
výskyt morbidity a mortality u bezdomovců.
Studie autorů Hwang, Ueng, Chiu, Kiss, Tolomiczenk (2010) provedená v Kanadě se zabývala
dostupností zdravotní péče pro bezdomovce. Autoři zkoumali rozsah nenaplněných potřeb a překážek
v přístupu ke zdravotní péči v posledním roce.
Zjistili, že u 17% respondentů nebyly naplněny
potřeby zdravotní péče, nejčastěji u žen s nedospělými dětmi. Studie prokázala, že 90% respondentů využívalo pobyt v útulku nebo jinou formu
přístřeší, zbývajících 10% nevyužívalo pomoc systému, a že navzdory systému všeobecného pojištění nebyla pro bezdomovce zdravotní péče
dostatečně přístupná. Mezi zjištěné bariery autoři
zařadili finanční nouzi, nedostatek poskytovatelů
primární péče, stigmatizaci lidí bez domova a
kriminalitu mezi bezdomovci.
Ve studii s názvem Řešení potřeb bezdomovců
autorů Graham-Jones, Reilly, Gaulton (2004)
provedené ve Velké Británii byly srovnávány různé modely péče u určených skupin bezdomovců
v ubytovnách nebo azylových domech. Většina
respondentů byly ženy do 30 let. Autoři konstatovali, že specializované zdravotnické služby
nemohou lidem bez domova nahradit bydlení, práci a slušný život. Nejúčinnější způsob jak snížit
nerovnosti v oblasti zdraví je řešit hospodářské a
sociální podmínky. Studie prokázala i význam
zdravotního obhájce řešícího potřeby lidí na okraji
společnosti, což může výrazně zlepšit jejich zdraví.
Kvalita života bezdomovců je ovlivněna uspokojením zdravotních a sociálních potřeb.
ZÁVĚR
Výsledky tohoto výzkumného šetření potvrdily
i jiné studie v oblasti zajišťování a dostupnosti
zdravotní péče pro osoby bez domova. Přesto, že
komplexní model práce s bezdomovci v národní
koncepci ČR (2013) zahrnuje cíl, který je zaměřen
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na řešení dostupnosti zdravotní péče pro osoby bez
domova, v praxi se problémy spíše prohlubují. Jejich zdravotní stav se zhoršuje, protože neexistuje
prevence ani včasná léčba. Chybí ambulantní centra zdravotní péče pro osoby bez domova. Velkým
problémem je nedostatek sociálně zdravotních
pobytových zařízení pro lidi bez domova se
zdravotním handicapem nebo sníženou soběstačností kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nebo
demenci.
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DŮSTOJNOST ČLOVĚKA – TEORETICKÁ VÝCHODISKA
DIGNITY OF MAN - THEORETICAL RECOURSES
KUTNOHORSKÁ Jana, KUDLOVÁ Pavla
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Zlín, Česká
republika
are mainly a recommendation how to behave in dilemmatic
situations, in order to preserve the dignity of patients/clients,
and also that of nurses and all healthcare professionals.
Goal and methodology: the description of the current state of
knowledge of the phenomenon of human life dignity through
analyzing the notion of dignity in codes of ethics and documents with ethical recommendations regarding the respect for
man´s dignity in health care, and also that of healthcare
professionals.
Results: By analyzing the notion of dignity it has been proven
that dignity has become the basic principle of ethics. Dignity
is a multidimensional term which concerns both patients and
healthcare professionals. In case of the patient, emphasis is
laid on the respect for man, while in case of the healthcare
professional it is laid on their ability to make autonomous
decisions in dilemmatic situations.
Conclusion: Respecting man´s dignity is the basis of ethics in
health care. It helps deal with dilemmatic situations when the
technical side of a problem should not be given priority.
Instead, emphasis should be laid on human approach based on
dignity in its multidimensional notion.

ABSTRAKT
Východiska: Snad na žádnou profesi nejsou vedle technické
odbornosti kladeny takové nároky na osobnostní výbavu jako
u sestry. Požaduje se, aby měla etické kompetence, aby se její
etická výbava promítala do rozhodování v dilematických
situacích. To by se mělo odvíjet od respektování důstojnosti
pacienta. Důstojnost patří k základním hodnotám lidského
bytí, je to složitá entita, která má multidimenzionální rozsah.
Jejím základem je úcta k člověku a autonomie. Slovo autonomie označuje nezávislost, svébytnost, samostatnost, sebeurčení, svobodu vůle a možnost individuální volby. Nejde jen o
respektování autonomie pacienta, ale také o autonomní
dovednosti sester a nakonec všech zdravotníků. Autonomní
osoba je schopna systematického uvažování a kritické analýzy
v morálně problémové situaci. Etické kodexy jsou především
doporučením, jak se chovat v dilematických situacích, aby
byla zachována důstojnost pacienta / klienta a také sestry a
všech zdravotníků.
Cíl a metodika: popis současného stavu poznání fenoménu
důstojnosti lidského života prostřednictvím analýzy pojetí
důstojnosti v etických kodexech a dokumentech s etickými
doporučeními, které se dotýkají respektování důstojnosti člověka ve zdravotnictví, konkrétně v ošetřovatelství.
Výsledky: Analýza pojetí důstojnosti dokládá, že důstojnost se
stává základním principem etiky. Důstojnost je multidimenzionální pojem, který se dotýká pacienta a také zdravotníka.
U pacienta je kladen důraz na úctu k člověku, u zdravotníka na
jeho schopnost autonomního rozhodování v dilematických
situacích.
Závěr: Respektování důstojnosti člověka je základem etiky ve
zdravotnictví. Pomáhá řešit dilematické situace, kdy by se
neměla upřednostňovat jen technická stránka problému, nýbrž
také humanita, jejímž základním pilířem je právě důstojnost v
multidimenzionálním pojetí.

Key words: Autonomy. Dignity. Human rights. Old age.
Respect. Dying.

ÚVOD
Cílem teoretické studie je analýza pojetí důstojnosti v etických kodexech a dokumentech s etickými doporučeními, které se dotýkají respektování
důstojnosti člověka ve zdravotnictví, konkrétně
v ošetřovatelství.
Diskuse o důstojnosti lidského života se začala
intenzívně vést po ukončení 2. světové války a promítla se do Všeobecné deklarace lidských práv
(OSN, 1948) a řady následných dokumentů. Od 2.
poloviny 20. století se ve zdravotnictví respektování důstojnosti člověka zdůrazňuje v dilematických situacích, kdy do léčby vstupují pokroky
vědy a techniky, a v souvislosti se závěrem života
a umíráním. Pokroky v léčbě jsou vítané, ale přinášejí z hlediska etiky řadu dilematických situací,
o nichž je nutno diskutovat. Vědu a etiku nemůžeme oddělovat. Mezi důležité diskutované otázky
patří právě pojímání důstojnosti lidského života.
V čem spočívá důstojnost člověka vůbec, v čem ve
stáří a v posledním úseku jeho života?

Klíčová slova: Autonomie. Důstojnost. Lidská práva. Stáří.
Úcta. Umírání
ABSTRACT
Background: Hardly any profession requires, besides technical
expertise, such personal attributes and knowledge as that of a
nurse. Nurses are required to have ethical competencies which
will be used for making decisions in decisive situations. This
should unravel from respect for the dignity of patients. Dignity
is an elemementary value of human being. It is a complex
entity with a multidimensional range. It is based on the respect
for man and autonomy. The word autonomy denotes independence, autonomy, self-determination, free will, and the possibility of personal choice. It is not just about respecting the
autonomy of a patient, but also about autonomous skills of a
nurse, and eventually all healthcare professionals. An autonomous person is capable of systematic thinking and critical
analysis in a morally complicated situation. Codes of ethics
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lidé cítí, myslí a chovají ve vztahu ke své vlastní
hodnotě a hodnotě ostatních. Při ošetřování člověka může být důstojnost podporována nebo snížena
prostředím, organizační kulturou, postoji a chováním ošetřovatelského týmu, způsobem, jakým se
provádí ošetřovatelské činnosti. Je-li důstojnost
přítomna, člověk cítí, že je ceněn. Když důstojnost
chybí, člověk cítí, že je devalvován, není respektován a necítí se pohodlně. Chybí důvěra a schopnost rozhodovat sám za sebe. Může se cítit ponížený, v rozpacích nebo se stydět. Důstojnost platí
pro ty, kteří mají schopnost rozhodovat sami za
sebe i pro ty, kteří ji nemají. Každý má stejnou
hodnotu jako lidská bytost a ošetřovatelský tým by
proto měl jednat se všemi lidmi v každém prostředí
a v jakémkoliv zdravotním stavu s důstojností a
důstojná péče by měla pokračovat i po úmrtí (The
RCN´s definition of dignity, 2015, online).

VÝSLEDKY
Filosoficko-etický rozměr důstojnosti vychází
z Kanta, z jeho pojetí lidské mravnosti, z kategorického imperativu. Zdrojem důstojnosti je pro něj
„dobrá vůle“. Důstojnost člověka je velmi složitá
entita. Umíme spíše vyjádřit, co je nedůstojné a daleko obtížněji se nám vyjadřuje, kde je hranice
mezi respektováním důstojnosti a jejím ohrožením
nebo narušením. Snad také proto se etické kodexy
věnují „respektování lidské důstojnosti“. Důstojnost není jen etický pojem tedy něco, co se doporučuje v jednání jednoho člověka k druhému, je to
také právní pojem, je tedy vynutitelná, a rovněž
politický pojem. Rozsáhle se důstojnosti člověka
věnuje teologická věda. Z hlediska práva je důstojnost entita, která má jednoznačný postulát, v rovině lidské důstojnosti jsme si všichni absolutně
rovni. Člověk jako jediná živá bytost je schopen o
sobě přemýšlet, být pánem svého jednání a určovat
svůj vlastní život. Tato schopnost tvoří pramen
jeho důstojnosti. Podstata důstojnosti lidské existence spočívá v tom, že člověkem, majícím svobodu sebeurčení nesmí nikdo disponovat (Rotter,
1999, s. 23). V etice ošetřovatelství je slovo důstojnost klíčovým slovem a nejskloňovanějším podstatným jménem.
Pokud mají sestra a jiné pomáhající profese vykonávat svou práci na profesionální úrovni s respektem k holistickému pojetí člověka, měly by
kromě teoretických znalostí, profesní zručnosti,
dodržovat etické principy a chovat se prosociálně.
Pojem „sociálno“ či „sociální“ má obvykle znamenat ve „společnosti nebo příslušející ke společnosti“, přičemž společnost je chápána jako autonomní zóna aktivity tvořená organizací lidských
vztahů a interakcí s určitými danými pravidly. Současné chápání práce ve zdravotnictví, v sociální
práci, zdravotně sociální práci a v ostatních pomáhajících profesích se vyznačuje důrazem na respekt
k lidské důstojnosti jako základního lidského
práva. Omezení nebo posílení lidské důstojnosti
se týká práv člověka, která jsou zakotvena jednak
v Deklaraci lidských práv (OSN 1948) a jednak
v etických kodexech vztahujících se ke konkrétní
činnosti a ke konkrétnímu právu.

Etické aspekty důstojnosti člověka
Lidská důstojnost prochází celým spektrem
etiky ve zdravotnictví od definice pečování až po
vědecký výzkum. Chránit a respektovat základní
lidská práva, zvláště lidskou důstojnost, patří
k etickým povinnostem sestry. Když se tato odpovědnost a povinnost dostane do konfliktu s ostatními hodnotami a právy, považovanými za velmi
důležité, vznikají eticky dilematické situace. Důraz
na důstojnost lidské osoby je ve zdravotnictví
mimořádný a jedinečný.
Pojem lidská důstojnost se spojuje s úctou
k lidské bytosti a etickými pojmy: autonomie, respekt, prospěšnost, vůle, ovládání, participace, sebeúcta a s dalšími. Důstojnost v etických kodexech je
spojována s respektem k druhé osobě, s respektem
k jeho autonomii při poskytování péče. Důstojnost
je vnitřní pocit člověka, jak vnímá svou hodnotu
on sám, jak si myslí, že by měl být respektován.
Proto má při poskytování péče význam tolik zdůrazňovaná empatie – pochopit vnitřní svět druhého
tj. pochopit, jak se člověk sám vnímá, jen tak jsme
schopni nepřekročit hranice jeho individuálně vnímané důstojnosti. Poškození pacienta je velmi úzce
spojeno s etickým nerespektováním jeho důstojnosti. Univerzální doporučení, jak ctít důstojnost
pacienta není, protože každý člověk a to jak pacient, tak zdravotník je individuální bytost, proto je
profesně nutný vysoký morální kredit každého
zdravotnického pracovníka a stálá kultivace osobnosti. Pouze za předpokladu vnitřního zakotvení
morálky, vnitřního chtění se dá předejít nerespek-

Definice důstojnosti
Důstojnost člověka se obtížně definuje. Důstojnost v ošetřovatelství definovala v roce 2008 Královská společnost ošetřovatelství (RCN Royal
College Nursing): „Důstojnost“ vyjadřuje, jak se
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tování důstojnosti pacienta / klienta ze strany zdravotníků.
Důstojnost je úcta k hodnotě lidské bytosti.
U ošetřujícího personálu je to úcta k sobě samému
a úcta k jiným lidem. Úctou k sobě ukazujeme, nakolik si ceníme sami sebe a úctou k ostatním zase
vyjadřujeme, jakou hodnotu vidíme v nich. To, jak
ošetřující personál s člověkem zachází, se odráží
v jejich vnímání sebe samých a na jejich sebehodnocení a sebeúctě. Zničit sebeúctu jiné osoby je
snadné, ale umět s druhým zacházet s úctou může
být v praxi velmi obtížné. Každý člověk si zaslouží
úctu, to znamená, že máme na zřeteli jeho zájmy.
Filosofii úcty k životu se zabýval velký humanista,
lékař, filantrop Albert Schweitzer (1875-1965).

Důstojnost lidského života spočívá v hodnotě
člověka. Člověk zakouší svou hodnotu především
tehdy, když se cítí milován. Pokud ví, že je druhému milý a drahý, je také sám přesvědčen o smyslu
a hodnotě své existence. Hodnota lidského života
se neměří jen zdravím a blahobytem, nýbrž má
mnohem hlubší zdůvodnění. Hodnota člověka
nezávisí jen na tom, jestli je v té chvíli milován nebo ne, nýbrž na tom, zda je hoden lásky. To je
otázka, kterou nelze zodpovědět empirickým
výzkumem, nýbrž otázka rozhodnutí a nakonec
otázka víry (Rotter, 1999, s. 26).
Mezi základní etické povinnosti sestry patří
obhajoba, odpovědnost, povinnost, spolupráce.
Všechny principy jsou vzájemně propojené a žádný by neměl absentovat. V koncepci obhajování
jsou zahrnuty dva obecné etické principy: poctivost
a respekt k lidské důstojnosti. Koncepce péče považuje za morální jednání sestry, jimž chrání
a podporuje lidskou důstojnost (Kutnohorská,
2007). Každý jedinec je nejlepším strážcem svých
zájmů, proto bychom ho měli (vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu) zapojovat do rozhodování o sobě a o všem, co se ho týká. Silný pocit sebeúcty
nabízí určitou ochranu před urážkami směřovanými proti vědomí vlastní důstojnosti (Kalvach,
2004, s. 19).

Prosociální chování sestry
V prosociálním chování má nejvýznamnější
místo právě respektování lidské důstojnosti a identity člověka. Důstojnost je zpřítomňovaná forma
individuálního sebehodnocení, sebeúcty a sebeuvědomění si vlastní hodnoty. Každá lidská bytost má
mít v sobě vnitřní hranici vnímané akceptovatelnosti k sobě samému. Právo lidské důstojnosti
musí být především právem svědomí každého
člověka a tak se stává stabilním prvkem každého
lidského vztahu. Respektování důstojnosti má
nejen všeobecnou právní a mravní platnost, ale je
etickým imperativem pro nezpochybňování sebe
samého a neznevažování vlastní hodnoty, což je
zároveň cestou k uznání jedinečnosti a originality
druhého v celém komplexu jeho lidské důstojnosti.
Každý člověk je jiný, každý člověk je hodnotou a
zasluhuje si zvláštní pozornost, neboť je zdrojem
originality v rovině bytí, má svoji integritu, ale
také osobnostní, společenskou a kulturní identitu.
Člověk je ve své vnitřní přirozenosti společenskou
bytostí a bez vztahu k druhým, bez sociálního
kontaktu nemůže ani žít, ani rozvíjet svůj lidský
potenciál (Kutnohorská, Lomnický, 2012, s. 487).
Pokud mají sestra a jiné pomáhající profese
vykonávat svou práci na profesionální úrovni s respektem k holistickému pojetí člověka, měly by
kromě teoretických znalostí, profesní zručnosti,
dodržovat etické principy a chovat se prosociálně.
Pojem „sociálno“ či „sociální“ má obvykle znamenat ve „společnosti nebo příslušející ke společnosti“, přičemž společnost je chápána jako autonomní zóna aktivity tvořená organizací lidských
vztahů a interakcí s určitými danými pravidly
(Kutnohorská, Lomnický, 2012, s. 487).

Lidská práva a etické kodexy
Důstojnost člověka je koncepčním základem
pro lidská práva a etické kodexy. Ve Všeobecné
deklaraci lidských práv, která byla přijata OSN
v roce 1948, je v první větě Úvodu vyjádřeno:
„Uznání přirozené důstojnosti a rovných a
nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem
svobody, spravedlnosti a míru ve světě“ (Všeobecná deklarace lidských práv [Online]). V článku
1) této deklarace se uvádí: „Všichni lidé se rodí
svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.
Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu
jednat v duchu bratrství.“ (Všeobecná deklarace
lidských práv, 2016, online).
V tzv. Ženevské deklaraci, která byla přijata
na 2. všeobecném zasedání Světové lékařské asociace ve švýcarské Ženevě v roce 1948 a následně
byla upravována se ve slibu, který je její součástí
uvádí: „Své povolání budu vykonávat se svědomitostí a důstojností.“ (Kutnohorská, 2007, s. 103).
Proces „práv pacientů“ začal přijetím Lisabonské deklarace v roce 1981 na 34. zasedání
Světové lékařské asociace (WMA). Následující
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Deklarace představuje některá základní práva, o
jejichž poskytnutí nemocným se lékařská profese
snaží a kde se mj. uvádí, že pacient má právo
zemřít v důstojnosti (Kutnohorská, 2007, s. 133134).
V roce 1997 byla přijata Úmluva na ochranu
lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Úmluva
se vztahuje na všechny lékařské a biomedicínské
aplikace týkající se lidských bytostí včetně aplikací
preventivních, diagnostických, léčebných a výzkumných. Úmluva doplňuje ochrany a záruky lidských práv poskytované různými mezinárodními
nástroji jako: Všeobecná deklarace lidských práv,
Úmluva na ochranu lidských práv, Úmluva o právech dítěte apod. Kromě základní koncepce
lidských práv vyjádřených řadou výše uvedených
mezinárodních dokumentů existovala potřeba využívat současný vývoj v oblasti medicíny a biologie
k prospěchu lidí a to z trojího aspektu: z pozice
jednotlivce, z pozice společnosti, z pozice lidstva
jako celku. V článku 1) se uvádí: „Smluvní strany
budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí
úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a
základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.“ (Kutnohorská, 2007, s. 126-131).
Entita důstojnosti a úcty je zdůrazňována v
etickém kodexu České lékařské komory, kde v 1.
kapitole v 1. článku se říká, že stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví každého člověka bez
rozdílu, v souladu se zásadami lidskosti, v duchu
úcty ke každému lidskému životu se všemi ohledy
na důstojnost lidského jedince. V 2. kapitole nazvané Lékař a výkon povolání se v článku 7 uvádí,
že lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících
účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní
utrpení (ČLK, 2007, online).
Mezinárodní etický kodex Mezinárodní rady
sester ICN, který byl po prvé publikován v roce
1953 a i přes revize jeho základ zůstává neměnný,
uvádí, že se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou
nerozlučně spjaty: respekt k lidskému životu,
důstojnost, lidská práva (Kutnohorská, 2005; ICN,
2012).
Etické normy v ošetřovatelském povolání začínají větou, že sestra si váží jednotlivce jako jedinečné lidské bytosti s jeho hodnotou a důstojností.
Norma 2, článek l uvádí, že používá poznatky přírodních, fyzikálních a behaviorálních věd k interakci s klientem (jedincem, skupinou, veřejností)

jako jedinečnou lidskou bytostí (jedinečnými lidskými bytostmi) s jeho osobní hodnotou a důstojností.
Dále se uvádí, sestra vykonává vhodné zákroky
a léčebné úkony, aby ulehčila přežití období nemocí, zotavení z onemocnění, nebo přispěla k důstojnému umírání (ICN, 1992, s. 17-18).
V Kodexu sester, který předložila Česká asociace sester, se uvádí, že sestra při poskytování
péče jedná s maximální úctou k lidské důstojnosti
a plně respektuje pacientovo právo na sebeurčení
(Kutnohorská, 2005).
V Kodexu profesionálního chování zdravotnických pracovníků registrovaných v ČAS z roku
2002 je uvedena potřeba respektovat jedinečnost a
důstojnost každého pacienta a klienta, povahu jeho
zdravotních problémů a reagovat na jeho potřeby
péče bez ohledu na jeho etnický původ, náboženské přesvědčení, osobní vlastnosti nebo další
podobný faktor (Kutnohorská, 2005).
V roce 2009 se konala v Praze Evropská konference o důstojnosti a ohroženosti starších lidí.
Deklarace, která z této konference vzešla má nadpis „Vůle a podpora ve smyslu důstojnosti a respektu“, kde byla zdůrazněna aktivní podpora lidské
důstojnosti jako nejvýznamnější hodnoty znevýhodněných starých lidí včetně lidí umírajících
či trpících pokročilou fází syndromu demence.
Dále zde byl nastíněn koncept dignitogeneze –
respektování důstojnosti člověka, a salutogeneze odpovídající aktivní podpora zdraví. Deklarace
podává komplexní pohled na problémy společnosti
při prodlužování věku a k tomu se vážící adekvátní
kvalitě života. Zdůrazňuje, že při současné kulturní
a náboženské heterogenitě je nutné podporovat
respekt k různosti stáří. V preambuli uvedené
deklarace se uvádí, že ke klíčovým hodnotám
ohroženosti i smysluplnosti patří i u křehkých
starých lidí, důstojnost, respektování a vlastnění
sebe – zachování svébytnosti a reálných rozhodovacích kompetencí a možností. Důstojnost, sebeúcta a bezpečí nesmějí být zpochybněny ani u
nejkřehčích a nejohroženějších seniorů – u lidí
umírajících, bezvědomých, závažně zmatených či
trpících pokročilými stadii demence. Také v odstavci, který se týká změny přístupu ke stáří, se
apeluje na citlivost k důstojnosti seniorů. Zdůrazňuje se v ní, že základem kvality vztahů ve zdravotnictví jsou principy úcty k autonomii pacienta,
k jeho lidské důstojnosti (Deklarace Evropské kon-
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ference o péči a ochraně starších lidí. Důstojnost a
ohroženost starších lidí. 2009, online).
Důstojnost umírání je zdůrazňována zejména
v následujících dokumentech:
 Rezoluce Rady Evropy č. 613, rok 1976.
 Doporučení Rady Evropy číslo 779, rok 1976.
 Dokument č. 1418/1999 Parlamentního shromáždění Rady Evropy, rok 1999. O ochraně
lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. Tzv. Charta práv umírajících.
 Korejská deklarace o hospicové a paliativní
péči, rok 2005.
 Deklarace Evropské konference o péči a ochraně starších lidí. Důstojnost a ohroženost starších
lidí. Rok 2009.
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Utrpení neohrožuje důstojnost člověka, utrpení
patří do života, i když silné prožívání utrpení
zvyšuje pocit úzkosti a neštěstí, někdy dokonce
zoufalství. Pojetí utrpení se také vyvíjí v čase a má
kulturní rozměr. O utrpení a důstojnosti se diskutuje zejména s konečnou fází života, tj. když je
člověk „ke smrti jdoucí“. V současnosti je utrpení
pojímáno jako něco nepřípustného, něco co by již
nemělo existovat, co by moderní medicína neměla
připustit. O tom, jak se na smrt díváme, nerozhoduje fakt, že víme, že umřeme, ale celkový postoj
ke smrti ve společnosti, tedy vlastně je to sociologická problematika (Šiklová, 2003, s. 47). Život
je dnes delší, smrt se posouvá do vyššího věku, a
protože staří lidé už nejsou tak potřební, bývají
znehodnoceni a znehodnocena je i smrt (Šiklová,
2003, s. 4).
ZÁVĚR
Důstojnost lidské osoby spočívá v nedotknutelném právu každého člověka na život. Základem
kvality vztahů ve zdravotnictví jsou principy úcty
k autonomii pacienta, k jeho lidské důstojnosti.
Nedůstojné je jednání, které je proti životu. Nedůstojné je vše, co uráží samu podstatu lidského života. Pojem důstojnost je multidimenzionální a prochází jako červená niť celým spektrem etiky v ošetřovatelství.
SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA. 2007. Stavovský
předpis č. 10 – Etický kodex České lékařské
komory. 2007. [online]. [cit. 2013-12-11]. Dos-

60

Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 1, 2016

ISSN 1339-3022

KDY ASERTIVNÍ STYL KOMUNIKACE NENÍ SPRÁVNOU VOLBOU
WHEN ASSERTIVE STYLE OF COMMUNICATION IS NOT A GOOD CHOICE
ŠPIRUDOVÁ Lenka
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
ÚVOD
Opakovaně na ošetřovatelských konferencích
zaznívají od sester (ale také od lékařů) stesky
na rostoucí agresivitu pacientů a jejich blízkých
vůči zdravotníkům, o tom, jak je potřebné vybavovat pracoviště a ošetřující personál zabezpečovacími alarmy či pagery, cvičit je ve fyzické sebeobraně a zejména apely na uplatňování asertivní
komunikace s pacienty a jejich blízkými. Jelikož
jsem se s tímto problémem setkala opakovaně, dovolím si problém okomentovat a ukázat, jaké jiné
možnosti kromě sebeobrany a SOS pagerů sestry
(i lékaři) mají a ne zcela jich využívají a proč není
vhodná asertivita.

ABSTRAKT
Východiska: Zdravotnická zařízení evidují narůstání agresivních excesů vůči ošetřujícímu personálu. Tím odůvodňují
investice do různého technického vybavení a výcviku zejména
sester v sebeobraně. V poslední době na sesterských konferencích je citovanou a jedinou doporučovanou komunikační
strategií asertivita v souvislosti se zvládáním agresivního
chování pacientů a jejich blízkých vůči zdravotníkům.
Cíl: poukázat na nevhodnost používání asertivity jako
základní komunikační strategie ze strany zdravotníka vůči
pacientovi a jeho blízkým.
Metodika: Jedná se o teoretické sdělení, které se opírá o publikované práce v odborných periodicích a monografiích a situace je dokreslena informacemi z článků běžně dostupných jak
laické veřejnosti, tak praktikujícím zdravotníků, zejména
sestrám.
Závěry: Článek poukazuje na základní principy, které jsou
v současnosti uznávané a které jsou vhodné pro kultivování
interakcí sester (resp. zdravotníků) s pacienty (klienty). Jsou
to: holistický a systémový přístup, humánní psychologie,
transakční analýza a sociálně inteligentní doprovázení. Při řešení problémů s agresivními pacienty by toto mělo být v rámci
celoživotního vzdělávání předmětem pozornosti. Při otevřené
a vstřícné atmosféře, profesionální angažované péči, dobré
organizaci práce a respektování lidské důstojnosti je šance, že
dojde k významnému snížení agresivních projevů ze strany
pacientů i jejich blízkých.

Agresivní chování pacientů k ošetřujícímu
personálu
Pro novináře je agresivita v jakékoliv podobě
vždy atraktivní téma a v novinách se veřejnosti
informace o agresivních pacientech předkládají
v novinářské zkratce a jako důkaz efektivního
řešení zmiňují pouze výcviky zdravotníků – zejména sester v sebeobraně, nákupy různých signalizačních pomůcek k přivolání „silných mužů“, kteří
fyzicky zpacifikují pacienta - agresora (viz např.:
Sestry dostaly náramky proti agresivním pacientům - Lidovky, ČTK 4. 2.2010; Kvůli agresivním
pacientům sestry absolvují kurz sebeobrany Moravskoslezský deník 7. 7. 2013 [Lapisz, 2013];
Opilí, pod drogami, agresivní. Pacienti terorizují
lékaře - MF Dnes 31. 1. 2015 [Blažková, 2015]
apod.) Takováto sdělení mohou u laické veřejnosti,
ale také u zdravotníků vytvářet pokřivený obraz
atmosféry strachu, ve které se jedni obávají druhých – zdravotníci se bojí svých pacientů, ti jsou
prezentováni jako agresivní a mocní darebáci, se
kterými je potřebné komunikovat asertivně a mít
na své straně také vycvičenou fyzickou sílu
a technické prostředky. Naopak pacienti se obávají
zdravotníků, protože jsou nedotknutelní, mohou si
vůči nim dovolit cokoliv a oni jsou nuceni si to
nechat líbit, jinak nebudou ošetřeni, budou se jim
mstít, nebo na ně zdravotníci povolají nemocniční
ochranku. Jako příklad bezvýchodné situace

Klíčová slova: Asertivita. Agresivní chování. Humánní
psychologie. Transakční analýza. Doprovázení.
ABSTRACT
Objective: Hospitals are registered escalation of aggression
against nursing staff. On the nurses conferences it is recommended assertiveness as a good communication strategy.
Aims:This article aims to highlight the inappropriateness of
using assertiveness strategy as a basic of communication
strategies to reduce aggressive behavior by the patient or his
family.
Methods: This is a theoretical statement, which is based on
work published in professional journals and monographs.
Conclusions: The article points to the basic principles, which
are now recognized and which are suitable for cultivating
interactions nursing (resp. Medical professionals) patients
(clients). They are a holistic and systemic approach, human
psychology, transactional analysis and socially intelligent
guidance. When an open and friendly atmosphere, professional care, good organization of work and respect for
human dignity, this is a chance that will significantly reduce
aggressive behavior by patients and their relatives.
Keywords: Assertiveness. Aggressive behavior. Human
psychology. Transactional analysis. Accompanying.
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pacienta, který ale sám ani není schopný se bránit,
si můžeme uvést např. situaci 75tiletého muže,
který byl odeslán praktickým lékařem na urgentní
příjem do nemocnice s teplotami nad 38 stupňů
Celsia, které nereagovaly na ordinovaná antibiotika. Tento muž čekal na urgentním příjmu na rozhodnutí o tom, že bude dále léčen v domácím
prostředí, pouze změnou antibiotik, osm hodin. Byl
několik dnů trvajícími horečkami vyčerpaný, unavený, slabý, po dvou hodinách čekání začal být
neklidný a chtěl domů. Po dalších dvou hodinách
naprosto resignoval, uzavřel se do sebe, nekomunikoval, vzdal to, jediné co si přál, později uvedl:
nezemřít na židli v čekárně urgentního příjmu, snažil jsem se to přežít. Potřeboval, aby někdo řekl jak
dál, zda ho přijmou k hospitalizaci, zda mu změní
léky. Nemohl odejít, neměl by léky. Jiný příklad
z urgentního příjmu, který stojí za přemýšlení: 82
letou paní přivezla sanitka rychlé záchranné pomoci v hypertenzní krizi. Paní posadili na sedačku
a „zaparkovali“ v čekárně urgentního příjmu vedle
ostatních čekajících. Sestra si od paní vzala papíry
a řekla, aby čekala. Asi po půl hodině čekání paní
potřebovala na WC, protože lékař, který ji přivezl
sanitkou, jí aplikoval medikaci ke snížení hypertenze, včetně diuretika. Paní tedy požádala vedle
sedící čekající ženu o pohlídání kabelky, slezla
z pojízdné sedačky, došla si sama na WC, znovu se
usadila na sedačku a dál čekala. Tato scéna se
opakovala zhruba v půlhodinových intervalech
ještě několikrát. Čekala více jak dvě hodiny než se
dostala do ordinace, další dvě než byla převezen
na interní JIP k hospitalizaci a po celou dobu
čekání si jí sestry vůbec nevšímaly, ani jednou
za ní nepřišly se zeptat jak se jí daří, aby přeměřily
krevní tlak a nebo ji na WC na sedačce zavezly.
Paní byla sama, neměla nikoho, kdo by ji
doprovázel, tak ani nemohla odejít, sama by se
domů nedokázala dopravit (bydlela na vesnici asi
30 km od města, ve kterém byla nemocnice).
Musela tedy čekat, co bude dál. Toto byly příklady
dvou seniorů, kteří se stali svým způsobem
rukojmími urgentního příjmu. Mladší pacienti by
určitě situaci řešili aktivně a agresivita v jejich
chování by se s vysokou mírou pravděpodobnosti
vyskytla. Je otázkou, zda by mladší pacienti tak
dlouho čekali – zda se do těchto případů částečně
nepromítal také ageismus.
Velmi zajímavá a ilustrativní je také malá exkurze do publikovaných článků, které jsou určeny
sestrám a problémem agresivity se zabývají (vybí-

rala jsem pouze z časopisů, které nejčastěji čtou
praktikující sestry):
Článek od Němce a Stuchlíkové Agresivní pacient (2007, s. 24 - 26) nám může posloužit jako
prototyp článku, který agresivitu pacienta ale
i zdravotníka pouze popisuje a klasifikuje. Pro přímou práci s klienty nic nepřináší.
Článek L. Vybíhalové (2010, s. 24 – 26) uvádí
údaje zjištěné monitoringem agresivních excesů
v jedné menší nemocnici, jak je zachytila ve své
studii (jednalo se o dotazníkové šetření mezi sestrami). Sestry uvedly, že 51% z nich se setkává
s projevy agrese asi jednou do měsíce. 100% sester
ve vzorku se setkalo se slovní agresí vůči zdravotníkům (křik, vyhrožování, vulgární nadávky). 59%
sester uvedlo fyzické napadení, z toho 17% uvedlo
zranění (škrábance, kopnutí, kousnutí, údery předmětem a údery do obličeje). Žádná z těchto sester
nemusela být v pracovní neschopnosti. 65% dotazovaných sester uvedlo, že nebyly cíleně školeny,
neabsolvovaly žádný seminář, ani nečetly odbornou literaturu týkající se problematiky násilí
ve zdravotnictví, ale přitom 76% vypovědělo, že se
dokáže bránit verbální agresi, 38% uvedlo, že je
schopno se adekvátně bránit fyzické agresi. Sestry
– respondentky přitom uváděly tyto příčiny agresivního chování u svých pacientů: 15% léky, 20%
demence, 12% celkové onemocnění, 29% abstinenční příznaky, bolest v 9-ti %, poruchy osobnosti v 15-ti %. Autorka v závěru píše : „ ... Proto
je nutné klást důraz na vzdělání zdravotníků
v účelné komunikaci a účinné obraně proti agresivním pacientům.“ (Vybíhalová, 2010, s. 24) Co
je to účelná komunikace? To neuvádí. Píše o účinné obraně proti agresivním pacientům, ale vůbec
nezmiňuje obrovský manipulační prostor pro zdravotníka v rámci prevence agresivního chování
a také mírnění již eskalující se agrese. Jakmile se
pacient dostane do raptu, pak jedinou účinnou
obranou pro zdravotníka je ústup či útěk. Ze zjištěných příčin je zřejmé, že konkrétně ve sledované
nemocnici je prostor ke zlepšování i v samotné
kvalitě poskytované léčebné a ošetřovatelské péče.
Vůbec není zmíněno možné agresivní chování jako
přirozená obranná reakce pacienta, který se cítí být
ohrožen, „zahnán do rohu“, který se bojí. Článek
je zajímavý svými lokálně zjištěnými informacemi,
ale pro klinickou praxi také nepřináší nic konkrétního pro nápravu. V tomto kontextu článek
Zacharové (2009, s. 471) přináší stručné, praktické,
jednoduché rady jak se profesionálně chovat při
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 „na příjem na oddělení jsem čekala 2 hodiny“;
 „sestřička mi vždy sdělila, že mám čekat“
 „sestřička mi stále říká „rychle, pospěšte,“ jenže
já jsem starý a pomalý člověk“
 „dvakrát jsem už měla jít domů, ale vždy si
něco vymyslí“
 „na sestřičku musím dlouho zvonit“
 „lékařův známý nás předběhl, někteří jsme
v čekárně byli od rána“
 „neumím si zvyknout na dietu, předtím jsem
jedl hodně a často“
 „sestřička mi slíbila, že mi hned přinese lék, ale
musel jsem ji opakovaně prosit“
 „sestřička říkala, že na vyšetření půjdou nejdříve pacienti zvenku a až potom my. My nejsme pacienti?“

kontaktu s psychicky labilním až agresivním pacientem. V článku bohužel chybí odkazy na zdroje,
protože uvedená doporučení jsou v souladu s principy humánního Rogersova přístupu orientovaného
na člověka, který nebyl v publikovaných článcích
pro sestry nikde zmíněn a přitom má tvořit základní pilíř komunikace mezi zdravotníkem a pacientem (viz dále).
Článek Kristové (2008) Komunikace sestry
s pacienty s agresivním chováním obsahuje kromě
popisu agrese ze strany pacienta také pokus o zapracování komunikace sestry s agresivním pacientem do plánu ošetřovatelské péče skrze ošetřovatelskou diagnózu „Narušená verbální komunikace
v souvislosti s deficitem informací o diagnostických, terapeutických, ošetřovatelských a jiných,
s léčbou souvisejících výkonech, projevující se
agresivním chováním, verbálním útokem a hostilními projevy v neverbalitě.“ Tento článek můžeme
považovat za příklad diskutabilních informací,
které jsou pro sestry publikovány. Samotný ošetřovatelský problém „Narušená (či zhoršená) verbální
komunikace“ dle NANDA-I taxonomie (Herdman,
2010, s. 173), se nemůže vztahovat k deficitu
informací. Deficit informací je sice zmíněn, ale
pouze v rovině souvisejících faktorů. V kategorii
určujících znaků u této diagnózy není agresivita
vůbec uvedena. Samotná definice tohoto ošetřovatelského problému nepostihuje oblast, kterou
autorka zmiňuje (Definice [Herdman, 2010, str.
173]: „Narušená (či zhoršená) verbální komunikace znamená snížení, zpoždění nebo neexistující
schopnost přijímat, zpracovat, vysílat anebo využít
systému symbolů.“) Agresivní chování, pokud by
hrozilo, nebo se vyskytlo jako problém, tak by
muselo být do plánu ošetřovatelské péče zakomponováno zásadně jinak – agresivní chování samo
o sobě je tzv. určující znak nějakého ošetřovatelského problému, ke kterému musíme určit související faktory. Z možných NANDA-Interntional
ošetřovatelských diagnóz by přicházely v úvahu
např. tyto: Riziko násilí vůči jiným (00138), Neefektivní zvládání zátěže (00069), Strach (00148),
Bezmocnost (00125), Narušená osobní identita
(00121), Úzkost (00146), Stresové přetížení
(00177), apod.
Kristová (2008) ve svém článku uvádí některé
odpovědi pacientů na anketní otázku: „Co/kdo vás
dokáže v nemocnici rozhněvat?“ Respondenti, které autorka v článku nijak dále necharakterizuje, jí
odpověděli:

Ani jeden z uvedených důvodů ke hněvu se
netýkal deficitu informací. Nejčastější příčinou,
která provokuje agresi (mimo endogenních příčin),
je totiž časový faktor (jakékoliv dlouhé čekání
nebo oddalování, aniž by byla možnost situaci
změnit). Dalším provokujícím faktorem je strach
a nejistota. Dále je třeba zahrnout také ponižování,
nerespektování lidské důstojnosti. Jedná se tedy
o faktory, které provokují samotní zdravotníci
a mohou je tedy významně ovlivnit už od počátku
svým chováním a způsobem komunikace, svým
přístupem a zájmem o problémy pacienta, dobrou
organizací práce, uvědomováním si principu nevyváženosti vztahu zdravotník – pacient (klient),
i když bude koncipován jako partnerský. V tomto
kontextu, pokud je užívána asertivita jako základní
způsob komunikace např. s chirurgicky nemocnými, s pacienty na urgentních příjmech, s rodiči
hospitalizovaných dětí na JIP apod., jedná se
s největší pravděpodobností u takto komunikujících zdravotníků o projevy vlastní profesní nejistoty a strachu z reakcí pacientů či rodin,
o nesprávné vyhodnocování situací a jejích kontextů, o nedostatky ve vzdělání v oblasti komunikačních stylů a technik práce s klienty.
Asertivita je komunikační strategie, která byla
vyvinuta v poválečné Americe A. Salterem jako
obrana proti manipulaci a pomoc úzkostným
jedincům jak nenásilně prosazovat své oprávněné
zájmy. Je to umění přiměřeně se prosadit či bránit
v situaci, ve které se právě nacházíme. (Křivohlavý, 1988; Honzák, Novotná, 1999 aj.) To tedy
znamená, že je určena tomu, kdo je v dané situaci
zranitelnější, kdo nedisponuje mocí, kdo se brání
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proti nějaké diskriminaci, útlaku, ponižování apod.
Pokud asertivitu používá jako základní komunikační strategii ten, kdo má moc, kdo je „pánem
situace“, kdo sám je příčinou a zdrojem možných
problémů – v našem případě je to zdravotník, jeho
organizace a kvalita práce, pak jeho komunikace
s těmi, kteří jsou na jeho rozhodnutích a práci
závislí, bude jimi dekódovaná jako arogantní,
nevstřícná, neempatická, agresivní. Zdravotnické
prostředí samo se svými postupy, organizací
a prioritami může být tedy vnímáno jako prvotní
příčina a k tomu přidaná asertivita zdravotníka,
reprezentanta zdravotnického prostředí, může startovat agresivní protireakci. Zdravotník sám sebe
nevyhodnocuje jako primárního agresora a proto
protireakci pacienta (jeho blízké osoby) považuje
za primární agresi vůči sobě. Asertivita tedy není
vhodný způsob, jak by měl zdravotník s pacientem
a jeho blízkými běžně komunikovat.
Práce s pacienty (klienty) má být postavena na
těchto základních principech: na holistickém a systémovém přístupu, humánní psychologii, transakční analýze a sociálně inteligentním doprovázení.
Holistický přístup není možno chápat jen jako
přístup orientovaný na dosahování harmonie uvnitř
organismu (v rovině fyzické, psychické, sociální,
spirituální), ale musí být souběžně vyvažovaná
také harmonie organismu s jeho okolním prostředím (a to prostředím sociálním, materiálním, kulturním, klimatickým, urbanistickým apod.). Systémový přístup nás učí vidět a posuzovat věci
a události v kontextech (významových, časových,
vztahových, funkčních apod.).
Humánní psychologie je reprezentována zejména prací jejího zakladatele, Carla R. Rogerse
(viz např. Rogers, 1998). Základem pro práci
s pacienty (klienty) má být Rogersův přístup
zaměřený na člověka. Vychází z Maslowovy
myšlenky, že člověk je ve svém konání poháněn
kupředu potřebou seberealizace – sebeaktualizace.
Je to koncept, který nejlépe odpovídá „běžné
životní situaci“. Přístup zaměřený na člověka se
vyznačuje otevřeností, vstřícností, bezpodmínečným přijímáním druhého. Atmosféra má podporovat skutečný osobnostní růst všech zúčastněných.
Aby atmosféra pro práci zdravotníka s pacientem
(klientem) byla otevřená a podporující, musí být
splněny tři základní podmínky: 1) autentičnost
(kongruence), ze strany zdravotníka se musí vždy
jednat o otevřený, vstřícný, nerezervovaný přístup

k pacientovi (klientovi); 2) „bezpodmínečné pozitivní přijetí“, tedy akceptace, důvěra, přijetí pacienta zdravotníkem; 3) empatické porozumění,
což znamená, že si zdravotník plně uvědomuje
pacientem právě prožívané pocity a významy, a toto své porozumění pacientovi (klientovi) sděluje.
(Rogers, 1998, s. 106 – 107). Pro Rogersovský styl
komunikace je primární naslouchání a facilitace
(podporování) komunikace.
Základní pravidla Rogersovského rozhovoru:
 mluvit přirozeným jazykem, druhý nám musí
rozumět,
 používat kratší věty, dlouhá souvětí odvádějí
posluchače od obsahu k formě,
 vyhýbat se cizím slovům a odborným výrazům,
 mluvit konkrétně a jednoznačně,
 ponechávat dostatek prostoru druhé straně,
 neschovávat se za fasádou,
 nepoužívat „měl bych“,
 být svobodný a nejen plnit očekávání druhých,
 v komunikaci se nesnažit někomu zavděčit,
 přijímat vše jako proces změn ,
 být otevřený vůči zážitkům,
 věřit ve vlastní autonomii (nezávislost na druhých) s tím, že druhé akceptuji.
Transakční analýza je integrativní psychologický přístup, který vychází z psychodynamického
humánního přístupu. Transakční analýza umožňuje zdravotníkům analyzovat, v jakém psychickém rozpoložení se pacient (klient) nachází,
z jakého ego stavu s námi komunikuje, jak máme
svoji komunikaci a přístup k němu upravit, aby
pociťoval úlevu, podporu, bezpečí, aby byl schopen o svých problémech komunikovat a ustát je,
aby mohl dosáhnout stavu, kdy bude možná
komunikace na úrovni Dospělý – Dospělý.
V emočně vyhraněných situacích zpravidla pacienti či jejich rodinní příslušníci komunikují z pozice
„vystrašené Dítě“, které potřebuje podporu, ochranu, pohlazení, doprovázení v neznámých či ohrožujících situacích. Mohou také komunikovat z pozice „kritický Rodič“, který poučuje, vynucuje si,
opravuje, žádá vysvětlení, dělá pořádky apod. Je
potřebné, aby komunikace ze strany zdravotníka
pak probíhala z adekvátní protipozice – např.
ochraňující Rodič, chápající Rodič apod. Může se
ale jednat o tzv. dvojvazebné transakce, které jsou
obtížnější k rozkrytí (např. rovina verbální nemusí
být shodná s rovinou neverbální), toto ale není
na překážku běžnému využívání transakční analý64
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zy zdravotníky. (Transakční analýza – podrobně
viz např. Vybíral, 2005) Komunikace z pozice
Dospělý – Dospělý s prožíváním postojů já jsem
OK - ty jsi OK, je vize, ke které budou společně
zdra-votník se svým pacientem směřovat a usilovat
o ni jako o potřebnou výslednou metu.

Pro praktické použití k sebeposouzení situace,
ve které se zdravotník aktuálně nachází, uvedeme
Dotazník Glynis Breakwellové k odhalení rizika
napadení (Verešová, Kubicová, 2014 online). Tento
nástroj může pomoci ujasnit si situaci a včas volit
vhodné strategie k zastavení eskalace agresivity,
nebo k bezpečnému ústupu:

Dotazník k odhalení rizika napadení dle G. Breakwell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ano

Ne

Je člověk, se kterým právě jednám pod vlivem výrazného stresu?
Je podnapilý, či pod vlivem drog?
Projevil se již v minulosti jako násilník?
Byl v minulosti již soudně trestán pro agresivně zabarvenou trestnou činnost?
Trpěl nebo trpí duševní chorobou, která snižuje příčetnost?
Má zdravotní problémy snižující sebekontrolu?
Napadl nás ten člověk v minulosti nebo nám vyhrožoval?
Vyhrožoval nám již v minulosti konkrétním násilím?
Zaútočil na mne již někdy?
Myslí si dotyčný, že ohrožuji jeho děti nebo jiné jemu velmi blízké osoby, nebo jsem tak
či onak spojován s institucí, jež by něco podobného mohla činit?
Myslí si dotyčný, že ohrožuji jeho svobodu nebo že nějakým způsobem patřím mezi ty,
kdož by jeho svobodu mohli ohrozit?
Má onen člověk nereálné představy o tom, co pro něj mohu udělat?
Je přesvědčen, že mu úmyslně nechci pomoci?
Měl jsem z tohoto člověka již v minulosti strach?
Má diváky, kteří jsou zaměřeni proti mé osobě a kteří by mohli přímo nebo
zprostředkovaně jeho agresivní chování vůči mně podporovat, obdivovat nebo oceňovat?

Čím více je odpovědí ANO, tím větší je riziko agresivního napadení. Po pěti odpovědích ANO je riziko dosti
výrazné, 10 odpovědí činí následný útok dosti pravděpodobný. Vyhodnotíme-li situaci na 15 krát ANO, lze útok
považovat za prakticky jasný (Marková, Venglářová, Babiaková, 2006, s. 112).

Humánní přístup zaměřený na člověka má být
kombinován s transakční analýzou a zdravotníky,
tedy také sestrami uplatňován skrze základní aktivitu a tou je doprovázení.
Doprovázení v současné době není jen o tradičním doprovázení umírajícího, ale jedná se o fenomén, který je naplňován v různých etapách reálného života člověka a je rozšiřován na různé životní situace, které člověk není schopen zvládnout
sám, ale potřebuje k tomu podporu jiné lidské
bytosti. Východiskem konceptu doprovázení je
sociální dimenze lidské existence. Proces doprovázení může zahrnovat: nezbytnou pomoc, poradenství či podporu. Reálné doprovázení může být
například o tom být spolu, sdílet něco společně,
nebo se s doprovodem na své cestě cítit bezpečněji
a jistěji. Někdy to může být i jen o společenské
konvenci mít někoho při sobě, ale také to mohou

být určité fáze života, ve kterých se člověk bez doprovázení prostě neobejde (viz dětství nebo stáří).
Jak doprovázení funguje? Ten, kdo doprovází,
následuje doprovázeného. Cíl, cestu a rychlost určuje ten, kdo je doprovázen. Koncept sociálně
inteligentního doprovázení má podle transakční
analýzy vycházet z pozice ega Dospělý – Dospělý.
Pomáhající nesmí podléhat tendencím k hrám z kategorie zachránce – oběť – kat (podrobně viz
transakční analýza a komunikační hry).
„Koncept sociálně inteligentního doprovázení
znamená sociálně rozumné, vhodné, přijatelné
nebo přiměřené doprovázení, kdy sociálním rozumíme v nejširším slova smyslu mezilidské. Je to
lidsky rozumné doprovázení člověka člověkem.“
(Vávrová, 2012, s. 114) Podstatou profesionálního
doprovázení by mělo být odvozování našeho bytí
od modu „být“, který zahrnuje odbornost a poctivý
65
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přístup. V paternalistickém modelu doprovázení
převažuje modus „mít“ nad modem „být“. Modus
„mít“ je identifikovatelný ve vztahu k majetku,
k moci, k nároku na pravdu a k manipulaci. Všichni v pomáhajících profesích mají v rukou nástroje
moci, které mohou uplatňovat vůči doprovázeným.
Moc je neutrální, ale přisuzujeme jí zpravidla
negativní hodnotu a konotace. Vždy záleží na tom,
jak doprovázející se svojí mocí nakládá (slovo pomoc má ve svém základu slova také „moc“). Touha po moci ve smyslu mít možnost někoho ovládat,
nad někým svoji moc uplatňovat se objevuje jako
jeden ze znaků nevyzrálé osobnosti, která svoji
vlastní hodnotu odvozuje od postavení, které poskytuje nástroj moci. Rozeznáváme několik druhů
moci – expertní, charismatickou, neformální, formální, donucovací, legitimní a profesní – tyto dvě
jsou označovány pojmy pravomoc a odborná kompetence. Problém s mocí v doprovázení je možné
studovat např. pod pojmem syndrom pomocníka
(Schmidbauer, 2008).
Desatero sociálně inteligentní komunikace:
1. Přistupujte zdravě k sobě i druhým lidem (Já
jsem OK + ty jsi OK).
2. Chovejte se k druhým lidem vstřícně, s pochopením a empatií, ale zůstávejte zásadoví a čitelní, naučte se identifikovat pocity druhých
i na základě nonverbálních sdělení.
3. Buďte naladěni na kooperaci, nebuďte rivalem
vůči kolegům či doprovázeným.
4. Naučte se pozorně naslouchat druhým a rozhodujte až na základě úplných informací.
5. Nejednejte impulzivně a zkratkovitě. Vše si raději promyslete, neobviňujte ostatní, zvládejte
svoji špatnou náladu a nepřenášejte ji na druhé.
6. Nalézejte kompromisy, neprosazujte jen svoji
vlastní pravdu. Buďte vstřícní k názorům druhých.
7. Buďte schopni řídit směr komunikace, ale také
mlčte a nechejte se řídit.
8. Naučte se říkat kritiku vhodným způsobem
a na vhodném místě tak, aby nedevalvovala
druhé lidi. Naučte se kritiku přijímat.
9. Nemanipulujte s druhými lidmi. Neříkejte záměrně polopravdy a nepravdy, nezamlčujte
podstatné informace.
10. Buďte optimističtí a přirození. Naučte se
vidět na lidech spíše to pozitivní, nevytvářejte
katastrofické scénáře, ale na reálné možné negativní dopady upozorněte vhodným způsobem.
(Vávrová, 2012, s. 118).

Východiskem pro sociálně inteligentní doprovázení ve zdravotnictví je uvědomění si, že
asymetrie pozic pramení z odbornosti, nikoliv z danosti – oba aktéři jsou rovnocenné unikátní lidské
bytosti. Je tedy potřebné, aby si zdravotník tento
fakt uvědomoval a uzpůsobil tomu komunikaci
a přístup k pacientovi (např. nepoužíval odbornou
terminologii, nedržel své pacienty ve vězeňsko /
vojenském režimu, nevnucoval své hodnoty a nedevalvoval hodnoty pacienta, neodsuzoval a netrestal je – není soudce). K doprovázení v ošetřovatelství patří: zastoupení nebo jednání za pacienta / klienta; usměrňování - vedení pacienta /
klienta; fyzická nebo psychická pomoc a podpora
pacienta / klienta; zajištění podpůrného prostředí
pro rozvoj schopností pacienta/klienta; edukace
pacienta / klienta.
ZÁVĚR
Ošetřovatelství v České republice v posledních
dvaceti letech řeší především metodu ošetřovatelského procesu, objektivizaci posuzování potřeb
pacienta sestrou, odbornou jednotnou ošetřovatelskou terminologii, ošetřovatelskou dokumentaci
a nové postupy, které vyplývají z nových pomůcek, zařízení a postupů v diagnostice a léčbě,
standardy a akreditace, mimořádné situace a pochybení. Jaksi nám ale naprosto unikla např. emocionální rovina sesterské profesionality (umět se
správně rozhodnout, ve správný čas zvolit správný
způsob např. komunikace, obhajování či doprovázení pacienta apod.). Nerozvíjíme vůbec techniky práce s pacientem/klientem. V článku jsou
uvedeny současné priority pro kultivování interakce sestry (zdravotníka) s pacientem (klientem).
Jsou to: holistický a systémový přístup, humánní
psychologie, transakční analýza a sociálně inteligentní doprovázení. Na zdravotnících je, aby se
vzdělávali, na vzdělavatelích, aby potřebné vzdělávání nabízeli. V oblasti práce s pacienty – klienty
je obrovský prostor pro nová témata.
Poznámka
Článek je dedikován specifickému výzkumu na Ústavu
ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě.
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PRÁCA NA ZMENY A ŽIVOTNÝ ŠTÝL SESTIER PO 50. ROKU ŽIVOTA
SHIFT WORK AND NURSES´ LIFESTYLE AFTER 50 YEARS OF AGE
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3
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1
2

in the relationship with nurses lifestyle. It is important to pay
higher attention to nurses lifestyle, aiming mainly for interventions leading to better control and coping of stress. To
support suitable conditions for work and encourage nutrition
habits and physical activity connected with the health and
wellbeing support.

ABSTRAKT
Cieľ: Cieľom výskumu je charakterizovať životný štýl sestier
po 50. roku života a zistiť, či práca na zmeny ovplyvňuje životný štýl sledovaného súboru.
Metodika: Na zhodnotenie životného štýlu sme použili dotazník Health Promoting Lifestyle Profile. Súbor tvorilo 400
sestier vo veku nad 50 rokov života.
Výsledky: Výsledky výskumu poukazujú na dosahovanie
strednej úrovne kvality životného štýlu v nami sledovanom
súbore sestier. Nedostatky sme identifikovali najmä v oblastiach výživy, fyzickej aktivity a efektívneho zvládania stresu.
Potvrdil sa štatisticky významný vzťah medzi prácou na
zmeny a životným štýlom (p=0,014), sestry pracujúce iba
v denných zmenách vykazujú vyššiu úroveň životného štýlu
ako sestry pracujúce v režime viacerých zmeny, čo potvrdzuje
skutočnosť, že práca na zmeny je významný rizikový faktor
nízkej úrovne životného štýlu. Stupeň najvyššie dosiahnutého
vzdelania sa nepotvrdil ako signifikantný faktor ovplyvňujúci
úroveň životného štýlu.
Záver: Na základe zistených výsledkov môžeme konštatovať,
že práca na zmeny sa javí ako rizikový faktor súvisiaci so
životným štýlom sestier, čo sa môže prejaviť negatívne na ich
zdraví. Je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť životnému štýlu sestier, najmä so zameraním sa na intervencie
vedúce k ovládaniu a zvládaniu stresu. V rámci pracovného
prostredia podporovať vhodné podmienky pre zdravé stravovacie návyky a možnosť fyzickej aktivity súvisiacej s podporou zdravia.

Key words: Lifestyle. Nurses. Shift work. Education.
Questionnaire Health Promoting Lifestyle Profile II.

ÚVOD
Chápanie pojmu zdravia ako všeobecne uznávanej hodnoty závisí od spoločnosti, jej kultúry a od
stupňa jej rozvoja (Zamboriová, Simočková, 2014,
s. 308). S pojmom zdravia úzko súvisí pojem životný štýl. Zdravý životný štýl je spôsob života,
ktorý odráža postoje a hodnoty osoby, alebo skupiny. Je to správanie sa jednotlivca prepojené vzájomným pôsobením životných podmienok, osobných vlastností, sociálnych a ekonomických faktorov (NPPZ, 2011). Machová et al., (2009, s. 16)
charakterizujú životný štýl ako formy dobrovoľného správania v životných situáciách, ktoré sú založené na individuálnom výbere z rôznych možností. Zdravie a wellbeing sú ovplyvňované mnohými rizikovými faktormi. K najčastejším behaviorálnym rizikovým faktorom, ktoré môžu priamo
ovplyvňovať životný štýl radíme fyzickú inaktivitu, nezdravé stravovanie, škodlivé užívanie alkoholu a fajčenie tabaku (AIHW, 2015). Jedným
z nástrojov hodnotenia životného štýlu je dotazník
z názvom Measure Health Promoting Lifestyle,
ktorý popisuje viacero dimenzií životného štýlu,
medzi ktoré patrí: zodpovedný prístup za zdravie,
výživa, fyzická aktivita, duchovný rast, medziľudské vzťahy a zvládanie stresu (Walker et al.,
1995). V domácich i zahraničných zdrojoch nachádzame štúdie, ktoré sa zameriavajú na zhodnotenie
zdravotného stavu a špecifikovanie rizikových
faktorov ovplyvňujúcich zdravie v súvislosti so životným štýlom u zdravotníckych pracovníkov
(Miller et al, 2008; Simočková, Zamboriová, 2010;
Madziaková, Janíková, 2013; Dimunová, Mechí-

Kľúčové slová: Životný štýl. Sestry. Práca na zmeny.
Vzdelanie. Dotazník Health Promoting Lifestyle Profile II.
ABSTRACT
Aim of the research is to describe the nurse's lifestyle after 50
years of age and to find out whether working the shifts does
influence lifestyle of the sample.
Method: Health Promoting Lifestyle Profile was used to examine lifestyle. Sample was created from 400 nurses over 50.
Results: The research results show that reaching middle level
of lifestyle quality in our sample. Largest limitations of reaching higher lifestyle were in the fields of nutrition, physical
activity, effective stress coping. Statistically significant relationship between working the shifts and lifestyle was supported (p=0,014), nurses working regular 9-5 job only exhibited
higher values of lifestyle than the nurses working different
patterns of shift work, this supported shift work to be determining lifestyle. Level of the highest acquired level of education was not confirmed to be significant factor influ-encing
lifestyle.
Conclusion: Based on the results of the research, we can say
that working the shifts appears to be a determinant risk factor
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rová, 2013, Phiri et al, 2014; Bukowska et al.,
2015). Faktormi vplývajúcimi na zdravý životný
štýl sa zaoberajú aj rozsiahle štúdie Nurses Health
Study a Health professionals follows up study.
Tieto štúdie okrem iného upozorňujú na skutočnosť, že napriek predpokladu dostatočných vedomostí a informácií, starostlivosť o vlastné zdravie
u zdravotníckych pracovníkov nie je na dostatočnej
úrovni.
Realizácia výkonu povolania zdravotníckych
pracovníkov má svoje špecifiká. Významným rizikovým faktorom pôsobiacim v pracovnom prostredí je práca v dvojzmennej alebo trojzmennej
prevádzke. Práca na zmeny je dôležitým mediátorom v etiológii chronických ochorení súvisiacich
s narušením cirkadiánneho cyklu, zníženej syntéze
melanínu a spánku (Burdelak et al., 2013). Prácu
na zmeny ako rizikový faktor pôsobiaci v pracovnom prostredí sestier s možným dopadom na
zdravotný stav identifikovali viaceré štúdie (Brudnowska, Peplońska, 2011; Kowalczuk et al., 2010;
Knutsson, Boggil, 2010; Burdelak et al, 2008)
Prácu na zmeny ako faktor ovplyvňujúci životný
štýl, kvalitu spánku a hladinu prolaktínu u sestier
a pôrodných asistentiek vo vyššom veku skúmali
Bukowska et al. (2015). Veková štruktúra sestier
poukazuje na stúpajúci priemerný vek a odchod na
dôchodok sa posúva do vyšších vekových kategórií
(Slezáková, Kováčová, 2011, s. 171-173). Štatistické odhady vedú k predpokladu, že tento trend
vekového zloženia sestier bude naďalej pokračovať, čo nás viedlo k myšlienke zamerania sa práve na vekovú kategóriu sestier po 50. roku života.
Ďalším dôvodom výberu skúmaného súboru je
závažnosť dopadu práce na nočné zmeny podporená aj novelou Zákonníka práce č. 341/2011 Z.z.
(§ 98) na Slovensku, v ktorej je uvedená možnosť
výkonu nočnej práce zamestnanca v zdravotníckom povolaní sestra po dovŕšení veku 50 rokov
s jeho súhlasom.

Lifestyle Profile II (Walker et al., 1987). Pre zabezpečenie správneho prekladu metodiky sme
požiadali odbornú inštitúciu, Katedru Anglinistiky
a Amerikanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach o dvojitý preklad a následnú diskusiu.
Respondent v dotazníku odpovedá vždy pomocou
4 položkovej Likertovej škály, ktorá hodnotí
frekvenciu sebaposúdeného správania (nikdy,
občas, často, vždy). Dotazník HPLP II meria správanie v šiestich dimenziách, ktoré podľa teoretického konceptu vytvárajú životný štýl -1. zodpovednosť za zdravie, 2. výživa, 3. fyzická aktivita,
4. duchovný rast, 5. medziľudské vzťahy, 6. zvládanie stresu. Psychometrické charakteristiky dotazníka, ako aj jeho jednotlivých subškál boli niekoľkonásobne výskumne potvrdené (Hendricks et al,
2006; Zauszniewski et al, 2001; Flowers, McLean,
1996; Kuster, Fong, 1993). Reliabilita dotazníka sa
pohybuje od r=0.79 do r=94 (Hendricks et al,
2006; Walker et al., 1987). Dobré psychometrické
charakteristiky dotazníkapreloženého do slovenského jazyka boli potvrdené aj v našom súbore
Cronbachovou alfou α = 0,92. Hodnoty jednotlivých úrovní vyhodnotenia dimenzií dotazníka
vychádzajú z vyhodnocovacieho kľúča pôvodnej
metodiky. Nízka úroveň jednotlivej dimenzie
pokrýva skóre 0-12 bodov pre faktor. Interval 1324 bodov predstavuje strednú úroveň a interval 2536 bodov pokrýva vysokú úroveň dimenzie.
Intervaly pre zhodnotenie celkového skóre (kvality
životného štýlu) boli nasledovné: nízka úroveň 070 bodov, stredná úroveň 71-140 bodov a vysoká
úroveň 141-208 bodov.
Dotazník sme doplnili o demografické údaje
vek, dĺžka praxe, vzdelanie a ako samostatnú premennú sme si stanovili prácu na zmeny.
Zber dát prebiehal v 2013. Dotazník sme
distribuovali elektronicky prostredníctvom portálu
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
(SKSaPA). V rámci distribúcie dotazníkov sme
v úvodnom oslovení sestier uviedli, že výskumné
šetrenie je zamerané na sestry vo veku 50 a viac
rokov a požiadali sme ich, aby sa zberu dát zúčastnili sestry v tomto vekovom rozpätí. Súbor tvorilo
400 sestier. (Dotazník vyplnilo 412 sestier vo veku
50 a viac rokov, z týchto dotazníkov bolo kompletne vyplnených 400, ktoré boli následne spracované
a tvorili nami sledovaný súbor). Kritériom pre
výber sestier bol vek nad 50 rokov a aktívny výkon
povolaniaNa vyhodnotenie zozbieraných dát bol
použitý software IBM SPSS Statistic 20.0. Dáta

CIELE
Cieľom výskumu je zistiť a popísať dimenzie
životného štýlu sestier po 50. roku života a následne zistiť, či práca na zmeny je významný faktor
vplývajúci na životný štýl sestier po 50. roku
života.
METODIKA
Pre zisťovanie úrovne životného štýlu sestier
sme využili dotazník HPLP II - Health Promoting
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boli analyzované metódami deskriptívnej a induktívnej štatistiky (t-test pre dva nezávislé výbery,
analýza rozptylu - ANOVA).

v oblasti výživy sme zistili až u 55,2% sestier. Až
95,6% sestier uviedlo pozitívny vzťah k dimenzii
duchovného rastu. Vysoko kvalitné medziľudské
vzťahy reprezentujú najpočetnejšiu skupinu sestier
80,8%. V poslednej časti dotazníka, ktorá bola
označená ako dimenzia zvládania stresu sme zistili,
že viac ako polovica sestier 56% dosahuje strednú
úroveň schopnosti zvládania stresujúcich situácií
a 8% sestier z celého súboru má nízku úroveň
schopnosti zvládať stresové situácie.
Prácu na zmeny sme vnímali ako významný
rizikový faktor pôsobiaci v práci sestry. Rozloženie súboru podľa pracovnej prevádzky bolo rovnomerné, 49,8% sestier pracuje iba v denných zmenách a 50,2% sestier pracuje aj v denných aj nočných zmenách.
Náš predpoklad, že existuje štatistická významnosť medzi prácou na zmeny (denné a nočné zmeny; len denné zmeny) a životným štýlom sa potvrdil. Sestry, ktoré pracujú len v denných zmenách
udávajú lepšiu kvalitu životného štýlu ako sestry
pracujúce na zmeny (Tab 2).
Prostredníctvom jednorozmernej ANOVY sme
zisťovali, či stupeň dosiahnutého vzdelania súvisí s
úrovňou životného štýlu v nami sledovanom súbore. Môžeme konštatovať, že vzdelanie nie je faktor
ovplyvňujúci úroveň životného štýlu u sestier nad
50 rokov života.

VÝSLEDKY
Priemerný vek sestier bol 53,65 rokov SD ±
2,85. Minimálny vek bol 50 rokov a maximálny 67
rokov. Priemerná dĺžka praxe bola 33,20 roka SD
± 5,14 pričom minimálna dĺžka bola 3 roky a maximálna 46 rokov. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
v nami sledovanom súbore bolo nasledovné: stredoškolské vzdelanie (SŠ) 41,5%; vyššie odborné
vzdelanie (VOV) 32,8%; vysokoškolské vzdelanie
(VŠ) 25,7% sestier.
V tabuľke 1 uvádzame popis jednotlivých dimenzií dotazníka HPLP II. Celkové hrubé skóre
získané pomocou dotazníka HPLP II mapujúce celkovú úroveň životného štýlu sestier je rozdelené do
troch úrovní. V nami sledovanom súbore dosiahlo
9,3% sestier celkovo nízku úroveň životného štýlu.
Najpočetnejšia skupina respondentov bola charakterizovaná strednou úrovňou a vysokú úroveň
životného štýlu indikovalo 7,4% opýtaných sestier.
Nízku úroveň zodpovednosti za zdravie dosiahlo 16% sestier a štvrtina opýtaných sestier získala
skóre pre vysokú úroveň zodpovednosti za zdravie.
Výsledky fyzickej aktivity poukazujú na nízku úroveň, dostatočná fyzická aktivita bola identifikovaná u 17,5% respondentiek. Vysokú úroveň

Tabuľka 1 Vyhodnotenie dotazníka HP LP II v jednotlivých dimenziách
Dimenzie
Úroveň životného štýlu
Zodpovednosť za zdravie
Fyzická aktivita
Výživa
Duchovný rast
Medziľudské vzťahy
Zvládanie stresu

nízka úroveň
n (%)
37 (9,3)

stredná úroveň
n (%)
333 (83,3)

vysoká úroveň
n (%)
30 (7,4)

64 (16,0)
131 (32,7)
24 (6,0)
18 (4,4)
4 (0,9)
32 (8,0)

236 (59,0)
199 (49,8)
155 (38,8)
137 (34,3)
73 (18,3)
224 (56,0)

100 (25,0)
70 (17,5)
221 (55,2)
245 (61,3)
323 (80,8)
144 (36,0)

Tabuľka 2 Súvislosť medzi prácou na zmeny a úrovňou
životného štýlu
Práca na zmeny

aritmetický priemer (±SD)

denné zmeny
denné a nočné zmeny
t – hodnota

78,72±17,91
74,23±18,63
2,457* (p = 0,014)

Tabuľka 3 Súvislosť medzi vzdelaním a kvalitou
životného štýlu
Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie

*p≤ 0,05, ±SD – smerodajná odchýlka

ANOVA
*p≤ 0,05 ±SD – smerodajná odchýlka
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aritmetický
priemer (±SD)
75,17±17,74
75,64±19,05
78,72±18,89
F = 1,146
(p = 0,319)
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dobré výsledky, kedy 80,8% sestier indikovalo
vysokú úroveň medziľudských vzťahov. Tento
výsledok hovorí o pravej povahe profesionality a
morálnosti sestier. Aj napriek veľmi nepriaznivým
podnetom z prostredia si sestry zachovávajú charakter, profesionalitu a integritu. Porozumenie
vzťahu sestra - sestra je dôležitým atribútom zabezpečenia situácie, kedy prostredie zdravotnej
starostlivosti je aj zdravým prostredím pre prácu.
Zistenia amerických výskumníkov (Moore et al.,
2013) popísali kvalitné vzťahy medzi sestrami za
veľmi významný faktor posilňujúci zdravú pracovnú klímu a efektívnu komunikáciu. Úroveň sociálnej opory na pracovisku má vplyv na pracovnú
spokojnosť sestier (Cummings, Grau, Wong,
2014). Konfrontácia so smrťou, umieraním, v procese každodennej ošetrovateľskej starostlivosti sa
na pracovisku bez kvalitnej sociálnej opory nezaobíde. V opačnom prípade veľmi skoro nasleduje
vyhorenie (Kalicińska et al., 2012). Povolanie sestry patrí medzi náročné nielen po stránke fyzickej,
ale i psychickej (Soósová, Varadyová, 2012,
s.346).
Výsledky týkajúce sa zvládania stresu poukázali na najpočetnejšiu strednú úroveň ovládania
stratégií vedúcich k zvládaniu stresu. Tento výsledok poukazuje na nutnosť budovania vedomostí a
následne aj samotných stratégií účinného zvládania
stresu.
Práca na zmeny je popisovaná ako významný
rizikový faktor. Na nami sledovanom súbore sestier sa podarilo zistiť štatisticky významný rozdiel
medzi priemernými hrubými skóre životného štýlu
meranými pomocou dotazníka HPLP II SK medzi
sestrami, ktoré pracujú len v denných zmenách a
sestrami, ktoré pracujú aj v noci. Sestry, ktoré
pracujú v noci, vykazovali štatisticky významne
nižšie priemerné hodnoty životného štýlu. Naše
zistenie je v súlade s mnohými zahraničnými
výskumami (Bukowska et al., 2015; Phiri et al,
2014; Zapka et al., 2009), ktoré zistili negatívny
vplyv nočných zmien na zdravie sestier. Poukazujú na zvýšenú frekvenciu výskytu obezity a zvýšený výskyt chronických neinfekčných ochorení
u sestier pracujúcich v nočných zmenách. Samaha
et al., (2007) prináša zistenia, že sestry pracujúce
v noci majú dramaticky nižšiu kvalitu života,
zníženú frustračnú toleranciu a pocit únavy. Tieto
faktory významne ovplyvňujú ich kvalitu života.
Práca na zmeny ako determinant vzniku faktorov
znižujúcich kvalitu životného štýlu, maladaptív-

DISKUSIA
Celkové vyhodnotenie kvality životného štýlu
u sestier nad 50 rokov života prinieslo zistenie, že
väčšina respondentiek (83,3%) dosahuje stredne
vysokú úroveň kvality životného štýlu. Čiastkové
popisné vyhodnotenie jednotlivých dimenzií hodnotených v dotazníku HPLP II zameraného na
životný štýl prinieslo zaujímavé výsledky.
Len štvrtina sestier dosahuje vysokú úroveň
zodpovednosti za svoje zdravie. Tento výsledok je
znepokojujúci a môže mať vplyv na dve základné
oblasti pôsobenia sestry. Sestry by mali by príkladom pre verejnosť v starostlivosti o vlastné zdravie
a osobne prichádzajú denne do styku s pacientmi,
ktorí si vlastným nezodpovedným správaním spôsobujú ochorenia. Takisto úloha sestry ako edukátorky životného štýlu a hlavne zodpovednosti za
zdravie je v súčasnosti jednou z priorít prevencie
chronických neinfekčných ochorení.
Takmer tretina sestier v nami sledovanom súbore (32,7%) vykazovala nízku úroveň fyzickej aktivity. Môže to byť spôsobené fyzickým vekom,
únavou a vyčerpaním sestier po 50. roku života,
kedy sestry pre množstvo pracovnej záťaže nie sú
schopné realizovať pravidelné fyzické aktivity.
Naše zistenia o nedostatočnej fyzickej aktivite sú
podporované výsledkami zahraničných štúdií (Blake, Harison, 2013; Blake et al, 2011), ktoré síce
explicitne nepoukazujú na vek sestier, ale preukazujú nedostatočnú fyzickú aktivitu v tejto profesii.
Kvalita výživy v nami sledovanom súbore sa
nám nejaví uspokojivá, keďže len niečo viac ako
polovica (55,2%) sestier dodržiava správne stravovacie návyky. Toto zistenie môže byť spôsobené
nadmerným množstvom povinností v priebehu
služby, kedy sestra nestíha konzumovať menšie
dávky stravy v pravidelných intervaloch. Na nedostatky zdravého životného štýlu sestier v súvislosti s výživou poukazuje aj štúdia (Phiri et al,
2014), ktorá uvádza, že sestry nemajú dostatok
času na prípravu zdravých jedál vzhľadom k dĺžke
pracovnej zmeny a únave po práci.
Kvalita spirituality alebo duchovného rastu vo
vysokej úrovni bola uvádzaná 61,3% respondentiek, čo súvisí s dozrievaním identity jedinca
nad 50 rokov a je v súlade s mnohými výskumnými zisteniami skúmajúcimi vzťah veku a spirituality (Baldacchino, Draper, 2001, Greenstreet,
1999).
Medziľudské vzťahy ako čiastkový faktor životného štýlu vykázal v nami sledovanom súbore
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nych vzorcov správania ako nadmerná konzumácia
alkoholu, fajčenie, bol potvrdený vo výskume Kivimäki et al. (2002). Tým výskumníkov z Brazílie
(Vasconcelos et al., 2012) poukázal na negatívny
vplyv práce v nočných zmenách a zníženie kvality
životného štýlu získavaním nadváhy sestier.
Ďalšou sledovanou premennou v našom súbore
bolo vzdelanie. Zisťovali sme, či má stupeň dosiahnutého vzdelania u sestier vplyv na úroveň
životného štýlu. V nami sledovanom súbore sa
nepotvrdil štatisticky významný vzťah medzi sledovanými premennými, čo je v zhode s výsledkami
výskumu Al-Kandari, Vidal (2007). Ani tento
výskum nepreukázal vzťah medzi úrovňou akademického vzdelania a úrovňou životného štýlu. Na
druhej strane, výskum Welmer et al., (2013) preukázal vyššie akademické vzdelanie ako významný
faktor ovplyvňujúci životný štýl v oblasti zdravia,
samostatnosti ľudí nad 60 rokov života. Zaujímavé zistenie uvádzajú Gao et al., (2011) vo svojom výskume, v ktorom potvrdili, že vyššia úroveň vzdelania sestier je priamo úmerne prepojená s
výskytom depresívnych symptómov. V nami sledovanom súbore sa tento vzťah štatisticky
nepotvrdil avšak výsledky týkajúce sa zvládania
stresu preukázali skutočnosť, že sestry ovládajú
stratégie zvládania stresu len na strednej úrovni.
Celkovo môžeme konštatovať, že zistenia nášho
výskumu poukazujú na nedostatky v oblasti životného štýlu sestier po 50. roku života. Sestry častokrát zabúdajú na vlastné zdravie. Radi by sme si
pripomenuli fakt, že ešte v nedávnej minulosti
panoval názor, že za naše zdravie je zodpovedný
lekár, spoločnosť. Poštou odosielané pozvánky na
preventívne prehliadky ľudia prijímali automaticky. V súčasnosti má starostlivosť o svoje zdravie
v rukách každý sám. Zahrňuje ochranu a podporu,
cielenú prevenciu, aktívnu spoluprácu pri včasnej
diagnostike, liečbe a rehabilitácii. Vychádza zo súčasných poznatkov preventívnej medicíny a má
významný vplyv na podchytenie včasných štádií
chronických neinfekčných ochorení. K takejto starostlivosti o svoje zdravie je potrebná kontinuálna
a odborne garantovaná zdravotná edukácia, v ktorej má sestra nezastupiteľnú úlohu (Fait et al.,
2008). Edukačné intervencie spolu s výchovou
k zdraviu by mali smerovať k rozvoju modernej
roly sestry, ktorá by v podmienkach profesionálneho ošetrovateľstva mohla vytvárať priestor pre
napĺňanie úloh pomáhajúcich profesií (Raková,
2013, s. 162).

LIMITÁCIE VÝSKUMU
Za limitácie výskumu možno označiť zber dát
formou internetového portálu. V tomto prípade sa
nemali možnosť do výskumu zapojiť sestry, ktoré
nemajú prístup na internet a nie sú členkami stavovskej organizácie Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek.
Výskumu sa zúčastnili sestry vo veku nad 50
rokov a je potrebné uviesť, že výsledky súvisiace
so životným štýlom by mohli mať odlišné hodnoty
u mladšej vekovej kategórie sestier.
ZÁVER
Životný štýl je aktuálnou problematikou na národnej i medzinárodnej úrovni. V nami sledovanom súbore sa potvrdilo, že úroveň životného štýlu
sestier po 50. roku života nie je uspokojivá. Nedostatky sme identifikovali najmä v oblasti výživy,
fyzickej aktivity a schopnosti využívania stratégií
vedúcich k zvládania stresu. V súvislosti so zisteným signifikantným vzťahom medzi prácou na
zmeny a životným štýlom by bolo vhodné umožniť
všetkým sestrám po 50. roku života pôsobiacich
v klinickej praxi pracovať len na denné zmeny.
Ďalší výskum by mal byť zameraný na identifikáciu mechanizmov podporujúcich zdravý životný štýl sestier. Zistenia v nami realizovanom
výskume vytvárajú výzvu pre cielené intervencie a
edukačný systém, ktorý by mal v sestrách vybudovať pevný základ vedomostí o zdravom životnom štýle, nielen kvôli samotnému zlepšeniu životného štýlu sestier, ale primárne ako sestier
v roli edukátoriek v oblasti zdravia. Zistenia sú
výzvou aj pre zamestnávateľov, ktorý by mali
aktívnejšie pristupovať k podpore a ochrane zdravia pre svojich zamestnancov. Je potrebné si uvedomiť, že úroveň životného štýlu sestier sa odráža
smerom k prijímateľom ošetrovateľskej starostlivosti – pacientom, k rodine a širokej verejnosti.
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ZDRAVIE A RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM ŠTÝLE PUBESCENTIEK
HEALTH AND RISK FACTORS OF LIFESTYLE OF PUBESCENTS
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pôsobia. Primárne hovoríme o determinantoch,
ktoré môžu zdravie ovplyvniť buď pozitívne (zvýšením odolnosti organizmu voči chorobám) alebo
negatívne (teda znížením odolnosti organizmu,
vznikom ochorenia pri prekročení adaptačných
mechanizmov) ako uvádza Máchová a kol. (2009).
Z hľadiska možností ovplyvnenia zdravia je
potrebné na ich rozdelenie nahliadať ako na determinanty: individuálne (životný štýl) a faktory prostredia (prírodné, sociálne, zdravotná starostlivosť). Z uvedeného vyplýva, že najvyšším percentuálnym zastúpením 50 - 70% na zdraví človeka sa
podieľa životný štýl.
Otázky životného štýlu v súčasnosti nadobúdajú
charakter vedomej prezencie viacerých faktorov,
ktoré sa výrazne podieľajú na tvorbe zdravia človeka. Je to komplex rôznych činností, vzťahov,
životných prejavov a zvykov, ktoré sú typické pre
daný subjekt. Postmoderná kultúra sa prejavuje
snahou o kvalitný život, ktorého podtextom je starostlivosť o zdravie, strach z choroby, uvedomenie
si seba, snaha o svoje vnútorné oslobodenie z ponuky spôsobu života spoločnosti.
Životný štýl predstavuje dynamický proces
formy bytia jednotlivca, ktorý sa tvorí spôsobom
života (Grosz, 2005). Tento pojem je potrebné
odlíšiť od pojmu spôsob života (životný spôsob),
ktorý Duffková (2005) definuje ako systém
významných činností, vzťahov, životných procesov a zvyklostí typických či charakteristických pre
určitý subjekt, ktorým je skupina alebo spoločnosť.
Fořt (2005) konštatuje, že až 60% vznikajúcich
chorôb je ovplyvnených nesprávnym životným štýom človeka, podobne ako to môže byť aj zlé pracovné prostredie. Stejskal (2004) dodáva a konštatuje, že nedostatok pohybu spôsobeného urbanizáciou, vyspelou technikou tiež spôsobuje rozvoj
ochorení napr. z nedostatku pohybu ako prejavu
nevhodného životného štýlu (Bunc, 2008). V tejto
súvislosti je potrebné poukázať na kvalitu života,
ktorá predstavuje multidimenzionálny koncept
zahrňujúci mnohé aspekty reflexie životnej reality.

Abstrakt
Článok prezentuje parciálne rezultáty, ktoré vychádzajú zo
životného štýlu pubescentiek, s intenciou na jeho vybrané
rizikové determinanty, ktoré patria ku kľúčovým zdravotným
a spoločenským faktorom kvality ich života. Sledovaný súbor
tvorili žiačky 9. ročníkov ZŠ mesta Poprad. Na zisťovanie
údajov bol použitý štandardizovaný dotazník. Zistenia signifikantne preukázali prítomnosť niektorých rizikových faktorov
v spôsobe života žiačok, aj keď iba v príležitostnej forme,
ktoré sa nemalou mierou podieľajú aj na kvalite zdravia.
Kľúčové slová: Pubescentky. Rizikové faktory. Zdravie.
Abstract
The article presents partial results which are based on lifestyle
of female pubescents with intention of its selected risk
determinants which belong to the key of health and social
factors of quality of life. The monitored group has consisted of
female pupils who are attending 9th grade in primary school in
the city called Poprad. While collecting data we have been
using standardized questionnaire. The findings show significant presence of certain risk factors of lifestyle of female
pupils even if in an occasional form which significantly help
the quality of health.
Key words: Teenagers. Risk factors. Health.

ÚVOD
Zdravie človeka po viaceré tisícročia bolo určené s dominanciou jeho biologických determinantov, avšak podľa stredovekej filozofie stav zdravia
záležal najmä od nadprirodzených síl alebo prírodných javov. V novoveku po dlhé obdobie sa uplatňovala definícia zdravia Svetovej zdravotníckej
organizácie, kde ,,zdravie predstavovalo neprítomnosť choroby“. Súčasnosť čoraz intenzívnejšie
a zreteľnejšie dopĺňa do definície zdravia účinok
sociálnych determinantov, pretože zdravie je stav
úplného telesného, duševného a sociálneho blaha
(dobré bytie, wellbeing), nie iba neprítomnosť
choroby (Labudová, 2012).
Zdravie človeka je výrazne podmienené
a ovplyvnené pôsobením rôznych faktorov (Broska
a kol., 2005), ktoré nazývame determinanty zdravia. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých skupín,
podľa toho, akým spôsobom na zdravie človeka
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Je to skutočnosť ako jednotlivec vníma svoje
postavenie v kontexte kultúrnych a hodnotových
systémov spoločnosti v ktorej žije, vo vzťahu
k svojím cieľom, očakávaniam, záujmom a životnému štýlu.
Kukačka (2010) rozlišuje v štruktúre životného
štýlu niekoľko prejavovaných oblastí, ktoré majú
svoje charakteristické znaky a ktoré je možné
vhodným pôsobením faktorov spôsobu života
skvalitňovať. K viacerým charakteristikám, ktoré
sa vyčleňujú v štruktúre životného štýlu patrí:
 fyzická: výživa, starostlivosť o telo, sex,
fyzické zdravie, regenerácia, udržiavanie
imunity,
 psychická: pozitívne myslenie, ovládanie emócií, stresu, vôľových vlastností, relaxácia, odpočinok,
 kultúrna a pracovná činnosť: aktívny a tvorivý
vzťah k práci, záujem o umenie,
 sociálne – ekologická oblasť: vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, rodinné vzťahy,
rešpektovať staršie generácie, neškodiť, pomáhať ľudom, vzťah k životnému prostrediu
a prírode,
 eticko-duchovná oblasť: výchova k úcte človeka, ku skromnosti, úprimnosti, súcitu.

Prieskum sa uskutočnil v druhej polovici mesiaca marec a apríl v roku 2014. Na získanie údajov
sme použili opytovaciu metódu, štandardizovaný
dotazník CINDI, ktorý vychádzal z primárnych
potrieb prieskumu a opieral sa o primárne úrovne
kvality života a životného štýlu pubescentiek.
Nami získané kvalitatívno-kvantitatívne údaje
sme spracovali percentuálne frekvenčnou analýzou
a Chí – kvadrátom (na 1%, p < 0,01 a 5%, p < 0,05
hladine významnosti), ktorým sme sledovali posúdenie významnosti rozdielov odpovedí na jednotlivé vybrané otázky dotazníka. Súčasne sme údaje
spracovali v grafoch a tabuľkách, kde sme využili
metódy logickej analýzy a syntézy, indukcie
a dedukcie.
VÝSLEDKY
Prezentujeme parciálny výstup rezultátov
s intenciou na zdravie a rizikvé faktory v životnom štýle sledovaného súboru žiačok. Súčasný
zdravotný stav z pohľadu žiačok môžeme len konštatovať ako priemerne dobrý, čo uvádza 53,07%
(p < 0,01) a ako výborný u 35,38% (p < 0,05) opýtaných. Medzi priemerný a skôr horší zdravotný
stav radí spolu 3,0% opýtaných. Svoj zdravotný
stav ani jedna zo žiačok neohodnotila ako slabý
(tab. 2).

Jednou z prioritných úloh, ktoré stoja v priebehu života pred každým človekom je starostlivosť o svoje zdravie.

Tabuľka 2 Súčasný zdravotný stav žiačok (n = 163)
Zdravotný stav

CIEĽ
Zistiť vybrané rizikové faktory v životnom štýle
pubescentiek vo vzťahu k ich aktuálnemu stavu
zdravia.

Výborný
Priemerne dobrý
Priemerný
Skôr horšie
Slabý

METODIKA
V súlade s cieľom a rozsahom spracovaného
materiálu prieskumný súbor tvorilo 163 žiačok
základných škôl mesta Poprad, s vekovým priemerom 15,6 rokov, ktoré boli žiačkami 9. ročníkov
(tab. 1).

35,38% (p < 0,05)
53,07% (p < 0,01)
1,5%
1,5%
0%

Ďalej nás zaujímalo, či u žiačok bola za
,,posledný rok zistená, alebo liečená niektorá
z uvedených 11 chorôb?“ 50,76% (p < 0,01) žiačok neuviedlo žiadnu z chorôb, čo hodnotíme
kladne. Ani u jednej žiačky neboli zistené zdravotné problémy ako chronická bronchitída, reumatizmus alebo srdcové ochorenie.
Graf 1 prezentuje ochorenia, ktoré boli u žiačok
za posledný rok zistené. Medzi najčastejšie patria
bolesti chrbta (49,23%; p < 0,01). Zaujímavým
zistením je aj v 7,60% cukrovka I. a II. typu
a v 2,30% vysoký krvný tlak. Uvedené zistenia sú
pri nedostatočnej prevencii rizikovým faktorom
vzniku kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti.

Tabuľka 1 Charakteristika súboru (n = 163)
Dievčatá (n = 163)
telesná výška
telesná hmotnosť
vek
BMI

Dievčatá (n= 163)

166,3 cm
61,9 kg
15,6 rokov
23,6
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Graf 1 Ochorenia u žiačok za posledný rok (n = 163)

Graf 2 Užívanie tabletiek za posledných 7 dní žiačkami
(n = 163)

V tabuľke 3 sú uvedené príznaky a zdravotné
ťažkosti, ktoré boli súčasťou otázky, v ktorej nás
zaujímalo, či niektoré z uvedených problémov sa
v poslednom mesiaci objavili u žiačok.
Ako možno vidieť, najvyššie hodnoty za
posledný mesiac dosiahli bolesti chrbta (21,53%),
šije a ramien (16,15%), ako aj kĺbov (6,1%), čo sa
domnievame, že je ovplyvnené nesprávnym držaním tela a pohybovými návykmi, nedostatkom pohybovej aktivity a sedavým spôsobom života súčasnej mladej populácie. K ďalším uvedeným príznakom a ťažkostiam patrili rovnakým percentuálnym zastúpením (4,6%) bolesť hlavy a bolesť na
hrudi pri cvičení, zatiaľ čo bolesť zubov uviedlo
iba 2,3% opýtaných. Ekzém, opuch nôh a krčové
žily sme nezaznamenali v sledovanom súbore
žiačok.

Preto sme sa ďalej zaujímali, či žiačky „užívali
v priebehu posledných 7 dní nejaké tabletky,
prášky alebo iné lieky?“ V tejto otázke (graf 2)
mali žiačky k dispozícii na výber z 8 možností.
Len 15,38% uviedlo, že v priebehu 7 dní neužívali
žiadne lieky. Medzi najčastejšie symptómy, pre
ktoré žiačky užívali tabletky bola bolesť hlavy
(31,53%; p < 0,05). Vysoké hodnoty tiež dosiahlo
aj užívanie antikoncepcie (28,26%), výživové
doplnky (30,76%; p < 0,05) a užívanie liekov
z dôvodu kašľa (22,30%).
Graf 3 znázorňuje, kedy bol žiačkam naposledy
meraný tlak krvi. Ako možno vidieť, niektoré zo
žiačok nevedia, či im niekedy bol meraný krvný
tlak (24,61%), zatiaľ čo 11,53% uvádza, že im
nikdy nebol meraný krvný tlak. V priebehu posledného roka bol krvný tlak meraný u 35,38% (p <
0,01) žiačok a v rozmedzí 1 – 5 rokov u 18,46%
opýtaných.

Tabuľka 3 Zdravotné ťažkosti za posledný mesiac
u žiačok (n = 163)
Zdravotné ťažkosti
Bolesť na hrudi pri cvičení
Bolesti kĺbov
Bolesti chrbta
Bolesti šije a ramien
Opuch nôh
Kŕčové žily
Ekzém
Zápcha
Bolesť hlavy
Nespavosť
Depresia
Bolesť zubov

Dievčatá
(n = 163)
4,6 %
6,1 %
21,53 %
16,15 %
0%
0%
0%
1,5 %
4,6 %
0,7 %
0%

Graf 3 Tlak krvi u žiačok (n = 163)

Chceli sme vedieť, kedy bol žiačkam naposledy meraný cholesterol. Graf 4 znázorňuje percentuálne vyjadrenie pre jednotlivé odpovede. U väčšiny dievčat môžeme konštatovať zanedbanú prevenciu v meraní cholesterolu.

2,3 %

77

Zdravotnícke listy, Ročník. 4, Číslo 1, 2016

ISSN 1339-3022

Graf 4 Poznatok o meraní cholesterolu u žiačok
(n = 163)

Graf 5 Fajčenie u žiačok (n = 163)

Všetky reakcie organizmu na stres vplývajú na
naše zdravie. Preto nás zaujímalo, či u žiačok
v priebehu ,,posledných 30 dní prevládala stresová
situácia“, kde sme zistili nasledovné (tab. 4).
41,54% z opýtaných uvádza, že za posledný mesiac neboli v strese, zatiaľ čo 46,15% (p < 0,01)
žiačok uvádza, že áno, ale len trocha, nie viac, než
ľudia vo všeobecnosti. 10,77% bolo pod veľkým
tlakom alebo stresom viac než je zvyčajné pre ľudí
vo všeobecnosti a 1,54% uvádza, že boli pod veľmi veľkým tlakom.

Tabuľka 5 Priemerný počet
konzumovaný žiačkami (n = 163)
Druhy alkoholu
Pivo 10 stupňové a silnejšie
Miešané nápoje
Tvrdý alkohol
Víno

fliaš

Počet pohárov/fliaš
3,5
0
1,5
3

Graf 6 zobrazuje frekvenciu požívania jednotlivých typov alkoholu žiačkami. Ako možno vidieť najčastejšie 6,56% žiačok konzumuje pivo
2-3 krát za týždeň. Raz za týždeň si dá 26,15%
žiačok víno a 2-3 krát za mesiac dosiahlo opäť
víno najvyššiu hodnotu a to je 14,61%. Najviac
v priebehu roka je konzumované pivo a tvrdý
alkohol (cca 36%).

Tabuľka 4 Pocit napätia a stresu u žiačok (n = 163)
Stres alebo veľký tlak
za posledný mesiac
Vôbec nie
Áno, ale len trocha, nie však viac
než ostatní ľudia vo všeobecnosti
Áno, viac než je zvyčajné pre ľudí
vo všeobecnosti
Áno, môj život je takmer
neznesiteľný

pohárov/

Dievčatá
(n = 163)
41,54 %
46,15 %
(p < 0,01)
10,77 %
1,54 %

77 žiačok zo 163 v otázke „Fajčili ste niekedy
vo svojom živote?“ uvádza ,,áno“. Zatiaľ čo
40,76% žiačok uviedlo, že nefajčili nikdy. V našom súbore zo 163 opýtaných žiačok uvádza
30,76%, že fajčia pravidelne. 26,15% uviedlo že
siahnu po cigarete len príležitostne a 43,07% (p <
0,01) uvádza, že sú nefajčiarky (garf 5).
Zo 163 respondentiek uvádza 66,15% (p <
0,01), že za posledný rok pili nejaký alkoholický
nápoj a len 33,84% z opýtaných uviedlo, že v poslednom roku nepili žiadny alkohol. V tabuľke 5 je
uvedené koľko pohárov alebo fliaš v priemere
žiačky vypili z nasledujúcich druhov alkoholu
za posledný týždeň. Spotreba piva u žiačok bola
3,5 pohárov za týždeň. Tvrdý alkohol predstavoval
1,5 a víno 3 poháre za týždeň.

Graf 6 Pravidelnosť konzumácie alkoholických nápojov
u žiačok (n = 163)

Na záver nás zaujímalo či vypijú žiačky 6
a viac pohárov na raz. Väčšina z opýtaných
(49,23%; p < 0,01) uviedla, že nikdy nevypila
toľko pohárov na jedno posedenie. 38,46% vypije
6 pohárov a viac, menej ako raz do mesiaca 9,23%
žiačok a jedenkrát do týždňa 3,08% žiačok (graf
7).
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tenzia je jedným z činiteľov progresie obličkových
chorôb. Rozbor údajov 0 - 18 ročných pacientov
s chronickými chorobami obličiek poukázal na
vzťah medzi výškou systolického krvného tlaku
a poklesu glomerulovej filtrácie (Baltesová, Seligová, 2007). Aj keď je výskyt artériovej hypertenzie u detí a mládeže nízky, výška krvného tlaku
môže predurčovať vývoj v dospelosti dodávajú
Baltesová, Seligová (2007). Rozhodujúce postavenie medzi viacerými spúšťačmi aterosklerotického procesu u detí a adolescentov majú vysoké
koncentrácie nízkodenzitných lipoproteínov v plazme s vyokým obsahom cholesterolu (Śimurka,
2010). V projeke PPAvDV/ZDvZR zistili rizikový
chlesterol u mladej populácií 17 ročných dievčat
(18,5%) vyšší ako u chlapcov 8,7%. Na základe
dotazníkov sa zistilo, že dievčatá sa venujú pohybovej aktivite športového charakteru menej ako
chlapci a majú v menšej miere pocit zdravia. Stres,
alkohol a fajčenie tvoria triádu rizikových faktorov, ktoré môžu vplývať na zdravie človeka (obehový, respiračný, tráviaci systém) (Masaryková a
kol., 2015). Podľa Paavola et al. (2001) občasné
fajčenie v útlom veku môže predznamenať silnú
závislosť na nikotíne v neskoršom veku.

Graf 7 Ako často pijú žiačky 6 pohárov a viac
(n = 163)

DISKUSIA
Momentálny trend vývoja zdravotného stavu
detí a mládeže sa na Slovensku prejavuje ako
nepriaznivý. Pri porovnaní chorobnosti mladej
populácie v roku 2003 s rokom 1996 možno povedať, že na 10 tisíc detí došlo k viac ako dvojnásobnému nárastu porúch zdravia a ochorení (Labudová, Antala, 2005). Bendíková (2012) v tejto
súvislosti uvádza, že pokračuje stúpajúci trend
chorobnosti na diabetes mellitus (DM). Od roku
2000 sa počet liečených diabetikov na Slovensku
zvýšil o 27%. Ochorenie súvisí s detskou obezitou
a nakoľko jej výskyt stúpa, je oprávnené očakávať
nárast DM II. typu (Bunc, 2008).
Dlhodobým sedením dochádza ku skracovaniu
svalov šije a k postupnému tuhnutiu svalstva
v okolí krčnej chrbtice. Svaly tak prichádzajú o
svoju pružnosť a pohyblivosť, čím strácajú svoju
pôvodnú funkciu. Výsledkom sú bolesti krčnej
chrbtice resp. bolesť jednostranne zaťažovaných
svalov krku (Łubkowska, Troszczyński, 2011;
Łubkowska, 2012; Bendíková, Pavlović, 2013;
Šmída, 2015), ktoré sú veľmi častým prejavom
rôznych ochorení. Sýkora (2007) v tejto súvislosti
uvádza, že až 70% detí vo veku 15 rokov sa sťažuje na bolesti hlavy. Zwart et al. (2004) vo svojej
štúdii uvádzajú, že 59% chlapcov a 84% dievčat vo
veku od 13 do 18 rokov malo skúsenosť s bolesťou
hlavy. U väčšiny mládeže nie je bolesť hlavy prejavom závažného ochorenia, no napriek tomu je potrebné tomuto príznaku venovať adekvátnu pozornosť. Súvis s bolesťou hlavy (napr. migrény
u dievčat) môže mať aj užívanie antikoncepcie,
čím dochádza k oslabeniu šliach a úponov svalov,
mení sa kvalita krvi, sekrečná činnosť kože a slizníc (Lazar, 2007).
V posledných rokoch je zaznamenaný aj nárast
podielu primárnej hypertenzie najmä v súvislosti
s obezitou u mladej populácie. Artériová hyper-

ZÁVER
Nami prezentované rezultáty nemožno generalizovať, ale potrebné je ich vnímať v širších súvislostiach ako orientačné z hľadiska prijatia
spoločenských opatrení a osobných preventívnych
zákonitostí. Na základe výsledkov prieskumu poukazujme, že uvedené zistenia potvrdili naše predpoklady. Zdravotný stav žiačok nemožno vyhodnotiť ako zlý, no ani výborný. U väčšiny žiačok sa
objavujú symptómy, ktoré ich vo veľkej miere
ovplyvňujú v bežnom živote, ktoré sú pri ich
mladom veku aspoň alarmujúcim signálom
z hľadiska vzniku civilizačných ochorení v budúcnosti. Zo získaných údajov, sme dospeli k výsledkom, ktoré alarmujú k nesprávnemu životnému
štýlu tejto mladej populácie, kde u väčšiny opýtaných respondentiek prevláda vysoké percento
s výskytom rizikových faktorov, ako sú cigarety,
alkohol, či stres, ktoré majú negatívny vplyv na
zdravotný stav tejto populácie. Táto mladá populácia sa v súčasnosti nezaujíma o ich zdravotný
stav a faktory, ktoré negatívne vplývajú na ich
zdravie, no v budúcnosti je viac než možné, že to
čo zanedbali v mladosti ich dobehne v dospelosti.
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DÔSLEDKY UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U DETÍ
THE CONSEQUENCES OF HABIT-FORMING DRUG USE IN CHILDREN
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girls p=0.0066. The average age of the sample 15.96 years minimum 9, maximum 18 years. The number of respondents
grow significantly with increasing age p=2.394.10 -7. The
dependence between the increasing proportion of respondents
and their increasing age: r=0.9772. The most represented drug
was alcohol, the least magic mushrooms. The interdependence
between the occurrence of drug consumption and the influence
of family was demonstrated (z=1.796 ≥z(1-)=1.6449). Most
children consume drugs in their free time with friend. Due to
drugs, the respondents were intoxicated and there were
injuries in leisure activities and road traffic accidents. One of
the respondents died from injuries.
Conclusion: The analyzed cases of drug consumption show
a low age limit of young people who have experience
with habit-forming drugs. The consequences of drug consumption are often associated not only with health damage,
but also with unacceptable behaviour and increased criminality.

ABSTRAKT
Východiská:Veľkým spoločenským problémom súčasnosti je
častá konzumácia návykových látok deťmi a adolescentmi.
Cieľ: Cieľom príspevku je prezentovať výsledky retrospektívnej štúdie zameranej na analýzu prípadov spojených s
konzumáciou návykových látok u detí, v kontexte hospitalizácií v DFNsP v Banskej Bystrici v rokoch 2009-2013.
Súbor a metódy: Bola použitá metóda retrospektívnej štúdie.
Analýza vybranej zdravotnej dokumentácie. Do štúdie boli
zaradení detskí pacienti ktorí boli hospitalizovaní v DFNsP
v dôsledku konzumácie návykovej látky v sledovanom
období.
Výsledky: Z celkového počtu 182 respondentov bolo 108
chlapcov a 74 dievčat. Chlapci sú konzumentmi návykových
látok častejšie ako dievčatá p=0,0066. Priemerný vek súboru
15,96 rokov, minimum 9, maximum 18 rokov. Počty
respondentov s narastajúcim vekom štatisticky významne
rastú p=2,394.10-7. Závislosť rastúceho podielu respondentov
od ich rastúceho veku; r=0,9772. Najviac zastúpenou drogou
bol alkohol, najmenej huby s halucinogénnym účinkom. Bola
dokázaná vzájomná závislosť medzi výskytom prípadov
konzumácie návykových látok a vplyvu rodiny (z=1,796 ≥z(1)=1,6449). Deti najviac konzumujú omamné látky vo voľnom
čase s priateľmi. U respondentov došlo dôsledkom omamných látok k intoxikáciám, k úrazom pri voľnočasových aktivitách a pri dopravných nehodách. Jeden z respondentov
v dôsledku poranení zomrel.
Záver: Analyzované prípady konzumácie návykových látok,
poukazujú na nízku vekovú hranicu mladých ľudí, ktorí majú
skúsenosti s návykovou látkou. Dôsledky spojené s konzumáciou omamných látok sú často spájané nielen s poškodením
zdravia, ale aj s neprijateľným správaním a zvýšenou kriminalitou.

Keywords: Child. Habit-forming drug. Alcohol. Intoxication.
Consequences of drug.

ÚVOD
Akútne intoxikácie sú podľa Kovácsa (2010)
považované za najčastejšie náhle vzniknuté stavy,
ktoré si vyžadujú okamžitú, rýchlu a odbornú pomoc. Pošiváková, Kovaľ (2011), pokladajú akútne
intoxikácie v detskom veku za aktuálny problém so
stúpajúcim počtom prípadov. Vo vyspelých krajinách tvoria intoxikácie u detí až 60% všetkých
prípadov. Veľmi časté sú intoxikácie návykovými
látkami. Detský organizmus je omnoho citlivejší
na škodlivé účinky týchto látok a je náchylnejší ku
vzniku závislostí. Najčastejšie začínajú deti experimentovať s návykovými látkami vo veku do 14
rokov, avšak z existujúcich výsledkov za najnižší
vek môžeme pokladať obdobie 8 a 9 rokov. Z hľadiska pohlavia začínajú skôr experimentovať s
omamnými látkami chlapci než dievčatá (Bieliková, Pétiová, 2007). Od roku 2006 sa však rozdiel
medzi pohlaviami vyrovnáva, čo znamená, že približne v rovnakom veku skúšajú účinky návykových látok aj chlapci aj dievčatá (Ochaba a kol.,
2008).
Podľa Kuželovej a kol. (2005) bolo v období
1996-2000 v Detskej fakultnej nemocnici s polikli-

Kľúčové slová: Dieťa, Návykové látky, Alkohol, Intoxikácie,
Dôsledky užívania.
ABSTRACT
Objective: At present, frequent consumption of habit-forming
drugs by children and adolescents is a big social problem. The
objective of this contribution is to present the results of a
retrospective study focused on the analysis of cases related to
consumption of habit-forming drugs in children in the context
of hospital admissions in the Children´s University Hospital
Banska Bystrica in the years 2009-2013.
Sample and methods: A retrospective study method was used.
An analysis of selected medical records. The study included
paediatric patients who were admitted into the Children´s
University Hospital due to consumption of habit-forming
drugs during the period.
Results: There were 182 respondents - 108 boys and 74 girls.
Boys are consumers of habit-forming drugs more often than
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holom, kombinácia alkoholu a iných psychoaktívných látok (Nešpor, 2004). Z hľadiska experimentovania s užívaním alkoholu sa z USA a Japonska
dostávajú aj k nám nové spôsoby konzumácie
alkoholu. Ide o metódu „Tampax on the rocks“,
tampón namočený v alkohole zavedený do pošvy
alebo do konečníka. Jeden tampón vsiakne približne objem jedného poldeci tvrdého alkoholu. Ďalšou novinkou je pitie alkoholu očami, tzv.
Eyeballing. Je to metóda, ktorá môže spôsobiť
vážne narušenie zraku alebo môže viesť aj k slepote (Tatár, 2013).
V porovnaní s dospelými osobami je výskyt
konzumácie alkoholu u detí a mládeže podobný, no
odlišuje sa v tom, že v detskom veku je menej denného pitia. Z hľadiska druhov alkoholických nápojov je u detí a mládeže najpopulárnejšie pivo, potom nasleduje víno a liehoviny (Ochaba a kol.,
2009). U mládeže je podľa Kresánka (2013),
populárna deštruktívna forma pitia alkoholu, čo
môžeme chápať ako opitie sa za čo najkratší čas až
do stavu bezvedomia. Legálny vek pre konzumáciu
alkoholu je 18 rokov. Táto legislatívna norma je
však často porušovaná. Alkohol, ako legálna droga, je tak pre deti ľahko dostupný. Asi 4% rodičov
a detí uvádzajú, že deti pijú alkoholické nápoje so
súhlasom rodičov a dokonca často pod ich dohľadom (Hrubá, Žaloudíková, 2009).
Obľúbenou omamnou látkou u detí je vysoko
návykové, fajčenie tabaku a tabakových výrobkov.
Monitorovanie skúseností s užívaním tabaku
u detskej populácie vo veku 16 rokov na území
Slovenska, je realizované prostredníctvom prieskumov ESPAD a prostredníctvom prieskumov, ktoré
vykonáva Ústav informácii a prognóz školstva.
Jednou z oblastí je aj monitorovanie fajčenia u detí
počas posledných 30 dní. Z tabuľky 3 vyplýva, že
situácia na Slovensku sa zhoršuje (Ochaba a kol.,
2008).
Prieskum GYTS (Global Youth Tobacco Survey), ktorý je organizovaný Centrom pre kontrolu
chorôb v USA, zisťoval situáciu vo fajčení tabakových výrobkov u detí vo veku 13 až 15 rokov aj na
Slovensku. Z výsledkov vyplýva, že 64,9% detí už
„niekedy“ fajčili a 27,9% detí užíva tabakové výrobky pravidelne. Pred 10. rokom života začalo
fajčiť 29,1% detskej populácie (Ochaba, Malchárek, 2009).

nikou v Bratislave na I a II. detskej klinike LFUK
a Detskej klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) zaznamenaných 336 prípadov
neliekových intoxikácií. Intoxikovaných bolo 186
chlapcov a 150 dievčat. Neliekové intoxikácie sa
najčastejšie vyskytovali u adolescentov vo vekovej
skupine 15 až 18 rokov. Najčastejšou príčinou
neliekových intoxikácií bol alkohol, chemikálie,
rastliny, drogy a huby (Kuželová, 2009).
Tabuľka 1 Vek pri prvom experimentovaní s drogou
(Bieliková, Pétiová, 2007)
Vek
Do 14 rokov
15 rokov
16 rokov
17 rokov
18 rokov
19 rokov
20 rokov a viac

1997
%
13,5
17,3
21,6
15,4
11,2
8,7
12,3

2007
%
28,4
23,7
17,7
14,1
6,0
3,0
7,2

Podľa Zelinkovej (2011), sa veľkým problémom v súčasnej dobe stáva konzumácia alkoholu
v detskom veku, ktorá má od roku 2001 vzrastajúci
charakter. Tento nárast zapríčiňuje nielen jeho dostupnosť, ale aj nedostatočné rodinné pôsobenie
a uprednostňovanie rovesníkov pred efektívnejším
trávením voľného času. Na ľahkú dostupnosť návykových látok, ako jeden z determinantov zvýšenej konzumácie návykových látok študentmi stredných a vysokých škôl, upozorňujú aj autori rozsiahlej americkej štúdie Warren, Smalley, Barefoot
(2015).
Intoxikáciami alkoholom v detskom veku sa
zaoberali autori štúdie realizovanej v Ostrave v období 1999-2003. Podľa Hladíka a kol. bolo do leta
2003 v troch zdravotníckych zariadeniach v Ostrave hospitalizovaných 165 detí a mladistvých pre
intoxikáciu alkoholom. Ich priemerný vek bol 15,3
rokov. Priemerná hladina etanolu v krvi 2,35
promile (Hladík a kol., 2009).
Česká republika figuruje ako štvrtá a Slovensko
ako šestnásta krajina v poradí ohľadom pitia
mladistvých v Európe (Hladík, 2009).
Problémy s alkoholom u detí sa vyskytujú aj
v Holandsku a v Anglicku, kde 22 % detí vo veku
11 až 15 rokov priznáva konzumáciu alkoholických nápojov. Hlavným trendom v užívaní alkoholu sa stáva vyššia miera experimentovania s alko-
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Tabuľka 2 Prehľad spotreby čistého alkoholu v litroch u mladistvých nad 16 rokov v Európe v r. 2003 (Hladík,
2009)
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Krajina
Luxembursko
Írsko
Maďarsko
Česká republika
Chorvátsko
Nemecko
Veľká Británia
Dánsko
Španielsko
Cyprus
Portugalsko
Francúzsko
Rakúsko
Švajčiarsko
Belgicko
Slovensko
Litva
Holandsko

Litre

Poradie

15,7
13,7
13,6
13,0
12,3
12,0
11,8
11,7
11,7
11,5
11,5
11,4
11,1
10,8
10,6
10,4
9,9
9,7

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Chlapci
Dievčatá

1999
%
40
34

2003
%
39
36

Rumunsko
Lotyšsko
Fínsko
Bosna a Hercegovina
Grécko
Čierna Hora
Poľsko
Taliansko
Estónsko
Island
Slovinsko
Malta
Švédsko
Bulharsko
Macedónsko
Nórsko
Faerské ostrovy
Grónsko

Litre
9,7
9,6
9,3
9,0
9,0
8,6
8,1
8,0
7,8
7,0
6,7
6,0
6,0
5,9
5,7
5,5
4,4
3,4

2005). Najrizikovejšou vekovou kategóriou sú deti
vo veku 12 až 17 rokov, dvakrát viac mužské
pohlavie, pričom sú to ľudia z veľkých a malých
miest. Jedno z troch detí sa pokúša fajčiť marihuanu najmenej raz zo zvedavosti, iné v tom pokračujú ako zvyk v partii.
V detskej populácií sa môžeme stretnúť aj so
zneužívaním solvencií - prchavých látok formou
čuchania (sniffing). Prevalencia abúzu prchavých
látok u detí, predstavuje napríklad vo Fínsku 1-5%.
Solvenciá zneužívajú najmä deti zo sociálne a ekonomicky slabších vrstiev. Aj podľa Dejmana et al.
(2015), je častá konzumácia alkoholu a drog u detí
žijúcich na ulici. Na základe výsledkov štúdie
realizovanej v Teheráne, do prevencie tohto stavu
odporúča zlepšenie sociálneho stavu detí, vplyv
rodičov, ale aj výber priateľov. Drogy sú pre deti
a mládež pomerne veľká hrozba nielen z hľadiska
poškodenia zdravia, vzniku závislosti, ale aj rizika
z predávkovania a s tým spojeného úmrtia.

Tabuľka 3 Fajčenie 16- ročných počas minulých 30 dní
(Ochaba, Malchárek, 2009)
1995
%
34
20

Krajina

2007
%
51
43

Podľa Ochabu (2002), riziko dlhodobého fajčenia podporuje aj nekritická verejná mienka a s tým
súvisiaci deficit vzorov.
Vývojové teórie potvrdzujú vplyv rodiny na
vývoj detí a mládeže. Ak dieťa žije v domácom
fajčiarskom prostredí, ovplyvní to i výber kamarátov, ktorí budú fajčiť a to už medzi deťmi mladšieho školského veku (Hrubá, Žaloudíková, 2009).
Medzi najčastejšie nelegálne drogy užívané
u detí a mládeže patrí fajčenie kanabisu – marihuany. Skúsenosti s touto drogou má na Slovensku až
32% stredoškolákov, čo je v poradí sledovaného
ukazovateľa v Európe piate miesto pre našu krajinu
(Ochaba a kol., 2008). Čím mladšie dieťa začne
fajčiť, tým je riziko vzniku závislostí ako aj rôznych psychických porúch vyššie. Skorým začiatkom experimentovania s marihuanou sa zvyšuje aj
riziko prechodu na tvrdšiu drogu (Ramströn,

CIEĽ
Cieľom realizovaného výskumu bolo analyzovať prípady spojené s konzumáciou návykových
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látok u detí v kontexte hospitalizácií v DFNsP
v Banskej Bystrici za roky 2009-2013.
Čiastkovými cieľmi výskumu bolo:
 Zistiť, závislosť konzumácie návykových látok
od veku a pohlavia detí.
 Overiť, aký vplyv má na dieťa v kontexte užívania návykových látok, rodina.
 Zistiť, ktorá návyková látka je najčastejšie užívaná v detskom veku a kde najčastejšie dochádza k ich konzumácii.
 Zmapovať dôsledky konzumácie návykových
látok v analyzovaných prípadoch.

2013. Realizácii retrospektívnej štúdie predchádzalo jej schválenie vedením vybraného zdravotníckeho zariadenia. Zber údajov bol realizovaný zámerným výberom detských pacientov, ktorí
boli hospitalizovaní v dôsledku konzumácie alkoholu a iných návykových látok a mali pozitívne
toxikologické vyšetrenie na návykovú látku. Z celkového počtu 182 respondentov bolo 108 chlapcov
59,34% a 74 dievčat 40,66%.
Pri spracovaní výsledkov bola zachovaná úplná
anonymita a ochrana osobných dát respondentov.
VÝSLEDKY
Z celkového počtu 182 respondentov bolo 108
chlapcov 59,34% a 74 dievčat 40,66%.
Z absolútnych počtov je zrejmé, že počet
chlapcov je vyšší ako počet dievčat. Testom o rovnosti dvoch podielov na hladine významnosti 0,05
sme zistili, že podiely chlapcov a dievčat nášho
výberu, ktorí sú konzumentmi návykových látok,
sa štatisticky významne odlišujú. Chlapci sú konzumentmi návykových látok častejšie ako dievčatá
p=0,0066.

SÚBOR METODIKA A DIZAJN
Dizajn: Bola použitá metóda retrospektívnej
štúdie. Analýza vybranej zdravotnej dokumentácie
detských pacientov hospitalizovaných v Detskej
fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici (DFNsP),
v období rokov 2009-2013. Do štúdie boli zaradení
detskí pacienti do 18 rokov života, ktorí boli hospitalizovaní v DFNsP v dôsledku nepriaznivého
zdravotného stavu primárne vyvolanom návykovou
látkou, alebo sekundárne spôsobenom po úraze,
príčinou ktorého bola konzumácia návykovej látky.
V zdravotnej dokumentácii boli analyzované
demografické faktory (vek, pohlavie), rizikové
faktory rodiny (úplnosť resp. neúplnosť rodiny,
rodiny so slabou ekonomickou situáciou najmä
z dôvodu nezamestnanosti rodičov, veľkého počtu
detí v rodine, prítomnosť konfliktov, konzumovanie návykových látok rodičmi, alebo iný
významný negatívny faktor pôsobiaci v rodinnom
prostredí, ktorý by mohol byť významný pre užívanie návykových látok), dôvod a miesto konzumácie návykovej látky. Ďalej sme zisťovali
dôsledky užívania omamných látok v podobe
fyzického (úrazy, dopravné nehody), aj psychického poškodenia zdravia. Analyzovali sme aj
dĺžku hospitalizácie u každého respondenta.
Výsledky sme analyzovali pomocou štatistických
metód, a výpočtov: Pearsonov korelačný koeficient, Chí-kvadrát, Crammerov V koeficient, absolútna a relatívna početnosť a medián. Zber údajov bol realizovaný v období január - február 2014.

Tabuľka 4 Prehľad konzumovaných omamných látok
Druh omamnej látky
Alkohol
Alkohol a lieky
Lieky
THC
Nikotín
Huby
Amfetamíny
Prchavé látky

n
156
10
10
9
16
2
3
4

%
74,29
4,76
4,76
4,29
7,62
0,95
1,43
1,90

Na základe toxikologických vyšetrení u 182
respondentov bolo zistených 210 návykových látok, pretože u jednotlivých respondentov došlo ku
konzumácii viacerých druhov návykových látok
naraz. Najviac zastúpenou drogou bol alkohol
a najmenej huby s halucinogénnym účinkom
(tab.4).
Tabuľka 5 Zloženie respondentov podľa veku
Vek
≥10
11-14 rokov
15-16 rokov
17-18 rokov
Spolu

SÚBOR
Do retrospektívnej štúdie sme zaradili zdravotnú dokumentáciu 182 detských pacientov hospitalizovaných na klinikách pediatrie, detskej chirurgie
a OAIM Detskej fakultnej nemocnice v Banskej
Bystrici,
za
obdobie
rokov
2009
až
84

n
2
37
61
82
182

%
1,10
20,33
33,52
45,05
100,00
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Medián u dievčat bol 15,60 rokov, minimum 9,
maximum 18 rokov. Medián u chlapcov 16,18 rokov, minimum 9, maximum 18. Medián celého
súboru 15,96 rokov.
Najviac respondentov bolo vo vekovej skupine
17-18 rokov (tab.5). Koeficient korelácie veku
vzhľadom na pohlavie r=0,8632 je vyjadrením
významnej závislosti od veku u oboch pohlaví.
Počty respondentov s narastajúcim vekom štatisticky významne rastú p=2,394.10-7 (hladina
významnosti 0,05). Závislosť rastúceho podielu
respondentov od ich rastúceho veku vyjadruje aj
koeficient korelácie r=0,9772. Hovoríme o tesnom
vzťahu.
Skúmali sme aký vplyv má na dieťa v kontexte
užívania návykových látok, rodina. Teda, či sa
výskyt konzumácie návykových látok vo väčšej
miere vyskytuje u detí, ktoré nepochádzajúcich zo
zdravých rodín. Z rodín bez prítomnosti negatívnych faktorov pochádzalo 46,8% respondentov.
V ostatných rodinách bola nepriaznivá sociálna klíma, rozvedení rodičia, pestúnska starostlivosť alebo konzumácia návykových látok niektorým z rodičov. Hodnota testovacej štatistiky z=1,796 ≥ z(1) =1,6449. Vplyv rodiny má na dieťa skúmaného
súboru v kontexte užívania návykových látok
významný vplyv.
Najviac respondentov konzumovalo omamné
látky vo voľno časových aktivitách s priateľmi a
najmenej konzumovalo omamné látky v škole
(tab.6).

Tabuľka 7 Dôsledky pôsobenia omamných látok
u respondentov
Dôsledky konzumácie
Intoxikácia
Poranenie kože
Otras mozgu
Porucha psychiky
a správania
CC trauma
Polytrauma
Smrť
Iné

n
69
22
7
18
34
32
182

%
56,02
13,61
14,15

15

7,85

5
4
1
6

2,62
2,09
0,52
3,14

Priemerná dĺžka hospitalizácie respondentov
bola 2,59 dňa.
Dôvody konzumácie a pravidelného užívania
deťmi boli uvedené rôzne; vedomé užívanie 54
prípadov, tentamen suicídií 11 prípadov. Neuvedený dôvod konzumácie bol u 117 respondentov.
DISKUSIA
Hlavným cieľom výskumu bolo na základe analýzy zdravotnej dokumentácie vybraného zdravotného pracoviska zistiť okolnosti a dôsledky užívania alkoholu a iných omamných látok u detskej
populácie. Výskumný súbor pozostával zo 182 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v dôsledku
konzumácie návykovej látky v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici za
obdobie 5 rokov - 2009 až 2013.
Analýzou prípadov sme zistili, že väčšiu časť
prípadov tvorili chlapci. Podľa odborníkov dievčatá dospievajú skôr ako chlapci, čo znamená, že si
skôr uvedomujú riziká spojené s užívaním návykových látok. Naopak, Ochaba a Malchárek uvádzajú, že dievčatá vďaka dnešnej emancipácii dobiehajú chlapcov v konzumácii návykových látok,
v snahe dosiahnuť úspech u opačného pohlavia.
U chlapcov je väčšia potreba riskovať, zažívať
dobrodružstvá a vytvoriť dojem na okolie. Najviac
respondentov bolo vo veku 17 a 18 rokov (tab.5).
K rovnakým výsledkom dospel aj Vukovič (2011),
podľa ktorého bolo najviac prípadov hospitalizovaných v DFNsP v Bratislave, práve vo veku 17
rokov. Duchoň (2005), vo svojom prieskume konštatuje, že z pohľadu ontogenetického hľadiska ide
o kritické obdobie, v ktorom najmä dievčatá riešia
frustráciu, stres a nároky ohľadom integrácie do
skupiny zvýšenou konzumáciou návykových látok.
V realizovanej štúdii sme skúmali vplyv rodiny na
konzumáciu drog u detí. Vplyv rodiny má na dieťa

Tabuľka 6 Miesto konzumácie návykových látok
Miesto konzumácie
S priateľmi
Diskotéka, bar
Škola
Doma
Iné
Neuvedené
Spolu

n
107
26
27

%
37,91
12,09
3,85
9,89
18,68
17,58
100,00

U 182 respondentov došlo k 191 dôsledkom
spôsobených omamnými látkami, niektorí respondenti mali viacero diagnóz. Najväčšiu skupinu
tvorili intoxikácie omamnými látkami. K desiatim
úrazom došlo pri dopravných nehodách (3 šoférovali vozidlo, 5 detí boli spolujazdci a 2 chodci).
Jeden z respondentov v dôsledku poranení zomrel
(tab.7).
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skúmaného súboru v kontexte užívania návykových látok významný vplyv. Viaceré štúdie preukázali zvýšený počet mladistvých ktorí konzumujú
návykové látky práve v období keď prežívajú psychický stres (Kelly et al 2015).
Duchoň (2005), poukázal na súvislosť medzi
dospievajúcimi deťmi a rodičmi ktorí konzumovali návykové látky. Ochaba (2009), dokázal štatistickú významnosť medzi fajčením a konzumovaním alkoholu rodičmi a ich deťmi. Rovnako
dokázal stúpajúci počet detí a mladistvých ktorí
nefajčia a nekonzumujú alkohol ak nefajčia a nekonzumujú alkohol ich priatelia. Aj BrooksRussell et al (2015), zdôrazňujú pozitívny vplyv
rodičov ktorí nekonzumujú návykové látky na
správanie sa svojich detí vo vzťahu k návykovým
látkam.
Analýzou výsledkov toxikologických vyšetrení
sme zistili, že najčastejšie užívanou omamnou
látkou je alkohol (tab.4). Aj keď existujúce zákony
chránia deti a mládež pred omamnými látkami,
častými porušovateľmi sú práve predajcovia v obchodoch, baroch a pohostinstvách. Z výsledkov
štúdie vyplynulo, že najčastejším miestom konzumácie návykových látok sú voľnočasové aktivity,
ktoré deti trávili s priateľmi (tab.6). Vo výchove
detí je dôležité preukázať dôveru, ale nezabúdať aj
na občasnú kontrolu. Dôležitým preventívnym
opatrením by malo byť efektívne využitie voľného
času, aby nedošlo k nude a aktívny záujem zo strany rodičov o preferované aktivity ich dieťaťa.
Najčastejším dôsledkom konzumácie omamných látok v sledovaných prípadoch bola intoxikácia pacientov. Aj keď dĺžka liečby intoxikácie
alkoholom nie je zvyčajne viac ako 2 dni, je
potrebné poznamenať, že môže vážne ohroziť
zdravie dieťaťa. Dôsledkom konzumácie návykových látok boli aj úrazy. Poranenia kože, otrasy
mozgu, ale aj závažnejšie úrazy, polytraumy s
poranením mozgu a lebky spojené s krvácaním do
mozgu. Najzávažnejším zaznamenaným dôsledkom konzumácie návykových látok bola smrť
pacienta, ktorý pod vplyvom alkoholu pri dopravnej nehode utrpel úraz, na následky ktorého
zomrel. Vukovič (2011), uvádza, že 11% všetkých
dopravných nehôd bolo spôsobených užitím alkoholu u osôb vo veku 18 až 20 rokov. Šoférovanie
pod vplyvom omamnej látky ohrozuje život nielen
vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorými sú ostatní vodiči, chodci a spolujazdci.
Na negatívne správanie sprevádzajúce konzumo-

vanie návykových látok ktorými sú hnev, agresivita a strach, upozorňujú aj autori holandskej
štúdie van Boekel et al, 2013. Negatívny vplyv
návykových látok na psychiku a prežívanie detí
potvrdzujú aj zaznamenané suicidálne tentámeny
detí.
Na základe analýzy prípadov sme zistili, že
priemerná dĺžka hospitalizácie detských pacientov,
ktorí nadmerne konzumovali omamné látky bola
2,59 dňa. Kuželová (2009), uvádza priemernú
dĺžku hospitalizácie 1,7 dňa a Vukovič, (2011), 3,1
dňa. Po zhodnotení závažných dôsledkov
konzumácie návykových látok je priemerná dĺžka
opodstatnená.
Vybrané kazuistiky pacientov hospitalizovaných v dôsledku nadmernej konzumácie
alkoholu a iných omamných látok
Kazuistika č.1
9-ročný pacient pod vplyvom alkoholu, po páde
z 2. poschodia budovy, výška cca 4 m. Dg: Polytrauma, Epidurálny hematóm, Zlomenina dolného
konca lakťovej a vretennej kosti Lézia nervus
ulnaris.
Kazuistika č.2
18 - ročný pacient účastník autonehody, ako
šofér pod vplyvom alkoholu. Auto narazilo do
stromu. Dg: Abrubptio renis l.sin cum avulsionem
rami susp. A et vena renalis l.sin.
Pacient sa vzhľadom na jeho zdravotný stav
podrobil operačnému riešeniu - ľavostrannej
nefrektómii.
Kazuistika č.4
16-ročné dievča pod vplyvom alkoholu, utrpela
mnohonásobné poranenia pri sánkovaní na boboch.
Po vypadnutí z bobov narazila hlavou do drevených klátov pri ceste. Dg: Polytrauma, Craniocerebrálna trauma, Fr. tibiae l. sin, Organický
psychosyndróm.
Kazuistika č.5
17- ročný pacient pod vplyvom alkoholu,
účastník dopravnej nehody, zachytený autom, úder
hlavou do predného skla. Dg: Subdurálne
krvácanie - Exitus laetalis.
ZÁVER
Dôsledky spojené s konzumáciou omamných
látok sú často spájané nielen s poruchou zdravia,
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ale aj s neprijateľným správaním a zvýšenou kriminalitou. Analyzované prípady konzumácie návykových látok hospitalizovaných detí v sledovanom
zdravotníckom zariadení, poukazujú na nízku vekovú hranicu mladých ľudí, ktorí majú skúsenosti
s návykovou látkou.
Z výsledkov retrospektívnej štúdie vyplýva, že
frekvencia užívania omamných látok je vyššia
u chlapcov než u dievčat. Najčastejšie konzumovanou drogou je alkohol. Bol dokázaný vplyv
rodiny na konzumáciu omamných látok deťmi.
Z hľadiska veku bolo najviac konzumentov návykových látok vo veku 17 a 18 rokov. Deti najviac
konzumujú omamné látky vo voľnom čase s priateľmi. Zaznamenané dôsledky konzumácie omamných látok boli intoxikácie, úrazy, samovražedné
pokusy, vážne poranenia s trvalými následkami
a jeden prípad úmrtia. Negatívnymi dôsledkami je
zvýšená agresivita a sklon k fyzickým útokom.
V prevencii je potrebné opakovane zdôrazňovať
nepriaznivé dôsledky konzumácie návykových
látok. Medzi významné faktory eliminácie drogovej závislosti patrí najmä vhodné rodinné prostredie, kde má dieťa zabezpečenú primeranú citovú
podporu a vhodné, zmysluplné využívanie voľného
času. V školskom prostredí je potrebné sa zamerať
na včasnú a efektívnu prevenciu s dostatočným
množstvom informácií o nepriaznivom účinku
omamných látok a o možnostiach vytvorenia zdravého životného štýlu (Bieliková, Pétiová, 2007).
Na základe výsledkov a zistení prieskumu odporúčame návrhy pre ošetrovateľskú prax.
 Poznať a podporovať preventívne programy zamerané na predchádzanie zneužívania omamných látok u detí a mládeže.
 Do prevencie zapojiť všetky zložky zdravotnej
starostlivosti o deti a dorast.
 Informovať rodičov o príznakoch, užívania návykových látok u detí, s možnosťou poradenstva.
 Poznať špecifiká jednotlivých vývinových období detského veku a rešpektovať ich najmä
v období dospievania.
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TRÉMA Z POHĽADU PSYCHOLÓGIE
STAGE FRIGHT/PERFORMANCE ANXIETY FROM THE PSYCHOLOGICAL POINT OF VIEW
STRENÁČIKOVÁ Mária
Fakulta múzických umení Akadémie umení, Banská Bystrica
aktivite – narúša výkony tak u začiatočníkov, ako
i u profesionálov.

ABSTRAKT
Tréma sa v súčasnosti stáva často diskutovaným problémom
nielen v kruhoch profesionálov, ale i laikov. Objavuje sa pred
a počas profesionálnych výkonov u športovcov a umelcov
(hudobníkov, tanečníkov, hercov), pri prejavoch politikov, ba
dokonca aj u žiakov a študentov pri písaní testov... Vzniká ako
výsledok individuálneho chápania situácie, v ktorej je jedinec
vystavený tlaku v podobe verejného hodnotenia. Jej prejavy sa
objavujú tak vo fyziologickej oblasti, ako aj vo sfére psychickej. Ovplyvňuje úroveň psychických procesov, presnosť
pohybov, motoriku i emocionálne prežívanie. Hoci môže
človeka motivovať a aktivizovať ho k lepšiemu výkonu, neraz
jeho výkon zhorší, ba úplne znemožní. Príspevok objasňuje
psychologickú problematiku trémy, vysvetľuje jej fyziologickú podstatu a sociálnu podmienenosť a poukazuje na
súvislosť trémy a motivácie (aktivácie).

VYMEDZENIE POJMU TRÉMA
V psychologickej literatúre sa pod pojmom
tréma (pojem odvodený z gr. slova tremein = triasť
sa, tremendus = hrozný, tremor = chvenie, hrôza)
popisuje skupina porúch, ktoré ovplyvňujú jednotlivca pri jeho rozsiahlom úsilí podať dobrý
výkon. (Merritt et al., 2001). Výstižnú definíciu
prináša I. Poledňák (1984, s. 387), ktorý ju charakterizuje ako „zvláštne psychické rozpoloženie pred
závažným výkonom“. V anglickej literatúre odborníci odlišujú dva termíny, ktoré v slovenčine spadajú pod oblasť trémy: Stage fright (doslovne
strach z pódia, t.z. strach z verejného vystúpenia,
ktorý je normálnym javom) alebo Performance
anxiety (úzkosť z výkonu / vystúpenia). Podľa
najnovších výskumov Stage fright ovplyvňuje až
80% bežnej populácie (Brugués, 2009); medzi
interpretmi v symfonickom orchestri sa ukázalo, že
až 70% z nich trpí závažnými stavmi úzkosti, ktoré
zhoršujú ich výkon počas verejného vystúpenia
(James In Kenny, s. 10). Tréma má neraz na činnosť človeka negatívne dôsledky, čo potvrdzuje aj
odborná literatúra, v ktorej sa popisuje ako psychický aj fyzický stav, ktorý je pre interpreta
nepríjemný, lebo pri ňom mení svoje správanie od
drobných zlyhaní až po stratu vlády nad sebou samým (Kulka, 1988). Nazýva sa aj anticipačná
tenzia – pretože sa často spája s napätím vznikajúcim pri očakávaní výkonu. Viaže sa ku konkrétnej
situácii, a preto ide o „špecifický stav situačného
strachu a emocionálneho napätia“ (Holas, 2013, s.
136), ktorý sa objavuje pri verbálnom a umeleckom vystúpení pred publikom alebo pri športovom
výkone a neraz aj istý čas pred samotným vystúpením / výkonom, čím ohrozuje úspešnosť v danej
činnosti.

Kľúčové slová: Tréma. Strach. Úzkosť.
ABSTRACT
Stage fright/performance anxiety is becoming an often
discussed problem among professionals, as well as in the
circles of laymen. It occurs not only before and during
professional performances of sportsmen and artists (musicians,
dancers and actors), but also during public speeches of
politicians, and even when a pupil or a student writes a test...
It rises as an effect of individual´s understanding of the
situation, in which a person is exposed to a pressure of public
assessment. Its symptoms appear in physiological, as well as
in psychical area. It affects the level of mental processes, the
precision of movement, motor skills and emotional experience. Although it can motivate and mobilize to a better
performance, it can also be destructive and disable the performance. The following text explains the psychological
problems of stage fright/performance anxiety, describes its
physiological essence and social conditionality, and suggests
the connexity of stage fright/performance anxiety and
motivation (activation).
Key words: Stage Fright. Performance anxiety. Fear. Anxiety.

ÚVOD
Tréma sa čoraz častejšie stáva problémom, ktorý púta pozornosť psychológov, profesionálnych
umelcov (hudobníkov – inštrumentalistov, spevákov, tanečníkov, hercov), športovcov, politikov,
pedagógov i žiakov. Tento fenomén sa objavuje
v každom veku a pri každej činnosti, kde sa vyžaduje vystúpenie alebo výkon pred skupinou ľudí.
Nie je viazaný na množstvo skúseností v danej

FYZIOLOGICKÁ PODSTATA TRÉMY
Tréma nie je vrodená, ale sa postupne vyvíja
v závislosti od predchádzajúcich skúseností a zážitkov strachu v predchádzajúcich situáciách. Jedná
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sa o formu naučeného strachu zo zlyhania. Objavuje sa už u detí mladšieho školského veku (výnimočne aj u detí predškolského veku), no prejavuje
sa menej intenzívne. Postupne s vekom a s pribúdajúcimi skúsenosťami narastá, čo súvisí o.i.
s vývojom pocitu zodpovednosti a s dimenziou výkonovej motivácie – snahou vyhnúť sa neúspechu,
kritike. Priebeh trémy a intenzita jej prejavov
„súvisí s celkovou štruktúrou a dynamikou osobnosti (s potenciálnou základňou, vyrovnanosťou
nervových procesov, temperamentom, citovou sférou, schopnosťami autoregulácie a pod.), s telesným a hlavne duševným zdravím a skúsenosťami
z verejného vystupovania“ (Sedlák - Váňová,
2013, s. 309).
Keďže sa tréma spája so strachom, má emocionálny charakter, a teda aj jej vznik zodpovedá
z fyziologického hľadiska vzniku strachu. Je úplne
normálnou reakciou na situácie, ktoré jedinec
vyhodnotí ako nebezpečné, poškodzujúce alebo
preňho škodlivé. Z fyziologického hľadiska pri
vzniku emócií, vrátane strachu i trémy, zohrávajú
úlohu tri základné pochody, ktoré sa odohrajú
v tele človeka: vstup podnetu do organizmu,
produkcia hormónov a práca limbického systému
(Koudela, 2009). Proces vzniku emócie možno
zjednodušene popísať nasledovne: signály z vonkajšieho prostredia vstupujú do senzorického talamu, odtiaľ sú vyslané informácie do amygdaly (do
bazolaterálneho komplexu amygdaly). Pri prijatí a
spracovaní podnetu a senzorických informácií
z vonkajšieho prostredia sa aktivuje detekčné zariadenie včasného varovania, ktoré človeku umožňuje rýchle reagovať. Amygdala vnem spracuje,
vyhodnotí a priradí mu emočný význam na základe
predchádzajúcich skúseností človeka a vrodených
hodnotiacich mechanizmov (Talamus vysiela informácie aj do mozgovej kôry, v ktorej sú
informácie spracované detailnejšie – sú porovnávané s pamäťovými reprezentáciami podnetu.
Výsledok tohto procesu je spätne posielaný do
amygdaly.). Odtiaľ sa špecifickými nervovými dráhami rozvádzajú vzruchy do rozličných mozgových centier aktivizujúcich sa pri reakcii na stres.
Prostredníctvom hypotalamu dochádza k podráždeniu sympatických nervov a začnú sa vyplavovať
katecholamíny, neurotransmitery zodpovedajúce za
reguláciu obehu. Srdce začína biť rýchlejšie a zvyšuje sa krvný tlak. Hypotalamus – srdce limbického systému tak zodpovedá za komunikáciu
medzi limbickým systémom a ostatnými mozgo-

vými centrami. Aktivuje sa hypotalamo-hypofyzálna os, ktorá zodpovedá za produkciu takých
hormónov, ako je adrenalín a kortikotropín v kôre
nadobličiek a v hypofýze. Navyše sa začne
uvoľňovať energia z cukrov a bielkovín a neskôr aj
z tukov, aby sa zásobili svaly dostatočnou energiou
pre prípad boja. Na úrovni vnímania dochádza
k zúženiu percepčného poľa. Človek v tejto fáze
vyhodnotí situáciu, v ktorej sa nachádza a pripravuje sa na odpoveď, teda na jednu z reakcií ústup
alebo útok (Fight-or-flight response). Hypotalamohypofyzálna os dáva podnet aj na zvýšenie
produkcie kortizolu, tlmiča stresovej reakcie.
Celý tento proces sa odohráva na úrovni nevedomia, teda ešte pred tým ako človek vedome,
racionálne zhodnotí situáciu a uvedomí si, že (v
prípade podmienok vzniku trémy) nie je ohrozujúca. Jedná sa o „falošnú“ poplachovú fázu, ktorá
je k úrovni predpokladaného ohrozenia neprimeraná. Avšak celý proces vzniku emócie sa už začal,
hladina adrenalínu stúpla, tep je rýchlejší, krvný
tlak vyšší, dlane sa potia... A práve tieto fyziologické prejavy sa zúčastňujú na zhoršovaní
aktuálneho stavu človeka pred vystúpením alebo
výkonom.
V krajných prípadoch sa môže stať, že jedinec
zažije strach nielen z vystúpenia, pri ktorom si
uvedomuje možnosť zlyhania alebo zažitia pocitu
hanby atď., t.z. je si vedomý prítomnosti hrozby,
resp. nedostatku istoty a s tým súvisiacej možnosti
straty umeleckej, športovej, či spoločenskej prestíže, ale k tomuto „racionálnemu“ strachu, sa pridruží aj strach viažuci sa na hrozbu nebezpečenstva straty života: bojí sa že odpadne, omdlie,
že dostane infarkt, poprípade že zomrie. Takéto
prežívanie však možno považovať za patologické
a vyžadujúce odbornú pomoc. Pri extrémnej miere
trémy dochádza k fyziologickým reakciám, ktoré
jedinec síce môže vyhodnotiť ako ohrozujúce jeho
život, no reálne sú popísané obavy väčšinou neopodstatnené, lebo dochádza práve k opačným reakciám: tlak sa zvýši a zvýši sa aj prietok krvi
v mozgu (pri odpadnutí to býva opačne), srdce bije
rýchlejšie (pri infarkte sa zastavuje a trepoce sa),
točenie hlavy je spojené so zmenami v dýchaní,
ktoré je plytkejšie a spôsobuje zmenu pomeru
kyslíka a CO2 v krvi.
Väčšina bežných reakcií na trémovú situáciu sa
odzrkadľuje aj v kategórii fyziologických prejavov.
Najčastejšie sa jedná o potenie rúk a ich ochladenie, trasenie končatín, zlyhávanie hlasu, červe90
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nanie, zblednutie, zrýchlenie dýchania a tepu, zvýšenie tlaku, žalúdočné problémy, hnačky, zvracanie, sucho v ústach, menej často sa pridružia
poruchy spánku, zvýšená teplota. Okrem fyziologických prejavov má tréma dosah aj na rôzne
psychologické funkcie, ktorých efektivita sa pri
príliš veľkej tréme znižuje: strata koncentrácie
pozornosti, výpadky pamäte, zabúdanie, rušenie
sledu myšlienok, zmeny v rečovom prejave,
zníženie sústredenia. V emocionálnej oblasti sa
objavuje úzkosť, neistota, strach.
Somatické príznaky trémy vykazujú niektoré
spoločné charakteristiky s úzkosťou a fóbiou,
z čoho logicky vyplýva, že existuje paralela medzi
trémou a sociálnou úzkosťou a v krajných prípadoch aj so sociálnou fóbiou. Základným rozdielom
medzi trémou a sociálnou fóbiou je, že tréma sa
nespája so stratou alebo abnormalitou fyziologických, psychologických alebo anatomických
štruktúr a funkcií: výkon jedinca trpiaceho vysokou úrovňou trémy sa zhoršuje, no u pacienta so
sociálnou fóbiou tak nemusí byť. (Starcevic, 2005,
s. 150) Podobne ako pri strachu, pri úzkosti
fyziologické komponenty zahŕňajú telesné prejavy
ako zrýchlenie tepu, bolesť na hrudi, problémy
s dýchaním a trávením, zvracanie, potenie. Spoločnou črtou je okrem spomínaných symptómov aj
skutočnosť, že tréma môže byť vyvolaná vedomým
– racionálnym procesom, predchádzajúcimi skúsenosťami so stavmi úzkosti, nevedomými spúšťačmi alebo somatickými príčinami. Niektorí autori
(Tewes – Wildgrube, 1992, s. 22) uvádzajú
v klasifikácii stavov úzkosti aj tzv. výkonovú
úzkosť, pre ktorú je charakteristická úzkosť
z hodnotenia, zo skúšky, k športu vzťahujúca sa
úzkosť a pod. Úzkosť (podobne ako strach) je
dôsledkom „tušenia straty hodnoty, ktorú subjekt
považuje za podstatnú pre svoju existenciu (teda
ohrozenie ego-vzťažnej hodnoty)“ (May, in
Nakonečný, 2012, s. 317). Je zrejmé, že hranica
medzi trémou ako prežívaním úzkosti a strachu je
veľmi krehká, no podstatným rozdielom medzi
strachom a úzkosťou je skutočnosť, že úzkosť nie
je viazaná na konkrétny objekt: „Strach sa
vzťahuje na určitý objekt, špecifické nebezpečenstvo, zatiaľ čo úzkosť je bezpredmetná, vágna,
difúzna, nešpecifická. (...) Kým strach sa týka viac
objektu, úzkosť sa týka subjektu (...) je sprevádzaná
predtuchou hrozby, ktorú subjekt nie je schopný

presne poňať, určiť.“ (Drvota, 1971, s. 7)
V cudzojazyčnej literatúre sa oba pojmy strach
a úzkosť často používajú ekvivalentne a niekedy sa
dokonca zamieňajú – Stage Fright (strach z pódia)
a Performance Anxiety (úzkosť z výkonu), Furcht
(úzkosť) a Angst (strach).
TRÉMA AKO SOCIÁLNE PODMIENENÝ
STRACH
Tréma sa objavuje v emociongénnych situáciách (je teda situačne podmienená), ktorých
význam jedinec posudzuje z hľadiska angažovanosti jeho ega. Jedná sa o situácie, v ktorých je
človek hodnotený a v ktorých sa cíti sociálne
ohrozený, alebo naopak chce ukázať svoj potenciál. Tieto situácie vyhodnocuje ako také, ktoré
môžu viesť buď k evalvácii alebo devalvácii jeho
ega. Výkonom sa snaží vyvolať obdiv, uznanie
ostatných, demonštrovať svoje schopnosti, nadanie, resp. talent, ale zároveň sa obáva, že situáciu
nezvládne podľa svojich predstáv, a teda mu hrozí
neúspech, zosmiešnenie, kritika, strata uznania
alebo dokonca opovrhnutie. Celú situáciu vyhodnocuje vo vzťahovom rámci sebahodnotenia, ktoré
vychádza nielen z uvedomovania si miery svojich
možností a schopností, ale aj z vedomia možnosti
kontroly, resp. nemožnosti kontroly situácie (locus
of control). Emociogénnosť situácie je tak závislá
nielen na možnostiach jedinca, ale aj na jeho
očakávaniach, sebahodnotení, sebavedomí a sebaobraze. Častokrát sa jedinec trpiaci trémou snaží
umelo vytvoriť obraz seba samého, svojho správania a imidžu v súlade s tým, ako chce, aby ho
diváci vnímali – pod vplyvom uvedomenia si, že je
pozorovaný mení svoje správanie. Pozornosť divákov potom interpretuje ako potenciálne nebezpečenstvo (predpokladá, že sú kritickí a budú ho
hodnotiť negatívne), v dôsledku čoho sa vytvoria
podmienky pre vznik strachu a pesimistických
myšlienok.
Pri vzniku trémy sa človek ocitá v psychickom
stave, keď vyhodnotí svoje vlastné možnosti na
zvládnutie „nebezpečenstva“ za nedostatočné
a začne produkovať katastrofické kognitívne myšlienky a scenáre, ktoré zhoršujú jeho výkon. Celý
proces môže vyústiť do akéhosi cyklického prežívania a správania so špecifickými symptómami
sociálnej úzkosti. Graficky ho znázorňuje schéma
dvojice autorov Rapee-Heimberg (1997).
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alokácia zdroja
pozornosti

mentálna reprezentácia seba samého
ako je človek vnímaný obecenstvom

externé indikátory
negatívneho hodnotenia

vnútorné signály

porovnanie mentálnej reprezentácie seba samého ako
objektu pozornosti obecenstva s posúdením
očakávaného štandardu obecenstva

posúdenie pravdepodobnosti negatívneho hodnotenia
od obecenstva a jeho dôsledkov

symptómy
úzkosti v
správaní

kognitívne
symptómy
úzkosti

fyzické
symptómy
úzkosti

Obrázok 1 Model vytvorenia a zotrvania úzkosti v sociálne hodnotiacej situácii (Rapee – Heimberg, 1997, s. 743)

Jedinec, ktorý sa ocitne v ego-angažovanej
sociálnej situácii sa zameriava na potenciálne ohrozenie. Vníma obecenstvo a utvára si mentálne
reprezentácie samého seba tak, ako si myslí, že ho
obecenstvo vníma. Ide o reprezentácie vlastného
výzoru a správania (na vedomej i nevedomej úrovni) vychádzajúce z informácií z troch zdrojov:
dlhodobá pamäť, vnútorné podnety a vonkajšie
podnety. Dlhodobá pamäť poskytuje podklady na
reprezentáciu seba samého vychádzajúce hlavne
z predchádzajúcich zážitkov v podobných situáciách, na aktuálnych sebaobrazoch vychádzajúcich
z fotografií a obrazu seba samého v zrkadle a na
spätnej väzbe od ostatných. Vnútorné podnety
zahŕňajú informácie o vlastnom postoji, výraze
tváre a pod. spracované proprioreceptormi a fyzické symptómy trémy ako potenie, červenanie sa,

chvenie hlasu. Vonkajšie indikátory odrážajú spätnú väzbu, ktorú poskytuje v danej chvíli publikum,
teda verbálne a neverbálne signály ako zívanie,
náznaky nudy, pokašliavanie, mračenie sa a pod.
Preferenčná alokácia zdroja pozornosti (smerovanie pozornosti) sa pohybuje medzi vytváraním
sebaobrazu v danej situácii a monitorovaním externých indikátorov negatívneho hodnotenia. Zároveň sa človek snaží formulovať nejaký štandard,
resp. normu a predpokladá, že podľa neho by ho
malo obecenstvo hodnotiť. Následne dochádza ku
komparácii vytvoreného štandardu a k vytvoreniu
odhadu ako je vystúpenie hodnotené. Ak dochádza
k diskrepancii medzi týmito dvoma fenoménmi
(vnímanie ako publikum hodnotí výkon a vnímanie
štandardov publika pre hodnotenie), pravdepodobnosť negatívneho hodnotenia sa zvyšuje. Jedinec
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začína uvažovať o konzekvenciách negatívneho
hodnotenia, čo vedie k vyvolaniu úzkosti prejavujúcej sa v troch oblastiach. Symptómy sa objavia
v jednej, dvoch alebo vo všetkých troch: na úrovni
správania, kognície i na fyzickej úrovni. Vyvolané
symptómy spätne ovplyvňujú mentálne reprezentácie seba samého, vlastného výzoru a správania - ako si človek myslí, že ho obecenstvo vníma
a začína sa nový cyklus celého procesu. (Rapee –
Heimberg, 1997)
Tréma interpretovaná v zmysle prežívania stavu
úzkosti pozostáva z dvoch hlavných komponentov:
kognitívneho, ktorý vychádza z negatívnych očakávaní, z uvedomovania si možnosti zlyhania a somatického, ktorý pokrýva fyziologické aspekty
prežívania trémy. (McNally, 2002, s. 11)

druhých, a postupne tréma prerastie do patologickej sociálnej úzkosti (až fóbie).
Hranica medzi žiaducou úrovňou aktivácie
a stavu pohotovosti a jej úrovňou, ktorá je už pre
výkon jednotlivca neprijateľná (resp. prechádza do
stavu úzkosti), je často ťažko postrehnuteľná. O jej
existencii však svedčí Yerkes-Dodsonov zákon,
podľa ktorého nízka, ale aj vysoká úroveň motivácie a aktivácie výkon znižuje. Tréma, pokiaľ
nedosiahne vrchol Yerkes-Dodsonovej krivky,
výkon obohacuje a človeka stimuluje – úroveň
aktivácie na stúpajúcej časti krivky sa pohybuje
v dimenziách od spánku, cez nudu, bdelosť až
k optimu. Ak sa však dostane za hranicu aktivačného optima, výkon so stupňujúcou sa úzkosťou
klesá a objavujú sa už spomínané symptómy –
aktivačná úroveň zodpovedá stresu, úzkosti a panike. Na túto spojitosť poukázali viacerí psychológovia (Miller, 2001; Starcevic, 2005; Wilson,
2001).

TRÉMA A STUPEŇ AKTIVÁCIE
Hoci emocionálny stav, ktorý môže jedinec pri
tréme prežívať má väčšinou negatívny dosah na
jeho výkon, istá miera trémy je pri vystúpení
žiaduca, pretože má motivačný efekt a spôsobuje
mobilizáciu endokrinného a vegetatívneho systému, čo vyvoláva stav pohotovosti jedinca, aby bol
pripravený vyrovnať sa s prichádzajúcou situáciou,
aby mohol plniť požiadavky, ktoré sú naň kladené
a podať obzvlášť dobrý výkon. Ak prejavy trémy
zostanú v optimálnych limitoch až do začiatku
výkonu, majú obvykle na človeka kladný vplyv.
Tento typ trémy sa v literatúre označuje ako
adaptívna tréma (Sweeney – Horan, in Gabrielsson, 1999), pozitívna tréma alebo vzrušeniekulminácia (Jakobson, in Kogan, 1991). Ak však
dosiahne tréma väčšiu intenzitu ako je žiaduce a
presiahne optimálnu vzrušivosť, často pôsobí
negatívne. Hovorí sa o maladaptívnej tréme (Sweeney – Horan, in Gabrielsson, 1999), ktorá sa
označuje aj spojením vzrušenie-panika (Jakobson,
in Kogan, 1991). Jedinec zaznamenáva okrem
menších problémov ako je napríklad spomalenie
pohybov, zlyhávanie hlasu, návrat k nesprávnym
návykom, aj problémy závažnejšie, ako je zhoršenie koordinácie pohybov a vynechávanie pamäti,
alebo môže dokonca dôjsť k úplnej strate sebakontroly. Ak je však tréma príliš silná, môže spôsobiť
celkovú dezorganizáciu v správaní a konaní človeka, dokonca aj viesť ku kolapsu. V niektorých
prípadoch sa k tréme môže pridružiť panika, ktorá
sa objavuje v podobných situáciách, resp. v situáciách, kde sa jedinec stane centrom pozornosti

Obrázok 2 Yerkes-Dodsonova krivka (1908); (Vrchota,
2013, s. 140)

Na tomto mieste treba poznamenať, že ak zoberieme do úvahy dva subkomponenty, ktoré sa
podieľajú na tréme interpretovanej v súvislosti
s prežívaním úzkosti, je nutné Yerkes-Dodsonovu
krivku „upraviť“, nakoľko aktivácia oboch subkomponentov neprebieha rovnako. Kým kognitívny je na lineárnej úrovni dlhšie pred výkonom,
somatický začína rásť len niekoľko hodín pre ním.
(Martens et al., 1990, in McNally, 2002, s. 12)

Obrázok 3 Súvzťažnosť času a paradigiem výkonu
podľa Martensa (1990); (McNally, 2002, s. 12)
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Výskum potvrdzujúci túto skutočnosť sa realizoval u atlétov. Ukázalo sa, že kognitívny komponent vykazoval stabilitu 48, 22, 2 hodiny a 5 minút
pred kritickou udalosťou, ale somatický komponent začal narastať až na začiatku tejto udalosti
(Martens et al., 1990).
Doposiaľ zrejme najprepracovanejšie modely
vychádzajú z teórie katastrofy francúzskeho matematika Reného Thoma (1975), podľa ktorej výkon
jedinca síce závisí od úrovne úzkosti, no kompletná analýza problematiky je oveľa komplexnejšia. Katastrofický model úzkosti a výkonu (Catastrophe Model of Anxiety and Performance)
popisuje skutočnosť, že po dosiahnutí aktivačného
optima dochádza k náhlemu poklesu výkonu s minimálnou šancou na znovuzískanie stability a jeho
zvýšenie na predchádzajúcu úroveň. Na rozdiel od
predchádzajúceho modelu sa nahrádza pojem somatická úzkosť (somatický subkomponent úzkosti)
pojmom fyziologická aktivácia, ktorý zahŕňa somatické príznaky trémy – zvýšenie tepu, zrýchlenie dýchania atď. Vedci Hardy & Fazey (1987,
1988) ukázali, že existuje súvislosť medzi úrovňou
fyziologickej aktivácie, kognitívnej úzkosti a kvalitou výkonu. Katastrofa (náhle zhoršenie výkonu)
nastane, ak človek vykazuje veľké obavy o svoj
výkon, teda ak je jeho kognitívna úzkosť na vysokej úrovni a zároveň jeho fyziologická aktivácia
dosiahne hraničné hodnoty nad vrcholom aktivačného optima (krivka na grafe strmo klesá). Z grafu
je zrejmé, že fyziologická aktivácia má negatívne
účinky na výkon len vtedy, ak je kognitívna úzkosť
na vysokej úrovni. V opačnom prípade, t.z. ak je
kognitívna úzkosť na nízkej úrovni, možno efekt
fyziologickej aktivácie na výkon zobraziť YerkesDodsonovou krivkou. Vysoká úroveň kognitívnej
úzkosti môže mať pozitívny dopad na výkon len
vtedy, ak je fyziologická aktivácia nízka. Možno
teda konštatovať, že kľúčovú úlohu zohráva
kognitívna úzkosť, od ktorej úrovne závisí malý,
veľký alebo katastrofický účinok fyziologickej
aktivácie na výkon.
Tento model je možné otáčať, ohýbať, rotovať,
či transformovať tak, aby zodpovedal zážitkom
konkrétnych jednotlivcov (Hardy, Parfitt & Pates,
1992 in McNally, 2002).
Druhým modelom odvodeným z teórie katastrofy je Butterly Catastrophe model of Anxiety and
Performance (Hardy, 1996 a 2004), ktorý zohľadňuje aj ďalšie faktory modifikujúce účinok kogni-

Obrázok 4 Model katastrofy ukazujúci súvislosť medzi
úzkosťou a výkonom podľa dvojice autorov Hardy &
Fazey (1987); (McNally, 2002, s. 14)

tívnej úzkosti a somatickej aktivácie na výkon, ako
je sebadôvera a sebavedomie. Poukazuje na skutočnosť, že ako nadradená entita je schopná korigovať a zmierňovať efekt kognitívnej aj somatickej
úzkosti ešte pred tým, ako sa výkon rapídne zhorší
(Hardy et al., 2007, s. 28).
ZÁVER
Fenomén trémy je v kruhu verejnosti pomerne
známy. V spoločnosti, v ktorej sa vyžadujú čoraz
dokonalejšie výkony, vyvíja sa neustály tlak
na človeka, aby vydával zo seba maximum, aby
neustále dokazoval svoju profesionalitu a výkonnosť, demonštroval svoje schopnosti a udržiaval si
svoj status a pozíciu v tvrdej konkurencii, je pochopiteľné, že čoraz viac ľudí trpí trémou. Potencionálna devalvácia ega v situácii, keď je človek
hodnotený okolím je častou príčinou vzniku trémy.
Aj napriek skutočnosti, že tréma sa objavuje u takmer všetkých ľudí s vysokými ašpiráciami a potrebou sebarealizácie, všeobecné poznatky o nej sú na
značne nízkej úrovni. Ľudia si neuvedomujú, že sa
jedná o normálny jav, ktorý môžu využiť vo svoj
prospech, pretože nerozumejú jej podstate. Jej prejavy si často mylne vysvetľujú a snažia sa proti
nim bojovať. Preto považujeme za žiaduce, aby sa
tréme venoval dostatok priestoru v odborných
publikáciách, ku ktorým má prístup aj verejnosť,
aby sa mohla s týmto fenoménom bližšie oboznámiť a aby tak mohol každý využiť tento prevažne
negatívne chápaný psychický jav ako prostriedok
na zvyšovanie vlastných výkonov a udržiavanie tak
potrebného statusu.
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DIVERZIFIKACE ROLE SESTER V ASPEKTU VARIABILNÍCH ČINNOSTÍ
NA ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ
DIVERSIFICATION OF THE ROLE OF NURSES IN THE ASPECT OF VARIABLE ACTIVITIES
AT EMERGENCY MEDICAL SERVICE
ROMÁNEK David1, LITVÍNOVÁ Anna2, POLIAKOVÁ Nikoleta2
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Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o., Zlín, Česká republika
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská
republika
ÚVOD
Dva staří známí – Úspěch a Neúspěch – se setkali v cíli běžeckého závodu. „Byl jsem rychlejší,
ale přesto jsem do cíle dorazil až po tobě,“ divil se
Neúspěch, „znamená to, že mám ještě zrychlit?“.
„Myslím, že to nebude nutné,“ odpověděl úspěch,
„spíš bys měl příště vyrazit správným směrem“
(Plamínek, 2011).
Role sester je nedílnou součástí ošetřovatelské
péče a vychází ze zaměření zdravotnictví, společenského zařazení a ze způsobu, jak sestry definují
obsah své profese (Kutnohorská, 2007). I když na
téma role v týmu byla publikována řada knih, věnujících se teoretickým východiskům, tak samotným výzkumem rolí (a nejen sester) se nezabývá
prakticky žádná. Výzkum prakticky provádějí pouze specializované společnosti na základě objednávky dané organizace, a ty si tyto výsledky ponechávají pouze pro své interní účely. Zmapování
role a postavení sester musí být základní otázkou
všech managerů ve zdravotnictví a provedení tohoto výzkumu je pouze logickým krokem k zajištění
podkladů pro efektivní vedení a řízení lidských
zdrojů.
Pro rozlišení jednotlivých rolí v týmu se nejčastěji používá Belbínův test, který definuje devět rolí
potřebných pro pracovní tým. To ale zároveň
neznamená, že musí mít pracovní tým právě devět
členů. Ideální stav je, pokud si členové mezi sebe
rozdělí následující role podle svých povah a schopností. (Clement, 2015) V následující tabulce dle
Mereditha Belbina (tabulka 1) předkládáme, jak
dané týmové role vypadají a jsou zde popsány jak
přínosy daných rolí, tak jejich přípustné slabé
stránky.

ABSTRAKT
Východiska: Studium odborné literatury se zaměřením na
základní pojmy vztahujícími se k týmu, roli v pracovním
týmu, metodám rozhodování, stylům vedení. Vytvořili jsme
základní vstup do činnosti záchranné služby, včetně stresových faktorů při výkonu tohoto povolání.
Cíle: Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem se jednotlivé
role sester mění v aspektu variabilních činností na záchranné
službě.
Soubor a metoda: Objektem výzkumu byli sestry a záchranáři
pracující v územním celku Morava na základnách Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, Olomouckého kraje,
Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje. Zvolená
metodika výzkumu byla kvantitativní a to formou standardizovaného dotazníku doplněného o otázky kategorizační.
Výsledky: V práci bylo zanalyzováno, že nejsou shodné role
z pohledu genderu.
Závěr: Zjistili jsme, že jsou významné rozdíly ve vnímání rolí
na záchranných službách a tyto role se liší i v porovnání mezi
muži a ženami.
Klíčová slova: Role. Tým. Záchranná služba. Sestra.
Výzkum.
ABSTRACT
Basis: Study of professional literature with focus on basic
notions related to team, roles in the work team, decision making methods, management styles.We introduced the activities
of emergency medical service including stress factors during
the performance of this job.
Aims: The aim of the thesis was to find out how the individual
roles of nurses vary in the aspect of variable activities at emergency medical service.
Research sample and Methods: Research specimen consisted
of nurses and paramedics working in the territory of Moravia
in the bases of The Emergency Medical Service of The Zlín
Region, The Olomouc Region, The South Moravia Region,
and The Moravian-Silesian Region. The performed method
was quantitative in the form of a standardized questionnaire
accompanied by categorization questions.
Results: It was found out that the roles are not identical
regarding the gender.
Conclusion: We have found out that there are significant
differences in the perception of roles at emergency medical
services and these roles vary compared to men and women.

CÍL
Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem se
jednotlivé role sester mění (z hlediska samostatné
práce na pracovišti, ve výjezdové posádce s léka-

Key words: Role. Team. Emergency medical service. Nurse.
Research.
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řem a u kritické situace bez lékaře bez možnosti
další konzultace). A zda není mezi rolemi sester u

mužů a žen ve vyjmenovaných situacích statisticky
významný rozdíl.

Tabulka 1 Dělení rolí dle Mereditha Belbina (Belbin, 2010)
Role a její popis – přínos týmové role

Přípustné slabé stránky

Individualismus
Myslitel (Plant)
Je tvůrčí, nápaditý člověk, který je ale zároveň nekonvenční. Řeší Nevypočitatelnost
obtížné problémy.
Nepraktičnost
Náladovost
Netrpělivost
Vyhledávatel (Resources Investigator)
Je nadšený a komunikativní extrovert. Hledá vhodné příležitosti a Přehnaný optimismus
rozvíjí kontakty.
Náladovost

Malá představivost
Analytik (Monitor Evaluator)
Je schopen střízlivého pohledu na věc, promýšlí vše do hloubky. Kritičnost
Dokáže zhodnotit všechny varianty, má přesný úsudek.
Upjatost
Nesoutěživost
Týmový pracovník (Team worker)
Je pojivem, které pomáhá udržet tým pohromadě. Je si vědom Malá energičnost
silných a slabých stránek jiných členů a je schopen na ně
Podřízenost
citlivě reagovat.
Nepružnost
Realizátor (Implementer)
Má schopnost předvídat, jak myšlenky a plány budou v praxi Nemá představivost
fungovat. Často se silně identifikuje s týmem.
Nekompromisnost
Podřízenost

Upjatost
Dotahovač (Completer Finisher)
Pečlivý ve všech detailech. Silná snaha o dokonalost. Nevzdává se. Pedantnost
„Utápí se“ v obavách

Podrážděnost
Formovač (Shaper)
Inspirující, náročný a dynamický. Vyhovuje mu práce pod tlakem. Přepjatost
Má energii a odvahu překonávat překážky.
Autoritativnost
Netrpělivost
Náchylnost k nevrlosti
Nesoutěživost
Koordinátor ( Co-ordinator)
Vyzrálý, sebejistý a schopný vedoucí. Objasňuje cíle, podporuje Lenost
rozhodování a ovládá delegování odpovědnosti.
Malá ambicióznost
Málá energičnost

Specializovanost
Specialista (Specialist)
Jde za svým cílem, přispívá k práci týmu pouze v úzce vymezené
oblasti. Lpí na odborných stránkách problémů. Občas nedokáže
vidět „celkový obraz“.
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Silné stránky
Vzdělanost
Neortodoxnost
Vážnost
Představivost
Intuitivnost
Pohotovost
Nadšenost
Využívání příležitostí
Komunikativnost
Otevřenost
Zvědavost
Hloubavost
Nestrannost
Obezřetnost
Bystrost
Nadšenost
Komunikativnost
Otevřenost
Smířlivost
Mírnost
Citlivost
Disciplinovanost
Organizovanost
Klidnost
Praktičnost
Stálost
Konzervativnost
Svědomitost
Předvídatelnost
Pečlivost
Disciplinovanost
Horlivost
Pořádnost
Svědomitost
Stálost
Houževnatost
Energičnost
Efektivnost
Společenskost
Otevřenost
Dynamičnost
Cílevědomost
Nestrannost
Nadšenost
Smířlivost
Vyzrálost
Klidnost
Specializovanost
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kterých jsme získali veškeré potřebné informace.
Námi použitý dotazník byl částečně standardizovaný (Belbin, 2010), doplněn o specifikace a
část otázek vlastní tvorby. Ve finální podobě dotazník obsahoval čtyři kategorizační položky a 21
položek rozdělených do tří sekcí zaměřených na
určení role sester při jednotlivých skupinách činností.
Na vybraných záchranných službách jsme použili 218 dotazníků. Z celkového počtu 218 použitých anonymních dotazníků byla návratnost 100%,
vzhledem k osobnímu předávání dotazníků. 212
dotazníků bylo vyhodnoceno jako relevantních pro
další zpracování (97,24%). Výzkumné šetření bylo
vypracováno respondenty dobrovolně a bylo financováno z vlastních zdrojů.

SOUBOR A METODY
Z celkového počtu 14 Územních záchranných
služeb působících v České republice byly vybrány
4 Záchranné služby (tj. všechny) působící na
územním celku Morava a Slezsko.
Jednalo se o výběrový soubor respondentů, který má určující znaky základního souboru (t.j. souboru všech sester a záchranářů pracujících na ZZS
oblasti Morava a Slezsko). Proto můžeme při
vyhodnocení provádět statistickou indukci a rozšířit výsledky platné pro soubor výběrový i na soubor základní (Bártlová et al., 2008). Pro vyhodnocení získaných dat bylo použito aritmetického
průměru, z kterého byl proveden výpočet na jeho
procentuální vyjádření, Fisher test.
Použili jsme metodu anonymních dotazníků, ze
Tabulka 2 Specifikace ZZS
Název ZZS
ZZS Zlínského kraje
ZZS Olomouckého kraje
ZZS Jihomoravského kraje
ZZS Moravskoslezského kraje

Počet výjezdových
základen
13
15
22
31

Rozloha

Počet obyvatel

3964 km2
5267 km2
7194 km2
5427 km2

více než 596 000
více než 635 000
více než 1 169 000
více než 1 217 000

VÝSLEDKY
Statistické výsledky provedené Fisherovým
testem (Walker et al., 2010), které potvrzují hypotézu jsou zvýrazněny černým písmem.
Hypotéza: Mezi rolemi sester u mužů a žen ve
vyjmenovaných situacích není statisticky významný rozdíl.
Porovnání rolí respondentů podle pohlaví při

práci na pracovišti, ve výjezdové posádce s lékařem a u kritické situace bez lékaře bez možnosti
další konzultace se ukázalo u většiny položek jako
shodné. Signifikantní rozdíl byl u položek Analytik
(p - 0,0126) a Specialista (p - 0,0178) v hodnocené
části rolí při práci na pracovišti a u položek Koordinátor (p – 0,0353) a Analytik (p – 0,0134) v hodnocené části rolí při práci u kritické situace bez
lékaře.

Tabulka 3 Respondenti podle pohlaví a role při práci
na pracovišti

Tabulka 4 Respondenti podle pohlaví a role při práci
ve výjezdové posádce s lékařem

Role/Oblast
Myslitel
Vyhledavatel
Koordinátor
Formovač
Analytik
Týmový
pracovník
Realizátor
Dotahovač
Specialista
Nulové body
Celkem

ZZS
Muži
Ženy

Celkem

P

127

85

508
603
780
451
498

427
439
556
258
223

935
1042
1336
709
721

0,1407
0,5839
0,2542
0,3272
0,0126

1541

1224

2765

0,2384

784
868
1773
1084
8890

589
599
840
795
5950

1373
1467
2613
1879
14840

0,4424
0,8415
0,0178
0,5376
1,0000

Role/Oblast
Myslitel
Vyhledavatel
Koordinátor
Formovač
Analytik
Týmový
pracovník
Realizátor
Dotahovač
Specialista
Nulové body
Celkem

Legenda: p – statistická významnost výsledku (Fisher test)

ZZS
Muži
Ženy

Celkem

P

344
315
464
528
446

769
819
1185
1237
1177

0,2285
0,6629
0,7913
0,4795
0,5430

1386

908

2294

0,8875

794
1347
1113
1160
8890

569
919
668
789
5950

1363
2266
1781
1949
14840

0,6468
0,8875
0,4624
0,9203
1,0000

127

85

425
504
721
709
731

Legenda: p – statistická významnost výsledku (Fisher test)
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Graf 1 Respondenti podle pohlaví a role při práci
na pracovišti

Graf 2 Respondenti podle pohlaví a role při práci
ve výjezdové posádce s lékařem

Tabulka 5 Respondenti podle pohlaví a role při práci
u kritické situace bez lékaře

DISKUSE A ZÁVĚR
Samotného výzkumu se zúčastnilo 212 respondentů, z toho 127 mužů a 85 žen, z následujících
oblastí: ZZS Zlínského kraje, ZZS Olomouckého
kraje, ZZS Moravskoslezského kraje a ZZS Jihomoravského kraje.
Předpoklad hypotézy, že mezi rolemi sester
u mužů a žen ve vyjmenovaných situacích není
statisticky významný rozdíl, se nepotvrdil při práci
na pracovišti u položek Analytik a Specialista a
u kritické situace bez lékaře u položek Koordinátor
a Analytik. Proto jsme nuceni velmi těsně hypotézu nepotvrdit, ale zamítnout.
Výzkumy týkající se rolí pracovníků byly v zahraničí zaměřeny hlavně na pracovníky a s nimi
spojenou řídící činností a na různé teorie řízení. Na
základě velmi podrobného empirického šetření vyvodili Hemphill, Fleishman, Stogdill a Shartle, ze
skupiny Ohio, dvě na sobě nezávislé dimenze řídící
činnosti:
 zaměření na pracovníky: starostlivá řídící činnost, která bere ohled na odlišné zájmy pracovníků,
 zaměření na úkoly: jednání, které zdůrazňuje
úkoly pracovníků, jako i jednání strukturující
práci pracovníků (Punnett, 2013).

Role/Oblast
Myslitel
Vyhledavatel
Koordinátor
Formovač
Analytik
Týmový
pracovník
Realizátor
Dotahovač
Specialista
Nulové body
Celkem

ZZS
Muži
Ženy
127
85
385
289
492
279
735
674
1892
1114
1031
476

Celkem

P

674
771
1409
3006
1507

0,4751
0,2965
0,0353
0,3771
0,0134

487

353

840

0,6101

1223
977
882
786
8890

1022
671
528
544
5950

2245
1648
1410
1330
14840

0,1285
0,8625
0,4583
0,8231
1,0000

Legenda: p – statistická významnost výsledku (Fisher test)

Graf 3 Respondenti podle pohlaví a role při práci u
kritické situace bez lékaře

Vzhledem k tomu, že p u čtyř výše uvedených
položek potvrdilo signifikantní rozdíl, nemůžeme
proto hypotézu zcela potvrdit. Musíme konstatovat, že hypotéza se ukázala jako statisticky
nevýznamná.
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Způsob a styl řízení vedoucích pracovníků je
odvozen podle projevu obou dimenzí. A tak lze
odlišit způsob řízení zaměřený zejména a primárně
na pracovníky od způsobu řízení zaměřeného zejména a primárně na úkoly. Řídící pracovníci se
mohou zaměřit na základě postulované nezávislosti
těchto dimenzí jak na pracovníky, tak na úkoly
zároveň nebo se v duchu liberálního způsobu řízení
nezaměřit ani na pracovníky, ani na úkoly. Empirické výzkumy důsledků působení těchto způsobů
ukázaly, že existuje pozitivní souvislost mezi ma-
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nažery, kteří se zaměřují na pracovníky a spokojeností těchto pracovníků. Zatímco orientace manažerů na úkoly pozitivně koreluje s produktivitou
pracovníků. S ohledem na spokojenost svých pracovníků a na dosaženou produktivitu jsou nejúspěšnější ti vedoucí pracovníci, kteří kladou důraz
na obě dimenze (Bedrnová et al., 2002).
Výzkumy skupiny Ohio pochází především
z oblasti západních společností. Empirické výzkumy základních dimenzí řídící činnosti byly ale
později provedeny i v jiných kulturních oblastech.
Velký význam tu mají dlouholeté výzkumy o řídící
činnosti v Japonsku (Misumi, v roce 1985), jako i
rozsáhlý výzkumný projekt zabývající se tematikou role a řízení v Indii (Sinha, v roce 1984).
Oba vědci nalezli rovněž dvě základní dimenze
řídící činnosti:
 Misumi vyvinul PM teorii řízení zaměřenou na
vztahy v Japonsku, přičem P znamená „Performance“, tedy řídící činnost zaměřenou na výkon, při ní stojí v popředí dosažení cíle, zatímco
M označuje „Maintenance“ a znamená solidární
a integrativní řídící činnost zaměřenou na harmonii a vztahy. Tato teorie postuluje, že v japonském kulturním kontextu jsou zvláště efektivní ti vedoucí pracovníci, kterým se podaří
praktikovat takový způsob řízení, v něm se obě
dimenze výrazně odráží. (Bass, 1990)
 Sinha vyvinul NT teorii řízení, která je v souladu se vztahy v Indii, kde N značí „Nurturant“ a
znamená starostlivou řídící činnost zaměřenou
na vztahy a T znamená „task oriented“ a označuje řídící činnost zaměřenou na úkoly. Opět je
právě kombinace obou dimenzí v NT způsobu
nejefektivnější, přičemž to je podle Sinhy
základ pro narůstající participaci a spolurozhodování pracovníků při rozhodovacích procesech
(Sinha, 1995).
Oproti Japonskému modelu řízení lidí např.
v Německu Bernd Geropp popisuje v základu a ve
stručném výpise, jak řídit pracovníky nebo jak
delegovat úkoly zhruba následovně: řídící pracovníci by se měli vyhnout tomu, aby své podřízené
neustále kontrolovali a říkali jim, co mají dělat,
protože by to vedlo k jejich nesamostatnosti. Dále
by neměli plnit úkoly za podřízené, ale naopak by
je samotné měli učit plnit úkoly vedoucího. K tomu, aby mohli zaměstnanci plnit své pracovní
úkoly je však zapotřebí dostatek informací a správná delegace těchto úkolů. Správné a důležité je
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také tzv. „přetavení“ vizí na konkrétní cíle a s tím
související strategie při jejich plnění (Geropp,
2014).
Všechny tyto požadavky jsou v souladu s požadovaným odvedení kvalitní práce zaměstnanců a
lze tedy s jistotou předpokládat, že osobnost vedoucího se velmi zásadně odráží na charakteru
celého jeho týmu. Jiné volně dostupné výzkumy o
změně rolí při výkonu jednoho povolání nepojednávají. Předpokládáme, že je to z toho důvodu, že
se jedná o velmi specifické zaměstnání, které nemá
v rámci zdravotnického oboru srovnání. Ať již
skladbou úkolů, specifickou činností, nebo složením posádek s převahou mužského elementu. I
když nelze vzájemně konfrontovat výsledky výzkumu v ČR a v zahraničí bylo námi stanoveného
cíle dosaženo.
Cílem bylo zjistit, jakým způsobem se jednotlivé role sester mění (z hlediska samostatné práce na
pracovišti, ve výjezdové posádce s lékařem a u kritické situace bez lékaře bez možnosti další konzultace), a zda je mezi rolemi sester u mužů a žen ve
vyjmenovaných situacích statisticky významný
rozdíl.
V empirické části jsme po definování problému,
stanovení cíle a vymezení vzorku respondentů zvolili vhodnou metodu výzkumu. Dále následovala
část týkající se vyhodnocení dotazníků, poté jsme
za použití zpracovaných dat přistoupili ke zpracování hypotézy a její verifikaci. Bohužel, nelze tyto
výsledky porovnat s podobnými výzkumy, ať již
v oboru zdravotnictví nebo i v jiném, poněvadž
výzkumy nebo průzkumy na danou problematiku
ještě nebyly realizovány.
Tato práce měla za cíl zmapování rolí respondentů a jejich vzájemné souvislosti s ohledem na
pohlaví a variabilní činnosti zaměstnanců. Jedná se
ve své podstatě o základní kámen v této oblasti,
podle kterého se může zaměřit vzdělávání a řízení
pracovníků na záchranných službách.
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HYGIENA RÚK ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV V KONTEXTE NOVEJ
LEGISLATÍVY AKCENTUJÚCEJ
ODPORÚČANIA WHO

TELEOŠETROVATEĽSTVO – INFORMAČNO –
KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V PODPORE
ZDRAVIA
BACHRATÁ Zuzana, KRISTOVÁ Jarmila

ČEREŠŇÁKOVÁ Kamila1, JAMRICHOVÁ Martina1,
ŠTEFKOVIČOVÁ Mária1,2

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne
2
Fakulta
zdravotníctva, Trenčianska
univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1

Východiská: Príspevok sa zaoberá problematikou teleošetrovateľstva – využitia informačno – komunikačných
technológii v ošetrovateľstve. Definuje teleošetrovateľstvo, benefity a prekážky v jeho expanzii. Taktiež
monitorujeme situáciu teleošetrovateľstva v zahraničí
a na Slovensku.
Ciele: Cieľom príspevku je informovať o teleošetrovateľstve, vyzdvihnúť benefity a upozorniť na aktuálne
problémy v tejto oblasti, analyzovať implementáciu
teleošetrovateľstva v zahraničí a na Slovensku.
Súbor a metódy: Príspevok je teoretického charakteru,
ktorý bol vytvorený na základe analýzy domácich
a zahraničných zdrojov zaoberajúcich sa teleošetrovateľstvom.
Výsledky: Analýza zdrojov preukázala vzrastajúci trend
využívania služieb teleošetrovateľstva v zahraničí. Na
Slovensku sa realizujú prvé výskumy a vytvára sa tak
priestor pre implementáciu teleošetrovateľstva, ktoré
možno uplatniť najmä v oblasti podpory zdravia
a edukácie.
Záver: Teleošetrovateľstvo sa stáva príležitosťou pre
sestry na všetkých úrovniach ako rozšíriť tradičnú
ošetrovateľskú starostlivosť a podporiť zdravie populácie využitím jeho služieb.

Úvod: Hygiena rúk zdravotníkov predstavuje nákladovo
najefektívnejšiu formu prevencie nozokomiálnych
nákaz (NN), preto je úlohou národných autorít implementovať najnovšie poznatky do legislatívy a následnou
úlohou jednotlivých zdravotníckych zariadení implementovať ich do praxe.
Cieľ: Zvýšenie vedomostí zdravotníckych pracovníkov
o nových vedeckých poznatkoch v oblasti hygieny rúk a
ich implementovaní do platnej slovenskej legislatívy.
Obsah: WHO vydalo guidelines a má vypracované
stratégie zvýšenia compliance zdravotníckych pracovníkov k hygiene rúk. EÚ považuje hygienu rúk zdravotníckych pracovníkov za základný pilier prevencie NN.
V odporúčaní Rady Európy z 9. júna 2009 o bezpečnosti
pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných
infekcií č. (2009/c 151/01) má hygiena rúk nezastupiteľné postavenie. Slovenská republika pristúpila
k novelizácii vyhlášky 553/2007, kde tieto poznatky
implementovala do prílohy 1 a. Vyhláška bola doplnená
o pracovné postupy ako umývanie rúk, hygienická
dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk. Bol
zadefinovaný termín kombinované ošetrenie rúk, ktoré
sa vykonáva pri dokázanej alebo možnej kontaminácii
rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad
Clostridium difficile. Zaoberá sa aj používaním
ochranných rukavíc a zaznamenala sa zmena postupu
chirurgickej dezinfekcie rúk.
Záver: WHO ako aj Rada Európy vydali legislatívnu
úpravu hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov na
základe „evidence based medicine“. Sú pilierom bezpečnosti pacienta v oblasti prevencie prenosu nemocničných patogénov a vzniku nozokomiálnych nákaz.
Slovensko zapracovalo tieto poznatky a zásady do
vyhlášky 553/2007. Edukáciou zdravotníckych pracovníkov sa prispeje k implementácii novej legislatívy do
bežnej praxe.

Kľúčové slová: Teleošetrovateľstvo. Informačno –
komunikačné technológie. Podpora zdravia.
VYBRANÉ KOMPETENCIE
V OŠETROVATEĽSTVE Z POHĽADU
SPOLOČNOSTI
CABANOVÁ Marianna¹, RAPČÍKOVÁ Tatiana²,
JANICZEKOVÁ Elena2
¹Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Banská Bystrica
²Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
Uverejnené v aktuánom čísle Zdravotníckych listov
ako full text (s. 23-28)

Kľúčové slová:
Legislatíva.
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základních zdravotních praktik, poněvadž hodnota R
činila 0,96 (hlavní charakteristika). Dále projevovali
neadaptivní chování na okolní změny, R dosáhlo
hodnoty 0,83 (hlavní charakteristika). Respondenti
považovaly preventivní prohlídky za zbytečné (53,4%),
jejich zdraví preventivní prohlídky neovlivní, uvedlo
38,6% a zdraví může zhoršit, uvedlo 8% respondentů.
Do vedlejších charakteristik byly zařazeny – nedostatek
znalostí o základních zdravotních praktikách (R=0,79),
nedostatečný zájem o zlepšení chování podporujícího
zdraví (R=0,75) a zhoršení kognice (R=0,75). Z výsledků vedlejších charakteristik vyplynulo, že 78,4%
respondentů se stravovalo nepravidelně, přičemž 68,8%
respondentů jedlo pouze to, co jim chutnalo, 83,3%
respondentů kouřilo, 48,9% uvedlo, že kouření nebezpečné pro zdraví není, 13,7% uvedlo, že občasné kouření zdraví neohrožuje. Své zdraví nepodpoří, když
nebudou kouřit, uvedlo 67% respondentů, 73,4%
respondentů uvedlo, že pití alkoholu neovlivňuje zdraví.
Alkohol konzumovalo denně 76,4% respondentů a
příležitostně konzumovalo alkohol 2,1% respondentů.
Alkohol za ohrožující jejich zdraví nepovažovalo 54,3%
respondentů. Pravidelně na preventivní prohlídku
docházelo 23,8% respondentů, a k zubnímu lékaři
docházelo pravidelně na preventivní prohlídku 13,8 %
respondentů. Na pravidelné gynekologické prohlídky
absolvovalo 65,3% respondentek. Preventivní prohlídky
nepovažovalo za důležité pro zdraví 86,5% respondentů
našeho souboru.
Závěr: Při komparaci výsledků naší studie s výsledky
projektu Sastipen lze konstatovat, že subjektivní vnímání zdraví u romského etnika nebylo zaměřeno na předcházení nemocem, ale naopak až vzniklé zdravotní
potíže vedly Romy k vyhledání lékařské pomoci.
Z výsledků vyplynulo, že Romové nepovažovali za
determinanty zdraví - životní styl, užívání návykových
látek v podobě alkoholu či kouření, pohybovou aktivitu.
Tento instrumentální přístup Romů ke svému zdraví
vedl k zanedbávání prevence a nedodržování zdravého
životního stylu.

NEEFEKTIVNÍ PODPORA ZDRAVÍ U ROMSKÉ
POPULACE
DANOSOVÁ Marinella, MACHÁLKOVÁ Lenka
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd,
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká
republika
Východiska: V rámci integrace Romů do majoritní společnosti České republiky vytvořila Vláda ČR koncepci
romské integrace 2010-2013. Tato koncepce navrhovala
opatření ke zlepšení situace Romů v klíčových oblastech jejich života. Cíle koncepce v oblasti zdravotnictví
byly například: 1. Zvýšit informovanost vyloučených
Romů o zdravém životním stylu a o fungování systému
zdravotní péče a minimalizovat tak jejich rizikové
chování, 2. Zajistit vyloučeným Romům praktickou
podporu při řešení jejich zdravotních problémů v každodenním životě, 3. Zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků o sociokulturním charakteru a
tradovaném způsobu života Romů ve vztahu ke zdraví.
Sociální a zdravotní situací romské populace se zabýval
také evropský projekt „Zdraví a romská populace“
(2009), který byl koordinován španělskou nadací
Fundación Secretariado Gitano v 7 evropských zemích,
mezi něž patřila i Česká republika. Získaná data měla
sloužit ke zmírnění nerovnosti v poskytování zdravotní
péče na úrovni členských států Evropské unie.
Z výsledků výzkumu, jak uvedli Nesvadbová, Šandera a
Haberlová vyplynulo, že 64% (z 677 respondentů)
Romů hodnotí subjektivně svůj zdravotní stav za velmi
dobrý nebo dobrý, přitom 15% trpělo 1 nemocí, 13%
trpělo 2 nemocemi, 13% trpělo 3 - 4 nemocemi a 13%
trpělo 5 a více nemocemi.
Cíle: Cílem studie bylo charakterizovat vnímání zdraví
ve specifické kulturní skupině Romů a pomocí výpočtu
váženého skóre R zhodnotit význam vybraných
charakteristik pro romské etnikum.
Soubor a metody: Soubor byl tvořen Romy, kteří
splňovali kritéria výběru: aktivně se hlásili ke svému
etniku a spadali do věkové kategorie 18 až 65 let.
Problematika byla zkoumána v Olomouckém kraji.
Metodou snowball bylo získáno 34 respondentů, ovšem
pouze 10 respondentů splňovalo stanovená kritéria
výběru. Selektivní empirickou metodou byl vytvořen
soubor charakteristik definujících podporu zdraví
z ošetřovatelského pohledu. U všech respondentů
v souboru byly pomocí strukturovaného nestandardizovaného dotazníku hodnoceny vybrané charakteristiky zaměřené na podporu zdraví. Další metody
průzkumu byly rozhovor a pozorování.
Výsledky: Výsledky našeho průzkumného šetření
doložily, že Romové vykazovali ve svém přístupu ke
zdraví neschopnost přijmout odpovědnost za dodržování

Kľúčové slová: Zdraví. Romské etnikum. Neefektivní
podpora zdraví.
PRVKY CHARITATÍVNEHO OŠETRAVEĽSTVA
V PROFESIONÁLNOM OŠETROVATEĽSTVE
V TRENČÍNE
DZIACKA Alena, BOTÍKOVÁ Andrea
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava
Východiská: Signifikantný vplyv na rozvoj charitatívneho ošetrovateľstva mali mníšske rehole. Vo svojich
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stanovách okrem kontemplatívnej činnosti mali aj
pravidlá pomoci chorým. V kláštorných komplexoch
zriaďovali hospitáliá a neskôr špitály.
Ciele: Cieľom príspevku je poukázať na prvky charitatívneho ošetrovateľstva vyskytujúce sa v profesionálnom ošerovateľstve.
Súbor a metódy: Širokospektrálne analyzovaný prehľad
bol spojený s historickým pozadím determinujícím
proces formovania ošetrovateľstva v Trenčianskom
kraji. Najpriamejšie informácie o historických udalostiach nám podávali priame zdroje z trenčianskeho
archívu a z archívu trenčianskej nemocnice. Východiskom sekundárnych zdrojov boli viaceré monografie,
zborníky a časopisy. Pre zber údajov bola použitá
metóda eklektickej sumarizácie. Partikulárne informácie
na danú tému boli kvalitatívne analyzované a komparované s odbornými knihami z oblasti ošetrovateľstva.
Výsledky: Z archívneho materiálu v latinskom a nemeckom jazyku sa dozvedáme informácie o založení xenodóchia a Spolku z Lásky k blížnemu v 17. storočí.
V období osvietenstva v roku 1843 postavením verejnej
nemocnice v slobodnom kráľovskom meste Trenčín sa
obdobie charitatívneho ošetrovateľstva skončilo. Rehoľné sestry francúzskeho rádu sv. Vincenta de Paul nastúpili do ošetrovateľskej služby 1.7.1886. Po prvej
svetovej vojne sa sídlom Československého červeného
kríža (ČSČK) stalo mesto Trenčín. V spolupráci
s ČSČK v roku 1921 začala v Trenčíne pôsobiť samaritánska stanica.V auguste 1955 bolo prostredníctvom
akcie ,,R“ odsunutých z trenčianskej nemocnice 112
rehoľných sestier. V súčasnosti od roku 2005 rehoľné
sestry – satmárky v Trenčíne poskytujú paliatívnu
starostlivosť v Hospici Milosrdných sestier.
Záver: Z historického pozadia vývoja charitatívneho
ošetrovateľstva je možné vybrať si tie prvky, ktoré
proces profesionalizácie ošetrovateľstva posúvajú
dopredu. Zosumarizované fakty môžu byť použité pri
vyúčbe histórie ošetrovateľstva v danom regióne.

Východiská: Kľúčovou oblasťou prevencie vzniku
nozokomiálnych infekcií na oddeleniach anestéziológie
a intenzívnej medicíny sú predovšetkým hygiena
a dezinfekcia rúk. Prax založená na dôkazoch vo vzťahu
k prevencii vzniku nozokomiálnych infekcií je najjednoduchším a osvedčeným postupom zvyšovania kvality
poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, vedúca
k dosiahnutiu želateľného výsledku.
Ciele: Cieľom príspevku bolo zistiť dodržiavanie
hygieny rúk u sestier v rámci kľúčovej oblasti prevencie
vzniku nozokomiálnych infekcií na oddeleniach
anestéziológie a intenzívnej medicíny v komparácií
s najnovšími vedeckými dôkazmi.
Súbor a metódy: Do prieskumnej štúdie bolo zaradených 30 sestier. Výber respondentov bol zámerný.
Základným kritériom výberového súboru bola príslušnosť k pracovnému zaradeniu respondentov v odbore
anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Na základe
obsahovej analýzy dostupnej odbornej literatúry a našich praktických skúsenosti sme vytvorili pozorovací
protokol vlastnej konštrukcie, ktorý sme použili ako
metódu zaznamenávania informácií v prirodzených
podmienkach.
Výsledky: Výsledky prieskumnej štúdie poukazujú, že aj
napriek
dodržiavaniu
klinických
doporučených
postupoch Hygiena rúk sestier ale aj iných zdravotníckych pracovníkov je jednou z najzakladanejších
a najdôležitejších stratégií, vedúca k prerušeniu cesty
prenosu a šírenia nozokomiálnych infekcií.
Záver: Pre kontinuálny rozvoj ošetrovateľskej starostlivosti aj v oblasti prevencie vzniku nozokomiálnych
nákaz na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej
medicíny je nevyhnutné, aby boli sestry aktuálne
časové, transformovali vedecké poznatky do praxe
vytváraním a dodržiavaním jednotných odporúčaní,
štandardov a smerníc.
Kľúčové slová: Prevencia. Nozokomiálne infekcie.
Hygiena rúk. Prax založená na dôkazoch.

Kľúčové slová: Prvky charitatívneho ošetrovateľstva.
Mníšske rehole. História. Rehoľné sestry. Československý červený kríž.

SÚČASNÉ STRATÉGIE PREVENCIE
KATÉTROVÝCH INFEKCIÍ KRVNÉHO
RIEČISKA V PRAXI

KĽÚČOVÁ OBLASŤ PREVENCIE VZNIKU
NOZOKOMIÁLNYCH INFEKCIÍ NA
ODDELENIACH ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

GARABÁŠOVÁ Mária1, BRŇOVÁ Jaroslava2,3,
STREHÁROVÁ Anna3,4, ŠTEFKOVIČOVÁ Mária1,5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Trenčíne, Trenčín
2
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v
zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava
3
Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava
4
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská
Univerzita, Trnava
1

GAJDOŠOVÁ Lenka, FARKAŠOVÁ Dana,
PADYŠÁKOVÁ Hana
Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
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Fakulta
zdravotníctva,
Trenčianska
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
5

univerzita

Fakulta
zdravotníctva,
Trenčianska
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
2

Východiská: Katétrové infekcie krvného riečiska
(CRBSI) sú potencionálne život ohrozujúce infekcie
asociované s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Výsledky z niekoľkých štúdií preukázali možnosť
predchádzať týmto infekciám na jednotkách intenzívnej
starostlivosti (JIS) prostredníctvom použitia stratégie
„Care bundles“.
Ciele: Cieľom bolo posúdiť kritické body v postupoch
prevencie CRBSI a zaviesť preventívne opatrenia.
Súbor a metódy: Táto štúdia hodnotila compliance
prístupu „care bundles“ k identifikácii miest pre zmenu
a implementáciu nápravných opatrení. Empirické údaje
k hodnoteniu compliance boli získané prostredníctvom
auditov. Compliance jednotlivých elementov balíčka
bola hodnotená prostredníctvom kontrolných zoznamov.
Taktiež sme hodnotili úroveň vedomostí zdravotníckych
pracovníkov a implementovali vzdelávaciu intervenciu
s neexperimentrálnym pretest - postest dizajnom.
Výsledky: Vykonané audity poukázali na pomerne vysokú úroveň dodržiavania odporúčaní pri zavádzaní CVK,
zatiaľ čo v postinzerčnej starostlivosti boli zistené
významné nedostatky. Patrili
k nim neadekvátna dezinfekcia konektorov katétra
(compliance 0%) a nízka compliance hygieny rúk u
sestier pred ošetrovaním CVK (compliance 30%). Nízka
úroveň znalostí zdravotníckych pracovníkov v oblasti
štandardných opatrení bola jednou z limitácií vykonávania adekvátnych postupov v praxi. Po zavedení
intervencie sme zaznamenali významný nárast úrovne
vedomostí a očakávame, že môžu mať pozitívny vplyv
na výkon praxe a v konečnom dôsledku viesť k zníženiu
CRBSI.
Záver: Prevencia CRBSI by mala byť prioritou pre
zdravotnícke zariadenie a všetkých zdravotníckych
pracovníkov, aby sa zlepšila starostlivosť a bezpečnosť
pacientov a zníženie CRBSI. Implementácia „care
bundles“ môže byť najúčinnejšou stratégiu pre zníženie
CRBSI.

Východiská: Pracovná činnosť a samostatnosť každého
človeka tvorí nenahraditeľnú črtu vývoja ľudského
spoločenstva. Významnú úlohu predstavuje pracovná
terapia u osôb s mentálnym postihnutím. Znamená pre
nich pocit uznania pri sebarealizácii a významne
prispieva k ich psychickej pohode. Vyžadujú špecifickú
ošetrovateľskú starostlivosť a individuálny prístup
s rešpektovaním ľudských práv, s vývojom vo vzťahoch
od spolupráce k osamostatňovaniu, od individuálnych
programov k podpore sebestačnosti, k napĺňaniu
potrieb, k nezávislosti na druhých a k integrácii. Sestra
v edukačnom procese poskytuje informácie o možnostiach ergoterapií v centre sociálnych služieb, vhodnom
využívaní aktivít pre voľný čas a tak zaisťuje u pacientov zlepšenie kvality ich života.
Cieľom je zameranie sa na edukáciu pacienta s mentálnou retardáciou v príprave na ergoterapiu. Na základe
zámeru edukácie bolo informovať, zvýšiť a upevniť
vedomosti u pacienta o možnostiach pracovnej terapie,
zistiť, či poskytovanie kvalitnej starostlivosti v oblasti
ergoterapie pôsobí na sebaopateru, komunikáciu, sociálnu interakciu, alebo ako prevencia proti strate sebestačnosti, poruchám správania, poruchám spánku a
agresivite.
Metódy: Metódu životného príbehu dvoch vybratých
pacientov sme doplnili ich priamym pozorovaním a o
ich zodpovedané otázky v neštruktúrovanom rozhovore
a metódou obsahovej analýzy dokumentov, pri ktorej
sme čerpali zo zdravotnej dokumentácie pacientov.
Každá kazuistika bola vyhodnotená kvalitatívne.
Vzorka: Prieskumnú vzorku tvorili respondenti,
s diagnózou mentálna retardácia ľahkého stupňa s poruchami správania. Prieskum sme realizovali v Centre
sociálnych služieb Nádej v Dolnom Lieskove.
Výsledky: Na základe výsledkov môžeme konštatovať,
že správnou motiváciou v rámci edukačného procesu
pacienta s mentálnou retardáciou môžeme dosiahnuť
pozitívny prístup k príprave na ergoterapiu, k ergoterapii samotnej a aktivitám pre voľný čas. Môžeme tiež
na základe pozorovania potvrdiť, že vhodne zvolenou
ergoterapiou a aktivitami pre voľný čas sme zistili, že
sme u pacientov dosiahli zlepšenie v rôznych oblastiach.
Najväčšie zlepšenie sme pozorovali v oblasti nadväzovania nových kontaktov, komunikácie a v kvalite
spánku. Zvlášť pri animoterapii dokázali pacienti komunikovať so zvieratami a aj samotné zvieratá boli predmetom komunikácie so sestrou a medzi pacientmi
navzájom. V psychike sme pozorovali u pacientov zmenu emočnej stránky, zvýšenie sebadôvery, prejavov
dôležitosti, schopnosti lepšej koncentrácie a prispôsobovaniu. Zistili sme, že správne zvolená edukácia

Kľúčové slová: Katétrové infekcie krvného riečiska.
Stratégie prevencie. Care bundles. Centrálny venózny
katéter.
PRÍPRAVA PACIENTA S MENTÁLNOU
RETARDÁCIOU
V PROCESE EDUKÁCIE NA ERGOTERAPIU
JANÍKOVÁ Vlasta1, ŠIMOVCOVÁ Darina2
1

univerzita

Centrum sociálnych služieb Nádej Dolný Lieskov
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pomáha v rozvoji ich vedomostí, schopností a zručností,
ktoré sa uplatňujú pri zvládaní sebaobsluhy, pracovných
činností a aktivít voľného času.
Záver: Umiestnenie mentálne postihnutého jedinca do
centra sociálnych služieb prináša vážny zásah do jeho
života. Cieľom ergoterapie a vhodným využívaním
aktivít pre voľný čas je zaistiť u pacientov zlepšenie
kvality ich života. Ich životné situácie patria k najnáročnejším, nečinnosť navodzuje nudu a spôsobuje
chátranie. Väčšina z nich si to neuvedomuje a preto je
veľmi dôležité, aby ich sestry viedli k aktivite prirodzeným a nenúteným spôsobom.

agendu SDG do svojich aktivít a prispievať tak k ich
dosiahnutiu.

Kľúčové slová: Mentálna retardácia. Edukácia.
Ergoterapia. Komunikácia. Poruchy správania.
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Kľúčové slová: Udržateľné rozvojové ciele. Podpora
zdravia. Miléniové rozvojové ciele.
ADAPTÁCIA NA ZMENENÚ ŽIVOTNÚ
SITUÁCIU ČLOVEKA V DȎSLEDKU
SUICIDÁLNEHO POKUSU
KRÁLOVÁ Zuzana1, ŠIMOVCOVÁ Darina2
Psychiatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín,
Fakulta
zdravotníctva,
Trenčianska
univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
2

Východiská: V práci sme sa zamerali na problematiku
adaptácie sa človeka pomocou edukácie po suicidálnom
pokuse a jeho dopad na blízke okolie a predchádzanie
suicídiám. Edukácia má dôležité postavenie pri dosahovaní zmien v celkovom správaní sa chorého pacienta a
jeho náhľad na ochorenie, ako aj poznanie postojov
členov rodiny a blízkeho okolia. Pomáha ľuďom v každodennom živote spoločne fungovať, posilňuje sebadôveru pacienta a umožňuje sa rozvíjať v spoločnosti.
Pacienta sa snažíme motivovať k zmene správania a
konania.
Cieľom práce je zameranie sa na adaptáciu človeka po
zmenenej situácii po suicidálnom pokuse, prezentovať
celkový zložitý proces, ktorý prechádza myšlienkovým
pochodom u chorého jedinca. Od jeho dlhodobého
plánovania k suicidálnemu konaniu, prípadne skratové
konanie, ktoré bolo dôsledkom záťažovej situácie. Tieto
myšlienky boli spojené dlhšie trvajúcimi problémami,
ktoré si nikto v blízkom okolí nevšímal, až po jeho
reálne uskutočnenie suicidálneho pokusu. Tento proces
prechádza zložitou dlho trvajúcou liečbou, ktorá trvá aj
roky po ukončení hospitalizácie. Preto chceme priblížiť
dôležitosť procesu edukácie až po jeho vyliečenie a
následné možnosti adaptácie v zmenenej životnej
situácii po suicidálnom pokuse.
Metódy: Na riešenie problému prieskumu sme použili
dotazník vlastnej konštrukcie. Prieskumným problémom
bolo zistenie stavu pacientov na celkovú adaptáciu človeka na zmenenú životnú situáciu. Prieskumnú vzorku
tvorili pacienti, ktorých spoločným znakom je stav po
suicidálnom pokuse a, ktorí sa podrobili psychiatrickej
liečbe na Psychiatrickej klinike v Trenčíne. Na základe
vybraných troch kazuistík a po ich vyhodnotení a stanovení edukačných diagnóz sme vypracovali edukačný
plán u človeka na zmenenú životnú situáciu po suicidálnom pokuse.

UDRŽATEĽNÉ ROZVOJOVÉ CIELE
A PODPORA ZDRAVIA
KOLLÁROVÁ Jana
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, Košice
Nasledujúc pokrok dosiahnutý v rámci Miléniových
rozvojových cieľov (MDG), 25. septembra 2015 193
krajín Valného zhromaždenia OSN prijalo súbor Cieľov
udržateľného rozvoja (SDG). MDG boli zamerané na
skoncovanie s extrémnou chudobou, hladom a na
predchádzanie ochoreniam, a stali sa najdôležitejšími
globálnymi rozvojovými cieľmi v histórii Organizácie
spojených národov. SDG budú pokračovať v boji proti
extrémnej chudobe, ale pridajú sa aj výzvy na zabezpečenie spravodlivejšieho rozvoja a udržateľnosti
životného prostredia. Kvalita zdravia a života je jedným
zo 17 SDG: „Zabezpečiť zdravý život a podporovať
blahobyt pre všetkých a v každom veku“. Zdravie je tiež
prepojené s ďalšími cieľmi týkajúcimi sa zlepšenia
výživy, vody a hygieny. Hlavný cieľ „Kvalita zdravia
a života“ obsahuje 9 čiastkových cieľov, napr. znižovať
celkovú materskú úmrtnosť, skoncovať s preventabilnými úmrtiami novorodencov a detí do 5 rokov,
skoncovať s epidémiou AIDS, tuberkulózy, malárie
a zanedbaných tropických ochorení, o tretinu znížiť
predčasnú úmrtnosť na neprenosné ochorenia prostredníctvom prevencie a liečby, podporovať mentálne
zdravie a kvalitu života, a celosvetovo o polovicu znížiť
úmrtia a úrazy spôsobené dopravnými nehodami.
Jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie
SDG na Slovensku bude kvalita riadenia na všetkých
úrovniach, od lokálnej po národnú, od súkromného
sektora po vládu. Úrady verejného zdravotníctva na
Slovensku ako aj ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa
podporou zdravia na každej úrovni by mali zahrnúť
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Výsledky: Prostredníctvom prieskumu sme zistili, že
pacienti nepoznajú dôvody svojho suicidálneho konania,
nepoznajú príčiny a dôvody plánovania samovraždy,
nemajú často oporu v rodine, nepoznajú preventívne
programy, brožúry, letáky, nepoznajú a nevedia
pochopiť dlhodobé negatívne pocity, ktoré neskôr
vyvrcholia k skratovému suicidálnemu pokusu. Následne sme rozobrali tri kazuistiky, ktoré dopĺňajú zaujímavo danú problematiku. Na záver sme si vytvorili
edukačný plán, v ktorom sme rozpísali 3 edukačné
jednotky. Tieto jednotky sme si následne overili u
pacientov. Na základe overenia môžeme skonštatovať,
že ciele, ktoré sme si stanovili sa nám podarilo splniť. S
týmto problémom nestačí len jednorázová liečba,
prípadne hospitalizácia, ale je potrebná reedukácia.
Poukázali sme na náročnú špecifickú prácu sestry, ktorá
spočíva v získaní si dôvery a v pocitoch istoty v
spoločných aktivitách na oddelení. Aby fungoval vzťah
medzi zdravotníckym personálom, pacientom a
rodinnými príslušníkmi musí byť úprimnosť a empatia.
Záver: Včasné rozpoznanie prvých varovných príznakov, ktoré dokážu chorého jedinca včas odoslať k
hospitalizácii a tým spojenou adekvátnou liečbou.
Liečba môže pomôcť minimalizovať záťažovú situáciu,
ktorá vznikla u daného jedinca. Na záťažovú situáciu
podľa chorých pacientov veľmi dobre vplýva
individuálna a neskôr spoločná rodinná psychoterapia.
Po adekvátnej liečbe a psychoterapii sa väčšina
pacientov dokáže zaradiť do normálneho každodenného
spôsobu života.
Kľúčové
slová:
Adaptácia.
Edukačný
Psychoterapia. Suicídium. Suicidálny pokus.

POHYBOVÁ AKTIVITA – CHŮZE
U VŠEOBECNÝCH SESTER
MACHÁLKOVÁ Lenka, DANOSOVÁ Marinella,
BORTL Tomáš, HAKLOVÁ Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Olomouc, Česká
republika
Východiska: Charakteristika a monitorování pohybové
aktivity je v současné době jedním ze základních
výzkumných problémů. Pohybová aktivita zahrnuje
veškeré pohyby těla od poposedávání na židli až po
sportování. Mezi nejrozšířenější fyzickou aktivitu je
zařazena chůze v době pracovní či v době volna. Objem
chůze je jedním z měřítek zátěže v práci sestry. Sestra
má být nápomocna pacientovi a být v neustálé pohotovosti k pohybové aktivitě.
Cíle: Cílem studie bylo charakterizovat pohybovou
aktivitu všeobecné sestry ve smyslu kvantifikace nároků
chůze v době pracovní a v době volna.
Soubort a metody: Pro výzkumnou studii byl zvolen
kvantitativní přístup – nestandardizovaný dotazník,
somatometrické měření, záznam krokoměrem. Soubor
respondentů tvořilo 162 všeobecných sester z osmi
zdravotnických zařízení, interních, onkologických
pracovišť a jednotek intenzivní péče. U sester bylo
realizováno somatometrické měření (tělesná výška,
tělesná hmotnost) pro aktuální individuální nastavení
krokoměru. Záznam krokoměrem byl realizován ve
dnech pracovní směny a ve dnech volna po dobu 7 dní.
Pro zpracování a vyhodnocení dat byl použit speciální
program Kroměr , statistická analýza byla provedena
pomocí Statistica-kvantitativní výpočty.
Výsledky: Z výsledků šetření vyplynulo: za pracovní
směnu sestra nachodila až 17 878 kroků, tj. vzdálenost
12,5 km. Nejvyšší počet kroků (v průměru) byl zjištěn v
denní směně – 10 171 kroků. Ve dnech volna v průměru
sestry nachodily 7 736 kroků, tj. 5,4 km. Ze závěrů
výzkumného šetření lze poukázat na zátěž chůzí v době
pracovní směny u sester. Na zátěž chůzí v době pracovní ve vztahu k době volna poukazují i další výzkumná
šetření převážně zahraničních autorů. Podle klasifikace
kroků Tudor-Locke a Bassett (2004) u zdravých
dospělých lze aktivitu chůze u sester zařadit do
kategorií: typická každodenní aktivita jedince až jedinec
vysoce aktivní. Ani v jedné pracovní směně nemůžeme
označit aktivitu sestry za sedavý způsob života.
Závěr: Výsledky výzkumného šetření mohou být
přínosné pro liniový a střední ošetřovatelský management zdravotnických institucí. Mohou je uplatnit
v oblasti plánování počtu členů ošetřovatelského týmu
pro optimální rozložení zátěže mezi členy týmu ve

plán.

ELEARNINGOVÉ A TRADIČNÉ VZDELÁVANIE
V OŠETROVATEĽTVE
LÍŠKOVÁ Miroslava
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Uverejnené v aktuánom čísle Zdravotníckych listov
ako full text (s. 13-18)
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vztahu k jejich právně vymezeným kompetencím a
zamezit tak fyzickému přetěžování všeobecných sester.

známých lidí), faktory týkající se péče (nedostatek informací, těžce nemocní spolupacienti, strach z
neschopnosti dodržet doporučení lékaře).
Záver: Znalost projevů a příčin strachu u pacientů po
CMP významně přispívá k posílení efektivity ošetřovatelské péče. Umožňuje všeobecné sestře posoudit
specifika individuálních biopsychosociálních a spirituálních potřeb pacientů po CMP. V návaznosti na to
může ošetřovatelský profesionál plánovat ošetřovatelské
intervence k dosažení odpovídající kvality života
pacienta po CMP.

Klíčová slova: Všeobecná sestra. Pedometr. Chůze.
POSOUZENÍ STRACHU U PACIENTŮ PO CÉVNÍ
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
MAZALOVÁ Lenka, MACHÁLKOVÁ Lenka,
DANOSOVÁ Marinella, OPAVSKÁ Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Olomouc, Česká
republika

Poděkování
Příspěvek je dedikován projektu IGA UP v Olomouci
Posouzení strachu u hospitalizovaných pacientů po CMP (IGA
FZV_2015_010).

Východiská: Strach je velmi častou emocí popisovanou
pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP), jak
v akutním stádiu v nemocnici, tak i v následujícím
období rekonvalescence v domácí péči. CMP představuje globální epidemii ohrožující zdraví, život a jeho
kvalitu. Většina pacientů po CMP potvrzuje přítomnost
limitů dotýkajících se jejich tělesných, psychických a
sociálních funkcí.
Ciele: Cílem výzkumu je popis strachu, jeho projevů
a příčin, u pacientů po CMP na základě jejich osobních
prožitků a zkušeností a také na základě názorů všeobecných sester, které pečují o tuto skupinu pacientů.
Súbor a metódy: Pro získání dat byla použita
kvalitativní metoda focus group (FG). Polostrukturovaný rozhovor byl realizován ve skupině
pacientů po CMP a skupině všeobecných sester. První
FG se zúčastnili 4 pacienti v rozmezí od 58 do 71 let, 2
ženy a 2 muži, 1 vdaná 1 rozvedená, 2 ženatí, průměrná
délka hospitalizace po CMP byla 15,3 dne. FG sester
zahrnovala 5 žen, ve věku od 23 do 60 let, délka praxe
byla od 2 do 40 let. Získaná data byla doslovně
přepsána, obsahově analyzována a seskupena do základních okruhů projevů a příčin strachu u hospitalizovaných pacientů po CMP.
Výsledky: Obsahová analýza odpovědí účastníků FG
vymezila dva okruhy projevů strachu, tělesné a psychické. Pacienti a sestry uvedli bušení srdce, tlaky na
hrudníku, tachykardie, pocity chladu v rukách, pocení.
Sestry doplnily vytřeštěné oči, hypertenze, třes rukou,
fyzická agrese. Mezi psychické projevy byla zařazena
neustálá vystrašenost, pocity úzkosti, nejistoty, nebezpečí, sestry doplnily slovní agresi. Analýza odpovědí
pacientů a sester vydefinovala tři oblasti příčin strachu charakter onemocnění (opakování CMP, ztráta řeči,
viditelné následky CMP v obličeji, smrt, bezmocnost,
pády, ztráta schopnosti pohybu, zpomalené poznávání
známých lidí), sociální důsledky (ztráta zaměstnání,
finanční zajištění, selhání v plnění sociálních rolí,
nejistá budoucnost, závislost na druhých lidech, izolace,
narušený kontakt s lidmi - zpomalené poznávání

Kľúčové slová: Strach. Cévní mozková příhoda. Focus
group. Pacienti. Všeobecné sestry.
LINGVISTICKÁ VALIDIZACE PIH ŠKÁLY –
DOTAZNÍK SELF MANAGEMENTU
MIKŠOVÁ Zdeňka, KONEČNÁ Jana,
ŠKOLOUDÍK David, BUCHTÍKOVÁ Jana
Univerzita Palckého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Olomouc, Česká
republika
Východiska: Self-management představuje řízení
zdravotních aspektů nemoci, řízení životních rolí souvisejících se změnami způsobenými chorobou, řízení
psychologických následků chronického onemocnění
(Corbin a Strauss, 1988; Peñarrieta-de Córdova et al.,
2014, p. 34). Pro hodnocení self-managementu je
možno použít škálu the Partners in Health Scale (PIH,
Škála partnerů ve zdraví), jejíž název je derivován ze
základního principu vytvoření partnerského vztahu mezi
pacientem a zdravotníkem (Battersby et al., 2003, s. 43).
PIH škála byla vytvořena Flinderskou Univerzitou
v Austrálii (Battersby et al., 2003, s. 43 – 45). Nově
koncipovaná škála se skládá z 12 otázek, které hodnotí
dodržování léčebných opatření, vědomostí o onemocnění, managementu vedlejších účinků a managementu
příznaků a symptomů. Škála je plánovaná pro využívání
pracovníky v primární péči u jejich pacientů. Pacienti
hodnotí každou položku na Likertově škále od 0 do 8,
kdy 0 znamená „velmi málo“, „nikdy“ nebo „ne moc
dobře“ a číslo 8 je „hodně“, „vždy“ nebo „velmi dobře“
(Battersby et al., 2003, s.43 – 45; Petkov et al., 2010, s.
1079 – 1080; Peñarrieta-de Córdova et al., 2014, s. 33 –
34). PIH škála poskytuje validní a vhodný měřící nástroj
pro hodnocení znalostí a chování jedinců v oblasti selfmanagementu u chronicky nemocných. Pro použití ve
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specifických sociokulturních podmínkách je nutno
provést kvalifikovaný překlad anglické verze PIH škály
(Polit and Beck,2008, s.481 – 485; Petkov et al., 2010,
s. 1079 – 1080).
Cíle: Získat měřící nástroj pro hodnocení self managementu v české verzi (PIHškálu). Provést lingvistickou
a obsahovou validizaci PIH škály.
Soubor a metody: Využití obecného algoritmu jazykové
validizace zahrnující lingvistickou validizaci první
verze překladu, posouzení panelem expertů a pilotní
testování PIH škály u 5 respondentů.
Výsledky: Vytvoření české verze dotazníku PIH škály
pro hodnocení self managementu u osob s chronickým
onemocněním.
Závěr: Dotazník PIH škály umožňuje identifikovat
rezervy self managementu u pacientů s chronickým
onemocněním v českém sociokulturním prostředí. Pro
zdravotníky je indicíí na podporu aktivního zapojení
pacienta do péče o sebe sama, což vede ke zlepšení
kvality jeho života.

v dotazníku boli spracované kvantitatívne a výber
respondentov bol zámerný.
Vzorka: Prieskumnú vzorku tvorilo 30 pacientov čakajúcich na transplantáciu obličky, zaradených do
transplantačného programu, ktorí sú dispenzarizovaní na
nefrologickej ambulancii Transplantačného centra
v Univerzitnej nemocnici Martin.
Výsledky: Prieskumným šetrením sme zistili deficit
v informovanosti pacientov o celkovej predtransplantačnej príprave pacienta a potransplantačnej starostlivosti o pacienta s transplantovanou obličkou. Prieskumom sme ďalej zistili aj záujem pacientov o edukáciu
pred a po transplantácii obličky sestrou na JIS. Na
základe výsledkov prieskumu sme navrhli edukačný
plán s 3 edukačnými jednotkami.
Záver: Navrhujeme aplikovať do praxe vypracované
edukačné jednotky, s použitím vlastného edukačného
materiálu, edukačných kariet a brožúr a tým zvýšiť
kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pred
a po transplantácii obličky.

Poděkování
Dedikováno k projektu IGA UP: Kvalita života v kontextu
hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním, č. IGA_FZV_2015_009

Kľúčové slová: Transplantácia obličky. Predoperačná
príprava. Pooperačná starostlivosť. Prieskum. Edukácia
pacienta.

Kľúčové slová: PIH škála. Self-management. Sebepéče.
Měřící nástroj.

VÝZNAM EDUKACE NELÉKAŘSKÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V PROBLEMATICE KARDIOPULMONÁLNÍ
RESUSCITACE

EDUKÁCIA PACIENTA PRI TRANSPLANTÁCII
OBLIČKY

NOVÁČKOVÁ Lucie1, POLIAKOVÁ Nikoleta2
MIŠINOVÁ Mariana , KOLENČINOVÁ Eva
1

2

Resuscitační oddělení a víceoborová jednotka intenzivní péče, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Česká
republika
2
Fakulta
zdravotníctva,
Trenčianska
univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská
republika
1

Fakulta
zdravotníctva,
Trenčianska
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
2
Univerzitná nemocnica Martin, Martin
1

univerzita

Východiská: Transplantácia obličky sa stala rutinnou
metódou a integrálnou súčasťou dialyzačno-transplantačného programu. Na úspešnosti transplantácie sa do
veľkej miery podieľa edukácia pacienta. Práca sa zaoberá edukáciou pacienta pred a po transplantácii obličky. Návrh edukačného plánu je realizovaný na základe
výsledkov prieskumného dotazníka a použitia odbornej
literatúry.
Ciele: Cieľom práce bolo poukázať na potrebu edukácie
pacienta pred a po transplantácii obličky a tiež navrhnúť
pre pacienta edukačný plán. Pre splnenie cieľov bolo
nevyhnutné zistiť najskôr informovanosť pacientov
o predoperačnej príprave pacienta na transplantáciu
a pooperačnej starostlivosti o transplantovaného pacienta a tiež ich záujem o edukáciu realizovanú sestrou.
Metódy: Prieskum bol realizovaný prostredníctvom
dotazníka, ktorý bol zostavený zo 14 otázok. Otázky

Východiska: Dokonalá znalost resuscitačních guidelines, rychlost v rozhodování a konání jsou klíčovými
faktory, které mají vliv na úspěšnost kardiopulmonální
resuscitace (KPR) a následně i na neurologický outcome
úspěšně zresuscitovaných pacientů.
Cíle: Hlavním cílem práce bylo zjistit a vyhodnotit
úroveň znalostí kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků. Mezi sekundární
cíle patřilo určení faktorů, které ovlivňují úroveň znalostí, a dále zhodnocení kurzu, který pořádá Anesteziologicko-resuscitační oddělení Oblastní nemocnice
Kolín.
Výzkumný vzorek: Dotazníkového šetření se dobrovolně
zúčastnilo 408 nelékařských zdravotnických pracovníků
ambulantní i lůžkové části Oblastní nemocnice Kolín.
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K finálnímu zpracování bylo použito 389 správně
vyplněných dotazníků.
Metody: Kvantitativní výzkum formou námi vypracovaného anonymního dotazníku.
Výsledky: Výbornou úroveň znalostí prokázalo 99
(25,45%) respondentů, velmi dobré znalosti byly zjištěny u 136 (34,96%) respondentů, 113 (29,05%) respondentů vykázalo dobré znalosti a 41 (10,54%) respondentů mělo znalosti nedostatečné. Mezi nalezené
faktory, které mají statisticky významný vliv na úroveň
znalostí problematiky KPR, patří absolvování kurzu
KPR, doba od posledního absolvovaného KPR kurzu,
typ oddělení na kterém daný respondent pracuje a jeho
účast na KPR u reálného pacienta. Naopak vliv na
úroveň znalostí problematiky KPR nebyl ovlivněn
věkem, délkou praxe a dosaženým vzděláním.
Závěr: Znalosti problematiky kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků
v Oblastní nemocnici Kolín jsou na velmi dobré úrovni.
Kurz kardiopulmonální resuscitace pořádaný Anesteziologicko-resuscitačním oddělením Oblastní nemocnice
Kolín zvyšuje znalosti problematiky KPR u nelékařských zdravotnických pracovníků.

růst je nezbytnou součástí dobře fungující personální
politiky každé organizace.
Cíle: Šetřením podat odpověď na to, zda je zavedený
systém hodnocení zaměstnanců pozitivním prostředkem
k dosahování jejich potřeb. Šetření by také mělo podat
odpověď na otázku, jsou-li zaměstnanci pro svou práci
dostatečně motivováni a jakým způsobem. Měl by zde
být zjištěn přínos používaného systému hodnocení
zaměstnanců a poukázáno na případné nedostatky.
Metody: Text se zabývá průzkumem v oblasti spokojenosti zaměstnanců se zavedeným systémém hodnocení
zaměstnanců a jejich motivací. Pomocí strukturovaného
dotazníku byla shromážděna empirická data a následnou
analýzou odvozeny výsledky. Výsledky byly konfrontovány se stanovenými hypotézami a vyvozena nápravná opatření a doporučení pro praxi.
Výsledky: Respondenti vědí, co systém hodnocení
nabízí, ale nevěří v jeho spravedlnost. Proto také nepodporují jeho rozvoj. Profesní růst a hodnocení zaměstnanců neprobíhá spravedlivě. Platové ohodnocení
neodpovídá práci, kterou zaměstnanci vykonávají.
Systém hodnocení není prostředkem k ocenění jejich
výkonu. Respondenti nemají pocit, že by systém
hodnocení byl prostředkem k ocenění vyššího výkonu.
Časový prostor pro plnění úkolů dle standardů je
nedostatečný, zaměstnanci nejsou ohodnoceni podle
výkonu a snahy. Zaměstnanci nejsou nadřízenými
dostatečně chváleni, přitom jim pochvala a uznání
přináší uspokojení. Proč se tak děje nás nutí k zamyšlení. Pochvala nikoho nic nestojí, a přesto se
zaměstnancům nedostává.
Závěr: Snahou nás všech by měly být vyvážené
pracovní vztahy a fungující spolupráce, zdravé pracovní
klima, efektivní komunikace a vůle chtít něco zlepšit.
Loajalita, týmovost, partnerství a kvalita se neobejde
bez motivovaných a spokojených zaměstnanců. Motivace zaměstnanců leží v rukou vedoucích pracovníků.

Klíčová slova: Kardiopulmonální resuscitace. Nelékařský zdravotnický pracovník. Vědomosti. Kurz
kardiopulmonální resuscitace.
MOTIVACE – HYBNÁ SÍLA
OŠETŘOVATELSTVÍ
OSLADILOVÁ Marta1, VEREŠOVÁ Jarmila2,
STUCHLÍKOVÁ Karolína3
Středomoravská nemocniční a.s. odštěpný závod
Nemocnice Prostějov, Onkologické oddělení, Prostějov,
Česká republika
2
Trnavská univerzita v Trnave, katedra ošetřovatelství
a sociální práce, Slovenská republika
3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,
Slovenská republika
1

Klíčová slova:
Motivace. Ošetřovatelství. Spokojenost. Všeobecná
sestra. Zaměstnanec.
EDUKACYJNA ROLA PIELĘGNIARKI W
WALCE Z NOWOTWORAMI
EDUCATIONAL ROLE OF NURSES IN FIGHT
AGAINST CANCERS

Východiska: Motivace patří mezi stále dominující téma
v oblasti řízení lidských zdrojů. Bez motivace nelze
pracovat, dosahovat výsledků, zdokonalovat se a vytvářet přidanou hodnotu. K uskutečnění požadovaného
výsledku je třeba si uvědomit, že potřeby, vztahy,
komunikace, pracovní prostředí a adresná motivace
musí být ve vzájemné symbióze. Pomocí systému
hodnocení zaměstnanců lze odlišit jednotlivce a pomocí
diferencovaného odměňování zvýhodnit výkonější
zaměstnance. Zvyšování kvalifikace, osobní a kariérní

RÓŻYK-MYRTA Alicja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polska
Choroby nowotworowe to jedne z największych
zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.
Ocenia się, że 80 % przypadków zachorowań można by
uniknąć. Wobec wyzwań demograficznych i trendów
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epidemiologicznych konieczna jest zdecydowana
poprawa skuteczności zapobiegania oraz zwalczania
nowotworów. Zapobieganie nowotworom stanowi
ważne zadanie wielu zawodów medycznych, pielęgniarki odgrywają tutaj kluczową rolę wpływając
bezpośrednio na zdrowie ludzi. Pielęgniarki mają
szczególne możliwości i okazje do oddziaływań
prozdrowotnych, obserwują swych pacjentów w
różnych sytuacjach, oceniają ich potrzeby i gotowość do
uczenia się oraz zmiany zachowań. Skuteczna walka z
nowotworami to nie tylko walka z chorobą, ale także z
jej przyczynami. Dlatego dla osiągnięcia spadku
zachorowalności na nowotwory niezbędne jest
skuteczniejsze zaangażowanie się w efektywną profilaktykę pierwotną i wtórną oraz promocję zdrowego
stylu życia. Pielęgniarki, jako najliczniejsza grupa
zawodowa spośród wszystkich pracowników opieki
zdrowotnej powinny pełnić rolę doradcy w sprawach
zdrowia, nauczyciela, koordynatora, powinny być
liderami w profilaktyce nowotworów.
Slowa kluczowe: Choroby nowotvorove. Pielegniarky.
Edukacyjna rola.
SUMMARY
Cancer is one of the greatest threats to health and life of
a contemporary man. It has been estimated that 80%
cases of cancer could be avoided. Given the demographical issues and epidemiological trends, a large
improvement in preventing and fighting cancer is
necessary. Cancer prevention is an important task of
many healthcare professions; nurses play a vital role
here, due to their direct influence on people’s health.
Nurses have specific possibilities and opportunities to
act in a health-improving way, they watch their patients
in different situations, assess their needs and readiness
to learn and change their habits. An efficient fight with
cancer not only involves a fight with the disease, but
also with its causes. Thus, in order to achieve a decrease
in incidences of cancer, engagement in primary and
secondary prevention and healthy lifestyle promotion is
needed. Nurses, being the largest group of all healthcare
professions, should act as health advisors, teachers,
coordinators; they should be the leaders in cancer
prevention.
Key words: Cancer. Nurses. Prevention. Education.

KVALITA ŽIVOTA A ZVLÁDANIE OCHORENIA
U PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX
SOLGAJOVÁ Andrea, VÖRÖSOVÁ Gabriela,
ZRUBCOVÁ Dana
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnej práce a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva,
Nitra
Uverejnené v aktuánom čísle Zdravotníckych listov
ako full text (s. 29-34)
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ „CRITICAL
APPRAISAL SKILLS PROGRAM“ (CASP)
PŘI EVALUACI KVALITATIVNÍCH STUDIÍ
PRO TVORBU REVIEW
ŠAŇÁKOVÁ Šárka1, ČÁP Juraj2
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd,
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
2
Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta; Martin, Slovenská
republika
1

Východiska: Kritické posouzení kvalitativních studií je
prioritou při tvorbě literárních a systematických review.
Pouze prostřednictvím inkluzivních a exkluzivních
kritérií nelze metodologicky zajistit kvalitu vybraných
studií. Z důvodů spolehlivosti výsledků (použitelných
pro EBP) je nutné používat nástroje kritického posouzení vybraných studií.
Cíl: Představit konkrétní praktickou zkušenost s aplikací
protokolu kritického posouzení: Critical Appraisal
Skills Program – CASP při posouzení metodologické
kvality kvalitativních studií.
Soubor a metody: Protokol CASP prezentuje 10–
bodový seznam otázek rozšířen o podotázky, které se
týkají metodologické přesnosti kvalitativních studií.
Soubor tvořilo 118 původních studií zaměřených na
důstojnost, vyhledaných na základě formátu PICO
v elektronických databázích, z nichž se selekcí na
základě inkluzivních a exkluzivních kritérií redukovali
obsahově odpovídající články na počet 18. Prostřednictvím protokolu CASP se evaluací plnotextů těchto
článků vytřídilo konečných 13 kvalitativních studií
odpovídajících svou kvalitou potřebám pro tvorbu
review.
Výsledky: Na základě protokolu CASP bylo vyřazeno
celkem 5 kvalitativních studií. 3 studie byly vyřazeny na
základě nedostatečně popsané analýzy dat, 1 studie byla
vyřazena na základě úplné absence analýzy bez jejího
popisu v metodologii a 1 studie byla vyřazena na
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podkladě neodpovídající metodologie k stanovenému
cíli studie.
Závěr: Protokol CASP je vhodným nástrojem pro
kritické posouzení kvalitativních studií pro začátečníky.
Konstrukce CASP umožňuje podrobně sledovat aspekty
metodologie jednotlivých studií. CASP je i vhodným
nástrojem pro vhled do problematiky kvalitativní
metodologie, odhaluje nedostatky a dává tak podněty
pro realizaci vlastního výzkumu, čímž snižuje potenciální bias.
Klíčová slova: Kritické posouzení. CASP. Kvalitativní
výzkum. Review.
INFORMOVANOST ZDRAVOTNÍKŮ
O HOSPICOVÉ PÉČI A JEJICH MOŽNOSTECH
V ČESKÉ REPUBLICE
ŠEVČÍKOVÁ Blažena, MACHÁLKOVÁ Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Olomouc, Česká
republika
Východiska: Smrt a umírání je nedílnou součástí našich
životů. V čase, kdy sami zažíváme bolestivé setkání se
smrtí a umíráním si mnohdy uvědomíme důležitost
hospicové péče. V České republice se hospicová péče
neustále rozvíjí. Lidský a profesionální přístup, týmová
spolupráce v hospicové péči jsou základem filozofie
hospice. Osobou odpovědnou a způsobilou pro sdělování informací o této problematice jsou právě zdravotničtí pracovníci.
Cíle: Zmapovat jaké mají informace zdravotníci o hospicové péči a jejich možnostech v ČR.

Soubor a metody: Pro výzkum byl zvolen kvantitativní
přístup a nestandardizovaný dotazník, který obsahoval
13 položek. Konstrukce dotazníku vycházela z pilotní
studie Fokus Group a rešeršního šetření. Pro soubor
respondentů byla stanovena kritéria: zdravotníci z Olomouckého kraje, starší 18 ti let a vyjádří informovaný
souhlas s výzkumným šetřením. Pro distribuci dotazníků byla použita metoda sněhové koule. Města
Olomouckého kraje byla vybrána náhodnou metodou
(losování). Statistické zpracování bylo provedeno
pomocí popisné statistiky, Pearsnova chí-kvadráu.
Výsledky: Výzkumný soubor byl tvořen 350 zdravotníky
z 6 měst Olomouckého kraje. Respondenti byli ve věku
18 ti – 90 let, od základního po vysokoškolské vzdělání.
Z výsledků šetření vyplynulo, že 47,71% respondentů
odpovědělo správně na otázku „co je hospicová péče?“.
Kolik hospiců je v České republice však 60,86%
respondentů nevědělo. Jedna z nejvíce uváděných odpovědí se týkala tvrzení že „v hospici poskytují specifický
druh péče“ souhlasilo a spíše souhlasilo 86,29%
respondentů. Jako nejčastější motivační faktor práce
v hospici uvádělo 79,71% respondentů „práce s lidmi“,
54,86% „víru sestry“. „V hospici je péče zajištěna specializovanými pracovníky“ uvedlo 85,71% respondentů.
S tvrzením, že „veřejnost je informovaná o hospicové
péči“ zcela nesouhlasilo a spíše nesouhlasilo 44%
respondentů. Kde vznikl první hospic nevědělo 53,71%
respondentů.
Závěr: Z výsledků výzkumu vyplývá, že zdravotničtí
profesionálové mají základní informace z oblasti
hospicové péče, avšak nepřesné.
Klíčové slova: Hospic. Hospicová péče. Zdravotníci.
Smrt. Umírání.

A11

POKYNY PRE AUTOROV
Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych
i nelekárskych odborov. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadové referáty a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou
a obsahovou relevantnosťou.
Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých
recenzentov. Identita recenzentov môže byť utajená. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve
posudzovaného príspevku pred recenzentmi, redakčnou radou a vydavateľom. Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť
nepublikovaného rukopisu. Za vedeckú a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu s vedúcim editorom a redakčnou radou.
Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za jazykovú
korektúru (jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez
konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu
alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.
Príspevky musia spĺňať základné etické princípy kladené na výskum na ľudskom subjekte. V rukopise je nutné uviesť, že štúdia, ktorej je príspevok
súčasťou, bola schválená etickou komisiou (uviesť názov etickej komisie). Ďalej je potrebné uviesť, že účasť respondentov na štúdii bola dobrovoľná
a údaje boli spracované dôverne. Autor má povinnosť uviesť prípadné zdroje financovania a vyjadriť sa k potenciálnemu konfliktu záujmov. Práca musí
obsahovať prehlásenie, že nebola a v prípade akceptácie, nebude zaradená na publikovanie do iného časopisu, ktoré musí byť podpísané všetkými autormi
na znak ich súhlasu s obsahom rukopisu. Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť
reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce.
-

-

Formálna stránka rukopisu –
rozsah rukopisu je obmedzený na 12 normostrán (21 600 znakov aj s medzerami).
Odporúčané nastavenie pre MS Word - abstrakt: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,0, všetky okraje nastavené na 2,5 cm,
zarovnanie doľava, nedeliť slová.
Odporúčané nastavenie pre MS Word – vlastný text: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje nastavené na 2,5 cm,
zarovnanie doľava, nedeliť slová.
V texte nepoužívať tučné písmo (bold) a kurzívu (okrem citátov). Tučné písmo používať iba na označenie názvu príspevku a jeho jednotlivých častí,
názvy tabuliek a obrázkov.
Tabuľky, obrázky a grafy musia byť umiestnené na príslušnom mieste v článku (autor ich neposiela samostatne). Tabuľky, grafy a obrázky musia byť
označené číslom a názvom a musí byť na ne uvedený odkaz v texte. Veľkosť písma v tabuľke a v grafe je stanovená 10pt.
Titulná strana rukopisu by mala obsahovať nasledujúce údaje: názov v slovenskom, resp. českom a anglickom jazyku, meno a priezvisko autorov
(uvádzať v plnom znení aj s titulmi), oficiálny úplný názov pracoviska aj s korešpondenčnou adresou každého autora, kontaktné údaje prvého autora,
resp. autora určeného pre korešpondenciu.
Štruktúra abstraktu je nasledovná:
Východiská
Ciele
Súbor a metódy/metodika
Výsledky
Záver
Práca teoretického charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:
názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do
250 slov), maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, vlastný text, (vrátane vymedzenia cieľov
štúdie, príp. formulovanie sledovaných problémov), metodiku (spôsob výberu literárnych zdrojov, spôsob analýzy), výsledky (prezentácia
vlastných výsledkov analýzy), záver a zoznam bibliografických odkazov.
Práca výskumného charakteru by mala obsahovať nasledujúce časti:
názov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, štruktúrovaný abstrakt v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku (rozsah do
250 slov), maximálne 5 kľúčových slov v slovenskom (resp. českom) a anglickom jazyku, úvod, cieľ, súbor, metodiku, výsledky, diskusiu,
záver a zoznam bibliografických odkazov.

Citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v Zozname bibliografických odkazov a naopak. V texte sa
uprednostňuje citovanie podľa metódy prvého údaja a dátumu (vrátane uvedenia čísla strany, resp. strán), citovaná literatúra je v zozname bibliografických
odkazov zoradená v abecednom poradí. Uvádzajú sa všetci autori, pri väčšom počte autorov ako 3 sa uvádza za menom tretieho autora skratka „et al.“.
Príklady citácie:
Monografické publikácie/knihy:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania. Počet strán. ISBN.
Kapitoly v monografiách/ knihách:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Priezvisko, M. editorov. Názov monografie. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN,
rozsah strán (strana od - do).
Článok v seriálovej publikácii:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník (číslo zväzku), číslo, rozsah strán.
Príspevok v zborníku:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka [druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, ISBN, rozsah strán (strana od –
do).
Články v elektronických časopisoch a iné príspevky:
PRIEZVISKO, M. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Legislatívne dokumenty:
Označenie a číslo legislatívneho dokumentu/rok publikovania a skratka úradného dokumentu. Názov. Poznámky.
Rukopis je možné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zdravotnicke.listy@tnuni.sk
Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a
vydavateľ majú právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú
na sebe nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces.
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