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Súhrn 

Na pozadí nárastu migrácie v posledných rokoch, rastie i diverzita obyvateľstva, 

predovšetkým vo vyspelých krajinách. Nové demografické pomery prinášajú väčšiu rôznorodosť 

kultúr, čo sa odráža i v zdravotnej starostlivosti, kde sa sestry stretávajú stále častejšie s úplne 

novými, pre ne cudzími kultúrami. Tento fakt si vyžiadal i nový prístup        k potrebám a 

vzdelávaniu transkultúrneho ošetrovateľstva vo svete, rovnako, ako  v európskych krajinách. 

Príspevok prináša súčasný pohľad na problematiku transkultúrneho ošetrovateľstva vo vybraných 

krajinách Európy.  
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Úvod 

Migrácia je fenoménom dnešnej doby. Zvlášť Európa je v posledných rokoch konfrontovaná 

s nárastom najrôznejších dôsledkov migrácie. Podľa posledných aktuálnych údajov Eurostatu, sa 

menia i historické vzory migračných tokov, a to v zmysle dôvodov migrácie, dĺžky pobytu, 

gendrového zloženia migrantov a socio-ekonomického postavenia migrantov. (Migrants in Europe, 

publikácia Eurostatu, 2011). Migranti už nie sú len ľudia, ktorí utekajú za lepším životom alebo 

pred nebezpečenstvom do inej krajiny. Dnešní migranti sú často veľmi vzdelaní a prichádzajú do 

novej krajiny v rámci nadštandardných možností zamestnania či štúdia. Mení sa aj životný štýl 

migrantov, vďaka novodobým komunikačným technológiám už nie sú v novej krajine izolovaní od 

príbuzných, ktorých zanechali doma. Internet a telefonické spojenie im umožňuje byť s nimi 

v dennom kontakte.   

Nové populačné zloženie Európy sa odrazilo i v nových prístupoch v transkultúrnom 

ošetrovateľstve v európskom i celosvetovom pohľade.  

Metodika 

Príspevok bol spracovaný na základe analýzy aktuálnej domácej a zahraničnej knižnej 

literatúry. Ďalej bol použitý výber štúdií európskych autorov zaoberajúcich sa transkultúrnym 

ošetrovateľstvom v danej krajine. Štúdie boli publikované v recenzovaných impaktovaných 
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časopisoch prostredníctvom databázy EBSCO. Užší výber bol realizovaný na základe krajiny 

pôvodu štúdie a kľúčových slov: transcultural, nursing, caring,  care, cultural competencies, cross 

cultural research, migrants, health, Europe. 

Začiatky transkultúrneho ošetrovateľstva sú datované do polovice 20. storočia. Vzniklo v 

Spojených štátoch amerických počas druhej svetovej vojny a v rokoch tesne po nej. V tom čase, 

vďaka prudkému ekonomickému rastu, výrazne stúpla migrácia populácie. Ľudia         vo zvýšenej 

miere cestovali, pracovali na iných miestach, zlepšovala sa ekonomika. Za vidinou lepšej 

ekonomickej situácie prichádzalo do krajiny množstvo prisťahovalcov z povojnových krajín. Sestry 

boli časom nútené zaoberať sa nielen chorobou, ale tiež existenčným pozadím človeka, ktorý často 

pochádzal z inej krajiny než z USA (Špirudová a kol, 2006).  

Za zakladateľku transkultúrneho ošetrovateľstva sa právom pokladá americká autorka   Dr. 

M. M. Leiningerová /1925–2012/ (Mastiliaková, 2003). Európske transkultúrne ošetrovateľstvo, 

rovnako, ako svetové transkultúrne ošetrovateľstvo vychádza z Leiningerovej teórie, má však 

i svojích vlastných autorov. Začiatok 90. rokov minulého storočia zaznamenal rozvoj 

transkultúrneho ošetrovateľstva vo Veľkej Británii, a to predovšetkým v prácach Kate Gerrish, 

ktorá realizovala niekoľko empirických štúdií v transkultúrnom ošetrovateľstve, Ireny 

Papadopoulous, ktorá vytvorila model kultúrnych kompetencií pre transkultúrnu ošetrovateľskú 

starostlivosť a vzdelávanie v ošetrovateľstve a Patricie McGee, ktorá poskytuje poradenstvo pre 

transkultúrne zdravotnícke vzdelávanie a prax (Narayanasamy, 2006). Za posledných 10 rokov 

vzrástol počet publikovaných výskumných štúdií európskych autorov z oblasti starostlivosti 

o pacientov z odlišných kultúr i v Európskom kontexte. Európskou organizáciou zastrešujúcou 

transkultúrne ošetrovateľstvo je ETNA (European Transcultural Nursing Association, 

http://etna.middlesex.wikispaces.net) (Zeleníková, Vrublová, 2011). 

Otázkou je, či ponímanie transkultúrneho ošetrovateľstva tak, ako je chápané 

prostredníctvom Transcultural Nursing Society (Transkultúrnou ošetrovateľskou spoločnosťou), je 

vhodné i pre európsku populáciu, v ktorej je historický kontext vytvárania multikultúrnych 

spoločností odlišný od spoločností, v ktorých tento koncept pod vedením M. M. Leiningerovej 

vznikal. Základný rozdiel medzi multikultúrnymi spoločnosťou USA, či Austrálie a európskymi 

spoločnosťami je ten, že v európskych krajinách je stále jasné, kto je domácou kultúrou a kto 

cudzou. Táto skutočnosť je zdôraznená i v odporúčaní  Výboru ministrov Rady Európy členským 

štátom o zdravotníckych službách v multikultúrnej spoločnosti (Rec/2006/18), prijatom na 979. 

zasadaní zástupcov ministrov. Okrem iného sa v ňom uvádza, že  v stále viac multikultúrnej Európe 

je potrebné chápať problematiku multikultúrnej populácie a reagovať na ňu.  
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Výsledky medzinárodnej delfskej štúdie (Jirwe et al., 2009), do ktorej boli zapojené 

švédske, britské, írske a americké univerzity dospeli k záveru, že i keď existuje podobnosť medzi 

britským a americkým rámcom v oblasti transkultúrneho ošetrovateľstva, európski experti kladú 

menší dôraz na etnohistóriu, než v Spojených štátoch amerických. Ťažiskom transkultúrneho 

prístupu v  európskych štátoch je predovšetkým rozvoj transkultúrnych zručností ako prevencia 

diskrimácie a rasizmu. 

Ako uvádzajú fínske autorky Anita Wikberg a Kate Eriksson (2008), globálny nárast 

migrácie vo svete sa odráža i v ošetrovateľstve a následnej potrebe nového prístupu k vzdelávaniu, 

ktoré by reflektovalo i špecifiká pacientov z odlišných kultúr. Pri stretnutí sestry a pacienta 

z odlišných kultúrnych pozadí, pacient nie vždy vníma starostlivosť ako skutočnú starostlivosť. 

Pacientove očakávania nemusia byť naplnené. Sestry sa môžu cítiť frustrované, obzvlášť ak musia 

prekonávať jazykové problémy a odlišné kultúrne hodnoty a názory.  

Ruddock a Turner (2007) v dánskej štúdii poukazujú na fakt, že napriek tomu, že sa 

v priebehu posledných rokov stalo veľa krajín multikultúrnymi, zdravotný systém a zdravotnícke 

vzdelávanie je  stále zamerané tzv. monokultúrne, na potreby dominantnej kultúry rovnako. Anita 

Berlin vo švédskej štúdii (2010) uvádza, že demografické zmeny populácie vo Švédsku za 

posledných 60 rokov vytvorili multikultúrnu spoločnosť zloženú z rôznych národností. 

Najvýraznejšia diverzita obyvateľstva je v hlavnom meste, kde imigranti prvej a druhej generácie 

tvoria 18% celkového počtu obyvateľov Švédska. Švédske sestry zapojené do štúdie udávali, že sa 

stále častejšie stretávajú i s kultúrami, ktoré sú pre ne úplne nové. Uvádzali obavy 

z profesionálneho pochybenia pri starostlivosti o klienta z kultúry, o ktorej nič nevedia. Ďalej 

popisovali pocity nedostatočnej profesionálnej satisfakcie, pretože si v tom, čo robia neboli pri 

ošetrovaní klienta z inej kultúry isté. 

Z pohľadu skúseností v oblasti transkultúrnej starostlivosti v ošetrovateľstve, môžeme európske 

krajiny rozdeliť do 3 skupín: 

• Krajiny, ktoré majú dlhodobú historickú skúsenosť s inými kultúrami. Patria sem bývalé 

koloniálne štáty, ktoré privážali obyvateľov kolónií do domácej krajiny a vytvorili tak 

multikultúrny charakter spoločnosti už pred viac než 100 rokmi. Z európskych krajín sem 

môžeme zaradiť napríklad Veľkú Britániu, Francúzko, Holandsko. I keď ich spoločnosť je 

multikultúrna a s transkultúrnym konceptom pracujú už niekoľko desaťročí, nové migračné 

trendy v Európe a vo svete za posledné roky úplne zmenili charakter spoločnosti a vyžiadali 

si i nové prístupy v transkultúrnom ošetrovateľstve (Papadopoulos et al. 2006; Seeleman et 

al. 2009). 
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• Krajiny, ktoré evidujú nárast rôznorodosti obyvateľstva a premenu monokultúrnej 

spoločnosti na multikultúrnu až po druhej svetovej vojne. Patria sem napríklad Švédsko 

(Berlin et al., 2010; Berlin, Tornkvist, Hylander, 2010; Jirwe et al., 2009; Wallin, Ahlstrom, 

2006), Fínsko (Wikberg, Eriksson, 2008), Dánsko (Ruddock, Turner, 2007), Švajčiarsko 

(Domenig, 2004). Tieto krajiny sa zaoberajú okrem kultúrnych odlišností v zdravotníckej 

praxi u priamych imigrantov i špecifikami kultúrnych odlišností prvej a druhej generácie 

detí imigrantov.  

Napríklad Berlin, Tornkvist a Hylander  (2010) vo švédskej štúdií popisujú problémy sestier 

v primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi imigrantov prvej 

a druhej generácie. Východiskom štúdie bolo, že imigranti prvej a druhej generácie, ktorí sa už 

narodili vo Švédsku ovládali plynulo jazyk a boli prispôsobení švédskemu životnému štýlu. Pri 

návštevách v ambulanciách primárnych lekárov a primárnych centier nebol viditeľný žiaden 

výrazný kultúrny rozdiel oproti domácim Švédom. Keď však primárne sestry prichádzali do 

domácnosti, aby zhodnotili zdravotné riziká novorodencov, ocitli sa v prostredí inej kultúry, keďže 

imigranti si i napriek vonkajšiemu prispôsobeniu sa hostiteľskej krajine zachovávajú doma vlastné 

kultúrne tradície. K ním patrí i úprava prostredia, obliekanie, strava bezpečnostné opatrenia 

u novorodenca. Do štúdie boli zapojené primárne sestry i klienti – imigranti prvej a druhej 

generácie. Sestry v štúdii uvádzali, že sa cítili pri vstupe do kultúrne odlišnej domácnosti neisté, 

nevedeli adekvátne ohodnotiť zdravotné riziká dieťaťa, mali obavy z profesionálneho pochybenia a 

uvádzali pocity profesionálneho neuspokojenia. Z pohľadu skúmaných rodičov, ktorí boli do štúdie 

zapojení, im švédske primárne sestry prišli neosobné a nevychované, pretože sa príliš obzerali po 

zariadení. Švédsky systém vzdelávania v ošetrovateľstve na tieto nové skutočnosti reagoval 

zavedením kurzov v oblasti transkultúrneho ošetrovateľstva pre sestry z primárnej praxe. 

• Krajiny, ktoré prechádzajú zmenou z monokultúrnej spoločnosti na multikultúrnu za 

posledných 15 – 20 rokov. Patria sem štáty východnej Európy označované ako 

postkomunistické, ale i štáty, ktorých ekonomika nebola v minulosti tak silná, aby prilákala 

migrantov, napríklad Írsko (Tuohy et al. 2008).     

Írska štúdia Tuohy et al. (2008) z univerzity v Limericku uvádza,  že írska populácia prekonala 

za posledných 15 – 20 rokov dramatické zmeny. Vďaka rýchlemu nárastu ekonomiky a následnému 

veľkému prísunu migrantov, sa pôvodne  monokultúrne Írsko stalo multikultúrnym. Írsky autori 

hovoria dokonca o „kultúrnej kríze“ v ošetrovateľstve a zdravotníctve. Štúdia prináša kvalitatívny 

pohľad registrovaných sestier na problémy, s ktorými sa stretávajú pri ošetrovaní klientov z inej 

kultúry. Ako najčastejší problém sú popisované komunikačné bariéry, odlišné vnímanie ľudí z inej 

kultúry, používanie humoru, ktoré býva často nepochopené klientmi z odlišnej kultúry alebo 
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pochopené zle, pocity frustrácie, keď pacientovi nerozumejú, nepochopenie kultúrne podmienených 

rituálov a zvyklostí (napríklad, keď sa matka pôvodom z Afriky nezúčastnila pohrebu svojich 

zomrelých dvojčiat), problémy v odlišných predstavách o postupoch pri  ošetrovaní, výbere 

vhodného / nevhodného jedla a pod. Ako uvádzajú autori štúdie, na základe množstva výskumov 

prinášajúcich informácie o nedostatočnej kompetentnosti sestier v oblasti transkultúrneho 

ošetrovateľstva, írska vláda spustila množstvo vzdelávacích programov zameraných na edukáciu 

v oblasti starostlivosti o klientov z odlišných kultúr. 

Nové moderné možnosti prepravy ľudí prinášajú nový fenomén, pohybu obyvateľstva 

a kontaktu s pre nás novými, často nezvyčajnými kultúrami. Táto skutočnosť si vyžiadala i nový 

prístup k vzdelávaniu v transkultúrnom ošetrovateľstve. Ustupuje sa od širokého skúmania 

jednotlivých kultúr a ich porovnávania. Uprednostňuje sa flexibilnejšia práca s informáciami 

o kultúrnej podstate človeka a vzdelávanie v oblasti kultúrnych kompetencií (Berlin et al., 2010; 

Berlin, Tornkvist, Hylander, 2010; Jirwe, Gerrish, Emami, 2010; Jirwe et al. 2009; Ruddock; 

Seeleman et al. 2007; Turner, 2007; Papadopoulos et al. 2006).  

 

Záver 

Ako uvádza preambula 8. konferencie európskych ministrov zdravotníctva: Ľudia v pohybe 

– výzva pre ľudské práva a pre zdravotné systémy: Pohyb ľudí v Európe je rastúcim fenoménom, 

ktorý prináša výzvy pre služby zdravotnej starostlivosti. Ľudia v pohybe nikdy nespadajú do jednej 

kategórie, môžu to byť imigranti, vnútorne presídlené osoby, interní migranti, utečenci, navrátilci, 

obete obchodu s ľuďmi, žiadatelia o azyl, iregulárni migranti, vrátane zdravotníckych 

profesionálov.  
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