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Abstrakt 

Kam kráčaš ošetrovateľstvo? V úvode tejto témy sa pozastavíme nad historickým vývojom 

ošetrovateľstva v SR. Aj u nás boli a sú významné osobnosti, ktoré stáli pri rozvoji a priekopníckej 

práci, keď po r.1990 s veľkým entuziazmom začali kráčať k uspokojeniu potrieb pacienta 

v ošetrovateľskej sfére. 
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Abstract 

Where are you going, nursing? At the introduction to this topic let’s pay attention to the historical 

development of nursing in Slovakia. There were and still there are great personalities, who partook 

in development of nursing and did groundbreaking work after 1990 as they began to work with 

a great enthusiasm on patients´ needs satisfaction. 
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1. Ošetrovateľstvo sa vydalo na dlhú cestu s mnohými úskaliami, ale vždy s výsledkami pre dobro 

pacienta a sestier. Cestou rozvoja sa kráčalo ťažko, niekedy sa stopy strácali, ale našťastie vždy sa 

objavil ten správny smer. 

• postupný  vznik asociácií zdravotníckych pracovníkov 

• legislatívne zastrešenie ošetrovateľstva 

• činnosť prvých agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

• zavedenie ošetrovateľskej dokumentácie s ošetrovateľskými diagnózami podľa NANDA 

• medzinárodný projekt Lemon pre ošetrovateľstvo 

• vznik fakúlt ošetrovateľstva 

• prvé hospice 

 

2. Významné ,,šľapaje,, v histórii ošetrovateľstva na Slovensku zanechal aj Prešov.  
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• zahájenie výučby ošetrovateľského procesu na stredných zdravotníckych školách 

• recipročné návštevy Strednej zdravotníckej školy v Prešove so Zdravotníckou školou 

v rakúskom meste Bruck an der Mur  

• zahájenie odborných stáži v Rakúsku pre sestry Nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, 

Prešov 

• zavedenie prvej ošetrovateľskej dokumentácie v Nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana, 

Prešov v spolupráci s rakúskou nemocnicou v Bruck an der Mur  

(autor odborného prekladu dokumentácie bol MUDr. L. Szantó) 

Obrázok č. 1 : Ošetrovateľský záznam na oddelení 

 

 

• odborná stáž v ošetrovateľskom dome vo Švajčiarsku pre sestry pracujúce v Nemocnici 

s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov, v spolupráci s Česko-Slovensko- Švajčiarskou 

asociáciou 

 

• založená I. denná nemocnica s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Prešove 

pod vedením MUDr. Heleny Kizakovej a s. Anny Kolivoškovej 

Ďalšie kroky: 

• vznik neštátnych agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
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• vznik Fakulty ošetrovateľstva pod vedením Dr.h.c. prof. PhDr. Anny Eliášovej, PhD. 

 

3. Sestra dnes:  

• erudovaná 

• flexibilná 

• empatická 

• samostatná 

• plnohodnotný partner pri poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti 

 

Obrázok č. 2. 3. 4.: ,,Sestra dnes,, 

 

 

 

 

 

 

 

4. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti- výhodné podmienky pre uplatnenie 

a ďalší   rozvoj ošetrovateľstva ako samostatnej vednej disciplíny. 

4.1 ADOS dnes: 

• finančne výhodná (porovnanie: cena starostlivosti deň lôžko – cena starostlivosti deň ,, 

ADOS,,)   

• vybavenie prenosnou monitorovacou technikou   

• požičiavanie zdravotníckych pomôcok 

• vedenie ošetrovateľskej  dokumentácie 

• individuálny prístup k pacientovi 

• dostatok času pre pacienta a jeho rodinných príslušníkov 

• konzultácie s odbornými lekármi a ošetrujúcim lekárom 

• samostatné vystupovanie sestry 

• spolupráca so sociálnymi inštitúciami, opatrovateľskou službou 
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• rozvoj potenciálu ošetrovateľského personálu 

 

4.2 Hranice ADOS: 

• pre pacientov s psychiatrickými diagnózami 

• pre opustených 

• nedostupnosť k veľmi vzdialeným obciam 

• terminálne štádium s komplikovaným priebehom 

 

5. Komplexná starostlivosť o chorého: 

• akútne  a chronické lôžko 

• následná ošetrovateľská starostlivosť 

• socialna starostlivosť a starostlivosť o zomierajúcich a pozostalých 

 

Ideálny stav- jednotná spolupráca, súdržnosť všetkých zložiek.  

 

Obrázok č. 5: Znázornenie ucelenej starostlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutné lôžko a krátkodobá hospitalizácia

Následná ošetrovateľská starostlivosť

Socialna starostlivosť a strarostlivosť o
zomierajúcich
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6.  Reálny stav starostlivosti o chorého: 

• nedostatok ošetrovateľského personálu 

• nedostatočná finančná podpora štátu pre zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby   

• deficit sociálnych zariadení a hospicov 

 

Obrázok č. 6: Reálny stav spolupráce 

 

,,Stopy,, smerujú k pacientovi, ale každý kráča vlastnou cestou zdravotnej, socialnej a duchovnej 

starostlivosti. Len dokonala spolupráca môže zabezpečiť pomoc a uspokojenie pacienta a 

príbuzných 

Záver 

Naša zakladateľka moderného ošetrovateľstva bola známa ako “dáma s lampou“, dnes naše sestry 

nemajú viditeľnú lampu, ale kráčajú s lampou v srdci a ich stopy svietia na ceste k pacientovi. 

Obrázok č. 6.7.8.: Quo vadis ošetrovateľstvo? 

nedostatok ošetrovateľského
personálu

nedostatočná finančná podpora
štátu pre zabezpečenie domácej
opatrovateľskej služby

deficit sociálnych zariadení a
hospicov

122



 

 

Použitá literatúra: 

Kolivošková A. 1996. Koordinácia profesionálnych ošetrovateľských aktivít v domácom prostredí: 
Absolventská práca, Prešov: Stredná zdravotnícka škola, Prešov, 16 s. 

Poláková K. 2002. Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti: Diplomová prác, Prešov: 
Stredná zdravotnícka škola, Prešov, 38 s. 

Kizáková H., Kolivošková A.: Koncepcia Komplexnej zdravotno- socialnej starostlivosti v Dennej 
nemocnici s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Prešov, 1995  

Vestník MZ SR, čiastka 8-10/2007: Odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti  

 

 

 

 

 

 

 

123




