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ÚVOD 

V literatúre k predmetnej problematike sa venuje pozornosť najmä kvalite života chronicky 

chorých. Nemáme veľa informácií ohľadne spoločensko-ekonomickej situácii osôb, ktoré im 

poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť.  

Učelom tejto štúdie bolo poznať kvalitu života poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti 

chronicky chorým.   

Predovšetkym získať odpoveď na otázky: 

-ovplyvňuje domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná chronicky chorým kvalitu života 

ošetrovateľa? 

-aké sú dôvody poskytnutia ošetrovateľskej starostlivosti? 

-aké sú problémy pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti chorým osobám? 

-mení ošetrovateľská starostlivosť doterajší spôsob života ošetrovateľa?  

-vyskytli sa konflikty v rodine v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti? 

-potrebuje chorý finančnú podporu od rodiny, sociálnych služieb? 

Pri realizácii výskumu bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý obsahoval 29 položiek. 

Dotazníky rozdali v mesiacoch apríl a júl 2012 sestry poskytujúce dlhodobú domácu ošetrovateľskú 

starostlivosť, ktoré pracujú v mestách Tychy a Myslowice.    

Rozdaných bolo 120 dotazníkov, analyzovaných bolo 85 dotazníkov. 

Výsledky výskumu ukazujú, že ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredi poskytujú hlavne   

ženský členovia rodín, dcéry, manželky, vnučky. Priemerný vek ošetrovateľov je 55 rokov 

a chorých 80 rokov.  

Najväčšie problémy majú ošetrovatelia pri vykonávaní činností v oblasti hygieny, krmení. Výsledky 
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ukazujú tiež zhoršenie kvality života ošetrovateľov v oblasti osobného a pracovného života a pokiaľ 

ide o finančnú situáciu. Činitele, ktoré majú negatívny vplyv na ošetrovateľa, sú stres, zhoršenie 

zdravia, nedostatok voľného času a relaxu. Na rozpoloženie ošetrovateľa má vplyv aj stav zdravia 

ošetrovateľa a kondicia chorého. Z výskumu vyplýva, že existuje potreba dočasného oslobodenia 

ošetrovateľa od povinnosti poskytovania ošetrovateľskej činnosti, pomocou tvorby „podporného 

spolku“ zo strany rodiny, príbuzných, priateľov, súsedov. Ukazuje sa aj potreba finančnej ako aj 

psychologickej podpory.  
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