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Abstrakt 

     Teoretické  modely preukazujú vedecký  prínos ošetrovateľstva a tým majú vplyv na formovanie 

ošetrovateľského myslenia. Úlohou pre ošetrovateľskú teóriu je rozpracovanie metodologických 

postupov pre použitie teoretických modelov. V práci poukazujeme na   možnosť  aplikácie 

geografického modelu (Matlovič, 2007). Leiningerovej kultúrna teória zmenou paradigmatických 

pojmov so zdôraznením spirituálneho dobra v holistickom kontexte akcentuje bioetický rozmer 

ošetrovateľstva, ktorý je esenciálny pre spoločenskú relevanciu odboru. 

Kľúčové slová: teoretické modely,  ošetrovateľská teória, bioetika, holistický kontext, 

ošetrovateľstvo. 

Abstract 

Theoretical models demonstrate the scientific contribution of nursing and thus have an impact on 

the formation of nursing thinking. The role of nursing theory is the elaboration of methodologies for 

the use of theoretical models. The study points to the possibility of application of geographic model 

(Matlovič, 2007). Leiningerovej cultural theory concepts to the changing paradigm emphasizing the 

spiritual good of the holistic context of bioethics dimension the importance of nursing, which is 

essential for the social relevance of the department. 

Keywords: theoretical models, nursing theory, bioethics, holistic context, nursing. 

Úvod 

     Ošetrovateľské konceptuálne modely možno kategorizovať na základe typu všeobecno-

filozofického, svetonázorovo-teoretického a všeobecno-vedného pozadia, z ktorého čerpajú 

ontologické pojmy a  kategórie „videnia sveta“. Humanistické modely považujú ošetrovateľstvo za 

zvláštnu humanitnú disciplínu, opierajú sa o filozofiu existencializmu a fenomenológie. Ich 

perspektíva je založená na pojmoch, ku ktorým patria: sloboda, existencia, autonómia, úcta 
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k životu, dôstojnosť, práva pacientov (Žiaková, 2007). Aplikácia modelu kultúrnej starostlivosti je 

vhodná pre bioetickú a  spoločenskú relevanciu ošetrovateľstva.  

Leiningerovej teória kultúrne zhodnej a rozdielnej starostlivosti  

     Teória Leiningerovej vznikla v postmoderných  kultúrnych a spoločenských podmienkach. 

Charakteristika postmoderného myslenia spočíva v kritike historicizmu a univerzalizmu, 

pričom do popredia sa dostáva intersubjektívny názor jednotlivca, všetko existujúce sa 

redefinuje, reinterpretuje na základe použitia nových jazykových hier, čo znamená, že všeobecné 

kategórie (dobro, spravodlivosť, zodpovednosť atď.) sa zmenili na subjektívnu podobu. Dá sa 

povedať, že existuje toľko dobier, koľko indivíduí ich používa. Holizmus je doktrína, podľa ktorej 

sú vlastnosti jednotlivcov výhradne určené funkciou ich miesta v spoločnosti, pričom vychádza 

z predpokladu, že identita človeka je určená jeho skupinovou príslušnosťou, pretože ju vytvárajú 

sociálne a kultúrne sily. Holizmus ako metódu sociálnych vied je potrebné odlíšiť od 

holistického (celostného) prístupu v ošetrovateľstve. Tu ide o formu systémového prístupu – 

pochopenie pacienta ako hierarchicky usporiadaného systému (bio-psycho-sociálneho), vrátane jeho 

subjektivity, v kontexte prírodného i socio-kultúrneho prostredia a ošetrovateľskej činnosti 

(Palenčár, Žiaková, 2002). 

     Každý jednotlivec má okrem vrodených dispozícií aj určité kultúrne charakteristiky získané 

inkulturáciou. Ide o sociálny proces, prostredníctvom ktorého sa kultúra prenáša a odovzdáva 

generačne. Všetky prejavy človeka vrátane správania sa v chorobe sú produktmi kultúry. 

Základom Leiningerovej modelu (2002) boli tieto postuláty: 

1. starostlivosť je základom ošetrovateľstva, 

2. starostlivosť o človeka (human care) je základom rastu a vývinu človeka.  

Teoreticky kultúra a starostlivosť musia byť vzájomne úzko prepojené ako základ nového odboru – 

transkultúrneho ošetrovateľstva. Zjednotením kultúry a starostlivosti vytvorila        Leiningerová 

pojem kultúrna starostlivosť. Cieľom transkultúrneho ošetrovateľstva je poskytnúť holistickú 

kultúrne zhodnú a diferencovanú ošetrovateľskú starostlivosť praktizovanú pre zdravých a 

chorých ľudí alebo im pomáhať čeliť nepriaznivým podmienkam, chorobe alebo umieraniu 

kultúrne vhodným spôsobom. Autorka rozlišuje pojmy starostlivosť – care a ošetrovanie – caring. 

Starostlivosť – vyjadruje abstraktné alebo konkrétne fenomény, vzťahujúce sa na pomoc, podporu, 

získavanie skúseností alebo návykov so zreteľom na predpokladané potreby, ako zlepšiť kondíciu 

človeka alebo spôsob jeho života (Leiningerová, 1991). 
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Kultúrne systémy starostlivosti a bioetika 

     Leiningerová rozlišuje dva systémy starostlivosti: tradičný a profesionálny (Nemčeková, 

Špirudová, 2007).  

     1. Tradičný systém sa vzťahuje na spôsoby starostlivosti, ktoré praktizujú členovia subkultúry. 

Nazýva ho tiež ľudovým alebo laickým systémom. V centre stojí človek ako celostná bytosť. 

Starostlivosť je humanisticky orientovaná, opiera sa o praktické skúsenosti kultúry, životný štýl, 

vieru, hodnoty a svetonázor členov subkultúr. Zameriava sa na prevenciu chorôb a smrti. Pri 

poskytovaní starostlivosti využíva domáce prostredie, domáce zdroje, rodinu a komunitu. Využíva 

vysoko dôvernú komunikáciu. Limituje používanie moderných techník. Využíva domáce lieky a 

vlastných ošetrovateľov, ktorí sú finančne menej nákladní. 

     2. Profesionálny systém predstavuje formálne vyštudované poznatky a zručnosti profesionálnej 

starostlivosti. Tento systém prezentuje názory veľkých etník, majoritnej časti obyvateľstva, teda 

ľudí zvonku, nie zvnútra subkultúry. Opiera sa o vedecké poznatky, kde     v popredí stojí liečba, 

diagnostika, medikácia. Starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach, nie v domácom 

prostredí. Využíva odosobnenú komunikáciu. Cena za profesionálne služby je pomerne vysoká. 

     Pri kultúrnej starostlivosti vždy berieme do úvahy zovšeobecnenú (generalizovanú) starostlivosť, 

ktorá môže byť aplikovaná v niektorých kultúrach ako rešpektujúca           starostlivosť. Špecifická 

a všeobecná starostlivosť sa vzájomne dopĺňajú. Kultúrna starostlivosť sa podľa  Leiningerovej 

(2002) môže realizovať troma spôsobmi: 

     a) kultúrna starostlivosť pomáhajúca uchovávať alebo získavať zdravie, je zameraná na 

zdravých, ako aj chorých ľudí; 

     b) kultúrna starostlivosť umožňujúca adaptáciu na nové kultúrne spôsoby starostlivosti; 

     c) kultúrna starostlivosť pomáhajúca uskutočniť zmenu. Tento typ starostlivosti sa dostáva do 

popredia vtedy, keď je potrebné modifikovať, či úplne zmeniť spôsob, akým sa pacient stará o svoje 

zdravie. 

     Medzi hlavné dôvody, ktoré sa viažu na potreby transkultúrneho zmýšľania, patrí: prehlbovanie 

rozdielov medzi kultúrou chudobných a bohatých, výskyt kultúrnych stretov, ktoré poškodzujú 

zdravie a životy, pohyb lekárov a sestier po rozličných územiach, rozvoj starostlivosti so 

smerovaním ku komunitnej a domácej starostlivosti, celosvetový charakter ošetrovateľstva. K 

ľudským právam patrí kultúrna starostlivosť ako súčasť ošetrovateľstva a zdravotníckych služieb, 

ktorá rešpektuje etické princípy a morálne hodnoty určitej kultúry. Kultúrne založená starostlivosť 

sa odlišuje najmä medzi západným a východným kultúrnym prostredím.  
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     Revolučnosť teórie Leiningerovej modelu spočíva v odmietnutí v ošetrovateľstve najčastejšie 

uvádzaných metaparadigmických pojmov (osoba, prostredie, zdravie a ošetrovateľská 

starostlivosť). V Leiningerovej metaparadigme sú pojmy: starostlivosť o človeka (human 

care), kontexty prostredia (environmental contexts), pohoda alebo zdravie (well-being or 

health) (Leiningerová, 1991). Následkom zmeny paradigmy sa dominantnou stala etická dimenzia 

modelu, preto na jeho báze (na kultúrno-etickom pozadí) vnímanie zdravia a choroby nemôže byť 

univerzálne definované. Zdravie je definované ako komplexný stav pohody (well-being), ktorý 

odráža schopnosť ľudí uskutočňovať svoje činnosti kultúrne podmienenými vzorcami a spôsobmi. 

Zmena paradigmatických pojmov akcentuje bioetický rozmer Leiningerovej teórie s použitím 

spirituálneho dobra v holistickom kontexte. 

     Etická analýza modelu Leiningerovej preukazuje, že kultúrna teória je použiteľná pre praktickú 

profesionálnu etiku zdravotníkov. Použitie humanistických ošetrovateľských modelov je 

aktuálne pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov. Multi-kulturalizmus vedie 

k vytváraniu väzieb medzi rôznymi kultúrami a to vedie k transkultúrnemu miešaniu obyvateľstva, 

ktoré tak prestáva byť multikultúrne. Zdieľaná a pochopená odlišnosť sa stáva tým spoločným 

momentom, ktorý nás spája s tými, od ktorých sa líšime, takže vzniká spoločenstvo zdieľanej 

rozdielnosti (Bělohradský, 2009). K tomuto pozitívnemu paradoxu môže transkultúrna starostlivosť 

aktívne prispieť.  

      Úspešná stratégia spoločenskej relevancie jednotlivých vedeckých disciplín  je podmienená ich 

konceptualizáciou. Hlavným poslaním ošetrovateľstva je  zbližovanie   prírodovedného a  

humanitného bádania a  objasňovanie  biologických a spoločenských  procesov a na druhej strane 

akceptácia autenticity človeka v  globálnom kontexte. Pre ošetrovateľskú komunitu je potrebná 

identifikácia jednotlivých  aspektov spoločenskej relevancie, ich vymedzenie a stručná 

charakteristika s návrhom možných implikácií. Spoločenskú relevanciu ošetrovateľstva je potrebné 

chápať ako schopnosť úspešného  vysporiadania sa vedy s  tými podnetmi, ktoré pred ňu stavia 

vonkajšie prostredie (spoločnosť a príroda) alebo vyplývajú z vnútorných potrieb vedy.  

      Matlovič, Matlovičová (2012) vymedzujú pre spoločenskú relevanciu geografie štyri 

aspekty relevancie – heuristický, aplikačný, edukačný a obligatórny. Tieto aspekty reflektujú 

spoločenský diskurz o tom, čo konštituuje relevanciu a pre ktoré cieľové skupiny by mala byť 

geografia významná. Relevanciu geografie ako aj ošetrovateľstva je možné a potrebné analyzovať 

z perspektívy uvedených štyroch aspektov. 

      Pri súčasnom príklone ku kontextuálnemu holizmu považuje Matlovič (2009) za perspektívne 

sieťové koncepty, ktoré pracujú s dynamickými vzťahmi. Podľa Wallersteina (2006) by malo dôjsť 

k postupnému zbližovaniu prírodných a humanitných vied, pričom tieto tendencie sa objavujú v 
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štúdiách komplexnosti v prírodných vedách  a v kultúrnych štúdiách v humanitných vedách. 

Wallerstein (2006) nesúhlasí s hodnotovou neutralitou vedca, ktorá je podľa neho škodlivá, keďže 

bráni vedcovi v jeho spoločenskej angažovanosti. Veda sa podľa neho musí začať vyslovovať 

k spoločenským a politickým problémom (Holubec, 2009). Podľa názoru Matloviča, Matlovičovej 

„by mala geografia kalkulovať s koexistenciou komplementárnych metodologických modelov, so 

symbiózou naturalistických a humanistických spôsobov produkcie geografických poznatkov, čo je 

epistemologickým potvrdením autonómie geografie, je jej imanentnou črtou, ktorá odráža hybridnú 

povahu jej objektu skúmania“ (Matlovič, Matlovičová, 2012, s. 37). 

     Kreácia geografickej  analýzy a syntézy z perspektívy trinitárnej koncepcie podľa  Matloviča 

(2007) aplikáciou na ošetrovateľstvo by mala pozostávať z empiricko-analytickej časti 

(identifikácia ošetrovateľskej pozície, časopriestorových štruktúr a foriem), kriticko-analytickej 

časti (identifikácia procesov a ich aktérov a interakcií ošetrovania s okolím), hermeneuticko-

analytickej časti (identifikácia a porozumenie významovým dominantám) a syntetickej časti 

(identifikácia zjednocujúcich nití).  

     Úlohou pre ošetrovateľskú teóriu je rozpracovanie metodologických aspektov analýzy a syntézy 

s možnou  aplikáciou Matlovičovho geografického modelu (2007). 

 

Záver 

     Teoretické  modely v ošetrovateľstve preukazujú vedecký  prínos ošetrovateľstva a tým majú 

vplyv na formovanie ošetrovateľského myslenia. Kreáciou hybridity geofrafie môžeme definovať 

hybridné ošetrovateľstvo ako ošetrovateľskú prax, ktorá nadväzuje kreatívne spojenia medzi 

analyticko-odbornou úlohou a sociálno-kultúrnou  úlohou ošetrovateľstva. Fenomén koncepcie 

trinitárnosti aj hybridity je použiteľný v ošetrovateľskej bioetike. 

 

Táto  práca  bola  podporovaná Agentúrou na  podporu  výskumu a vývoja  na  základe  č. APVV-

0432-10.  
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