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Abstrakt 

Zdravie ako základný predpoklad pre optimálne fungovanie človeka je pre 

ošetrovateľstvo jedným zo základných  pojmov zahŕňajúcich v sebe viacero komponentov 

v intervenciách jeho vnímania ako biopsychickej a sociokultúrnej štruktúry. Chápanie pojmu 

zdravie ako všeobecne uznávanej hodnoty závisí od spoločnosti, jej kultúry a od stupňa jej 

rozvoja, čo sa ďalej prejavuje v zdravotnej starostlivosti a následne aj v úlohách, ktoré má 

ošetrovateľstvo v spoločnosti plniť. Potreba ochrany a podpory zdravia je priamo úmerná 

rastúcemu trendu chorobnosti. Ošetrovateľstvo, ako súčasť zdravotného systému má dôležitú 

úlohu, nielen pri ošetrovaní chorých ale aj zdravých. Sestra ako neodmysliteľná súčasť 

zdravotného systému, prispieva svojou prácou k ochrane a podpore zdravia ľudí. Súčasná 

úloha ošetrovateľstva je rozdelená podľa potrieb klienta od stupňa najnižšieho po najvyšší. 

V našom príspevku prezentujeme parciálne výsledky prieskumu zameraného na uplatňovanie 

princípov podpory a ochrany zdravia študentmi ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych 

odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 
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Úvod 

 

Zdravie je pre ošetrovateľstvo jedným zo základných pojmov, zahŕňa v sebe viaceré 

komponenty a to fyzické, psychické, spirituálne, sociálne, intelektuálne a environmentálne                

a je prejavom harmonicky vyváženého telesného a duševného stavu človeka, v ktorom je 

človek subjektívne bez problémov a objektívne bez prítomnosti choroby. Ošetrovateľstvo je 
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postavené na použití klinických rozhodnutiach v poskytovaní starostlivosti, ktoré umožňujú 

ľuďom zlepšiť, chrániť alebo obnoviť zdravie v priebehu  celého života, od narodenia až po 

smrť  v súlade s  platnou legislatívou vymedzujúcou kompetencie sestier.  

  Sestra poskytuje samostatne preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či 

pomocnú ošetrovateľskú starostlivosť. Starostlivosť poskytuje jednotlivcom, rodinám 

a komunitám metódou ošetrovateľského procesu. Získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín 

a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia. 

V súčasnosti sestra svojim pôsobením v spoločnosti zastáva mnoho rolí, no z pohľadu 

podpory a ochrany zdravia je sestra – edukátorka dôležitým elementom v systéme zdravotnej 

starostlivosti. Na základe identifikácie rizík, ktoré môžu ohrozovať stav zdravia jednotlivca, 

rodiny či komunity v procese posúdenia má sestra možnosť profesionálne zasiahnuť, 

individuálnym prístupom udržať, podporiť a zlepšiť zdravie či zdravotné uvedomenie. Sestra 

má nezávislé kompetencie, ktoré jej umožňujú vykonávať činnosti podporujúce zdravie, 

kompetencie na utváranie a formovanie uvedomelého a zodpovedného postoja, správania 

a chovania jednotlivca aj skupiny k zdraviu. Medzi tieto činnosti patrí výchova k zdraviu, 

edukácia a preventívne pôsobenie. Sestra motivuje a podporuje ľudí k tomu, aby zmenili 

svoje postoje, správanie a konanie v prospech vlastného zdravia.  

 

Materiál a metodika 

 
Na základe štúdia dostupných bibliografických zdrojov a realizácie empirického 

prieskumu v našom príspevku prezentujeme parciálne výsledky prieskumu zameraného na 

uplatňovanie princípov podpory a ochrany zdravia študentmi ošetrovateľstva Fakulty 

zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 

Výskumným zámerom bolo zistiť reálne intervencie študentov ošetrovateľstva 

uplatňované pri podpore a ochrane zdravia ľudí v ošetrovateľskej praxi počas klinických 

cvičení. Na získanie relevantných údajov sme použili neštandardizovaný dotazník, overený 

pilotnou štúdiou, so zameraním na problematiku  uplatňovania princípov ochrany a podpory 

zdravia študentmi ošetrovateľstva v ošetrovateľskej praxi. Výber respondentov bol zámerný          

a výskumný súbor tvorilo 50 respondentov. Respondentmi  prieskumu boli študenti tretieho 

ročníka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove v odbore 

ošetrovateľstvo. Návratnosť dotazníka bola 100%.  
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Výsledky prieskumu 

 

    Ošetrovateľstvo, rovnako ako všetky vedné disciplíny vychádza z vedecky overených 

poznatkov. Veda a výskum tvoria jeden zo základných pilierov súčasného ošetrovateľstva. 

Cieľom ošetrovateľského výskumu je zvyšovať kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti so 

zreteľom na doterajšie poznatky v ošetrovateľskej praxi. Metóda zberu  údajov a analýza 

výsledkov získaných údajov vychádzali z prieskumného cieľa. Pre splnenie cieľov prieskumu  

sme použili metódu neštandardizovaného dotazníka. Dotazník predložený  respondentom bol 

anonymný, obsahoval celkovo 17 položiek, zameraných na zistenie vedomostí študentov 

ošetrovateľstva v oblasti podpory a ochrany zdravia a zároveň na zistenie uplatňovania 

princípov ochrany a podpory zdravia v ošetrovateľskej praxi počas klinických cvičení. Na 

základe získaných údajov z dotazníka, prezentujeme parciálne výsledky prieskumu 

zameraného na uplatňovanie princípov podpory a ochrany zdravia študentmi ošetrovateľstva  

Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

1  Dôležitosť podpory a ochrany zdravia 

Z analýzy údajov vyplýva, že až 42% respondentov považuje za najdôležitejšie pre ochranu 

a podporu zdravia ľudí zmenu postoja a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné zdravie.  

 

2 Potrebnosť diagnóz na zlepšenie zdravia 

Z analýzy údajov danej položky vyplýva, že 62% respondentov považuje za  potrebné 

venovať pozornosť sesterským diagnózam na zlepšenie zdravia a 24% respondentov to 

považuje za nepotrebné.  

 

3   Informovanosť pacientov/klientov 

Z analýzy výsledkov danej položky vyplýva, že 58% respondentov informuje o význame 

prevencie a preventívnych vyšetreniach všetkých pacientov/klientov na klinických cvičeniach. 

 

4   Metódy výchovy k zdraviu  

Na základe analýzy údajov konštatujeme, že 52% respondentov najčastejšie využíva 

motivačný rozhovor ako metódu výchovy k zdraviu. Najmenej využívajú študenti tvorivé 
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vyučovanie, za ním nasleduje  metóda DITOR  a skupinové vyučovanie. 24% resp. nepoužíva 

žiadnu z uvedených metód výchovy k zdraviu.  

 

5   Účasť na programoch/projektoch podpory zdravia 

Z analýzy údajov možno konštatovať, že 84% respondentov sa nezúčastnilo a nie je 

účastníkom programu/projektu zameraného na podporu zdravia. 

 

 

Záver: 

Pozitívnym zistením bolo, že študenti ošetrovateľstva si uvedomujú a pokladajú                           

za najdôležitejšiu na podporu a ochranu zdravia ľudí práve zmenu postoja a uvedomenie                

si hodnoty vlastného zdravia. Ako ďalšie pozitívum hodnotíme to, že študenti edukujú                    

a informujú pacientov/klientov v ústavnej aj ambulantnej sfére o možnostiach prevencie. 

Ošetrovateľstvo je postavené na použití klinických rozhodnutiach v poskytovaní starostlivosti, 

ktoré umožňujú ľuďom zlepšiť, chrániť alebo obnoviť zdravie v priebehu  celého života,               

 od narodenia až po smrť  v súlade s  platnou legislatívou vymedzujúcou kompetencie sestier.
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