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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá zdravotnou gramotnosťou pacienta ako jednou z podmienok 

realizácie edukácie v ošetrovateľstve. Zdravotná gramotnosť je kľúčovým výsledkom činnosti 

výchovy k zdraviu. Je komplexný fenomén zahŕňajúci jednotlivca, rodiny, komunity a 

systémy. Sestry môžu v primárnej a sekundárnej starostlivosti minimalizovať nedostatky na 

úrovni zdravotnej gramotnosti pri realizácii edukačnej intervencie tým, že ju najskôr 

identifikujú validnými nástrojmi či v diagnostickom rozhovore a prispôsobia obsah a metódy 

sprostredkovania zdravotných informácií. V príspevku uvádzame hodnotiace nástroje 

zdravotnej gramotnosti. 
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Abstract 

The paper deals with the health literacy of the patient as a condition for the 

implementation of education in nursing. Health literacy is a key result of the activities of 

health education. It is a complex phenomenon involving individuals, families, communities 

and systems. Nurses may be in primary and secondary care to minimize gaps at health literacy 

in the implementation of educational interventions that it first identifies valid diagnostic tool 

or in conversation and adjust the content and methods of mediation health information. The 

paper presents health literacy assessment tools. 
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Úvod 

Výskumníci a profesionáli z oblasti zdravotníctva z vyspelých aj rozvojových krajín sa 

už dlho zaujímajú o prepojenie zdravia a informácií. Informačná gramotnosť sa preto 
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zaraďuje medzi kľúčové determinanty zdravia spolu s príjmami a distribúciou príjmov, so 

zamestnanosťou, pracovnými podmienkami a sociálnym prostredím. Informačná gramotnosť 

predstavuje komplexný súbor schopností porozumieť a použiť systém symbolov 

dominantných v danej kultúre pre rozvoj vlastnej osobnosti a komunity. Potreba a požiadavka 

na tieto schopnosti sa v rozličných spoločnostiach líši. V technologickej spoločnosti tento 

koncept okrem znalosti čítania a písania zahŕňa aj využitie médií a elektronických zdrojov 

(Gavora, 2002). 

  Zdravotné informácie a vzdelávacie iniciatívy sú neoddeliteľnou súčasťou k zlepšeniu 

zdravotnej gramotnosti. Zdravotná gramotnosť je kľúčovým výsledkom činnosti výchovy k 

zdraviu, ktorá by mala byť  v širšom poňatí podpory zdravia (DeYoung, 2009). 

 

Praktický význam zdravotnej gramotnosti odkazuje na stupeň schopnosti jednotlivcov 

získavať, spracúvať a pochopiť základné zdravotné informácie a služby, potrebné na správne 

rozhodnutia týkajúce sa starostlivosti o zdravie. Zdravotná gramotnosť stavia na myšlienke, 

že aj zdravie a gramotnosť sú rozhodujúce zdroje pre každodenný život (WHO, 2009). Je 

zrejmé, že zdravotná gramotnosť je komplexný fenomén zahŕňajúci jednotlivca, rodiny, 

komunity a systémy. V rámci týchto systémov sú spotrebitelia, pacienti, opatrovatelia a iní 

laici, ktorých situácia sa môže líšiť, pokiaľ ide o: 

1. Zručnosti (napr. ako získať a pochopiť zdravotné informácie, hovoriť a zdieľať osobné 

informácie o zdravotnom stave a symptómoch aby v nadväznosti na spätné informácie mohli 

začať rozhodovať o základnom  zdraviu prospešnom správaní  ako je zdravé stravovanie a 

cvičenie, aby sa zapojili do  sebaopatery a liečby chronických ochorení); 

2. Vedomosti (napr. z oblasti zdravotníctva, rozumieť pojmom z lekárskej slovnej zásoby,  

poznať organizáciu a fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti); 

3. Zdravotné  postihnutie  (napr. senzorické, komunikačné, kognitívne alebo fyzické problémy 

alebo obmedzenia); 

4. Ďalšími dôležitými charakteristikami, vrátane vývojovej životnej fázy sú kultúrne, 

jazykové alebo vzdelávacie rozdiely, ktoré ovplyvňujú zdravotné presvedčenie, vedomosti  

a komunikáciu (Mayer, Villaire, 2004). 

Štúdie ukazujú, že pacienti môžu mať problémy s medicínskymi inštrukciami vytlačenými 

v texte. Môžu zle interpretovať naštudovaný text, text je pre pacienta náročný na pochopenie 

(DeYoung, 2009). 

 

 Nástroje posúdenia gramotnosti 
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Sestry môžu v primárnej a sekundárnej starostlivosti minimalizovať nedostatky na 

úrovni zdravotnej gramotnosti pri realizácii edukačnej intervencie tým, že ju najskôr 

identifikujú validnými nástrojmi či v diagnostickom rozhovore a prispôsobia obsah a metódy 

sprostredkovania zdravotných informácií. AHRQ (Agency for Healthcare Research and 

Quality) financovaní výskumníci vyvinuli dva nástroje na meranie jednotlivcov v kognitívnej 

oblasti v kontexte lekárskej starostlivosti –WRAT a REALM. Tieto nástroje môžu byť 

použité na výskum, klinické, alebo na účely plánovania programov (DeYoung, 2009): 

WRAT 3 (Wide Range Achievement Test) je aplikácia univerzálneho testu,  môže 

byť použitý ako skríningový mechanizmus, v počiatočnej fáze  posúdenie jednotlivca v 

základnom čítaní, pravopisu a aritmetických schopnostiach, alebo v spojení s ďalšími testami. 

Test je možné použiť u všetkých jednotlivcov vo veku od 5 až do 74 rokov. 

REALM (Rapid Assessment of Adult Literacy in MedicineREALM) je 

skríningový nástroj určený na meranie schopnosti dospelých čítať  bežné lekárske slová alebo 

výrazy, ktoré zodpovedajú anatómii alebo chorobe. REALM neposudzuje pochopenie. Avšak  

je vysoko korelovaný s ďalšími testami na porozumenie. Trvá približne 3 minúty na 

spracovanie a skórovanie.   

REALM-SF (The Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine—Short Form)  je 

7-položkový formulár,  ktorý  poskytuje zdravotníkom  valídne rýchle posúdenie pacienta  o 

zdravotnej gramotnosti. REALM-SF bol overený a testovaný v rôznych výskumných 

nastaveniach a má vynikajúcu zhodu so 66-položkovým nástrojom. 

REALD (Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry)  RealD je test, ktorý slúži 

na meranie zdravotnej  gramotnosti  z oblasti  stomatológie. Je delený  na okruhy  a 

zaznamenaný na 0-99 (RealD-99) meradle. Vyššie skóre označuje  lepšiu gramotnosť. Je 

navrhnutý tak, aby sa dala rýchlo vyhodnotiť približná úroveň gramotnosti pacientov  vo 

vzťahuje k stomatológii.  

SILS (Single Item Literacy Screener) Test s jedinou  položkou. Nástroj je určený na 

identifikáciu pacientov, ktorí potrebujú pomoc pri čítaní informácií týkajúcich sa zdravia. 

Prístroj sa pýta na jednu otázku "Ako často musíte mať niekoho, kto vám pomôže, pri čítaní 

návodu, letákov, alebo iných písomných materiálov od svojho lekára alebo lekárnika?" S 

možnými odpoveďami od "1" (nikdy) do "5" (vždy). Autori identifikovali cut-off bod ako "2" 

s cieľom zachytiť všetkých pacientov potenciálne potrebujúcich pomoc.  

http://www.biomedcentral.com/1471-2296/7/21 

ABLE (Adult Basic Learning Examination)  ABLE je určený na meranie funkčnej 

gramotnosti dospelých, najmä tých, ktorých vzdelanie nie je vyššie ako 8. ročník základnej 
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školy. Pre túto skúšku nie sú stanovené žiadne časové limity, ktorá je rozdelená do úrovní 

podľa rokov dokončenia formálneho vzdelania pacienta. http://pearsonassess.com/ 

TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults)  je jedným z bežne 

používaným a overeným testom zdravotnej gramotnosti. TOFHLA sa skladá z čítania 

s porozumením a z  časti počítania. Prvá z nich je zložený z 50 otázok, ďalšia 17 položiek. 

Celý test zvyčajne trvá 22 minút. Na čítanie pasáže a počítania sú  otázky prevzaté z bežných 

lekárskych scénarov.  

S-TOFHLA  je skrátená verzia, ktorá používa iba otázky z čítania s porozumením. K 

dispozícii je 36 položiek, ktoré trvajú 7 minút. Bodovanie kategorizuje respondentov do 

nevhodnej, okrajovej alebo primeranej úrovne. http://www.peppercornbooks.com/ 

(http://www.nchealthliteracy.org/instruments.html). 

LAD (Literacy Assessment for Diabetes)  je skríningovým nástrojom na posúdenie 

schopnosti dospelých pacientov čítať bežné výrazy o výžive a lekárske termíny, pojmy 

špecifické pre diabetes.  Účelom tohto testu je poskytnúť informácie o gramotnosti pacienta  

pre zdravotnícky personál, ktorí pomáha diabetickým pacientom pochopiť nutričnú oblasť 

a lekárske pokyny.   

NLS (Nutritional Literacy Scale) hodnotí gramotnosť  pacienta  o potrebe správnej 

výživy.  24 položkový test zahŕňa aktuálne nutričné pojmy, na  ktoré pacienti odpovedajú. 

Prvých 12 otázok je otvorených a v  posledných 12 položkách sa pacient môže rozhodnúť 

medzi dvoma možnosťami odpovedí. Test môže byť podávaný bez časového obmedzenia. 

Nasledujúce odkazy poskytujú informácie pre zdravotníckych pracovníkov, aby im pomohli 

lepšie pochopiť, ako vyhovieť potrebám pacientov s potrebami zdravotnej gramotnosti:  

 http://www.cdc.gov/healthmarketing/healthliteracy/  

 http://www.plainlanguage.gov/  

 http://healthlit.fcm.arizona.edu/HealthLitPlayer.html  

SMOG – (Simple Measure of Gobbledygook), nástroj na hodnotenie úrovne 

čitateľnosti tlačeného materiálu. Nástroj je obzvlášť užitočný, keď edukačný materiál je 

v písomnej forme a pacient, rodina pacienta nemusia mať prístup k pôvodnému dokumentu. 

SMOG formula je jednoduchá matematicky odvodená rovnica pomocou regresnej analýzy. 

Rovnica najlepšie vyjadruje vzťah medzi dvoma premennými, ktoré v tomto prípade sú 

meradlom ťažkostí, ktoré zažívajú ľudia pri čítaní daného textu a miery jazykových 

charakteristík tohto textu.  
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Diskusia 

Mnohí občania EÚ nesprávne užívajú lieky, pretože napríklad zle porozumejú 

informácii na obale či v príbalovom letáku. Podľa zistení vedcov užíva každý desiaty pacient 

svoje lieky nesprávnym spôsobom, pretože nesprávne pochopil dostupné informácie. To má 

pre zdravotnícke služby vážne zdravotné a ekonomické dôsledky.   Prieskum robila 

Maastrichtská univerzita v ôsmych krajinách EÚ – v Rakúsku, Bulharsku, Nemecku, Grécku, 

Írsku, Holandsku, Poľsku a Španielsku.  Sonda sa venovala schopnosti respondentov 

porozumieť informáciám, ktoré na príbalových letákoch liekov ako aj tomu, či dokážu na 

základe toho urobiť rozhodnutie, ktoré im zlepší ich zdravotný stav. Takmer 47% všetkých 

respondentov preukázalo iba obmedzenú schopnosť porozumenia týchto informácií. Rozdiely 

medzi jednotlivými krajinami však boli obrovské. Zatiaľ čo v Holandsku malo problémy iba 

1,6% respondentov, v Bulharsku to bolo až 26,3% (WHO, 2009). Identifikácia zdravotnej 

gramotnosti klienta môže byť v klinických podmienkach často sťažená. Jedným z najčastejšie 

menovaných dôvodov je hanba vyjadriť problém s prečítaním alebo porozumením informácií 

podaných v tlačenej alebo hovorenej podobe. Pacienti často používajú „maskovacie 

stratégie“, ako napríklad vyjadrenia „Zabudol som si okuliare,“ alebo sa usilujú vtipkovaním 

či humorom odviesť pozornosť od toho, že nedokázali informácii alebo danej situácii 

porozumieť(DeYoung, 2009). 

Posudzovacie nástroje zdravotnej gramotnosti môžu byť využívané pri edukácii 

pacienta s chronickým ochorením, pri potrebe dosiahnuť zmenu životného štýlu 

a zdravotných návykov. Sú vhodné aj pri rozhodovaní  pri výbere edukačných stratégiách, 

vzhľadom na kognitívne schopnosti pacienta.  

Ako vhodné komponenty edukačnej intervencie pre pacientov s obmedzenou 

zdravotnou gramotnosťou, ale i v snahe zvyšovať zdravotnú gramotnosť sa ukazujú byť 

posúdenie a zjednodušenie textových edukačných materiálov, použitie reflexných farieb na 

označenie dôležitej časti, zjednodušenie slov a skrátenie viet, personalizácia textu (doplniť 

informáciami, ktoré sú aktuálne pre konkrétneho pacienta, text v druhej osobe), ilustrácie. 

Hlavným ťažiskom však naďalej zostáva ústne podaná informácia so zaradením kontroly 

spätnej väzby. Takéto formy správnej reinterpretácie informácie pacientom môžu preukázať 

skutočnú úroveň porozumenia obsahu informácií a prispieť k nižšiemu výskytu pochybení z 

nevedomosti a zvýšeniu kompliancie pacienta. I v tejto oblasti je potrebný pokračujúci 

výskum(Dingová, Jakubcová,2011). 
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Záver 

Zdravotná gramotnosť presahuje v užšom zmysle výchovu k zdraviu a individuálne 

správanie orientované na komunikáciu. Je dosiahnutá metódami, ktoré idú nad rámec 

pasívneho prijímania informácií, a zahŕňa interakcie, participácie a kritické analýzy. Poznanie 

úrovne zdravotnej gramotnosti vedie k osobnému a spoločenskému prospechu pacienta. 
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