
QUO VADIS ONKOLOGICKÁ PREVENCIA? 

1 Obročníková A.,1 Majerníková Ľ. 

1Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove, Katedra ošetrovateľstva 

Abstrakt  

Úlohou zdravotníckych poskytovateľov je chrániť verejné zdravie pred onkologických 

ochoreniami za využitia adekvátnych preventívnych stratégií. Príspevok prezentuje 

participáciu nelekárskej profesie – ošetrovateľstva v onkologickej prevencii v rámcovo 

koncipovaných kompetencií. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky pilotnej štúdie 

u slovenských sestier z oblasti primárnej prevencie a ich intervenčných aktivít primárnej 

a sekundárnej onkologickej prevencie.  

Kľúčové slová: Sestry. Primárna zdravotná starostlivosť. Prevencia. Onkologické ochorenia. 

Kompetencie.  

 

Abstract 

The roles of health care providers are to protect public health against cancer diseases 

for the use of appropriate preventive strategies. The work presents the participation of non-

medical professions - nursing in cancer prevention conceived in the nursing competencies. 

The aim of this paper is to present the results of a pilot study in Slovak nurses from primary 

prevention and intervention activities, primary and secondary cancer prevention. 
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Úvod 

Onkologické ochorenia sú civilizačným ochorením 21. storočia s celosvetovo sa 

zvyšujúcou prevalenciou. Rastúca onkologická incidencia súvisí so starnutím populácie, 

prísnejšími diagnostickými kritériami a najmä zdravotným uvedomením populácie 

preferujúcou nezdravý životný štýl. Zhubné nádorové ochorenia predstavujú vo všetkých 

krajinách EÚ i v rámci celého Európskeho regiónu (po úmrtiach na choroby obehovej 

sústavy) druhú najčastejšiu príčinu úmrtia v populácii mužov aj žien (Diba, Pleško, Hlava, 
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2012).  Ochorenie predstavuje záťaž pre zdravotnícke systémy, taktiež pre pacientov a ich 

rodiny, ktorí čelia finančným, spoločenským a emocionálnym nárokom tohto chronického 

ochorenia. Je na mieste sa zaoberať otázkou prevencie onkologických ochorení, ktorá je 

finančne menej nákladná ako samotná liečba už diagnostikovaného nádorového ochorenia 

(Jurga, 2000). 

Od prijatia Alma - Atskej deklarácie (o úlohách a zameraní primárnej zdravotnej 

starostlivosti) v roku 1978 SZO neustále zdôrazňuje potenciál profesie sestier a pôrodných 

asistentiek v zlepšovaní zdravia verejnosti (Rybárová, 2008). Keďže celosvetové zdravotnícke 

štatistiky jasne poukazujú na nepriaznivý budúci trend vývoja nádorových ochorení a mnoho 

realizovaných štúdií v oblasti prevencie onkologických ochorení prezentuje vedomostnú 

úroveň skúmanej vzorky (klientov / pacientov), ich životný štýl, postoj k vlastnému zdraviu, 

sme sa z tohto dôvodu v duchu plnenia cieľov WHO (najmä cieľa č. 8 - redukcia výskytu 

neprenosných chorôb) zamerali na zistenie rozdielov v participácii sesterských 

preventívnych intervencií v ambulantných zdravotníckych zariadeniach primárnej zdravotnej 

starostlivosti na Slovensku. 

 

Cieľ práce 

 V kontexte plnenia cieľov WHO, najmä cieľa č. 8 – redukcia neprenosných chorôb, 

sme vykonali pilotnú štúdiu, ktorej zámerom bolo zistiť participáciu sesterských intervencií v 

onkologickej prevencii u sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach 

primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  

 

Súbor a metodika 

 Výskumný súbor tvorilo 87 sestier pracujúcich v ambulanciách praktického lekára pre 

dospelých. Zámerný výber respondentov bol vykonaný z dôvodu výkonu populačne cielenej 

prevencie, čo predstavuje ich dominantnú oblasť pracovnej náplne (Rybárová, 2008). Vekovú 

hranicu všetkých našich respondentov tvorili prevažne sestry do 30 – 39 rokov (31%) a sestry 

vo veku 40 – 49 rokov (29%).  

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania u nami oslovených respondentiek bolo v skupine 

prevažné percentuálne zastúpenie sestier 55% s úplným stredoškolským vzdelaním a vyšším 

odborným štúdiom (diplomovaná) v 24%, bakalársky stupeň štúdia ošetrovateľstva 21%.  
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Pre zber potrebných údajov bola použitá výskumná metóda – neštandardizovaný 

dotazník, ktorý sestry vyplnili po súhlase etickej komisie Prešovského samosprávneho kraja v 

Prešove. Dotazníkom sme sledovali účasť sestier v oblastiach: anamnestického posúdenia 

onkologických rizík, onkologickej detekcie dvoch nádorových ochorení z dôvodu ich vysokej 

incidencie v našej krajine a edukačného pôsobenia sestier ako prostriedku zvyšujúceho 

zdravotné povedomie populácie o problematike onkologickej prevencie. Získané údaje boli 

spracované jednorozmernou deskriptívnou štatistikou, doplnenú o miery centrality (M – 

priemer, SD – smerodajná odchýlka).  

 

  Výsledky 

 Anamnestické posúdenie je prioritnou intervenciou sestier pre získanie kompletných 

a objektívnych údajov o zdravotnom stave pacienta / klienta a odhalenie rizík spojených so 

zdravím, ktoré uskutočňuje tromi základnými metódami (pozorovanie, rozhovor, fyzikálne 

vyšetrenie). Z hľadiska hodnotenia individuálneho onkologického rizika u každého pacienta / 

klienta sestry posudzujú uvedené anamnestické údaje v rôznej frekvencii, ktoré hodnotili 

pomocou Likertovej škály. K jednotlivým možnostiam odpovede boli priradené číselné 

hodnoty v znení „vždy“  – 1, „niekedy“ – 3, „nikdy“ – 5. Nižšia hodnota znamená častejšie 

posúdenie dôležitého anamnestického údaju, ktorý dopĺňa sesterskú databázu pre správne 

stanovenie sesterskej diagnózy. Tab. 1 prezentuje nepravidelnosť anamnestického posúdenia 

rizikových faktorov podmieňujúcich onkogenézu u pacientov. 
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Tab.1 Anamnestické posúdenie onkologických rizík  

Posúdenie anamnestických údajov z hľadiska 
onkologického rizika 

 

M SD 
 a, abúzus cigariet                                                       3,06 1,25 

b, abúzus alkoholu                                                                  3,03 1,24 

c, nutričný stav                                                                        2,82 1,31 

d, pohybovú aktivitu                                                               3,10 1,14 

e, expozíciu slnečného žiarenia                                                                    3,62 1,12 

f, anamnézu sexuálneho života/aktivity                                                                                                                       4,24 1,05 

g, vakcináciu proti hepatitídam                                                                    3,03 1,43 

h, vakcináciu proti HPV    
 

3,44 1,21 

ch, pracovnú anamnézu 2,72 1,41 

i, rodinnú anamnézu (onkologická   
   záťaž v rodine) 

2,17 1,39 

 

Absentujúcim údajom tvoriaci sesterskú databázu pre zahájenie efektívnych 

intervencií je posúdenie sexuálnej anamnézy (M 4,24). Výsledky tab. 2, 3 poukazujú na účasť 

sestier v detekcii vybraných onkologických ochorení zameriavajúc sa na ich prvotné príznaky.  
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Tab.2 Anamnestické posúdenie rizikových faktorov pri detekcii nádorového ochorenia hrubého čreva a 
konečníka 

Detekcia rakoviny hrubého čreva a konečníka 
SS 

M SD 

a, vek pacienta  2,17 1,14 

b, predchádzajúce ochorenia čriev (črevná polypóza, 
Crohnova choroba,...)                                  

2,65 1,29 

c, pozitívnu rodinnú anamnézu 2 1,10 

d, striedanie zápchy a hnačky 2,27 1,06 

e, bolesti brucha   2,34 1,00 

f, prítomnosť krvi v stolici   2,13 1,13 

g, plynatosť 2,34 0,97 

h, absolvovanie preventívnych prehliadok / skríningu 2,27 1,03 

 

 

Tab.3 Anamnestické posúdenie rizikových faktorov pri detekcii nádorového ochorenia prsníkov 

Detekcia rakoviny prsníkov  
SS 

M SD 
a, pozitívnu rodinnú anamnézu   1,86 1,38 

b, predchádzajúce ochorenia prsníkov 2,58 1,45 

c, palpačnú infiltráciu v prsníku 2,89 1,37 

d, sekréciu z bradavky 2,68 1,44 

e, vzhľad kože na prsníku 2,82 1,46 

f, vpáčenie bradavky 2,72 1,41 

g, zdurenie lymfatických uzlín v podpazuší, nad kľúčnou 
kosťou    

2,79 1,50 

h, preventívnych prehliadok / skríningu 2,20 1,57 

 

Frekvencia realizovaných detekčných aktivít je pozorovaná aj napriek nedostatočne  

realizovanom risk assessmente sestrami, pričom je potešujúcim zistením, že sestry uplatňujú 

výchovno – vzdelávacie prvky v ambulantnej praxi (tab. 4). Edukačnú pozornosť sestry 
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venujú najmenej  v oblastiach osvojenia zručností v self- detekčných technikách a poznania  

suspektných symptómov nádorových ochorení. 

 

Tab.4 Edukačná činnosť v prevencii onkologických ochorení  

Obsahové zameranie edukácie    
SS 

M SD 

a, o škodlivosti fajčenia 2,03 0,91 

b, o škodlivosti alkoholu 2,06 0,92 

c, o rizikách obezity 2,17 0,89 

d, o rizikách návštev /slnenia v soláriách 2,55 0,99 

e, o pozitívnom účinku pohybovej aktivity 2,37 0,94 

f, o význame /benefite očkovania proti hepatitíde B, C 2,62 1,05 

g, o význame /benefite očkovania proti HPV  2,75 1,06 

h, o zásadách zdravej výživy 2,24 1,06 

ch, o technike samovyšetrovania  prsníkov  2,82 1,18 

i, o technike samovyšetrovania semenníkov 2,82 1,25 

j, o technike sebapozorovania kože 2,93 1,19 

k, o technike sebapozorovania ústnej dutiny 2,82 1,14 

l, o prvotných príznakoch niektorých onkologických 
ochorení      

2,89 1,11 

m, o technike vyšetrovania stolice na okultné krvácanie  2,13 0,95 

n, odporúčam pacientovi / klientovi dostupné informačné 
zdroje zamerané na onkologickú problematiku 

2,34 1,26 

 

 

Záver 

Cieľom podporno–edukačnej činnosti sestier je zdôraznenie škodlivosti perzistujúceho 

ovplyvniteľného rizikového faktora (nezdravé stravovacie zvyklosti, obezita, sedavý životný 

štýl, abúzus cigariet, alkoholu, sexuálna promiskuita, nadmerné expozícia slnečnému žiareniu 

a iné) a ponúknutia pomoci pre jeho redukciu, či úplné elimináciu zo života klienta. Sestra sa 
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stáva kľúčovým sprostredkovateľom individualizovanej prevencie a podpory zdravia. 

Predurčuje ju k tomu odbornosť, poznanie pacienta, jeho rodiny, rodinnej anamnézy 

a prostredia, v ktorom žije a pracuje. Pre efektívne zvládnutie edukačnej roly v praxi sestre 

slúžia rôzne metódy hovoreného slova, tlačeného slova alebo metódy priamej skúsenosti, 

názorných prostriedkov. Pre vedenie neformálnej edukácie môže využívať aj priestorové 

vybavenie zdravotníckeho zariadenia, ako je prostredie čakárne (informačná tabuľa, edukačné 

postery, informačné letáky, vlastné edukačné materiály), prípadne odporučiť klientovi iné 

informačné zdroje na danú problematiku. 

Podľa Ayersovej (2009) sestry predstavujú najväčšiu skupinu zdravotníckych 

pracovníkov, ktorých súčasné vzdelávanie orientované na zdravie, nie iba na chorobu (ako 

tomu bolo v minulosti), ich stavia do jedinečnej pozície. Všeobecne všetky sestry plnia 

signifikantnú rolu v onkologickej prevencii a detekcii, bez rozdielu na špecializáciu a lokalitu 

výkonu ošetrovateľskej praxe.  

Pre zviditeľnenie slovenských sestier v preventívnej starostlivosti je potrebné:  

• V zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti sestry pracujú najmä v 

zamestnaneckom pomere, kde je ich autonómia v rozhodovaní značne obmedzená aj 

napriek skutočnosti, že niektoré výkony realizujú samostatne, miera ich zodpovednosti je 

podstatne nižšia, preto navrhujeme: 

- zaviesť sesterskú dokumentáciu v ambulanciách primárnej zdravotnej starostlivosti (pre 

systematické dokumentovanie realizovaných sesterských činností), ktorá bude 

integrálnou súčasťou lekárskej dokumentácie,  

- jasne špecifikovať pracovné činnosti sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych  

zariadeniach vyplývajúcich z legislatívneho dokumentu vyhláška 364/2005 o rozsahu 

ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, ktoré budú podliehať 

ošetrovateľskému auditu,  

- štandardizovať sesterské preventívne postupy v primárnej zdravotnej starostlivosti, 

a zaradiť preventívne pracovné postupy sestier do katalógu zdravotných výkonov 

- vytvoriť jednotný sesterský anamnestický záznam pre posúdenie zdravotného stavu 

a rizík pacienta, 
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• Motivovať sestry k zvyšovaniu profesionálnej kvalifikácie v akreditovaných študijných 

špecializovaných odboroch (ošetrovateľská starostlivosť v komunite, vo vnútornom 

lekárstve a výchova k zdraviu). 

• Iniciovať vzdelávacie akcie pre sestry, ktoré budú slúžiť k osvojeniu zručnosti 

fyzikálneho vyšetrenia pacienta z dôvodu vyššej angažovanosti na detekčných postupoch 

(za spolupráce školských inštitúcií, lekárov na ambulanciách). 

• Vymedziť proporcionalitu kompetencií medzi lekárom a sestrou, aby nedochádzalo k ich 

suplovaniu najmä v oblasti preventívnej starostlivosti v ambulantných zariadeniach. 

• Realizovať ošetrovateľský výskum založený na dôkazoch, podporujúci rozvoj komunitnej 

ošetrovateľskej starostlivosti a definovanie nových foriem vzdelávania ošetrovateľstva na 

postgraduálnej úrovni.        

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu č. GaPU 8/1/2012 s názvom s 

názvom Význam prevencie onkologických ochorení ako jedna z prioritných úloh 

ošetrovateľstva. 
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