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Abstrakt: 

      Povolanie sestry je náročné, ale krásne. Sestra je pri pacientovi stále, vykonáva pri ňom 

desiatky výkonov počas dňa i noci, pomáha mu pri všetkých aktivitách. Táto starostlivosť je 

pre liečbu rovnako dôležitá ako samotná diagnóza (Kutnohorská, 2010). Sestra má nielen 

svoje povinnosti, ale aj svoje práva, ktoré jej patria, a ktoré by mala poznať, aby vedela brániť 

svoje záujmy, chrániť sa a presadiť pozitívne zmeny vo výkone svojho povolania. Tieto práva 

sú zahrnuté v Charte práv sestier a pôrodných asistentiek. Článok IV. v tejto charte hovorí 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pracovnom prostredí a pracovných podmienkach, 

ktoré sú upravené príslušnými zákonmi. V našom príspevku prezentujeme parciálne výsledky 

prieskumu zameraného na výskyt bolestí chrbta u sestier pracujúcich na lôžkovom oddelení.  
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Úvod: 

     Sestra je pri svojej práci vystavená veľkému stupňu fyzického zaťaženia. Pri manipulácii s 

pacientom a pri hygiene pacienta sa zistil najvyšší energetický výdaj, až 32 kJ/min, teda je aj 

energeticky veľmi náročná (Krišková a kol., 2001). Pod pojmom manipulácia s pacientom 

rozumieme najmä dvíhanie a prenášanie pacienta. Samozrejme tu patria aj ďalšie činnosti 

týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ako sú polohovanie, otáčanie, 

mobilizácia pacienta a iné. Manipulácia s pacientom je hlavnou príčinou bolestí chrbtice u 

zdravotníckeho personálu (Gilbertová, 2002).  
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Súbor a metodika:  

     Cieľom prieskumu bolo zistiť, či sestry trpia bolesťami chrbta, kedy sa tieto bolesti začali 

objavovať, ako sa s nimi vedia sestry vysporiadať, a či majú vedomosti o ergonómii, 

ergonomických postupoch pri práci a škole chrbta, ktoré by viedli k zmierneniu ich bolesti. 

Zamerali sme sa na sestry pracujúce na lôžkovom oddelení: I. Klinike anestéziológie 

a intenzívnej medicíny, I. internej klinike, I. chirurgickej klinike a neurologickej klinike 

v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a na klinike gerontológie a geriatrie 

v Leteckej vojenskej nemocnici, a.s. v Košiciach – v celkovom počte 50 respondentov.  

Na zozbieranie dát bola použitá kvantitatívna anonymná dotazníková metóda. Prieskum bol 

realizovaný v mesiacoch január – február 2012. Návratnosť dotazníka bola 100%.  

Výsledky: 

     Cieľom nášho prieskumu bolo poukázať na výskyt bolestí chrbta u sestier pracujúcich na 

lôžkovom oddelení. 

1.  Príčiny vzniku bolestí chrbta u respondentov na jednotlivých klinikách. 

Faktory vyvolávajúce bolesť chrbta: 30 sestier (36%) sa priklonilo k možnosti, že ich bolesť 

vznikne po manipulácii s pacientom. 29 % respondentov uviedlo, že sa ich bolesť objaví po 

prenášaní a dvíhaní ťažkých bremien. Dlhé státie či chodenie nerobí dobre 22% 

respondentom, u 11% sestier vyvolajú bolesť prudké pohyby pri práci. Z ďalšieho výskumu 

prebiehajúceho v Českej republike vyplýva, že 42 sestier pracujúcich na lôžkovom oddelení 

považuje za vyvolávajúci faktor predovšetkým zdvíhanie bremien (83%). Z celkového počtu 

(135 respondentov), 23% označilo stres a 22% sa priklonilo k odpovedi ´dlhodobé státie´. Za 

ďalšie nezanedbateľné činitele považujú respondenti nedostatok pomocného personálu (19%) 

a zdvíhanie bremien (19%) (Kubelová, 2010). Z analýzy výsledkov nášho prieskumu vyplýva, 

že väčšina sestier si myslí, že za ich bolesti môže manipulácia s pacientom. 

2  Vedomosti a záujem respondentov o ergonómiu a ergonomické postupy pri  

manipulácii s pacientom.  

Aj keď termín ergonómia pozná skoro polovica sestier, väčšina nepozná a teda ani nevyužíva 

ergonomické princípy manipulácie s pacientom tak, aby pritom chránili aj svoje vlastné 

zdravie, ale 56% sestier má záujem sa v tejto oblasti vzdelávať. Z výsledkov nám vyplynulo, 
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že polovica sestier sa nezúčastnila žiadnej prednášky zameranej na ergonómiu práce, ale 

vyjadrujú záujem. Iba 22% sestier sa zúčastnilo prednášok o ergonomickej manipulácii 

s pacientom alebo o správnom držaní tela. 

3 Vedomosti sestier o dodržiavaní maximálne stanovenej hmotnosti prenášaných 

a dvíhaných bremien podľa veku a dodržiavanie tejto hmotnosti v praxi.  

Z výsledkov vyplýva fakt, že napriek tomu, že sestry vedia (52%), aká je podľa zákona 

maximálne stanovená hmotnosť dvíhaných a prenášaných bremien, zvyčajne to v práci 

nedodržiavajú a túto hmotnosť presiahnu a dvíhajú či prenášajú viac (82%).  

Záver 

     Je dôležité, aj na našom malom Slovensku rozšíriť tieto správne techniky manipulácie 

s pacientom, aby sme si chránili naše zdravie. Odporúčame rôzne semináre, kurzy, prednášky, 

školenia z oblasti ergonómie a od zamestnávateľov žiadame splnenie podmienok práce, 

zabezpečenie uľahčujúcich pomôcok. Je potrebné apelovať na sestry, aby si zvýšili 

povedomie o vlastnom zdraví. Ukázať sestrám, aj tým služobne najmladším, že aj 

stereotypné, technicky nesprávne pohyby sa dajú zmeniť, a že aj bolesť chrbta sa dá 

eliminovať. Najdôležitejšia je prevencia, preto odporúčame prednášky, aby sestry vedeli, aké 

ochorenia môžu očakávať, ak pri svojej práci nezmenia zle naučené a zaužívané techniky.  
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