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Abstrakt 
 
Úvod: Ergonómia a fyziológia práce sa čoraz 
intenzívnejšie dostáva do popredia záujmu 
moderného sveta práce. Pracovné riziká ako 
následok ergonomicky nesprávne riešeného 
pracovného miesta, neprimerané pracovné 
zaťaženie, stereotyp pracovného stresu 
predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie všetkých 
pracujúcich, nevynímajúc zdravotnícky personál. 
V prípade, že sa nedodržiavajú pracovné 
podmienky, pribúdajú pracovné úrazy, stúpa 
celková chorobnosť, predlžuje sa pracovná 
neschopnosť, znižuje sa produktivita práce. Toto 
nebezpečenstvo je v prvom rade vyjadrené 
narastaním porúch muskuloskeletálneho aparátu. 
Opatreniami proti vzniku týchto patologických 
stavov sú opatrenia primárnej prevencie spadajúce 
do kompetencie modernej ergonómie. Cieľom 
ergonómie v zdravotníckych zariadeniach je 
zabrániť poškodeniu zdravia ošetrujúceho 
personálu, ale taktiež dodržiavanie zásad, ktorými 
zabránime vzniku nepríjemných pocitov 
u pacientov. Sestry a zdravotnícky pracovníci, 
ktorí pri svojej práci manipulujú s imobilným 
pacientom patria do rizikovej skupiny so zvýšenou 
záťažou chrbta. Tieto povolania v porovnaní 
s inými profesiami majú 6 - krát vyššiu 
prevalenciu bolestí chrbta. Súbor a metodika: 
Experiment sme realizovali v časovom období 
január až február 2009 prostredníctvom 
štruktúrovaného dotazníka na 5 vybraných 
pracoviskách Prešovského kraja, kde je vysoký 
predpoklad manipulácie s imobilným pacientom. 
Experimentálnu vzorku tvorilo 102 sestier 
s priemerným vekom 35 rokov a s priemernou  
dĺžkou ošetrovateľskej praxe 16 rokov.                          

 
 
Z oslovených sestier 87% tvorilo ženské pohlavie 
a 13% mužské pohlavie. Cieľom práce bolo 
hodnotenie využívania ergonomických princípov 
na vybraných nemocničných pracoviskách 
a analýza najčastejších zdravotných problémov 
sestier súvisiacich s výkonom ich 
povolania.Výsledky a diskusia: Na základe 
analýzy získaných údajov sme zistili, že 80% 
sestier trpí bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a končatín, 45% chronickou únavou, 26% 
poruchami nálady, 17% nespavosťou, 11% 
ochorením venózneho systému dolných končatín. 
V súvislosti s fyzickou záťažou za najnáročnejšiu 
pracovnú aktivitu označilo 52% sestier 
starostlivosť o imobilného pacienta, 38% 
polohovanie a 22% transport pacienta. Veľké 
fyzické vyčerpanie uviedlo 60% sestier a 57% si 
myslí, že ich práca má negatívny vplyv na ich 
zdravotný stav. Ergonomickú manipuláciu 
s pacientom pozná a využíva v praxi 27% sestier, 
iné ergonomické zásady pri práci používa 48% 
a 41% uviedlo, že nemá k dispozícii žiadne 
pomôcky, ktoré by im fyzickú prácu uľahčili. 
Výsledky poukazujú na nedostatky vo 
vedomostiach sestier v oblasti ergonómie ako aj 
v materiálno – technickom vybavení pracovísk. 
Preto je dôležité dovybavenie pracovísk 
špeciálnymi pomôckami ako sú špeciálne 
polohovacie postele, mobilné zdviháky, 
vertikalizačné stoly ale aj ďalšími pomôckami, 
ktoré sú nevyhnutné pre prácu sestry 
a ošetrovateľského personálu, ale tiež na 
uľahčenie lokomócie pacientov. Osobitnú 
pozornosť je potrebné venovať ergonomickému 
usporiadaniu pracovného miesta t. j. prispôsobiť 
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rozmery zariadení pracoviska antropometrickým 
parametrom zdravotníckych pracovníkov. 
Ideálnym doplnením uvedených návrhov by bolo 
zaradenie edukácie zdravotníckych pracovníkov 
ergonomickými zásadami pri manipulácii 
s pacientom spolu s konceptom „Školy chrbta“. 
Záver: Viaceré štúdie potvrdzujú, že ergonomické 
poradenstvo a finančná podpora v tejto oblasti je 
účinnou intervenciou na zníženie porúch 
muskuloskeletálneho systému. Ergonómia                   
a fyziológia práce sú v oblasti ochrany zdravia  

sestier a iných zdravotníckych pracovníkov 
nenahraditeľné a ich prínos je nevyčísliteľný, 
pretože ergonomické zásady ponúkajú pracovať 
takým spôsobom aby sa redukovali ich zdravotné 
riziká a zdravotné ťažkosti na minimum. 
Optimalizácia pracovných podmienok pri 
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 
predpokladá nielen existenciu ekonomických 
zdrojov, efektívnu organizáciu práce, dostatok 
vhodných pomôcok na uľahčenie práce sestier, ale 
aj exaktné sledovanie situácie v týchto oblastiach. 
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