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3 EDUKÁCIA PACIENTOV S DIABETES MELLITUS 
 

 

 

Pacient má byť informovaný o podstate ochorenia a riziku, ktoré hrozí pri jeho 

dlhšom trvaní. Chronické komplikácie diabetu bývajú často záludné. Môžu sa rozvíjať bez 

toho, aby spôsobovali ťažkosti. Prejavia sa až po niekoľkých rokoch a to príznakmi, ktoré 

môžu vážne skomplikovať život diabetika alebo aj ohroziť jeho život. V tomto čase je však 

už liečba náročná a úplné vyliečenie spravidla nemožné, o to viac treba venovať pozornosť 

pred vypuknutím choroby. Výchova diabetika sa pokladá za faktor rovnocenný s liečbou. 

Edukačný proces môže byť definovaný ako proces vedomostí s cieľom zmeniť správanie 

diabetika.  

Prenos informácií je však iba jedným krokom, konečným cieľom je zmena 

v správaní (Rankin, Stallings, 2001). Samozrejme, že vedieť neznamená ešte odporučené 

veci aj robiť. I keď diabetik problém vidí, neznamená to, že v jeho existenciu uverí, a keď 

uverí, nemusí mu porozumieť, a keď porozumie, nemusí pre riešenie problému ešte niečo 

urobiť. Preto je dôležité diabetika prostredníctvom edukácie nielen naučiť novým poznatkom 

a zručnostiam, ale ho aj motivovať pre pozitívnu zmenu v jeho životnom štýle.  

      Edukácia pacienta je proces ovplyvňujúci správanie, uskutočňovanie zmien v oblasti 

vedomostí, postojov a zručností, potrebných pre udržiavanie, podporu a obnovu  zdravia. 

Proces môže začať s poskytnutím informácií, ale ďalej obsahuje interpretáciu a integráciu 

informácii subjektom, vedúce k zmenám správania ako benefit osobného zdravotného stavu 

(Simondson, 1989). 

Poučenie, poskytnutie informácií a edukácia pacienta sú z medicínskych, 

ošetrovateľských, psychologických, etických i právnych dôvodov plne indikované. Edukácia 

pacienta sa stáva dôležitou súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti (Leino-Kilpi, 2005).  
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3.1 Edukácia a základné pojmy v edukácii 

 

           Edukácia je celoživotné rozvíjanie osobnosti človeka pôsobením formálnych 

(školských) inštitúcií i neformálneho prostredia (rodina, nemocnica, priatelia), jej cieľom je 

osvojenie si nových poznatkov, získanie si nových vedomostí, nadobudnutie zručností, 

vytváranie nových hodnotových, postojových, citových a vôľových štruktúr osobnosti 

a dosiahnutie zmeny správania (Kozierová a kol., 1995, s. 278). Vozár uvádza, že edukácia je 

neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetes mellitus. Pod týmto pojmom rozumie výchovu 

a vzdelávanie. Zahŕňa výučbu i proces učenia sa a vyžaduje interakciu najmenej dvoch osôb. 

Nie je to len nadobúdanie nových vedomostí, ale aj získavanie praktických zručností. Cieľom 

edukácie je získať, a potom udržať chorého (diabetika) v úlohe aktívneho a konštruktívneho 

spolutvorcu liečby (Vozár a kol., 1998, s.78).  

Edukácia je jednou z hlavných funkcií ošetrovateľstva. Sestra ako expert 

ošetrovateľskej činnosti musí byť schopná zvládnuť okrem iných aj rolu edukátora. Je to rola 

náročná na čas a profesijné kompetencie, vyžadujúce riešenie multivariabilných 

a multidimenzionálnych edukačných situácií (Perušičová, 1999). Efektívna edukácia 

diabetikovi pomáha zaujať správny postoj k jeho síce nevyliečiteľnej, ale predsa dobre 

kompenzovateľnej chorobe. Chronickú chorobu možno považovať za stresujúcu udalosť v 

živote pacienta, čo môže ovplyvniť jeho fyzickú, psychickú, ako aj sociálnu kvalitu života 

(Kovářová a kol., 2000).  

Sestra a jej rola edukátora je náročná na čas a profesijné kompetencie. Úlohou 

edukácie je zabezpečovať súlad medzi nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami a 

rozvojom životného štýlu diabetika, prispôsobovanie edukácie tak, aby bol diabetik 

pripravený uspokojovať svoje meniace sa potreby a tak sa podieľať na skvalitnení svojho 

života (Pšenková, 2005). 
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Cieľom edukácie je osvojenie si nových poznatkov, vedomostí, nadobudnutie 

zručností, vytváranie hodnotových, postojových, citových a vôľových štruktúr osobnosti 

a dosiahnutie zmeny správania (Závodná, 2005). 

Edukátor je ktorýkoľvek aktér edukačnej aktivity, v starostlivosti o diabetika je to 

diabetológ, diabetologická sestra, diétna sestra, pediater a i. Edukant je ktorýkoľvek subjekt 

učenia bez ohľadu na vek, či typ, napr.: pacient/klient, dieťa, starý človek, rodinný príslušník 

chronicky chorý (Závodná, 2005).  

Vzťah edukátora a pacienta (prípadne celej rodiny) je veľmi podstatný. Dôležitý je 

správny prístup v oblasti motivácie, komunikácie, zohľadnenia a zosúladenia cieľov 

pacienta/klienta a edukátora, pritom brať na vedomie, že pacient vystupuje ako partner. Na 

obrázku 3.1 uvádzame najčastejšie faktory, ktoré ovplyvňujú tento vzťah z hľadiska edukanta 

a edukátora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.1 Faktory ovplyvňujúce edukačný proces v interakcii edukanta a edukátora 

(Nemčeková, Žiaková, 2002) 
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Dôležitý je pedagogický prístup, ktorý zahŕňa tieto zásady:  

 kontinuita – logická a obsahová nadväznosť, 

 reverzibilita – každá edukácia musí mať spätnú väzbu, ktorá sa   má uskutočňovať, 

 jednoznačnosť – používať jednoduché a jasné formulácie, 

 neprotirečivosť – odovzdané informácie členmi edukačného tímu si nesmú protirečiť, 

  primeranosť – obsah a metódy edukácie musia zodpovedať  potrebám, cieľom, veku 

a úrovni pacienta (Vozár a kol., 1998). 

 cieľavedomosť – každé stretnutie musí mať jasne vytýčený cieľ, 

 zásada výchovy pre život (prepojenosť teórie s praxou) – pacient by mal vedieť 

aplikovať poznatky do každodenného života, 

 zásada kladného hodnotenia, 

 zásada náročnosti a úcty ku klientovej osobnosti  - postupné zvyšovanie nárokov musí 

zodpovedať vekovým a individuálnym osobitostiam. (ani podceniť, ani preceniť), 

 zásada individuálneho prístupu, 

 zásada aktívnosti (Závodná, 2005). 
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3.2  Faktory ovplyvňujúce výsledok edukácie 

 

V literatúre je popísané množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú edukáciu. Medzi 

najdôležitejšie patria nasledujúce. 

    Intelektuálna výkonnosť súvisí so zmenami, ktoré so sebou  prináša vek. Napríklad 

od 30. roku života klesá rýchlosť psychomotorického učenia. Najvýraznejší pokles je po 

päťdesiatke. Intelektuálnu výkonnosť ovplyvňuje dosiahnuté vzdelanie, dĺžka školskej 

dochádzky a povolanie. Intelektuálny výkon klesá pomalšie u ľudí, ktorí mali dlhšiu školskú 

dochádzku (vysokoškolskí vzdelaní) a u intelektuálne pracujúcich a naopak. 

            Vek človeka  výrazne  ovplyvňuje  jeho  spôsob  učenia sa novým vedomostiam, 

zručnostiam a postojom. Napríklad u dospelých platí nasledujúci pomer uchovávania 

informácií na  základe zmyslového   vnímania: 10 % čítanie, 20 % počutie, 30 % videnie, 50 

% počutie   a videnie, 70 %  počutie,  videnie  a ústne  zopakovanie.  Až  90 %    informácií 

sa uchováva ak je umožnené pri učení dospelého zapojiť zrak, sluch, reč a hmat. 

  Motivácia je hybnou silou činnosti človeka. Dospelý človek, ktorý už nie  je  zaradený  

do  inštitucionálneho  vzdelávania  sa     môže učiť, ale nemusí. Jeho  vzdelávanie  je  

dobrovoľné, preto  je nutné   vzbudiť  u  neho  motiváciu. Pri  delení   motivácie   je     

vnútorná  motivácia podstatne  silnejšia  a trvalejšia.    

  Fyziologický stav človeka  má  výrazný vplyv  na  jeho schopnosť učenia sa. 

Choroba a s ňou spojená bolesť, strach, neistota, zmeny telesnej teploty a diskomfort 

spôsobený množstvom sprievodných príznakov ochorenia mimoriadne ovplyvňujú schopnosť 

koncentrácie sa na učenie nového. Edukácia pacientov/klientov, by mala prebiehať v čase 

najnižšej bolesti a diskomfortu, ako je možné dosiahnuť po odstránení rušivých vplyvov 

okolia. V priebehu života dochádza k výrazným zmenám aj v zmyslových orgánoch, ktoré 

nám sprostredkovávajú podnety z okolia (Košková, 2002). 

   Predchádzajúce skúsenosti pacienta/klienta sú rovnako dôležité ako všetky vyššie 

spomínané determinanty.  Predtým než začneme niečo učiť, mali by sme vedieť, čo už 

o danej problematike vie, čo mu povedali priatelia, čo  všetko v súvislosti s tým zažili jeho 

príbuzní, čo o tom čítal, počul v masmédiách a pod. Pre dospelého človeka je typické, že 

nové informácie porovnáva so svojimi vlastnými skúsenosťami. Niekedy je edukácia 

pacienta/klienta náročná najmä pokiaľ chceme, aby akceptoval naše informácie, po 
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predchádzajúcej zlej skúsenosti (napr.: aby užíval lieky, o ktorých je presvedčený, že nie sú 

preňho účinné a ich efekt nie je navonok zjavný) (Kozierová a kol., 1995).  

   Postoj pacienta k svojmu ochoreniu, liečbe, štádium vyrovnávania sa s chorobou. 

V tomto prípade je dôležité presvedčenie, že daná liečba, úprava životosprávy chorému môže 

pomôcť, je potrebná, prípadne nevyhnutná, až urgentná. Každý je individualitou, a preto sa 

so  skutočnosťou (oznámenie ochorenia) vyrovnáva iným spôsobom, na čo má právo.  Fáza 

v ktorej sa chorý, príp. jeho rodina nachádza môže značne ovplyvniť proces edukácie. 

Väčšina  chorých prechádza týmito štádiami:  

 šok spolu s iracionálnym myslením a cítením,  

 popieranie alebo útek zo situácie, 

 smútok, zlosť, úzkosť, pocit viny,  

 rovnováha, reorganizácia (Lengmaier, Krejčířová, 2006). 

Psychosociálne problémy - niekedy pri takýchto ťažkostiach je nevyhnutná 

spolupráca psychológa, psychiatra alebo iného pracovníka, ktorý by pomohol pri ich riešení 

(napr. depresívne stavy, panické stavy, sociálne problémy – nezamestnanosť, izolovanosť a 

i.)  

Sezóny života a s tým súvisiace priority pacienta, napr.: iné problémy aj v oblasti 

edukácie má dieťa v predškolskom veku ako adolescent, dospelý, príp. geront. 

  Pohotovosť - pohotový pacient sa snaží vyhľadávať nové informácie z rôznych 

zdrojov. Nepohotový človek sa vyhýba informáciám a dúfa, že sa jeho problémom bude 

zaoberať niekto iný. Pohotovosť môže byť oslabená z rôznych dôvodov, napr. citových – 

úzkosť, strach sprevádzajúci pacientov zdravotný stav, alebo zdravotné dôvody.  

Spoločensko - ekonomické faktory - mnohé kultúry majú vlastné názory na zdravie, 

stravovanie, chorobu,  životný štýl a rôzne ich aj praktizujú. Preto je dôležité vedieť, či nie sú 

hodnoty a život pacienta v rozpore s potrebou niečo sa naučiť. Učenie pacienta môžu 

ovplyvniť aj ekonomické faktory (Kozierová a kol., 1995).  

Štýl učenia - výskumom sa zisťovali štýly, aké človek používa pri učení. Podľa 

vnímania sa ľudia delia na vnímavé a intuitívne typy. Vnímaví ľudia používajú na získavanie 

informácií svoje zmysly, kým intuitívni ľudia vnímajú význam, vzťahy a možnosti vnútornou 

percepciou údajov.  
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Názory na zdravie a ich praktizovanie - pri zvažovaní učebného plánu je veľmi 

dôležité brať do úvahy názory pacienta na zdravie a ich uplatňovanie v praxi. Hoci je sestra 

presvedčená, že pacientove názory na zdravie sa musia zmeniť, nie vždy je to možné, lebo na 

formovaní názorov týkajúcich sa zdravia sa podieľa veľa faktorov (Kozierová a kol., 1995). 

 

3.3  Edukačné konštrukty 

 

     Edukačné konštrukty sú všetky také teórie, modely, plány, scenáre, 

prognózy, zákony, predpisy a iné teoretické výtvory, ktoré nejakým spôsobom určujú, či 

ovplyvňujú reálne edukačné procesy.  

     Edukačné štandardy charakterizujeme podobne ako ošetrovateľské štandardy, ktoré 

predstavujú určitú dohodnutú profesijnú úroveň kvality edukačnej činnosti. Význam 

edukačných štandardov spočíva v tom, že určujú záväznú normu pre kvalitnú edukačnú 

činnosť a umožňujú objektívne hodnotenie vykonanej edukácie (Magurová a kol., 2008, 

s.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.2  Edukačné konštrukty (Holmanová, 2002, s. 5) 
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3.4  Metódy edukácie 

 

Závodná uvádza (2005, s.68-69), že „metóda je zámerný, cieľavedomý, uvedomelý 

postup, ktorý smeruje k dosiahnutiu stanoveného cieľa“. Podľa spôsobu akým edukátor 

vytvára u edukantov nové vedomosti, zručnosti a návyky sa metódy členia do skupín, ktoré 

uvádzame v tabuľke. 

 

Tabuľka 3.1  Členenie edukačných metód (podľa Závodnej, 2005) 

Metódy priameho 

prenosu poznatkov 

 

 monologické slovné metódy – opis, rozprávanie, vysvetľovanie, 

prednáška 

 dialogické slovné metódy -  rozhovor, diskusia, beseda 

Metódy 

sprostredkovaného 

prenosu poznatkov 

 demonštračné metódy – demonštrácia obrazov, filmu, pohybu, 

činnosti, zvukov 

 pozorovanie  

 manipulácia s predmetmi 

Metódy problémové  problémové vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

Metódy samostatnej 

práce a autodidaktické  
 práca s knihou  

 samostatné štúdium 

 samostatné štúdium s využitím techniky 

Metódy mimovoľného 

učenia 

preberanie názorov, postojov, záujmov,  napodobňovanie činnosti  

Podľa foriem pôsobenia 

zdravotnej výchovy sa 

rozoznávajú 

 metódy hovoreného slova 

 metódy tlačeného slova 

 metódy priamej skúsenosti, názorných pomôcok a metód 

  

Pri edukácii v ošetrovateľstve môžeme veľmi účinne využiť aj alternatívne  

a modifikované metódy výučby so zameraním na  obsah a cieľ výučby. Niektoré najčastejšie 

metódy používané v ošetrovateľstve uvádzame v prílohe (Magurová a kol., 2008). 
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3.5  Druhy edukácie  

 

Edukáciu v ošetrovateľstve rozdeľujeme na základnú, komplexnú, reedukačnú 

(Vozár a kol., 1998). 

Základná edukácia zahrňuje najdôležitejšie informácie o ochorení, realizuje sa 

zvyčajne ak chorý, prípadne  zdravý človek nemá o danej problematike žiadne informácie 

(napr.: diétne obmedzenia pri ochorení diabetes mellitus). Tento typ edukácie poskytuje iba 

základné vedomosti pacientovi/klientovi a jeho rodine na „prežitie“, pretože väčšinou nie sú 

schopní byť edukovaní o všetkých vedomostiach a zručnostiach súvisiacich so zdravotným 

stavom. Novodiagnostikované ochorenie môže spôsobiť zmeny v psychike (napr.: 

neakceptovanie daného ochorenia, popieranie, šok a pod.), preto aj z tohto dôvodu je 

zvyčajne potrebné pacientovi poskytnúť iba základnú formu edukácie. Ďalším dôvodom je 

z hľadiska pedagogického prístupu potrebné, aby sme pacienta, prípadne celú jeho rodinu 

nezahrnuli naraz veľkým množstvom nových vedomostí a zručností, ktoré nie sú schopní 

pochopiť, spracovať a vedieť ich aj aplikovať v praxi (napr. v domácom prostredí) 

(Magurová, Majerníková, 2009).    

 Komplexná edukácia je edukácia rozširujúca, ktorá poskytuje pacientovi/klientovi 

a jeho rodine komplexnejšie informácie (Závodná, 2005). Môže byť realizovaná 

prostredníctvom kurzov, rekondičných pobytov, pri liečbe v ambulancii, opakovaných 

hospitalizáciách, v liečebných kúpeľoch, prostredníctvom ADOS (napr.: rekondičný pobyt 

pre dieťa s diabetes mellitus a jeho rodiča, aby sa komplexnejšie aj počas dňa spoločne 

naučili zvládať denný režim pre správnu kompenzáciu ochorenia pod vedením edukačného 

zdravotníckeho tímu). Hlavne pri chronických ochoreniach sa postupne začína pacient 

pomocou edukácie  starať o svoje zdravie, preberať zaň zodpovednosť tak, aby svoje 

ochorenie čo najefektívnejšie zvládal a viedol čo najkvalitnejší život. Napr.: pacient 

s diabetom sa postupne pri návštevách diabetológa a sestry naučí vytvoriť si vhodnú diétu, 

regulovať hladiny glykémie aj pomocou pohybu, odstraňovania stresu, úpravou denného 

režimu. Hlbšia edukácia mu pomáha zvládať svoje ochorenie bez vážnejších dekompenzácií 

a vedieť si poradiť aj vo vážnych situáciách, či prípadne týmto situáciám vhodným spôsobom 

predchádzať (Twedel, 2007)    

Reedukačná edukácia je pokračujúca, rozvíjajúca, napravujúca, pokračujúca 

kontinuálna edukácia. Nadväzuje na predchádzajúce vedomosti, prehlbuje ich, aktualizuje 

a poskytuje aj nové vedomosti, zručnosti a zmeny postojov vzhľadom k zmenám 
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v zdravotnom stave pacienta (Závodná, 2005) (napr.: pri  zmene terapie diabetika 

z perorálnych liekov na inzulín, nie je potrebné edukovať pacienta o diéte, ochorení ak má 

dostatočné vedomosti ale ako ho naučiť aplikovať si inzulín). Počas bežného života sa 

pacient spolu so svojou rodinou stretáva s rôznymi problémami, ktoré potrebuje konzultovať, 

poradiť sa, prehĺbiť už získané vedomosti, obohatiť sa o nové vedomosti, zručnosti, postoje,  

pretože v medicíne dochádza k objasneniu nových poznatkov, aj preto je dôležitá  táto 

pokračujúca edukácia a reedukácia. Dôležitá je aj z hľadiska procesu zabúdania, pretože tento 

typ edukácie má za úlohu prehlbovať a obnovovať už aj raz získané vedomosti a zručnosti. 

Miestom pre pokračovanie edukácie nie je len nemocničné zariadenia, ambulancie, ADOS 

ale aj laické organizácie, ktoré sa zaoberajú touto problematikou (kluby diabetikov) 

(Magurová, Majerníková, 2009). 

Pokračujúca kontinuálna edukácia a reedukácia – musí vychádzať zo zistenia 

problémov, s ktorými sa pacient pri realizácii selfmonitorovania a liečby stretne, ktoré sám 

nevie, alebo len obmedzene vie riešiť. Zistenie problémov diabetika spočíva: 

- v identifikácií bariér liečby diabetu 

- v zistení jeho zmenených (alebo napriek všetkému nezmenených) postojov k svojej chorobe 

a jej liečbe 

- v zistení obáv z eventuálnej zmeny životnej situácie (napr. plánovanie gravidity, nástup 

alebo zmena zamestnania, výskyt komplikácií a pod.) 

Pokračujúcu edukáciu je výhodné spájať s každoročnými vyšetreniami zameranými 

na dynamiku chronických komplikácií. Podľa stupňa výskytu chronických komplikácií môže 

sestra vyhodnocovať, ako diabetik využíva svoje vedomosti, zručnosti nadobudnuté 

základnou a hĺbkovou edukáciou vo svojom živote. Úspešný výsledok edukácie závisí od 

vhodného stanovenia cieľov, od foriem a metód edukácie. Nemožno pritom zabúdať na 

rešpektovanie zásad edukácie a faktorov ovplyvňujúcich edukáciu. Ako každá iná investícia 

aj edukácia zahrňuje ako náklady, tak návratnosť. Veľký význam pri edukácii má hodnotenie 

jej efektivity a dopad na kvalitu života diabetika (Pšenková, 2005). 

Edukáciu chorého s DM môžeme rozčleniť na 3 obdobia: 

1. Diagnostikovanie diabetes mellitus a krátko po ňom: najdôležitejšie sú informácie, 

ktoré sú potrebné k zvládnutiu novej situácie. 

2. Niekoľko mesiacov po diagnostikovaní diabetes mellitus: chorý a jeho rodina sa 

stretáva s rôznymi problémami, edukácia je zameraná na ich riešenie a predchádzanie 

(napr.: cestovanie, voľba povolania, tehotenstvo a iné). 
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3. Dlhodobá starostlivosť: posilňuje a prehlbuje už získané vedomosti a zručnosti, 

zameriava sa na nové problémy, chronické komplikácie a pod. (Francová, 2000, s. 4). 

Česká diabetologická spoločnosť uvádza a odporúča pre edukátorov a diabetikov 

nasledujúcu postupnosť typov edukácie, ktoré na seba logicky nadväzujú. Doporučuje tiež 

zloženie edukačného tímu a formu výchovno – vzdelávacej aktivity ako to uvádzame v tab. 

3.2.  

 

Tabuľka 3.2  Druhy edukácie podľa Českej diabetologickej spoločnosti (Rybka a kol., 

2006) 

Typ 

edukácie 

realizuje náplň poznámka 

Počiatočná, 

základná 

edukácia 

Ošetrujúci lekár 

diabetika a  ním 

poverení špecialisti 

a) dosiahnutie adekvátneho 

zmierenia sa s chorobou 

(doping) 

b) minimálne základné 

znalosti 

1. ciele liečby diabetu  

2. hyperglykémia, 

hypoglykémia 

3. selfmonitoring 

4. technika aplikácie 

inzulínu, príp. užívania PAD 

5. diéta, pohyb 

Doporučuje sa hlavne 

individuálna forma edukácie, 

realizuje sa pri zistení diabetu, 

prípadne, keď ešte nebola 

realizovaná.  

Komplexná, 

špecializova

ná edukácia 

Diabetológ s tímom 

spolupracovníkov 

(diabetologická 

sestra, asistent 

výživy, 

fyzioterapeut, 

psychológ) 

Podrobná edukácia Doporučuje sa hlavne 

skupinová forma edukácie – 

kurzy, napr. počas 

hospitalizácie alebo 

ambulantne pre menšie 

skupiny  osôb s podobnou 

problematikou (4-8 osôb). 

a) pre liečených inzulínom  - 

20 hod. 

b) pre neliečených inzulínom – 

8 hod.   

Cielená 

edukácia  

 

Erudovaný 

diabetologický 

odborník so 

spolupracovníkmi  

(diabetologická 

sestra, asistent 

výživy, 

fyzioterapeut, 

psychológ a iní) 

Cielená aktuálna edukácia 

podľa individuálnych potrieb 

pacienta. 

Doporučuje sa skupinová 

alebo individuálna forma 

edukácie, vhodné realizovať 

podľa potreby , zvyčajne po 6. 

– 12. mesiacoch od 

predchádzajúcej edukácie.  
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3.6  Formy edukácie 

 

V edukačnom procese volíme jednu z metód individuálnej, skupinovej a zmiešanej 

formy. Individuálna forma  vychádza z úzkeho kontaktu zdravotník – klient/pacient a z ich 

vzájomnej dôvery. Tvorí základnú nezastupiteľnú formu zdravotno-výchovného pôsobenia 

primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie zdravia. Najmä počas hospitalizácie je chorý 

vnímavý na  zdravotno–výchovné pôsobenie, uvedomuje si hodnotu zdravia, keď ho stráca, 

sústreďuje sa intenzívnejšie na otázky zdravia a choroby. 

Individuálna forma umožňuje maximálne rešpektovať osobitosti klienta, jeho vek, 

pohlavie, zdravotný stav, atď. Sociálna komunikácia dáva veľký priestor na určenie 

zdravotno-výchovnej diagnózy a priameho pôsobenia na pacienta, čo má informatívny, 

stimulačný, inštruktívny a hodnotiaci charakter. Zdravotnícky pracovník môže individuálne 

pôsobiť všade, kde žije a pracuje.  

Skupinová forma využíva vplyv na širšie vrstvy prevažne zdravých alebo dlhodobo 

chorých občanov. Jej účinnosť je podmienená rovnakým vzťahom k vybratej téme (vek, 

záujmová skupina a i.). Ak budeme brať do úvahy spoločné znaky skupiny, výchova 

k zdraviu sa stane efektívnejšou a adresnejšou. 

Klubová činnosť je organizačná forma skupinovej zdravotno-výchovnej činnosti, 

ktorá spája ľudí podľa ich záujmu alebo zdravotného stavu. 

   Kurzy sú cyklickou prípravou jednotlivých skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať 

zdravotnú kultúru odovzdávaním určitého okruhu zdravotných vedomostí. Optimálny počet 

je desať účastníkov (kurzy prvej pomoci). Zmiešaná forma je kombinácia individuálnej 

a hromadnej formy edukácie (Závodná, 2005, Magurová, Majerníková, 2009). 



83 

 

3.7 Edukačný proces 

 

     Edukácia pacienta je dôležitou súčasťou ošetrovateľskej praxe a predstavuje aj 

významný spôsob zlepšenia kvality života človeka. Najefektívnejšia edukácia prebieha 

prostredníctvom edukačného procesu, ktorý je súčasťou ošetrovateľského procesu (Kozierová 

a kol., 1995).  

Podobne ako ošetrovateľský proces aj edukačný je tvorený spoločne s personálom, 

ktorý sa podieľa, participuje, kooperuje na edukácii a pacientom a jeho rodinou. Na rozdiel 

ako to uvádzame v tabuľke 3.3, model centralizácie pacienta má rešpektovať pacientovu 

autonómiu, participáciu, aktivizáciu pacienta počas edukačných jednotiek. Pacient má sám, 

prípadne s pomocou definovať svoje edukačné potreby a má sa sám rozhodovať, či bude 

realizovať zmenu vo svojom živote, či už v oblasti vedomostí, zručností a motivácie (DH and 

Diabetes  UK, 2005). 

 

Tabuľka 3.3 Rozdiel medzi tradičným edukačným modelom a modelom centralizácie 

pacienta v edukácii (DH and Diabetes  UK, 2005) 

Tradičný edukačný model Model centralizácie pacienta 

Complience Autonómia 

Oddanosť, bezhraničná dôvera Participácia pacienta 

Edukácia pre pacienta Edukácia, práca s pacientom 

Zmena správania sa Splnomocnenie, prenesenie zodpovednosti na 

pacienta 

Pasivita pacienta Aktivita pacienta 

Závislosť Nezávislosť 

Profesionálne podmieňovanie potrieb Definovanie potrieb pacientom 

 

Výchova a vzdelávanie pacientov prebieha v každej fáze ošetrovateľského procesu 

a edukačný plán je súčasťou ošetrovateľskej dokumentácie (Závodná, 2005). Edukačný  

proces sa skladá z piatich fáz  pozostávajúcich z  posudzovania, diagnostikovania, 

plánovania, realizácie a vyhodnotenia.  
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3.7.1 Posudzovanie - 1. fáza edukačného procesu 

 

     V tejto fáze sa zameriavame na dve skutočnosti: určujeme potrebu získať vedomosti 

a zistiť dôležité údaje o pacientovi, ktoré ovplyvňujú efektívny priebeh edukačného procesu. 

Pri zbere posudzovacích údajov je potrebné overiť a zhrnúť informácie spolu s pacientom. 

Zvážiť zdravotné problémy, stupeň pacientovej zodpovednosti za svoje zdravie, stav telesnej 

a duševnej zdatnosti. Pri posudzovaní si sestra všíma u pacienta okrem iného jeho správanie, 

pohotovosť, ochotu učiť sa ale aj to, či sa vyhýba informáciám, mení tému, kladie otázky, 

číta knihy, rozpráva sa s iným pacientom, či je pohotový alebo nepohotový, atď. 

 

Úlohy sestry pri upevňovaní zdravia sú: 

 posúdenie : zdravotného riziká /rizikový faktor, rizikový súbor/, životného štýlu, postojov 

k starostlivosti o zdravie /index zdravia/ 

  index posúdenia vlastného zdravia: vlastné posúdenie zdravia 

  vlastný postoj k zdraviu,  vedomie svojej kompetentnosti 

  schopnosť reagovať na vonkajšie a vnútorné podnety 

Pri akejkoľvek edukácii je dôležitý individuálny prístup, hlavne z pohľadu veku. 

V 1. fáze edukačného procesu je nevyhnutné posúdenie schopnosti učiť sa pri ktorom 

môžeme postupovať podľa autora ako napr.: Rankina, Wingarda. 

  Pri posúdení edukačných faktorov sa zameriavame na: 

o charakteristiky edukantov:  

  kognitívne (/inteligencia, vek, názory na zdravie, vzdelanie a štýl učenia) 

  fyzické ( postoje, potreby, motivácia, pohotovosť) 

  sociálne a sociokultúrne (vzdelanostná a kultúrna úroveň) 

o  charakteristiky edukátorov:  

  osobnostné (zdravotný stav, temperament) 

  profesionálne (skúsenosti a zodpovednosť (Magurová a kol., 2008). 

Pri vypracovaní edukačného plánu je dôležité, aby sestra správne a objektívne 

posúdila u pacienta (edukanta) schopnosť učiť sa; stav vedomia; telesný  a psychický stav; 

jeho charakterové a typové  vlastností; posúdenie porúch myslenia, reči, správania sa; 

biorytmu; pozornosti; vnímania; motivácie; pamäti; pohotovosti k učeniu;  štýlu a typu 

učenia; obmedzení schopností učiť sa; zručnosti a následné posúdenie hodnoty zdravia 

z pohľadu pacienta ako aj zmapovanie jeho skúsenosti s danou problematikou a neznalosťou 



85 

 

informačných zdrojov (Magurová a kol., 2008,). V tabuľke 3.4, 3.5 uvádzame návrhy 

vstupného posúdenia pacienta, prípadne rodiny podľa rôznych autorov. 

 

Pre riešenie zisteného problému alebo potreby je nevyhnutné „získať si“ pacienta pre 

spoluprácu. Spoluprácu pacienta (diabetika) možno očakávať len vtedy, ak je pacient 

presvedčený o tom, že: 

1. komplikácie cukrovky ho naozaj ohrozujú, 

2. ide o závažné riziko, 

3. komplikácie možno vhodnou liečbou držať pod kontrolou, 

4. osoh potrebnej liečby je väčší ako jej náročnosť, nepríjemnosti a riziká (Vozár a kol, 

1998). 

 

 

Tabuľka 3.4 Posúdenie v edukačnom procese podľa R. Wingarda  

Faktory posúdenia  Informačné zdroje 

kultúra 

rasa / etnikum 

náboženská orientácia 

sociálno-ekonomický stav 

vek 

gender 

edukačné prostredie 

stupeň gramotnosti, IQ  

emočný stav 

rozhovor s pacientom  

osobná anamnéza 

rozhovor s rodinou, podpornou osobou 

lekárske ordinácie, cena služieb 

REALM test (Rapid Assessment of Adult Literacy 

in Medicine – Rýchle posúdenie gramotnosti 

dospelých v medicíne) 

učebný štýl  

škála depresie 
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Tabuľka 3.5  Vstupné posúdenie v edukačnom procese (adaptované  podľa Rankin)  

pohlavie, vek , rasa, etnikum, zamestnanie, vzdelanie 

posúdenie fyzického stavu, zdravotných problémov a edukačných potrieb: 

anamnéza terajšieho ochorenia, anamnéza predchádzajúceho ochorenia  

funkčný stav jednotlivých systémov tela: 

fyziológia a patofyziológia krvi, imunity, respiračný systém, kardiovaskulárny systém a obeh 

lymfy, gastrointestinálny systém, premena látok a energie, vodná a elektrolytová rovnováha, 

výmena tepla a fyziológia kože, obličky a vylučovanie moču, endokrinný systém, reprodukčný 

systém, neurofyziológia, zmyslové funkcie, kostrovosvalový systém, CNS a periférne nervstvo 

funkčné, kognitívne a zmyslové schopnosti (fyzické limity, ktoré bránia vo vzdelávaní alebo 

vlastnej starostlivosti): poruchy  zraku, sluchu, čuchu, chuti, rovnováhy, hmatu, amnéza bolesti, 

vnímanie, pozornosť, pamäť, učenie, myslenie a reč 

činitele ovplyvňujúce priebeh učenia: 

akútne ochorenie, poruchy vedomia, únava, nedostatok spánku, úzkosť, strach, depresia, prognóza 

ochorenia, horúčka, bolesť, neuspokojené telesné potreby, nálada, nedostatok sebadôvery, 

roztržitosť, stres, jazyková bariéra, abúzus, nezáujem  

vplyv kultúry a náboženstva, najmä rozdiely v rodine  

základné informácie o pacientovi:  

rozumie poučeniu? má vedomosti o liečbe? aká je jeho pozícia a rola v rodine? boli mu 

v minulosti diagnostikované podobné zdravotné problémy? aký druh liečby mu bol vtedy 

poskytnutý? 

profil rodiny: 

miesto bývania, dom, byt, domov dôchodcov, zariadenie sociálnej starostlivosti osoby žijúce 

v spoločnej domácnosti, ich pohlavie, vek, zamestnanie, vzdelanie, zdravotný stav, zdravotné 

limity, rodinné vzťahy 

zdroje pomoci a podpory zo strany rodiny: 

sociálno-ekonomický stav, schopnosť zabezpečiť uspokojovanie fyziologických potrieb 

susedské vzťahy, sociálne prostredie: priatelia, susedia, cirkev, spoločenské organizácie  

životný štýl rodiny, kultúra, náboženstvo, hodnoty, postoje, príprava edukácie a postoj voči 

edukácii: dokážu všetci dospelí členovia rodiny čítať a písať? sú prítomné komunikačné bariéry? 

životný štýl: aké sú stravovacie návyky? aké sú spánkové rituály? aké sú záujmy členov rodiny?  

aký ma rodina názor na alternatívne liečebné metódy?  

náboženské vplyvy, edukačné schopnosti členov rodiny 

adekvátnosť / neadekvátnosť rodinných funkcií 

schopnosť byť citlivý k potrebám členov rodiny 

schopnosť efektívnej komunikácie s ostatnými 

schopnosť zabezpečiť pomoc, podporu, istotu, prípravu prostredia k edukácii 

schopnosť pomôcť si a akceptovať v prípade potreby pomoc od iných  

schopnosť prispôsobiť sa jednotlivým rolám    

schopnosť robiť efektívne rozhodnutia      

schopnosť rodiny usporiadať myšlienky o postavení rodiny, cieľoch a vzájomných vzťahoch 

schopnosť členov rodiny riešiť krízové situácie 

porozumenie súčasnej situácie rodinou 

aktuálne vedomosti o probléme:  
je ochorenie bolestivé? bude mať ochorenie krátky priebeh? aký druh liečby by ste privítali? čo by 

ste sa chceli najviac dozvedieť o ošetrovaní? čo pokladáte za najdôležitejšie? aké hlavné problémy 

vyplývajú z ochorenia pacienta? pociťujete strach v dôsledku ochorenia?    

Kedy sa zdravotný problém prvý krát vyskytol? 

Prognóza pre prežitie alebo prognóza pre uzdravenie 

Typ a miera zdravotných limitácií ovplyvňujúcich pacientove každodenné aktivity  

Dôvera rodiny v zdravotnícky systém     

Sú členovia rodiny ochotní spolupracovať pri liečbe pacienta? 

Je prítomná zhoda medzi očakávaniami pacienta a členov rodiny? 
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Každý pacient má byť individuálne posúdený z hľadiska edukačných potrieb 

a schopnosti učiť sa a na základe toho má byť vypracovaný edukačný plán. Posúdenie 

má rešpektovať - vek, kultúrne vplyvy, názory a postoje na zdravie, vedomosti o diabete, 

zručnosti pri selfmanažmente, správanie sa, ochotu učiť sa. Naplánovanie a realizácia 

edukačného procesu má prebiehať podľa individuálnych potrieb pacienta. Vyhodnotenie ma 

zahŕňať periodické prehodnotenie edukačného procesu, ktoré určuje dosiahnutie cieľov 

edukácie  alebo uspokojovanie ďalších potrieb pacienta 

Hodnotenie efektívnosti edukačných intervencií v edukácii pacienta s DM by sa malo 

realizovať na základe štyroch základných ukazovateľov: 

 úroveň vedomostí, zručností, 

 zmena postojov, 

 hodnoty glykemickej kontroly, 

 subjektívne hodnotenie zmeny kvality života. 

 

Je žiaduce ako to poukazujú domáce ale aj zahraničné štúdie (Twedel et al., 2007, 

Murata et al., 2003) zvýšiť vedomosti a zručnosti diabetikov, nie len liečených inzulínom 

o pozitívnom vplyve selfmonitoringu na kompenzáciu ochorenia, prevencii vzniku 

chronických komplikácií a celkovom zlepšení kvality života. Zdôrazňovať potrebu 

predchádzania chronickým komplikáciám prostredníctvom dodržiavania dispenzárneho 

programu u jednotlivých odborníkov.   

 

Každá edukácia má mať svoju dokumentáciu o posúdení edukanta,  pláne edukácie, 

priebehu a výsledkoch  výchovno – vzdelávacej aktivity. Z tohto dôvodu sme vypracovali 

formulár pre posúdenie schopnosti učiť sa  pre pacienta s DM . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Tabuľka 3.6  Posúdenie schopnosti učiť sa pre pacienta s diabetes mellitus o diabetickej 

diéte a farmakoterapii 

Posúdenie schopnosti učiť sa u pacienta s DM 

Identifikačné 

údaje  

 Chronické 

komplikácie 

 

Dĺžka trvania 

ochorenia 

 Návšteva 

odborných 

ambulancií, 

ich 

frekvencia 

 

Typ DM  Prítomnosť 

DM 

v rodinnej 

anamnéze 

 

Farmakoterapia  

 

Reakcia na 

liečbu 

 

 

 

 

 

DIABETICKÁ DIÉTA ZÁZNAM  

Boli ste poučený o diabetickej diéte? (kedy naposledy) 

Od koho ste dostali  informácie? 

Dodržiavate diabetickú diétu? 

Myslíte si, že máte dostatok vedomostí pre jej dodržiavanie? 

Viete si pripraviť jedlo v súlade s diabetickou diétou? 

Používate pri príprave jedálne lístky, príp. iné pomôcky? 

Používate výmenné (sacharidové) jednotky, príp. si jedlo vážite? 

 

FARMAKOTERAPIA ZÁZNAM  

Aký typ inzulínu užívate a koľko m.j.? 

 Ako si budete/aplikujete inzulín - injekčnou striekačkou, pero, 

alebo inzulínovú pumpu? 

 Ako dlho užívate inzulín? 

 Máte nejaké problémy alebo otázky k užívaniu inzulínu? 

Viete mi vysvetliť účinok inzulínu v tele? 

Aplikujte si inzulín sám? 

Ukážte mi ako si aplikujete inzulín (hodnotenie praktických 

zručností – technika aplikácie, výber miesta vpichu). 

Povedzte mi, či užívate lieky na cukrovku. 

Máte nejaké nežiaduce účinky pri liečbe? 

Viete mi vysvetliť ako vám lieky pomáhajú 

kontrolovať krvný cukor? 

Užívate lieky pravidelne? 
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Tabuľka 3.7  Posúdenie schopnosti učiť sa pre pacienta s diabetes mellitus 

o selfmonitoringu 

SELFMONITORING GLYKÉMIE ZÁZNAM  

Bolo vám odporúčané sledovať si hladinu cukru v krvi? 

 

Viete aké ste mali hodnoty glykémie počas posledného 

týždňa? 

 

Aká je normálna hladina cukru v krvi? 

 

Ako často a kedy sa vám kontroloval krvný cukor (v 

ambulancii)? 

 

Ako často si kontrolujete cukor v krvi sám? 

 

Zaznamenávate si hodnoty glykémie, ak áno, stále alebo 

iba v niektorých prípadoch? 

 

Už si ste hovorili so svojím lekárom o vašich 

odporúčaných hodnotách glykémie? 

 

Aký druh glukometra máte na kontrolu hladinu cukru 

v krvi doma? 

 

Máte nejaké problémy s kontrolou hladiny glykémie 

v domácom prostredí (problémy s glukomerom, finančné 

náklady atď.)? 

 

Myslíte si, že meranie hladiny cukru je pre vás dôležité? 

 

Boli ste poučený o správnom meraní hladiny cukru? 

 

Kto vám poskytol tieto informácie? 

 

Meráte si hladinu cukru sám, príp. potrebujete pomoc? 

 

Myslíte si, že je pre Vás prínos sledovať si hladinu 

cukru? 
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Tabuľka 3.8  Posúdenie schopnosti učiť sa pre pacienta s diabetes mellitus 

o pohybovom režime 

Pohybový režim, aktivita a cvičenie Záznam  

Bolo Vám odporúčané cvičiť, realizovať pohybovú aktivitu? 

 

Kto vám to odporúčal? 

 

Trpíte ochoreniami, ktoré by mali negatívny vplyv na 

pohybovú aktivitu, príp. by zhoršili zdravotný stav? 

 

Konzultovali ste možnosti cvičenia, pohybovej aktivity pre 

zlepšenie vašej cukrovky s lekárom? 

 

 

Myslíte si, že pohyb a cvičenie môžu pozitívne ovplyvniť 

vašu cukrovku? 

 

Cvičíte alebo vykonávate pravidelnú pohybovú aktivitu (ako 

často, ako dlho, náročnosť)?  

 

 

Tabuľka 3.9  Posúdenie schopnosti učiť sa pre pacienta s diabetes mellitus o akútnych 

komplikáciách 

Akútne komplikácie, hyper a hypoglykémia Záznam  

 

Čo je to hypoglykémie (nízky krvný cukor, aká hodnota 

zodpovedá tomuto pojmu?) 

 

Poznáte, keď máte nízky cukor? Viete mi to opísať? 

 

Mali ste počas posledného mesiaca hypoglykémiu? 

 

Mali ste počas posledných troch mesiacov hypoglykémiu? 

 

Mali ste v minulosti hypoglykemickú kómu? 

 

Čo urobíte ak máte nízku hladinu cukru? 

 

Čo je to hyperglykémia (vysoký krvný cukor, aká hodnota 

zodpovedá tomuto pojmu?) 

 

Poznáte, keď máte vysokú glykémiu? Viete mi to opísať? 

 

Mali ste počas posledného mesiaca hyperglykémiu? 

 

Mali ste počas posledných troch mesiacov hyperglykémiu? 

 

Mali ste v minulosti hyperglykemickú kómu? 

 

Čo urobíte ak máte vysokú hladinu cukru? 
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Tabuľka 3.10  Posúdenie schopnosti učiť sa pre pacienta s diabetes mellitus 

o chronických komplikáciách 

 

Prevencia chronických komplikácií 

 

Záznam  

 

Aké zmeny vznikajú v organizme pri dlhom trvaní DM?  

 

Môžete im nejakým spôsobom predchádzať? 

 

 

STAROSTLIVOSŤ O NOHY ZÁZNAM  

 

Ako si ošetrujete nohy v domácom prostredí? 

 

 

Máte nejaké problémy pri ošetrovaní nôh? 

 

Potrebujete pomoc inej osoby pri ošetrovaní, sledovaní  

zmien na nohách? 

 

Ukážte mi a opíšte ako si sledujete a ošetrujete nohy. 

 

 

Myslíte si, že to má nejaký význam? (Ak áno, aký?) 

 

 

Bol Vám urobený skríning nôh diabetika? 

 

 

 

3.7.2  Diagnostikovanie – 2. fáza edukačného procesu  

 

     Diagnostikovanie pri edukácii v ošetrovateľstve je špecifikovanie potrieb 

pacienta/klienta z pohľadu rozsahu nedostatku jeho vedomostí. Všetky diagnózy patria do 

kategórií nedostatok (deficit) vedomostí, zručností a motivácie, súvisiace s problematikou 

zdravia a choroby. Diagnostika sa vzťahuje na potrebu naučiť sa niečo, nadobudnúť nové 

vedomosti, schopnosti, postoje k danej problematike. Sestra by mala presne určiť, ktoré 

vedomosti pacientovi chýbajú, prípadne aké nové vedomosti by si mal osvojiť, ktoré postoje 

by mal zmeniť (Žiaková, 2000).  

  Ciele učenia môžu byť krátkodobé a dlhodobé, musia byť špecifické a mali by sa 

odraziť  v pacientovom správaní. Cieľ sa musí stanoviť z hľadiska pacienta, a nie z pohľadu 

sestry. Cieľom diagnostiky edukácie pacienta je určenie potreby učiť sa, zistenie 

dôležitých, potrebných  údajov, diagnostikovanie potrieb. 
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 Ciele by mali obsahovať tri typy informácií : výkon, podmienky a kritéria. Výkon 

vyjadruje, čo bude pacient (edukant) schopný robiť po naplnení cieľa. Podmienky je často 

nevyhnutné vytvoriť pri uskutočňovaní nejakej činnosti, aby bol cieľ jednoznačný. Kritéria 

vymedzujú štandardný výkon (Kozierová a kol., 1995). 

 

Úlohy sestry vo fáze diagnostiky: 

 formulujte ošetrovateľské diagnózy najlepšie so samotným pacientom/klientom, 

prípadne jeho rodiny, ktoré sa týkajú jeho potrieb súvisiacich s učením sa 

 organizujte, analyzujte, syntetizujte a sumarizujte zozbierané údaje 

 identifikujte pacientove potreby súvisiace s učením sa, ich vlastnosti a etiológiu 

 stanovte stručne a presne ošetrovateľské diagnózy (Magurová a kol., 2008). 

 

Tabuľka 3.11 Možné SDg u pacienta s DM v oblasti edukácie  

 

Nedostatok vedomostí o 
 

 diabetickej diéte 

 potrebe užívania PAD 

 akútnych komplikáciách 

 chronických komplikáciách 

 potrebe selfmonitoringu 

 o pohybovom režime 

Nedostatok zručností pri  aplikácii inzulínu 

 realizácii selfmonitoringu 

 kontrole dolných končatín 

 obsluhe inzulínovej pumpy 

 ošetrovaní defektov na dolných končatinách 

 

Nedostatok motivácie pre  zmenu v diabetickej diéte 

 užívanie PAD 

 potrebu selfmonitoringu 

 zmenu v pohybovom režime 

 celkovú zmenu v životnom štýle 

 

  

 

3.7.3 Plánovanie  - 3. fáza edukačného procesu  

 

     Plánovanie v edukačnom procese znamená prípravu učebného plánu. Uskutočňuje 

sa v etapách a veľkou výhodou je, ak sa na formulácii plánu zúčastňuje aj pacient, lebo je 

pravdepodobné, že sa dosiahne želaný efekt. Plánovanie pozostáva z dvoch etáp a to z etapy 

pri ktorej stanovujeme priority edukácie, potreby niečo sa naučiť, ich zoradenie podľa priorít  
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a zo stanovenia edukačného zámeru a cieľa. Zámer vyjadruje dôvody na získanie vedomostí, 

ktorý sa dáva do súvislosti s dlhodobými potrebami. Cieľ vyjadruje prevažne špecifický, 

bezprostredný dôvod procesu učenia. Metódy výučby sa musia prispôsobiť individualite 

jedinca, učebnému materiálu a edukátorovi (Kozierová a kol., 1995). 

Na stanovenie priorít vo výučbe sa môže použiť Maslowova hierarchia potrieb. 

Potreby pacienta získavať vedomosti, zručnosti, motivácie  majú byť zoradené podľa priorít. 

Po stanovení priorít je pacient viac motivovaný koncentrovať sa na získavanie potrebných 

schopností. Pri stanovení učebného zámeru,  zámery a ciele stanovuje pacient, pacientova 

blízka osoba, edukátor. 

Ciele môžu byť krátkodobé – vzťahujú sa na momentálne potreby pacienta alebo 

dlhodobé – vzťahujú sa na dlhodobé potreby, zámery. Ciele učenia sa musia odraziť na 

správaní pacienta, musia sa stanoviť z jeho pohľadu, nie z pohľadu edukátora. Ciele výchovy 

k zdraviu sa môžu týkať kognitívnej, afektívnej a motorickej zložky (Majerníková, 

Jakabovičová, 2007). 

Kognitívne ciele (poznávacie) sa zameriavajú na vedomostnú zložku, na intelektuálne 

zručnosti a poznávacie schopnosti (vnímanie, pamäť, myslenie a aj tvorivosť). Prevažujú pri 

vzdelávaní, a preto sa označujú ako vzdelávacie ciele (napr. vedomosti o chorobe, jej vzniku, 

priebehu, príznakoch, liečbe a vedľajších terapeutických účinkoch, predpokladanej 

prognóze).  

Afektívne ciele sa týkajú názorov, hodnôt a postojov človeka. Sú zamerané na 

utváranie názorov, ovplyvňovanie hodnotového systému pacienta, jeho postojov a konania 

(nevyhnutné alebo žiaduce zmeny životného štýlu).  

Behaviorálne (psychomotorické) ciele sa týkajú pacientových zručností. Učením 

získava pacient potrebné schopnosti a zručnosti zväčša manuálneho charakteru, ktoré si 

vyžaduje jeho zdravotný stav (napr. postup pri ošetrovaní vredu predkolenia, meranie 

krvného tlaku a pod.) (Magurová a kol., 2008). 

     Vyučovacie metódy vyberá edukátor a musia sa prispôsobiť individuálne každému 

jedincovi, učebnému materiálu a edukátorovi. Vyučovacie stratégie majú behaviorálny alebo 

didaktický charakter, môžu sa aplikovať osobitne, no najväčší efekt sa docieli kombináciou 

týchto metód (napr.: skupinová diskusia, demonštrácia, sebamonitorovanie a pod.) (Závodná, 

2005). Obsah edukácie je daný cieľom a informácie o tvorbe obsahu je možné čerpať z kníh, 

časopisov, osvetového materiálu, pomôcť môže i vzájomná výmena poznatkov, vedomostí, 

zručností. Pri vzdelávaní dôležitú úlohu má aj vizuálna technika – plagáty, diapozitívy, grafy, 

video technika, výučba pomocou počítača, demonštračný materiál – modely, makety, kópie 



94 

 

predmetov v zmenšenej, zväčšenej, prirodzenej alebo zjednodušenej podobe a iné. Učivo je 

potrebné rozplánovať, vytvoriť určitý návod na jeho realizáciu. Učebné plány šetria 

edukátorovi čas. Pri plánovaní učiva, napr.: pre pacienta s diabetickou nohou je potrebné sa 

zamerať na hygienickú starostlivosť nôh, dôkladný výber obuvi a oblečenia, fyzickú aktivitu, 

elimináciu rizikových faktorov, dodržanie diétoterapie, inzulínoterapie, farmakoterapie a 

udržanie normoglykémie (Majerníková, Jakabovičová, 2007).  

 

Intervencie sestry vo fáze plánovania: 

 určite prioritu ošetrovateľským diagnózam, ktoré sa týkajú pacientových potrieb 

súvisiacich s učením sa, vymedzte okamžité, stredne dlhodobé a dlhodobé ciele súvisiace 

s učením sa medzi edukátorom a pacientom, 

 identifikujte vyučovaciu stratégiu, ktorá bude vhodná pre dosiahnutie cieľov, stanovte 

očakávané výsledky, vytvorte písomne plán vyučovania, 

 obsiahnite v ňom diagnózy, ciele, vyučovacie stratégie a očakávané výsledky, 

 usporiadajte do logického sledu informácie, ktoré sa budú vyučovať, spíšte kľúčové body, 

vyberte vhodné učebné pomôcky, aktualizujte a prispôsobujte plán tak, aby zodpovedal 

zmenám pacientových potrieb súvisiacich s učením sa, 

 zapojte pacienta, jeho rodinu alebo blízkych, členov edukačného tímu a ďalších členov 

zdravotníckeho tímu do všetkých aspektov plánovania (Magurová a kol., 2008). 

 

Tabuľka 3.12  Fázy edukačnej jednotky  
 Popis fáza edukačnej jednotky Príklad  

motivačná 

fáza 
 motivácia, prečo sa zaoberať 

danou problematikou, realizovať 

zmenu vo svojom živote    

 motivačný rozhovor o význame 

edukácie   s použitím  

fotodokumentácie 

 stanovenie cieľov edukácie 

expozičná fáza  tvorí jadro edukačnej jednotky   demonštrácia aplikácie inzulínu 

 

fixačná fáza  upevňujú sa ňou vedomosti, 

zručnosti,  prípadne zmeny 

v oblasti motivácie  

 demonštrácia výkonu samotným 

pacientom, 

 kladenie otázok, 

 riešenie modelovej situácie pacientom 

 

hodnotiaca 

fáza 
 zhodnotenie edukačného 

stretnutia pacientom/klientom 

 zhodnotenie edukačného 

stretnutia sestrou 

 povzbudenie p/k k ďalšiemu 

stretnutiu 

 rozhovor, príp. diskusia o tom, čo bolo 

prínosné pre pacienta, čo ho 

zaujímalo, k čomu by sa potreboval 

vrátiť a prehĺbiť si vedomosti a 

zručnosti  

 otázky, zhodnotenie edukačného 

stretnutia edukátorom a edukantom 

 vyhodnotenie cieľov edukácie 
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 Ďalej sestra stanovuje: 

 formu edukácie - výučby (individuálna, skupinová, kombinovaná), 

 metódy výučby (s prihliadnutím na cieľ a typ výučby), 

 miesto výučby (napr. edukačná miestnosť), 

 čas výučby (s určením dňa a času v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách), 

 pomôcky výučby (uľahčujúce učenie, napr.: plagáty, nákresy). 

Plánovanie metodického  postupu  by sa malo podľa jednotlivých fáz a to fázy: 

motivačnej, expozičnej, fixačnej a hodnotiacej (Závodná, 2005).  

 

Edukácia pacienta s DM musí byť komplexná, preto boli navrhnuté oblasti pre 

edukáciu pacientov s DM v súvislosti s ich typom ochorenia, komplikáciami, problémami 

a pod. Česká diabetologická spoločnosť odporúča pre diabetikov s DM1T 14 najčastejších 

oblastí tém v súvislosti s ich ochorením a podobne pre diabetikov s DM2T 11 okruhov (pozri 

tabuľky 3.13, 3.14).  

 

Tabuľka 3.13 Náplň edukačného programu pre diabetikov DM2T neliečených 

inzulínom 

Témy Obsah 

1.Podstata DM2T mechanizmus pôsobenia inzulínu a inzulínorezistencia. 

2.Selfmonitoring  

 

glykosúrií, glykémií a krvného tlaku, normálne hodnoty a obličkový prah, 

technika selfmonitoringu, samostatný nácvik, vedenie záznamov,  

posúdenie kompenzácie diabetu (glykémie, glykovaný hemoglobín, 

normálna hmotnosť, krvný tlak a pod.) 

3.Akútne komplikácie 

DM  

hypoglykémia, hyperglykémia 

4. Liečba diétou  

 

hlavne redukčnou a diétou pri hyperlipidémii, praktické precvičovanie v 

odhade energie, druhu a obsahu tukov a sacharidov v potravinách, 

samostatné zostavovanie jedálnych lístkov. 

5.Liečba PAD 

 

spôsob účinku, užívanie PAD, nežiaduce účinky 

6.Diabetická noha  prevencia a liečba, druhy ochorení, význam neuropatie a cievneho 

ochorenia, vhodná obuv a oblečenie, hygiena a gymnastika nôh, pedikúra,   

denná kontrola nôh. 

7.Fyzická aktivita  vhodné športy, individuálne programy zvýšenej fyzickej aktivity. 

8.Diabetická 

makroangiopatia 

prevencia, liečba (rizikové faktory aterosklerózy, hypertenzie). 

9.Neskoré komplikácie  ich prevencia a liečba (diabetická retinopatia, nefropatia a neuropatia). 

10. Psychologické 

problémy diabetikov  

ich vplyv na kompenzáciu diabetu, techniky prevencie a liečby stresu,  

problematika motivácie. 

11. Novinky  v diagnostike a liečbe diabetu, význam genetických faktorov, sexuálne 

problémy. 
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Tabuľka 3.14  Náplň edukácie diabetikov liečených inzulínom 

Témy Obsah 

1.Podstata DM1T a 

DM2T  

podstata ochorenia, mechanizmus účinku inzulínu. 

2.Liečba diabetu 

inzulínom  

praktický nácvik aplikácie, druhy inzulínu, doba ich pôsobenia, miesta 

vpichu, uskladňovanie inzulínu, taktika inzulínovej liečby, inzulínové 

režimy konvenčné a nekonvenčné. 

3.Selfmonitoring  

 

 

selfmonitoring glykémie, glykozúrie, krvného tlaku, normálne hodnoty, 

renálny prah, vedenie záznamu glykémií a dávok inzulínu, praktické 

cvičenia, posudzovanie kompenzácie DM, glykovaný hemoglobín. 

obsluha glukometra. 

4.Akútne komplikácie  hypoglykémia, hyperglykémia, ketoacidóza, príčiny, prevencia, príznaky, 

liečba. 

5. Diétna liečba  

 

 

 

hlavné zásady, živiny, rozdelenie potravín podľa obsahu a druhu 

sacharidov, náhradné sladidlá, ekvivalenty obsahu sacharidov vrátanie 

výmenných jednotiek, alkohol, tuky, praktické cvičenia, ukážky jedálnych 

lístkov, diétna liečba pri nadváhe a hyperlipoproteinémií, praktické 

cvičenia v odhade obsahu energie, tukov v potravinách, zostavovanie 

modelových jedálnych lístkov. 

6. Úprava režimu a 

dávok inzulínu 

podľa glykémie, podľa príjmu sacharidov v potravinách, podľa fyzickej 

aktivity, jednorazové i dlhodobé, úpravy inzulínu v zvláštnych situáciách 

(choroba, operácia, cestovanie, zmena diéty a pod.). modelové situácie. 

7.Význam fyzické 

aktivity v liečbe 

diabetu  

význam fyzickej aktivity v liečbe diabetu, vhodné športy, úpravy 

inzulínu, vplyv fyzickej záťaže na hladinu glykémie. 

8.Psychologické 

problémy  

ich vplyv na kompenzáciu diabetu, techniky prevencie a liečby stresu, 

problematika motivácie 

9.Diabetická noha  

 

 

prevencia a liečba (druhy kožných onemocnení, význam neuropatie a 

cievnych ochorení), vhodná obuv a oblečenie, hygiena a gymnastika nôh, 

pedikúra, denná kontrola nôh. 

10.Neskoré 

komplikácie   

ich prevencia a liečba (diabetická retinopatia, nefropatia a neuropatia) 

11.Diabetická 

makroangiopatia   

 

prevencia a liečba (choroby srdca a ciev na dolných končatinách, 

hyperlipoproteinémia),  hypertenzia, rizikové faktory aterosklerózy. 

12.Sociálne problémy 

diabetikov 

zamestnávanie, riadenie motorových vozidiel, zmenená pracovná 

schopnosť, laické organizácie diabetikov a pod. 

13. Tehotenstvo a 

diabetes.  

tehotenstvo a diabetes, význam genetických faktorov, sexuálne problémy. 

14.Novinky   novinky v diagnostike a liečbe diabetu. 
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3.7.4 Realizácia  - 4. fáza edukačného procesu  

                     

Pri realizácii ide predovšetkým o podporu zdravia, konzultáciu, učenie, koordináciu, 

poskytovanie  rád a povzbudzovanie. Je to etapa napĺňania edukačného plánu.  Sestra musí 

rátať pri realizácii učebného plánu i s jeho prípadným prehodnocovaním. Je dôležité aby 

edukátor používal učebné pomôcky uľahčujúce edukáciu a aby zvážil možné prekážky 

edukácie (napr.: bolesť, vek, biorytmus, prognóza, úzkosť, depresia, jazykové a etnické 

zázemie a iné). Niekedy sestra nevie, čo už pacient ovláda, preto sa ho na to priamo opýtame, 

alebo použijeme dotazník, resp. vstupný test na získanie úrovne vedomostí, rozhovor, 

prípadne nechá pacienta demonštrovať aplikáciu lieku a pod.. 

Každá učebná téma, ktorá u pacienta vyvoláva úzkosť, sa má preberať ako prvá, 

lebo strach môže narušiť jeho koncentráciu pri štúdiu inej témy. Najskôr treba učiť 

základy, potom prejsť k obmenám a úpravám. Pacient by bol veľmi zmätený, keby musel 

zvažovať možné obmeny a úpravy ešte predtým, ako pochopí základný postup.  

Optimálny čas na každé edukačné stretnutie závisí predovšetkým od učiaceho sa 

(pacienta). Sú ľudia, ktorí sa najľahšie učia na začiatku dňa, keď sú oddýchnutí, iní dávajú 

prednosť výučbe popoludní, keď nemajú naplánovanú nijakú inú činnosť (Žiaková, 2000).  

Učenie je ovplyvnené aj tempom, akým prebieha. Sestra si musí všímať, či tempo nie 

je pre pacienta priveľmi rýchle alebo naopak pomalé. Zmätený alebo nechápajúci pacient sa 

po cielenej otázke často prizná, že tempo je pre neho prirýchle. Ak má však pacient unudený 

výraz a stráca záujem, tempo je pravdepodobne pomalé, vyučovanie priveľmi dlhé alebo je 

pacient unavený.  

Okolité prostredie môže odvádzať pozornosť, ale môže pôsobiť aj povzbudzujúco. 

Napríklad hluk alebo iné rušivé momenty zvyčajne bránia plnej koncentrácii, kým príjemné 

prostredie učenie uľahčuje. K charakteristikám prostredia patrí osvetlenie, teplota, hluk, 

ventilácia, viditeľnosť, ako aj poloha pracovného miesta pre pacienta (Bastl, Švec, 1997).  

Učebné pomôcky môžu urýchliť učebný proces. Rôzne plagáty a nákresy môžu 

pomôcť udržať pacientovu pozornosť. Aby sa učenie lepšie prepojilo s praxou, sestra by mala 

narábať s tým istým zariadením a s tou istou technikou, s ktorou bude samostatne pracovať 

i pacient a to hlavne v domácom prostredí.  

Opakovanie, t. j. zosumarizovanie obsahu, preformulovanie (použitie iných slov) 

a priblíženie materiálu z iného uhla pohľadu, posilňuje učenie.  
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 Pri realizácii sestra postupuje podľa metodického postupu, uvedeného vo fáze 

plánovania s následnou  rýchlou diagnostikou vo fáze fixačnej s uvedením konkrétnych 

otázok alebo pokynov na zrealizovanie praktických demonštračných postupov zameraných na 

prebranú problematiku.  

Intervencie sestry vo fáze realizácie: 

  realizujte učebný plán podľa cieľov a výsledných kritérií, 

  oboznámte sa s materiálom, ktorý budete prezentovať, 

  používajte slová, ktorým pacient rozumie,  používajte vhodné učebné pomôcky, 

  používajte také isté vybavenie, aké bude pacient používať po prepustení z nemocnice, 

v domácom prostredí,  podporte pacienta v aktívnej účasti pri učení sa, 

  zaznamenajte pacientove reakcie na vyučovací proces, realizujte  spätnú väzbu 

(Magurová a kol., 2008, Žiaková, 2000). 

 

3.7.5 Vyhodnotenie  - 5. fáza edukačného procesu  

 

Vplyv edukácie na kvalitu života diabetika možno monitorovať s prihliadnutím na čas 

a priestor, t.j. za akých okolností, situácií, akými úlohami a po akom časovom rozpätí po 

edukácii hodnotíme kvalitu života (Perušičová, 1999,). Hodnotenie efektívnosti edukácie je v 

súčasnosti podmienené predovšetkým medicínskymi kritériami metabolickej kompenzácie 

ochorenia. V rámci komplexnejšej analýzy edukácie je nutné tieto kvantitatívne kritéria 

doplniť kritériami kvality života (Nemčeková, Žiaková, 1997,). 

Súčasné trendy v hodnotení ošetrovateľskej starostlivosti sú charakterizované ako 

odklon od zamerania na chorobu k dôrazu na pacienta, od predĺženia života k zlepšeniu jeho 

kvality, od objektívnych k subjektívnym ukazovateľom - akým je práve kategória kvalita 

života (Nemčeková, Žiaková, 1997). 

Vyhodnotenie sa uskutočňuje priebežne po každom stretnutí a záverečne. Hodnotí sa 

dosahovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré sú zároveň kritériom jeho hodnotenia.  

Hodnotenie prebieha na úrovni edukanta a edukátora. Po vyhodnotení považuje edukátor 

často za potrebné zmeniť, či zopakovať učebný plán, ak neboli niektoré ciele splnené, alebo 

sa splnili len čiastočne. Pri kognitívnom učení je jedným zo spôsobov hodnotenia kladenie 

otázok. Schopnosti a zručnosti sa môžu hodnotiť pozorovaním pacienta pri danom postupe, 

napr. pri aplikácii inzulínu, meraní glykémie. Afektívne učenie je ťažšie hodnotiteľné.  

Systém hodnôt pacienta a jeho postoje je možné posudzovať na základe odpovedí na cielené 

otázky, vypočutím si jeho názorov, sledovaním jeho správania. Taktiež reakcie edukanta na 
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edukáciu, jeho postrehy, návrhy, pripomienky, spokojnosť, nespokojnosť s realizáciou 

edukácie, s postojom sestry a iné. Reakcie edukátora na edukáciu, taktiež jej pripomienky, 

nezáujem, neschopnosť pacienta hovoriť, prípadne nedostatky v edukácii, nezáujem, prípadne 

odmietnutie výučby pacientom alebo naopak, preukázané schopnosti, pacientove/klientove 

správanie a iné.  

Edukátor musí vyhodnotiť aj seba. Zvažuje aj faktory ako množstvo informácií, 

účelnosť, časový faktor, stratégie výučby. Edukátor môže zistiť, že pacient bol preťažený 

veľkým množstvom informácií alebo sa nudil, alebo nebol stimulovaný pre získavanie 

ďalších poznatkov, vedomostí, zručností, návykov. Vzdelanie pacienta je potrebné posúdiť 

i na konci edukačného programu podľa rovnakých kritérií ako v I. fáze edukačného procesu. 

Sestry často zohrávajú úlohu formálnych alebo neformálnych nositeľov zmeny vo vzťahu k 

pacientovi, podpornému systému a komunitám. Odmietanie zmeny môže mať veľa príčin 

vrátane ohrozenia vlastných záujmov, nepresného vnímania situácie (objektívny nesúhlas), 

nesúhlasu s cieľom, psychickej reaktivity a nízkej tolerancie k zmenám. Skutočnosť, že sa 

pacient niečo naučil, sa prejaví zmenou v jeho správaní (Bastl, Švec, 1997).  

Sestry, ktoré prijímajú rolu nositeľa zmeny, môžu uplatňovať zmenu v rámci svojej 

práce. Edukácia pacienta nie je jednorazová záležitosť. Môže mať rôzne formy a 

využívať rozličné metódy a prostriedky; prvoradé je, aby umožnila pacientovi 

predchádzať komplikáciám alebo vhodne reagovať na zmeny zdravotného stavu 

(Kozierová a kol., 1995). 

 

 Kvalitne realizovaná edukácia u pacienta s DM má za úlohu: 

 zlepšiť kvalitu života,  

 zlepšiť metabolickú kompenzáciu, 

 znížiť prevalenciu neskorých komplikácií a spomaliť ich progresiu  

 znížiť invalidizáciu pacientov s DM, 

 znížiť morbiditu, znížiť počet dní hospitalizácie, 

 zlepšiť compliance pacientov, 

 znížiť incidenciu nežiaducich účinkov liečby,  

 znížiť spotreby medikamentov (modifikované podľa Chlupa a kol., 1996). 

 znížiť incidenciu akútnych komplikácií (hypoglykémia, ketoacidóza), 

 zachovať plnú práceschopnosť,  

 pochopiť princíp ochorenia a terapie, 
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 vedieť identifikovať príznaky zhoršenia ochorenia a vzniku komplikácií v iniciálnom 

štádiu, 

 spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi a dodržiavať ich pokyny, 

 urobiť potrebné zmeny v životnom štýle, 

 v širšom kontexte edukácia pacienta s DM má za úlohu pomáhať pacientom vyrovnať 

sa s telesnou a duševnou záťažou vyplývajúcou z ich ochorenia (Sedláková, 2006).  

 

Intervencie sestry počas fázy vyhodnotenia: 

  zhromaždite objektívne údaje, pozorujte pacienta,  pýtajte sa ho, aby ste zistili, či 

danej problematike rozumie, 

  keď je to vhodné, používajte hodnotiace stupnice, kontrolné zoznamy a písomné 

testy, 

  porovnajte pacientove správanie s očakávanými výsledkami, určite rozsah, v akom 

boli splnené ciele, zapojte pacienta, jeho rodinu alebo blízkych, členov edukačného 

tímu a ďalších členov zdravotníckeho tímu do vyhodnotenia, 

  identifikujte zmeny, ktoré treba urobiť v učebnom pláne, 

  odporučte vhodné zdroje alebo inštitúcie na posilnenie učenia sa po prepustení 

(Žiaková, 2000). 

 

Najčastejšie nedostatky v edukácii klientov/pacientov:  

o nestanovenie cieľa edukácie (očakávanie pacienta je odlišné od predstavy sestry) , 

o nevyvolanie dostatočného záujmu (malo by sa začínať s tým, čo pacient  považuje 

za  najdôležitejšie), 

o nezhodnotenie pripravenosti, úrovne vedomostí, skúseností, zručností, 

o  nezohľadnenie porúch vnímania a motoriky, 

o  neprihliadanie na jazykovú spôsobilosť a etnickú príslušnosť, 

o  preťaženie informáciami a nepreverenie pochopenia informácií, 

o  neplánovaná alebo duplicitná edukácia (viac sestier, rôzne  spôsoby), 

o vykonávanie edukácie v nevhodnom čase (napr. vtedy, keď je pacient    sústredený 

na svoju chorobu, a nie na prijatie nových informácií), 

o zasahovanie do autonómie pacienta, prehliadanie jeho práva rozhodnúť  sa inak  

o nevšímavosť k znakom nepohody (napr. únava, bolesť), 



101 

 

o neschopnosť pracovať s danou situáciou (edukácia je nemožná, ak má sestra k 

pacientovi negatívny vzťah), 

o používanie odborných medicínskych výrazov, ktorým pacient nerozumie, 

o nevyhodnotenie dosiahnutých výsledkov (Magurová, Majerníková, 2009).  

 

Dokumentácia je základom vyučovacieho procesu. V závere edukácie sestra 

zaznamená do dokumentácie realizáciu edukačných aktivít sestry  a pacienta, ktorý 

obsahuje záznam o dosiahnutí vedomostí a zručností. Edukačné plány ako súčasť 

ošetrovateľského procesu zabezpečujú kontinuitu edukácie. Vysoko aktuálne 

v súvislosti so zavedením hodnotenia a kontroly kvality poskytovania edukácie je aj 

uplatnenie edukačných štandardov v ošetrovateľskej praxi s následným  edukačným 

auditom. Jednou z funkcií dokumentácie je aj zhodnotenie pacientových vedomostí 

a vedomostí, o ktoré sa obohatila osoba, ktorá je oporou pre pacienta; odsúhlasenie 

učebného plánu, vylepšenie potrebných oblastí výučby a v prípade potreby revíziu 

výučbových stratégií (Závodná, 2005, s.98).  

Ako vhodná pomôcka v edukácii pacientov môžu metodicky pomôcť edukačné listy, 

ktoré umožňujú prehľadnejšiu edukáciu nie len edukátorovi ale aj samotnému edukantovi. 

Preto sme navrhli štyri edukačné listy pre edukátorov v oblasti monitoringu glukózy,  liečby, 

diabetickej diéty a pohybového režimu. Navrhnuté edukačné listy poskytujú pre zdravotníka 

orientačné otázky, ktoré súvisia s danou problematikou a na základe nich môže posúdiť 

edukantove vedomosti, zručnosti alebo motiváciu v danej problematike. Obsahujú tiež náplň 

a najdôležitejšie témy v danej oblasti edukácie a tiež aj návrh edukačných metód a aktivít. 
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Tabuľka 3.15 Edukačný list pre edukátora v oblasti monitoringu glykémie 

Monitoring glukózy 

 

Posudzovanie Výsledky / Obsah Metódy a aktivity 

1a. Viete aké ste 

mali hodnoty 

glykémie počas 

posledného 

týždňa? 

1b. Aká je 

normálna hladina 

cukru v krvi? 

1c. Ako často a 

kedy sa vám 

kontroloval krvný 

cukor? 

1d. Už si ste 

hovorili so svojím 

lekárom o vašich 

odporúčaných 

hodnotách 

glykémie? 

 

2a. Aký druh 

glukometra máte 

na kontrolu hladinu 

cukru v krvi doma? 

 

2b. Máte nejaké 

problémy 

s kontrolou hladiny 

glykémie 

v domácom 

prostredí 

(problémy 

s glukomerom, 

finančné náklady 

atď.) 

 

 

1. Verbalizovať zodpovednosť za kontrolu 

cukrovky, začína s vedomím normálne versus 

abnormálne výsledky. 
  

a. preprandiálna glykémia HbC1 (na lačno) pod 

6%, postprandiálna glykémia (po najedení) pod 

6,5%  

b. schopný verbalizovať cieľového rozmedzie 

hodnôt glukózy ovplyvnené stravou, pohybom, 

liekmi/inzulínom, stres, iné podmienky 

(tehotenstvo, infekcia, chirurgia, atď).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vysvetliť (motivovať pre) monitorovanie 

hladiny glukózy v domácom prostredí, význam 

pri skorej identifikácii problému v domácom 

prostredí a úprave liečebného plánu (strava, 

aktivita, liečba), pozitívne vplýva na kontrolu 

glykémie. 

  

a. názov glukomera / testovacie prúžky a iné 

potreby (dezinf. roztok, tampóny, ..., atď) slúži na 

vlastné monitorovanie glukózy v krvi 

(selfmonitoring SMG). 

b. demonštrovať správne techniku 

selfmonitoringu.  

c. identifikujte a odstrániť problémy/obavy 

súvisiace so selfmonitoringom (náklady, bolesť v 

prstoch, problém so zrakom, atď.) 

d. diskutovať o frekvencii testov, ktoré sa budú 

líšiť v závislosti na type liečby, komplikáciách a 

ostatných podmienkach. 

e. diskutovať o dôležitosti dodržiavania záznamu 

výsledkov SMG na identifikáciu 

hypo/hyperglykémia.  

 

Dôležité je aby pacient poznal cieľové hodnoty 

rozsahu glykémie a frekvenciu 

selfmonitoringu. 

 

 

 

 vysvetlenie 

hladiny glukózy 

 

 

 denník pre 

záznam glykémie 

 

 

 

 

 

 

 demonštrácia 

selfmonitoringu 

sestrou 

 

 

 demonštrácia 

selfmonitoringu 

samotným 

pacientom 

s pomocou, bez 

pomoci 

 

 

 diskusia 

s pacientom 

o potrebe 

záznamov 

hladiny glykémie 
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Tabuľka 3.16 Edukačný list pre edukátora v oblasti liečby 

Liečba 

Posudzovanie Výsledky / Obsah Metódy a aktivity 

1. Rozhovor 

o liekoch (liečbe), 

ktoré užíva pacient 

pre liečbu DM. 
 

* Užívate inzulín  

(ako často, typ, 

množstvo)? 

 

* Ako si 

budete/aplikujete 

inzulín - injekčnou 

striekačkou, pero, 

alebo inzulínovú 

pumpu? 

 

* Ako dlho užívate 

inzulín? 

 

* Máte nejaké 

problémy alebo 

otázky k užívaniu 

inzulínu? 

 

*Ukážte mi ako si 

aplikujete inzulín. 

 

*Povedzte mi, či 

užívate lieky na 

cukrovku. 

 

*Máte nejaké 

nežiaduce 

účinky pri liečbe? 

 

*Viete mi vysvetliť 

ako vám lieky 

pomáhajú 

kontrolovať krvný 

cukor? 

1. Liečba inzulínom 

a. inzulín  
• poznať názov, frekvencia užívania, 

účinky, opatrenia na minimalizáciu 

nežiaducich účinkov.  

• identifikovať problémy spojené s 

inzulínom. Tie môžu zahŕňať - obavy, 

náklady, prognózu, nedostatočné 

zručnosti, atď  

• typ inzulínovej liečby 

 

b. aplikácia inzulínu 
• demonštrovať správne techniku pre 

výber miesta vpichu / rotácie miesta 

vpichu, subkutánna injekcia inzulínu 

pomocou uhla 90 stupňov.  

• čas aplikácie pred jedlom v závislosti 

od typu inzulínu.  

napr.: Rapid pôsobiace inzulíny majú byť 

v rozmedzí 15 minút pred jedlom.  

• miesta vpichu by mali byť kontrolované 

pri hypertrofia, podliatiny, atď  

• absorpcia najlepšie z brucha, potom 

ruky, potom nohy / zadok.  

• inzulín by mal byť uchovávaný v 

chladničke.  

 

 

2. Perorálna liečba 
 

• názov, dávka, frekvencia, prípadné 

nežiaduce účinky a opatrenia na 

minimalizáciu nežiaducich účinkov.  

• perorálna liečba nie je účinná, bez 

plánovanie jedla, cvičenia, atď  

• typy perorálnej liečby, doba 

a frekvencia užívania  

 

 

 odporučenie konzultácie 

ohľadom farmakoterapie 

s lekárom v prípade 

potreby pacienta 

 

 vysvetlenie dôležitosti 

poznania typu liečby, 

dávkovania a pod. 

 

 rozhovor o možnostiach 

odstránenia problémov 

súvisiacich s liečbou 

(obavy, náklady, atď.) 

 

 vysvetlenie vzťahu medzi 

diétou a aplikáciou 

inzulínu 

 

 príprava pomôcok na 

aplikáciu inzulínu 

 

 vysvetlenie a praktická 

ukážka miest vpichu, 

potreby ich striedania 

 

 demonštrácia techniky 

aplikácie inzulínu 

s pomocou, bez pomoci 

 vysvetlenie 

uskladňovania inzulínu 

 

 vysvetlenie, diskusia 

o potrebe dodržiavania 

farmakoterapie a ďalších 

spôsoboch liečby – diéta, 

pohyb a iných 

odporučených metód  

 
Upozorniť na potrebnú konzultáciu s lekárom v prípade nejasností, možných liekových interakcií a pri 

užívaní alkoholu. Povzbudiť pacienta aby kontaktoval lekára v prípade nežiaducich účinkov liečby 

a nikdy liečbu svojvoľne neprerušil. 
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Tabuľka 3.17  Edukačný list pre edukátora v oblasti diabetickej diéty 

 Diéta a diétny plán 

Posudzovanie Výsledky / Obsah Metódy a aktivity 

 

*Ako vaša strava 

ovplyvňuje hladinu 

glykémie? 

 

*Boli ste poučený 

o diabetickej diéte? 

(kedy naposledy) 

 

*Od koho ste dostali  

informácie? 

 

*Dodržiavate 

diabetickú diétu? 

 

*Myslíte si, že máte 

dostatok vedomostí 

pre jej dodržiavanie? 

 

*Viete si pripraviť 

jedlo v súlade 

s diabetickou 

diétou? 

 

*Používate pri 

príprave jedálne 

lístky, príp. iné 

pomôcky? 

 

*Používate výmenné 

(sacharidové) 

jednotky, príp. si 

jedlo vážite? 

1. Dôležitosť dodržiavania správnej 

diéty a regulácia hmotnosti, sú 

dôležité pre ľudí s cukrovkou a pri 

kontrole hladiny glukózy.  
 

a. možnosť využívať 
•  počítanie kalórií (1000, 1200 atď)  

• využívanie výmenných 

(sacharidových) jednotiek 

• váženie jedla  

 

b. diabetická strava zahŕňa dôraz 

na:  
• pravidelné stravovanie 

• vyhýbanie sa vynechaniu, príp. 

oneskoreniu jedla  

• význam druhej večere  

• podporu rodiny  

• zníženie hmotnosti (v prípade 

nadváhy)  

 

c. popísať, ako cukor v strave môže 

prispieť ku kontrole cukrovky.  

 

d. verbalizovať ako cukrovka súvisí 

s nadváhou. Úbytok hmotnosti môže 

pomôcť pri kontrole cukrovky (najmä 

2. typu), rovnako ako hypertenzia a 

lipidy  

 

e. určiť špecifické situácie, kedy 

stravu môže byť potrebné zmeniť a  

ďalšie individuálne situácie:  
• akútne ochorenia 

• gravidita  

• rozvoj komplikácií diabetu 

(ochorenie obličiek a i.)  

 

 Vysvetlenie dôležitosti 

dodržiavania diabetickej 

diéty. 

 Vysvetlenie a motivácia 

pre udržiavanie normálnej 

hmotnosti (odporúčanej 

hmotnosti) 

 

 Precvičovanie vybratého 

spôsobu merania/váženia 

jedla  

 

 Diskusia o zásadách 

diabetickej diéty, 

problémoch pri jej 

dodržiavaní, chybách 

a možnostiach dopadov na 

hladinu glykémie. 

 

 Pripraviť jedálny lístok na 

3 dni (modifikovať 

jedálny lístok).  

 

 Precvičovanie používania 

jedálnych plánov a lístkov. 

 

 Vysvetliť význam cukru 

v strave, dôležitosť jeho 

kontroly. 

 Vysvetlenie a motivácia 

pre lepšiu kompenzáciu 

DM 2. typu normalizácia 

celkovej hmotnosti. 

 

 Príprava jedálnych lístkov 

pre redukciu hmotnosti 

s rešpektovaním zásad 

diabetickej diéty. 

 

 Vysvetlenie špecifických 

situácií ak je to potrebné 

a aktuálne pre pacienta – 

prevencia akútnych 

komplikácií v súvislosti so 

stravou, nutnosť 

dodržiavania diéty pri 

chronických 

komplikáciách a iných 

situáciách. 
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Tabuľka 3.18 Edukačný list pre edukátora v oblasti pohybového režimu 

 Pohybový režim, aktivita a cvičenie 

Posudzovanie Výsledky / Obsah Metódy a aktivity 

*Aký vplyv má 

pohyb na hladinu 

glykémie?  

 

*Bolo Vám 

odporúčané cvičiť, 

realizovať pohybovú 

aktivitu? 

 

*Kto vám to 

odporúčal? 

 

*Trpíte ochoreniami, 

ktoré by mali 

negatívny vplyv na 

pohybovú aktivitu, 

príp. by zhoršili 

zdravotný stav? 

 

*Konzultovali ste 

možnosti cvičenia, 

pohybovej aktivity 

pre zlepšenie vašej 

cukrovky s lekárom? 

 

*Myslíte si, že 

pohyb a cvičenie 

môžu pozitívne 

ovplyvniť vašu 

cukrovku? 

 

*Cvičíte alebo 

vykonávate 

pravidelnú 

pohybovú aktivitu 

(ako často, ako dlho, 

náročnosť)? 

 

Diskutovať o princípoch cvičenia pre 

správny manažment cukrovky. 

 

1. Bezpečnostné aspekty a symptómy 

hypoglykémie v súvislosti s fyzickou 

aktivitou 

 

2. Regulácia intenzity cvičenia 

 

a. tepová frekvencia 

b. hodnotenie vnímanej námahy 

 

Identifikovať 3 výhody cvičení pre 

zvládanie a lepšiu kompenzáciu 

diabetes 

 

• Určiť 2 metódy pre vlastnú reguláciu 

výkonu a intenzitu 

• Určiť vhodný plán  pre zvládanie 

abnormálnych príznakov, ku ktorým 

došlo počas cvičenia 

 

 

 Vysvetlenie a diskusia. 

 

 

 Precvičovanie 

konkrétnych cvičení, 

série cvikov vhodných 

pre daného pacienta, 

skupinu pacientov.  

 


