
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

NOVÉ TRENDY 

VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH 

2021 

QUO VADIS ZDRAVOTNICTVÍ 

 
 

 

 

 

 

 

Sborník abstraktů  

z mezinárodní odborné konference 

Ústí nad Labem, 21. 10. 2021 
 

 

Konference pořádána 

Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Fakultou zdravotnických odborov Prešovskej univerzity v Prešove 

Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z. 

 



   

 

 
SPONZOŘI A VYSTAVOVATELÉ   

                                                
 

     
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
  

 
        
 

 

 

 

 



 

 

 

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE 

 

Předseda: 

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 

 

Fakulta zdravotnických studií, UJEP 

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 

prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. 

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. 

 

Krajská zdravotní, a. s. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

MUDr. Aleš Chodacki 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 

MUDr. Pavel Maršálek 

 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH 

PhDr. Ľubomíra Lizáková, PhD. 

PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD. 

 

  



PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE 

 

Předseda: 

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 

 

Členové: 

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 

PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA 

Mgr. Ondřej Kališko 

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. 

MUDr. Josef Liehne 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE 

 

Předsedkyně: 

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. 

 

Členové: 

Mirka Bernášková 

Mgr. Ivana Turková 

RNDr. Karel Hrach, Ph.D. 

Vladimíra Kofroňová 

Mgr. Michaela Reisová 

Kamila Machaloušová 

Milan Manycz 

Ing. Veronika Davídková 

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 

Ing. Šarka Nováková 

Ing. Jan Povolný 

Andrea Šramotová 

Bc. Radka Gleindeková 

Jana Vytisková 

Ing. Anna Tietzová 

  



REJSTŘÍK AUTORŮ 

Argayová .............................................................................................................................................. 19 
Beranová .............................................................................................................................................. 62 
Binder ....................................................................................................................................... 50, 51, 52 
Buchtelová ............................................................................................................................................ 59 
Bulíková ................................................................................................................................................ 73 
Cibríková .............................................................................................................................................. 28 
Cinová .................................................................................................... 26, 27, 31, 32, 33, 36, 39, 42, 44 
Cuperová .................................................................................................................................. 24, 43, 45 
Černá .................................................................................................................................................... 55 
Čížek ..................................................................................................................................................... 65 
Demjanovič Kendrová ........................................................................................................................ 35 
Derňárová ............................................................................................................................................ 26 
Dorková ................................................................................................................................................ 23 
Džambasov ........................................................................................................................................... 18 
Eliašová ................................................................................................................................................ 28 
Felgrová ................................................................................................................................................ 65 
Fertaľová .............................................................................................................................................. 28 
Gábor ........................................................................................................................................ 20, 21, 22 
Galdunová ................................................................................................................................ 20, 21, 22 
Grešš Halász ................................................................................................................................... 28, 46 
Hadašová ........................................................................................................................................ 28, 42 
Havrilová ........................................................................................................................................ 22, 23 
Hrach .................................................................................................................................................... 58 
Hudáková ............................................................................................................................................. 41 
Kališko .................................................................................................................................................. 59 
Klimová ................................................................................................................................................ 25 
Kočovská .............................................................................................................................................. 17 
Kruželák ............................................................................................................................................... 43 
Kuriplachová ................................................................................................................................. 24, 45 
Kuželová ............................................................................................................................................... 35 
Kynštová ......................................................................................................................................... 60, 61 
Libová ................................................................................................................................................... 47 
Lizáková ................................................................................................................................... 26, 27, 38 
Magurová ........................................................................................................................... 24, 41, 43, 45 
Malíková ............................................................................................................................................... 22 
Masáková ............................................................................................................................................. 67 
Mičíková ............................................................................................................................................... 54 
Mikuľáková.......................................................................................................................................... 35 
Milerová ............................................................................................................................................... 65 
Mrňáková ............................................................................................................................................. 67 
Mrosková ....................................................................................................................... 24, 25, 37, 41, 45 
Novotná ............................................................................................................. 26, 27, 31, 32, 33, 39, 44 
Obročníková......................................................................................................................................... 26 
Ondračková .......................................................................................................................................... 61 
Ondriová ............................................................................................................................ 24, 42, 44, 45 
Pecharová ............................................................................................................................................. 62 
Pekara ................................................................................................................................................... 17 
Poláchová ............................................................................................................................................. 48 
Procházka ............................................................................................................................................. 55 



Puhlová ................................................................................................................................................. 51 
Ralbovská D.Ch. .................................................................................................................................. 19 
Ralbovská D.R. .................................................................................................................................... 19 
Rambousková....................................................................................................................................... 55 
Reľovská ............................................................................................................................................... 37 
Roztočil ................................................................................................................................................. 70 
Rybárová .................................................................................................................................. 20, 21, 22 
Sabolová ............................................................................................................................................... 46 
Schlosserová ............................................................................................................ 20, 21, 22, 23, 24, 37 
Schraml ................................................................................................................................................ 68 
Staviarská ....................................................................................................................................... 20, 21 
Suslovová .............................................................................................................................................. 37 
Šantová ............................................................................................ 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 39, 42, 44 
Šimová ................................................................................................... 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 44 
Šuličová ................................................................................................. 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 44 
Teklá ..................................................................................................................................................... 49 
Tichá ..................................................................................................................................................... 59 
Tkáčová .............................................................................................................................. 24, 41, 43, 45 
Treľová ................................................................................................................................................. 25 
Vacek .................................................................................................................................................... 65 
Vais ....................................................................................................................................................... 71 
Váverková ............................................................................................................................................ 56 
Vavřinková ........................................................................................................................................... 50 
Vévoda ............................................................................................................................................ 48, 49 
Vévodová ........................................................................................................................................ 48, 49 
Vostrý ................................................................................................................................................... 60 
Votava ................................................................................................................................................... 64 
Waldhauserová .................................................................................................................................... 65 
Zemanová ....................................................................................................................................... 54, 55 

 

  



OBSAH 
 

PROGRAM KONFERENCE ..................................................................................................................... 9 

EXPERIENCES WITH MANDATORY (SCHOOL) SUBJECT PROFESSIONAL COMMUNICATION AND 

NONVIOLENT SELF-PROTECTION AT THE MEDICAL COLLEGE IN PRAGUE ........................................ 17 

PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKA A JEJICH ROLE V PRACOVNÍ INTEGRACI OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ............................................................................................................... 18 

VLIV PANDEMIE COVID-19 NA PSYCHOSOMATICKÝ STAV ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN ZZS V ČESKÉ 

REPUBLICE ......................................................................................................................................... 19 

VPLYV FAJČENIA, AKO JEDNÉHO Z ABÚZOV, NA VÝVIN PLODU ........................................................ 20 

VPLYV NIKOTÍNU A ALKOHOLU NA VÝVIN PLODU ............................................................................ 21 

VPLYV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA PLODNOSŤ ŽENY ................................................................................ 22 

NÁZORY ŽIEN NA PÔROD V DOMÁCOM PROSTŘEDÍ ........................................................................ 23 

KLINICKÝ STRES V PÔRODNEJ ASISTENCII.......................................................................................... 24 

VPLYV ENTERÁLNEJ VÝŽIVY U PACIENTOV S MOZGOVOU PRÍHODOU NA ICH NUTRIČNÝ STAV ...... 25 

DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNA KOAGULOPATIA - KAZUISTIKA PACIENTKY PO PÔRODE ....... 26 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE V KONTEXTE INFEKCIÍ COVID 19 ................................................................ 27 

SIMULAČNÉ CENTRUM STAROSTLIVOSTI O CHRONICKÉ RANY ........................................................ 28 

HOJENIE CHRONICKÉHO VREDU METÓDOU VLHKEJ TERAPIE .......................................................... 29 

KOMPENZÁCIA OCHORENIA DM 1. TYPU POMOCOU NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ INZULÍNOVEJ PUMPY 

A GLYKEMICKÉHO SENZORA .............................................................................................................. 31 

VPLYV REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY NA DENNÉ AKTIVITY PACIENTA ................................................. 32 

VPLYV PSORIÁZY NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTOV ........................................................................... 33 

ANALÝZA FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH RESPIRAČNÉ FUNKCIE PACIENTOV S PECTUS EXCAVATUM

 ........................................................................................................................................................... 35 

MOTIVÁCIA K DARCOVSTVU KRVI A NAJČASTEJŠIE PRÍČINY VYLÚČENIA Z DARCOVSTVA KRVI ....... 36 

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA A JEJ VPLYV NA KVALITU 

STRAVOVANIA ................................................................................................................................... 37 

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA S VYUŽITÍM HODNOTIACEHO NÁSTROJA DREEM – 

SPOLOČNÝ PROJEKT FZO PU V PREŠOVE A FZS UJEP ........................................................................ 38 

FREKVENCIA VÝSKYTU MOBBINGU U SESTIER PRACUJÚCICH V ŠTÁTNOM A SÚKROMNOM 

ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ ........................................................................................................... 39 

NÁVRH METODIKY HODNOTENIA KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV SO SCLEROSIS MULTIPLEX ............ 41 

POSTOJ RODIČOV K NEPOVINNEJ VAKCINÁCIÍ DETÍ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID – 19 ....... 42 

SPOKOJNOSŤ ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA SO ŠTÚDIOM POČAS PANDÉMIE COVID-19 ........... 43 

KLINICKÁ PRAX ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA VERZUS PANDÉMIA OCHORENIA COVID -19 ...... 44 



INTERMEDIÁLNA UČEBŇA NA NÁCVIK OŠETROVATEĽSKÝCH POSTUPOV U DOJČIAT, AKO 

PROSTRIEDOK ZVÝŠENIA KVALITY VZDELÁVACIEHO PROCESU A PREPÁJANIA TEÓRIE S PRAXOU ... 45 

POKROČILÁ PRAX V OŠETROVATEĽSTVE V OBLASTI MANAŽMENTU CHRONICKÝCH RÁN ............... 46 

RIZIKOVÉ FAKTORY VÝSKYTU KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U RÓMSKEJ POPULÁCIE V 

POROVNANÍ S MAJORITNOU POPULÁCIOU ...................................................................................... 47 

VLIV SMĚNNÉHO PROVOZU NA SPÁNEK A SYNDROM VYHOŘENÍ U NELÉKAŘSKÝCH 

ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ...................................................................................................... 48 

SYNDROM VYHOŘENÍ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ V PRÁCI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – PILOTNÍ STUDIE..... 49 

PORODNICKÁ PÉČE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH ......................................................... 50 

PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU S PORODNÍ BOLESTÍ ............................................................... 51 

DOPADY PORODŮ DĚTÍ V TZV. „ŠEDÉ ZÓNĚ“ NA DALŠÍ FERTILITU ŽEN A OBECNĚ NA KVALITU JEJICH 

ŽIVOTA ............................................................................................................................................... 52 

PODPORA ZDRAVIA V PRIMÁRNEJ PREVENCII NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE Z POHĽADU 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ........................................................................................................... 54 

NUTRIČNÍ STAV SENIORŮ V INSTITUCIONALIZOVANÉ PÉČI .............................................................. 55 

DIDAKTIKA OŠETŘOVATELSTVÍ Z POHLEDU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ ................................................ 56 

PŘÍKLADY APLIKACÍ V M-HEALTH A TELEMEDICÍNĚ .......................................................................... 58 

TESTOVÁNÍ MODELU PREHABILITACE PŘED MAJOR ELEKTIVESURGERY – VYUŽITÍ 

NORDICWALKINGU ............................................................................................................................ 59 

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE JAKO SOUČÁST ERGOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE U PACIENTŮ S 

VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM .............................................................................................. 60 

ERGOTERAPIE U OSOB S HUNTINGTONOVOU CHOROBOU .............................................................. 61 

EFEKTIVITA EDUKAČNĚ-REHABILITAČNÍ INTERVENCE NA PŘÍSTROJI BALANCETUTOR U DĚTÍ 

S DYSPRAXIÍ ....................................................................................................................................... 62 

ROZVOJ A PROGRAM ERGOTERAPIE U NÁS VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI EVROPSKÝMI ZEMĚMI A S 

TÉMATY MEZINÁRODNÍCH ERGOTERAPEUTICKÝCH KONGRESŮ ...................................................... 64 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ 3D TISKU PRO VÝROBU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK U KLIENTŮ S VYBRANÝMI 

DIAGNÓZAMI S VYUŽITÍM ERGOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE .......................................................... 65 

VYUŽITÍ PŘÍSTROJE BALANCE TUTOR A TESTOVÉ BATERIE MABC-2 U DĚTÍ S NEROVNOMĚRNÝM 

PSYCHOMOMOTORICKÝM VÝVOJEM Z POHLEDU ERGOTERAPEUTA A FYZIOTERAPEUTA .............. 67 

TRENDY V ROBOTICKÉ CHIRURGII ..................................................................................................... 68 

POLOHY ZA PORODU VČERA A DNES ................................................................................................ 70 

DESET LET PROJEKTU ČASNÉ DEFIBRILACE V ÚSTECKÉM KRAJI ........................................................ 71 

ZÁVAŽNÉ ARYTMIE VO SVETLE NAJNOVŠÍCH ODPORÚČANÍ ERC 2021 ............................................ 73 

 

 

  



9 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



13 
 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 



16 
 

 

 

  



17 
 

EXPERIENCES WITH MANDATORY (SCHOOL) SUBJECT PROFESSIONAL 
COMMUNICATION AND NONVIOLENT SELF-PROTECTION AT THE 

MEDICAL COLLEGE IN PRAGUE 
 

Jaroslav Pekara, Eva Kočovská 

Vysoká škola zdravotnická 

 

Kontakt: pekara@vszdrav.cz 

 

Abstrakt: 

INTRODUCTION. Nurses, paramedics are frequently exposed to the 

consequences of aggression, and are among the most endangered professionals 

(Pekara, 2017). This is a descriptive study aiming to compare an intervention 

group of paramedics participating in a training session compared to a control 

group not participating in a similar training session.  

OBJECTIVE. Medical College in Prague has prepared a five-semester mandatory 

course for paramedic students. The focus is on training in communication, 

simulation scenarios with actors and real patients, and training for prevention of 

violence in their professional practice after graduation.  

METHODS. The goal was to compare this group with those who did not attend 

this course. We did 20 semi-structured in-depth interviews with paramedics two 

years after their graduation. This group was compared with a matched control 

group (age, department, level of education and practice experience) who did not 

attend the communication course. During the qualitative analysis, the data was 

repeatedly coded, moving from concrete passages to more abstract levels of 

coding, from codes to categories and finally to three overarching themes. In this 

study is tested whether the control group would show improved perception and 

management of violent patients, compared to an intervention group.  

RESULTS. The educated group more often thinks about causes of violence on 

patients than the group without mandatory education.  

CONCLUSION. The intervention group tried to prevent every conflict and take 

care of violent patients despite their threats or verbal abuse. 
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PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKA A JEJICH ROLE V PRACOVNÍ 
INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Petr Džambasov 

Asociace pracovní rehabilitace ČR, Chomutov 

 

Kontakt: p.dzambasov@aprcr.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD, CÍL. Cílem příspěvku je seznámit posluchače s nově vznikajícím 

konceptem "Pracovně rehabilitačního střediska". Jedná se o odborná ambulantní 

zařízení, ve kterých poskytují své služby kvalifikovaní pracovníci z oborů 

ergoterapie, kariérového poradenství, psychodiagnostiky a sociální práce. 

V souladu se zákonem o zaměstnanosti mohou pracovně rehabilitační střediska 

ve spolupráci s Úřadem práce ČR zabezpečovat pracovní rehabilitaci pro osoby 

se zdravotním postižením. Zařízení tohoto typu jsou již mnoho let součástí běžné 

praxe při pracovní integraci osob se zdravotním postižením v sousedních zemích. 

V rámci právě probíhajícího systémového projektu byla vytvořena 3 pilotní 

pracoviště (Chomutov, Brno, Pardubice), která ve spolupráci s vybranými 

kontaktními pracovišti ÚP ČR ověřují svou efektivitu a účinnost v procesu 

pracovní rehabilitace. 

METODA, VÝSLEDKY. V rámci příspěvku budou představeny průběžné 

výsledky pilotního ověření, do kterého bude postupně zapojeno celkem 120 osob 

se zdravotním postižením. Jedná se zejména o osoby ve 3. stupni invalidity, 

včasně po nemoci či úrazu a osoby krátce po přiznání invalidity. Představeny 

budou také průběžné výsledky souvisejícího výzkumu, který hodnotí dopad 

pracovně rehabilitačních středisek na dostupnost, včasnost, hospodárnost a 

efektivitu pracovní rehabilitace. Prostřednictvím rozsáhlého kvantitativního 

výzkumu bude porovnána skupina zapojených osob se dvěma kontrolními 

skupinami.  

ZÁVĚR. Příspěvek seznámí posluchače s hlavní hypotézou, rolí a úlohou 

pracovně rehabilitačních středisek v procesu získání a udržení zaměstnání osob se 

zdravotním postižením.  
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VLIV PANDEMIE COVID-19 NA PSYCHOSOMATICKÝ STAV ČLENŮ 
VÝJEZDOVÝCH SKUPIN ZZS V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Dana Rebeka Ralbovská1, Ivana Argayová2, Denisa Charlotte Ralbovská1,3 
1 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT  
2 Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešově  
3 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 

 

Kontakt: ralbovska.rebeka@seznam.cz, ivana.argay@gmail.com 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Příspěvek se zabývá aktuální problematikou vlivu pandemie COVID-19 

na psychosomatický stav členů výjezdových skupin jednotlivých zdravotnických 

záchranných služeb v České republice.  

CÍL. Cílem této práce bylo vymezit dopady pandemie způsobené koronavirem. 

METODA. Ke sběru dat byl využit nestandardizovaný anonymní dotazník, kdy 

kritériem výběru respondentů byl pracovní poměr u ZZS v rámci České republiky 

a nasazení v době první a druhé vlny pandemie COVID 19.  

VÝSLEDKY. Výzkumný vzorek byl tvořen 143 respondenty. Byly stanoveny 

výzkumné otázky týkající se specifických faktorů ovlivňujících psychosomatický 

stav těchto jedinců a jejich pohled na vnímání rizik spojených s pandemií COVID 

19. Bylo diferencováno, jak se vnímání jednotlivých rizik lišil v první a druhé 

vlně pandemie, které probíhaly v roce 2020. Byl zkoumán vliv nadlimitní 

pracovní zátěže, kterou sebou pandemie COVID 19 přinesla, z důvodů únavy, 

vyčerpání, přetížení, zoufalství, propadů nálad, vyhoření, obav o své zdraví a 

z nakažení rodiny a blízkých. Rovněž byl zmapován vliv pandemie na psychiku 

pacientů a faktory vstupující a následně determinující proces poskytování 

přednemocniční péče. Získaná data jsou dále graficky zpracována a komparována 

s odbornou literaturou a statistikami Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

ZÁVĚR. Součástí příspěvku jsou i informace týkající se možností odborné 

pomoci členům výjezdových skupin a doporučené postupy, jak zvládat negativní 

jevy vyskytující se při poskytování přednemocniční péče. 
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VPLYV FAJČENIA, AKO JEDNÉHO Z ABÚZOV, NA VÝVIN PLODU 
 

Galdunová, H., Gábor, M., Schlosserová, A., Rybárová, Ľ. , Staviarská, S. 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešově 

 

Kontakt: helena.galdunova@unipo.sk  

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Fakt, že užívanie návykových látok počas tehotenstva má zlý vplyv pre 

ešte nenarodené dieťa, je všeobecne známy, no napriek tomu sa ich užívaniu veľa 

tehotných žien v dnešnej dobe nevie vyvarovať.  

CÍL. My sme sa zamerali na zistenia, aký vplyv ma fajčenie na vývin plodu.  

METODA. Na základe témy a nami stanovených cieľov sme zvolili metódu 

systematického literárneho prehľadu vo forme prehľadových štúdií a ich 

vzájomné porovnávanie. Pomocou vyhľadávania v dostupných databázach, ako 

je PubMed, Google Scholar, SciELO, Scopus, ResearchGate, sme našli relevantné 

štúdie. Tieto štúdie sme do nášho prieskumu zahrnuli bez zreteľu na formu alebo 

jazyk publikácie. Jediným kritériom pre zaradenie štúdií do prieskumu bolo 

časové rozpätie štúdií od roku 2016 do 2021.  

VÝSLEDKY. Štúdie, ktoré sme analýzovali, sa zhodovali v riziku predčasného 

pôrodu pri miernom a silnom fajčení u žien a navyše sa našli podobné zistenia aj 

u extrémne predčasného pôrodu. V týchto štúdiách sa potvrdilo, že čo i len 1 

cigareta denne má u žien počas prvého a druhého trimestra vyššie riziko 

predčasného pôrodu v porovnaní s nefajčiarkami.  

ZÁVĚR. Návykové látky sa budú vyskytovať v našom okolí neustále, preto je 

dôležité klásť veľký dôraz na prevenciu, aby sme ušetrili zdravie nielen matky, 

ale aj ešte nenarodeného dieťaťa, ktoré v tomto prípade nemá na výber. 
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VPLYV NIKOTÍNU A ALKOHOLU NA VÝVIN PLODU 
 

Galdunová, H., Schlosserová, A., Gábor, M., Rybárová, Ľ., Staviarská, S. 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešově 

 

Kontakt: helena.galdunova@unipo.sk  

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Abúzus je nemiznúcim problémom, ktorý postihuje aj skupinu tehotných 

žien. Medzi najčastejšie užívajúce návykové látky patrí alkohol a nikotín. Ich 

užívanie ovplyvňuje ženu, ale aj ešte nenarodené dieťa.  

CÍL. Cieľom je predstaviť vedecké zistenia v rámci štúdií so zameraním na 

vyhľadávanie a následné porovnanie celosvetovo relevantných štúdií 

poukazujúcich na vplyv abúzov na vývin plodu. 

METODA. Zvolili sme metódu systematického literárneho prehľadu vo forme 

prehľadových štúdií a ich vzájomné porovnávanie. Pomocou vyhľadávania v 

dostupných databázach, ako je PubMed, Google Scholar, SciELO, Scopus, 

ResearchGate, sme našli relevantné štúdie. Jediným kritériom bolo časové 

rozpätie štúdií od roku 2016 do 2021. Predpokladali sme, že fajčenie má zvýšený 

vplyv na riziko predčasného pôrodu a konzumácia alkoholu počas tehotenstva, 

vyššie riziko nízkej pôrodnej hmotnosti. 

VÝSLEDKY. Štúdie realizované Liu B a kol. (2020) a Van T Tong a kol. (2017), 

sa zhodovali v riziku predčasného pôrodu pri miernom a silnom fajčení u žien. 

V těchto štúdiách sa potvrdilo, že i len 1 cigareta denne má u žien počas 

tehotenstva vyššie riziko predčasného pôrodu v porovnaní s nefajčiarkami.  

Štúdie, ktoré sa zaoberali problematikou užívania alkoholu boli zo São Paulo 

v Brazílii. Mariana Sbrana a kol. (2016) na vzorke 1370 žien a novorodencov 

v meste Ribeirão zistili dvojnásobne vyššie riziko nízkej pôrodnej hmotnosti pre 

novorodencov, ktorých matky konzumovali alkohol počas tehotenstva 

v porovnaní s tými, ktoré alkohol nepili. Flavia Hashizume Baptista a kol. (2017) 

vo svojom výskume v meste São Carlo s 818 zúčastnenými ženami špecifikovali 

priemerné zníženie pôrodnej hmotnosti u novorodencov matiek, ktoré 

konzumovali alkohol, a to o 147g v porovnaní s novorodencami matiek, ktoré 

nekonzumovali alkohol.  

ZÁVĚR. Všetky druhy abúzov, môžu mať v priebehu tehotenstva nežiaduce 

účinky na plod. Hlavne preto, že väčšina spomínaných látok prechádza voľne 

placentou do tela plodu a tým ohrozuje jeho zdravý vývin. Užívanie abúzov sa 

netýka len matky, ale aj nenarodeného dieťa. 
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VPLYV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA PLODNOSŤ ŽENY 
 

Gábor, M., Schlosserová, A., Galdunová, H., Rybárová, Ľ., Havrilová, S., 

Malíková, M. 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešově 

 

Kontakt: maria.gabor@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Pod pojmom plodnosť rozumieme schopnosť jedinca rozmnožovať sa. U 

ľudí ide o schopnosť počať a porodiť dieťa. Plodnosť môže byť ovplyvnená 

viacerými faktormi, avšak životný štýl má vo všeobecnosti najväčší vplyv na 

reprodukčné zdravie.  

CÍL, METODA. Cieľom prehľadového príspevku je predstaviť vedecké zistenia 

prostredníctvom vyhľadávania relevantných štúdií v dostupných databázach 

(PubMed, Google Scholar, Scopus) poukazujúcich na faktory životného štýlu, 

ktoré najčastejšie ovplyvňujú plodnosť ženy.  

VÝSLEDKY. Vplyvom pohybovej aktivity na plodnosť ženy sa zaoberal La 

Vignera (2018), ktorý vo svojej štúdii potvrdil, že aktívne športovkyne trpeli 

poruchami menštruačného cyklu. Frischová (2013) uvádza, že telesný tuk sa musí 

podieľať na celkovej telesnej hmotnosti aspoň 22. percentami, aby u ženy 

prebiehali fyziologické menštruačné cykly. Dechanet (2011) vo svojej štúdii 

dospel k záveru, že vplyvom fajčenia dochádza k oligomenoree, dysmenoree a 

k ovulačnej dysfuncii. Petersonová (2015) potvrdila schopnosť antikoncepcie 

dočasne eliminovať ovariálnu rezervu.  

ZÁVĚR. Ľudia si často nespájajú plodnosť s kvalitou životného štýlu, avšak 

výskumy jasne potvrdzujú, že jednotlivé faktory životného štýlu sú možné príčiny 

spôsobujúce poruchy fertility.  
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NÁZORY ŽIEN NA PÔROD V DOMÁCOM PROSTŘEDÍ 
 

Havrilová, S., Schlosserová, A., Dorková, L. 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: slavka.havrilova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Myšlienka domácich pôrodov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Aj napriek 

tomu, že v čase humanizácie pôrodov - podpore prítomnosti partnera, skin to skin, 

bondingu a pod., pribúdajú ženy, ktoré majú záujem o čo najprirodzenejší a 

najintímnejší priebeh tehotenstva a pôrodu, ideálne v domácom prostredí. 

CÍL, METODA. Na zistenie a zhodnotenie súčasného postoja žien k pôrodom 

v domácím prostredí a dôvodov, ktoré ich k vedú k tejto voľbe sme zvolili 

prieskum realizovaný formou neštandardizovaného dotazníka uverejneného 

online v materských skupinách na sociálnych sieťach od 2.3.2021 do 6.3.2021. 

Prieskumnú vzorku tvorilo 1 000 žien, ktoré spĺňali nami stanovené kritéria pre 

zaradenie do prieskumu – vek nad 18 rokov. 

VÝSLEDKY. Z celkového počtu respondentiek by o pôrod v domácom prostredí 

malo záujem 255 žien (25,5%). Zo vzorky respondentiek (823 žien), ktoré už majú 

skúsenosť s pôrodom by prijalo možnosť rodiť doma 26,7%. Zo vzorky 

respondentiek, ktoré ešte nerodili (177 žien) by sa pre pôrod v domácom prostredí 

rozhodovalo 19,8% žien. Hlavné dôvody pre výber pôrodu v domácom prostredí 

boli: slobodný výber osôb pri pôrode, väčší pocit kontroly nad priebehom pôrodu, 

negatívna predchádzajúca skúsenosť z pôrodu v nemocnici, neprerušovaný 

bonding, nezasahovanie personálu do priebehu pôrodu a možnosť slobodného 

prejavu bolesti či zachovanie intimity. Medzi opozičné argumenty preferujúce 

pôrod v nemocnici patrili: strach z výskytu komplikácií pri pôrode, obavy z toho, 

že sa v prípade komplikácií nestihnú dostať včas do nemocnice, strach o 

novorodenca, nemožnosť podania epidurálnej analgézie, neprítomnosť 

odborníkov pri pôrode, väčší pocit bezpečia v nemocničnom prostredí či obavy 

vychádzajúce z prežitých komplikácii pri predošlom pôrode. 

ZÁVĚR. Skúsenosť ženy s pôrodom v nemocnici je často najrozhodujúcejším 

dôvodom pre jej rozhodnutie porodiť svoje dieťa v domácom prostredí. 

Adekvátna komunikácia, rešpektovanie názorov, požiadaviek a predstáv žien, 

zohľadňujúc reálny stav rodičky a plodu, by mal byť základným atribútom pri 

starostlivosti o ženu počas pôrodu. 
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KLINICKÝ STRES V PÔRODNEJ ASISTENCII 
 

Schlosserová, A., Mrosková, S., Ondriová, I., Magurová, D., Cuperová, J., 

Kuriplachová, G., Tkáčová, Ľ. 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: alena.schlosserova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Hlavnou zložkou profesijnej prípravy povolania sestry a pôrodnej 

asistentky je klinická prax v zdravotníckych zariadeniach, ako forma prepojenia 

teórie s praxou. Študentky ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie sú okrem 

bežných akademických stresorov vystavené špecifickej záťaži, ktorá vyplýva 

z klinického prostredia.  

CÍL. Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť, ktoré prediktory u študentiek 

pôrodnej asistencie sú hlavnými zdrojmi stresu v klinickej praxi.  

METODA. Prieskum bol realizovaný v období od 3. februára do 25. marca 2020 

formou vlastne konštruovaného a prevzatého dotazníka Nursing Education Stress 

Scale (NESS). Prieskumnú vzorku tvorilo 60 respondentiek/študentiek odboru 

pôrodnej asistencie (priemerný vek 20,8 rokov), v dennej forme štúdia na 

Prešovskej univerzite v Prešove, ktoré spĺňali nami zadané zaradzujúce kritéria 

(študentka pôrodnej asistencie, vek nad 18 rokov, denná forma štúdia, 

absolvovanie klinickej praxe).  

VÝSLEDKY. Ako najčastejšie oblasti zdroja stresu v klinickom prostredí boli 

identifikované: strach z vykonania praktických chýb (86,7%), negatívna praktická 

skúsenosť s ošetrovateľským personálom (86,7%) a kritizovanie odborným 

asistentom počas klinickej praxe (63,3%). Oblasti s najnižším podielom 

vyvolávajúcim stres u študentiek boli: rozsah informovania pacientky o jej 

zdravotnom stave (33,3%), nesúhlas s pacientovým stavom (33,3%) a nezdieľanie 

emócii a skúseností s ošetrovateľským personálom (26,7%). Až 56,7% študentiek 

PA by si ako dohliadajúcu osobu na klinickom pracovisku zvolilo zdravotnícky 

personál/ pôrodnú asistentku. Najčastejšie vyskytujúcim sa telesným prejavom 

stresu u študentiek počas klinickej praxe bola nevoľnosť (33,1%) a najčastejším 

emocionálnym prejavom stresu bol sklon k nervozite a nepokoju (26,6%).  

ZÁVĚR. Proces socializácie študenta na oddelení, sa významne podieľa na 

vzniku stresových situácií. Je dôležité poukázať na potrebu zvýšenej podpory a 

komunikácie medzi personálom, študentmi a odborným asistentom, so zameraním 

na vzdelávanie a na podporu práce s emóciami a prekonávaní prekážok. 

 

KEGA 031PU-4/2021: Intermediálna učebňa na nácvik ošetrovateľských 

postupov u dojčiat, ako prostriedok zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a 

prepájania teórie s praxou 
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VPLYV ENTERÁLNEJ VÝŽIVY U PACIENTOV S MOZGOVOU PRÍHODOU 
NA ICH NUTRIČNÝ STAV 

 

Slávka Mrosková, Monika Treľová, Eleonóra Klimová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove  

 

Kontakt: slavka.mroskova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Pacienti s cievnou mozgovou príhodou (CMP) sú rizikoví pre vznik 

malnutrície, súčasne výživa pacienta vplýva na vývoj ochorenia či výskyt 

komplikácií. Enterálna výživa predstavuje možnosť zaistenia adekvátneho 

prísunu živín a tým prevencie dôsledkov malnutrície. 

Design štúdie. Komparačná štúdia. 

CÍL. Porovnať vplyv dvoch druhov enterálne podávanej stravy (polymérna 

formula – POLY, mixovaná kuchynská strava – MIX) na vybrané nutričné 

parametre pacientov s CMP. 

METODA. Pri prijatí a pri prepustení z nemocnice sme analyzovali hmotnosť, 

BMI, podkožnú riasu, obvod ramena, hodnotu albumínu a prealbumínu u 

pacientov, ktorí dostávali stravu nasogastrickou sondou. Posudzovali sme aj 

frekvenciu stravy, veľkosť porcie a objem žalúdočných reziduí. Pri štatistickej 

analýze sme použili Pearsonovu koreláciu, t-test a jednoduchú regresnú analýzu. 

Vzorka. Výskumnú vzorku tvorilo 24 pacientov s CMP– 12 v skupine POLY a 12 

v skupine MIX. Ich priemerný vek bol 72 rokov (SD – 8,12; rozmedzie: 55 – 85). 

Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 37 dní (SD – 8,28; rozmedzie: 20 – 51). 

VÝSLEDKY. Pri ukončení hospitalizácie sme u pacientov v skupine POLY zistili 

vyššiu hmotnosť (p=0,473), väčšiu hrúbku podkožnej riasy (p=0,124), vyššie 

BMI (p=0,028), väčší obvod ramena (p=0,475), vyššiu hodnotu albumínu 

(p=0,354) a prealbumínu (p=0,016) v porovnaní s pacientmi v skupine MIX. 

Hodnota BMI pacientov pri prepustení nie je determinovaná iba druhom 

prijímanej stravy (β: 3,500; p=0,028), ale aj frekvenciou príjmu jedla (β: 1,004; 

p=0,019), veľkosťou porcie (β: -0,093; p=0,003) a objemom žalúdočných reziduí 

(β: -0,010; p=0,001). Objem žalúdočných reziduí je významný prediktor BMI iba 

u pacientov s kuchynsky vyrobenou stravou. 

ZÁVĚR. Polymérna výživa sa javí pri stabilizácii stavu výživy pacientov s CMP 

ako vhodnejšia. Znížením objemu žalúdočných reziduí je pravdepodobne možné 

zvýšiť efektivitu využitia živín z kuchynsky vyrobenej stravy. Preto je 

nevyhnutná zmena v manažmente nutričných potrieb pacientov zo strany sestier. 
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DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNA KOAGULOPATIA - KAZUISTIKA 
PACIENTKY PO PÔRODE 

 

Zuzana Novotná, Zuzana Šimová, Andrea Šuličová, Jana Cinová, Tatiana 

Šantová, Ľubomíra Lizáková, Andrea Obročníková, Ľubica Derňárová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: zuzana.novotna@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIK) je získaná koagulačná 

porucha, pri ktorej dochádza k významnej aktivácii hemostázy, s tvorbou 

vnútrocievnych mikrotrombov, spotrebe koagulačných faktorov, poklesu 

inhibítorov krvného zrážania a tendencii ku viac, alebo menej významnému 

klinickému krvácaniu. K mnohým iným príčinám patria aj popôrodné 

komplikácie – embolizácia plodovou vodou, prenášanie mŕtveho plodu, abrupcia 

placenty.  

METODA. Kazuistika ako vedecká metóda slúži na opis stavu pacienta a 

umožňuje potvrdiť známe fakty a nálezy, alebo priniesť do problematiky nové 

pohľady a skúsenosti. Vzhľadom k tomu, že pacientka bola v kóme, zdrojom 

informácií bol zdravotnícky personál, záznamy z kontinuálneho 24 hodinového 

monitoringu pacientky a podrobná analýza výsledkov a zdravotnej dokumentácie. 

VÝSLEDKY. Predkladaná kazuistika opisuje ťažký priebeh syndrómu DIK 

pacientky, ktorá sa dostala do hemoragického šoku pri masívnom krvácaní 

z rodidiel po spontánnom pôrode. Na jednotke intenzívnej starostlivosti interného 

oddelenia (JIS), kam bola preložená z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, 

bola zahájená intenzívna a globálna terapia, kontinuálny monitoring stavu 

pacientky a náročná komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Napriek enormnému 

úsiliu medziodborového tímu sa stav pacientky neodvrátiteľne zhoršoval a druhý 

deň po príjme na JIS upadla pacientka do kómy a bola urgentne preložená na 

oddelenie intenzívnej medicíny a anesteziológie. Tam pacientka napriek 

enormnému úsiliu lekárov a sestier bola pacientka bez efektu resuscitovaná a na 

náhlu asystóliu exitovala.  

CÍL. Cieľom kazuistiky bolo poukázať na DIK ako život ohrozujúci stav, ktorý si 

vyžaduje vysokoodbornú intenzívnu starostlivosť. Napriek úsiliu zdravotníkov sa 

v mnohých prípadoch nepodarí nepriaznivú prognózu zvrátiť a pacienta 

zachrániť.  

ZÁVĚR. DIK je veľmi dynamický a špecifický stav, pri ktorom je základným 

predpokladom účinnej liečby a komplexnej starostlivosti jeho rýchle rozpoznanie 

a identifikovanie príčiny. 
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE V KONTEXTE INFEKCIÍ COVID 19 
 

Zuzana Novotná, Zuzana Šimová, Andrea Šuličová, Jana Cinová, Tatiana 

Šantová, Ľubomíra Lizáková 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: zuzana.novotna@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Clostridium difficile je črevná baktéria. Patrí medzi vyvolávateľov 

hnačkových ochorení, vrátane nozokomiálnych infekcií. Pri vzniku črevnej 

infekcie zohráva významnú úlohu napríklad vysoký vek, dĺžka hospitalizácie či 

vysoká preskripcia antibiotík. Clostrídiové infekcie sú v súčasnosti jednou 

z najčastejších nozokomiálnych infekcií. Ich výskyt sa v období covidovej 

pandémie ešte zvýšil, čo predstavuje pre pacienta závažnú komplikáciu a pre 

zdravotnícke zariadenia významnú záťaž na materiálne, technické a personálne 

zabezpečenie.  

CÍL. Hlavným cieľom príspevku je priblížiť predmetnú problematiku 

prostredníctvom kazuistiky a akcentovať potrebu individuálneho prístupu k týmto 

pacientom, zabezpečenia adekvátnej kontinuálne kontrolovanej liečby, 

špecifického prístupu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a prevencii 

šírenia tejto infekcie.  

METODA. Predkladaná klinická kazuistika 55 ročného pacienta ako kvalitatívna 

výskumná metóda, prináša podrobný opis špecifickej liečby klostrídiovej 

infekcie.  

VÝSLEDKY. Pacient s prekonanou infekciou COVID 19 bol preložený z Kliniky 

anesteziológie a intenzívnej medicíny na interné oddelenie pre pretrvávajúce 

dyspnoe a horúčku, tretí deň po preložení sa u pacienta objavila 8-10 krát za deň 

objemná, vodnatá a zapáchajúca stolica s prímesou hlienu, bolesti brucha a 

nechutenstvo. Po odobratí stolice sa potvrdila prítomnosť antigénu aj toxínov A/B 

a bola ordinovaná liečba perorálnym vankomycínom. Zároveň bola zahájená 

diétna terapia a protiepidemické opatrenia na zabránenie prenosu a rozsevu 

infekcie.  

ZÁVĚR. Spracovaná problematika poukazuje na nutnosť myslieť na možnosť 

výskytu tejto závažnej črevnej infekcie u pacienta s hnačkami, ak má covidovú 

anamnézu, a bol alebo je liečený antibiotikami.   
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SIMULAČNÉ CENTRUM STAROSTLIVOSTI O CHRONICKÉ RANY 
 

Terézia Fertaľová, Anna Eliašová, Lívia Hadašová, Beáta Grešš Halász, 

Silvia Cibríková, Tatiana Šantová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: terezia.fertalova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Sestra na základe kompetencií vymedzených Vyhláškou č. 95/2018 Z.z. 

samostatne hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc a na základe 

indikácie lekára preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojim 

priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára. Sestra s pokročilou praxou indikuje 

ošetrovanie primárne sa hojacej rany. Chronické rany sú vážnou komplikáciou 

manažmentu zdravotnej starostlivosti. Náklady na poskytovanú ošetrovateľskú 

starostlivosť zdôrazňujú potrebu implementácie intervencií na prevenciu a liečbu 

rán. 

METODA. Uvedené východiská nás iniciovali ku skvalitňovaniu pregraduálneho 

a postgraduálneho vzdelávania sestier s akcentom na manažment starostlivosti o 

akútne a chronické rany. Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva 

školstva vedy výskumu a športu SR finančne podporila našu iniciatívu schválením 

projektu s názvom: „Simulačné centrum starostlivosti o chronické rany“. 

Naplnením zadefinovaných cieľov chceme vytvoriť podmienky vysokoškolského 

vzdelávania sestier, aby v oblasti manažmentu rán nadobudli vedomosti, zručnosti 

a kompetencie. 

VÝSLEDKY. V rámci pregraduálneho vzdelávania sestier sa sústreďujeme na 

odovzdávanie najnovších poznatkov v oblasti manažmentu chronických rán 

vychádzajúc z platných štandardných postupov Komplexného ošetrovateľského 

manažmentu pacienta s chronickou ranou. Zároveň vychádzame 

z medzinárodných guedelinov, odporúčaní EPUAP (European Pressure Ulcer 

Advisory Panel), NPIAP (National Pressure Injury Advisory Panel) a Pan Pacific 

Pressure Injury Alliance. 

V rámci postgraduálneho vzdelávania sestier chceme vytvoriť a pripraviť 

podmienky pre akreditáciu certifikovanej pracovnej činnosti: „Ošetrovateľská 

starostlivosť o chronické rany“, na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej 

univerzity v Prešove.  

ZÁVĚR. Rany najmä chronické sú významnou klinickou, sociálnou a 

ekonomickou výzvou. Moderné ošetrovateľstvo otvára cestu vzdelaným sestrám, 

ktoré budú schopné poskytovať vysoko kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a 

využívať intelektový potenciál, ktorý zaručuje rozvíjanie profesionálneho rastu. 
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HOJENIE CHRONICKÉHO VREDU METÓDOU VLHKEJ TERAPIE 
 

Andrea Šuličová, Zuzana Šimová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: andrea.sulicova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. V príspevku opisujeme význam a efekt hojenia chronickej rany – ulcus 

cruris metódou vlhkej terapie u pacientky s chronickou venóznou insuficienciou. 

METODA. Anamnéza: 75. ročná pacientka liečená na dermatologickej 

ambulancii pre 3 týždne otvorený defekt na pravej dolnej končatine. Udáva, že 

defekt vznikol po náraze pravej dolnej končatiny s následným zväčšovaním rany. 

Na základe pozitívnej anamnézy, kožného vyšetrenia a angiologického vyšetrenia 

bola stanovená dg. Ulcus cruris venosum l. dx. Defekt bol nepravidelného tvaru, 

veľkosti 3x5 cm, prítomná secernácia, rana povlečená, bez granulačného tkaniva. 

Následne bol odobratý výter z rany na kultiváciu a citlivosť (K+ C). Rana bola 

ošetrená lokálne prípravkom Baneocin ung. - lokálne antibiotikum na liečbu 

infekcií kože a slizníc vo forme dermálnej masti. Pacientke bolo doporučené 

používať kompresívnu terapiu. Z výsledkov výteru bol následne vykultivovaný 

Staphylococcus aureus a naordinovaná ATB lokálna liečba - Baneocin ung. a 

Ciprofloxacin 500mg 1 tbl á 8 hod. Katamnéza: Pacientka liečená na 

dermatologickej a cievnej ambulancii od roku 2014 s diagnózou Ulcus cruris 

venosum l.dx. s pozitívnou rodinnou anamnézou. 5 rokov bola liečená pre ulcus 

cruris venosum na pravej DK prevažne klasickou terapiou. V roku 2019 bol defekt 

úplne zhojený. V priebehu roku 2020 bol znova otvorený defekt pravého 

predkolenia a diagnostikovaný recidivujúci Ulcus cruris venosum l. dx. Zahájená 

bola liečba metódou vlhkého hojenia rán, liečba výrazne sťažená pre rozvinutý 

defekt pri chronickej venóznej insuficiencii. Hojenie defektu stagnuje, ulcus sa 

zväčšuje, prítomná hnisavá secernácia, je potrebná častá výmena materiálov a 

pravidelné kontroly u dermatológa. Má naordinované používanie kompresívnej 

terapie pančuchy II. kompresívnej triedy odporúčané angiológom. Pravidelne 

užíva Detralex, Fraxiparine, Torvacard, Corvaton, Agapurin, Okrem iného sa lieči 

na arteriálnu hypertenziu, ischemickú chorobu srdca, opakované flebotrombózy, 

a chronickú venóznu insuficienciu dolných končatín, prekonala pľúcnu embóliu. 

VÝSLEDKY. Na základe posúdenia rany sme potvrdili, že vlhké hojenie rany má 

pozitívny vplyv na proces hojenia a to najmä vo veľkosti rany. Keď pri prvom 

posúdení bola rana dlhá 280 mm pri posúdení rany o mesiac rana bola dlhá 250 

mm. Rozdiel bol aj v šírke pričom rana pri prvom posúdení mala 100 mm pri 

druhom posúdení bola maximálna šírka rany 80 mm. Rozdiel bolo vidieť aj vo 

veľkosti zdravej granulácie, v exsudáte, a v okrajoch rany. Pri prvom posúdení 

mala rana 50 % zdravej granulácie, žltozelený hustý exsudát a výrazný opuch. Pri 

druhom posúdení mala rana 60 % zdravej granulácie, žltý exsudát a prítomný bol 
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len mierny opuch. Pri treťom stretnutí mala rana až 70 % zdravej granulácie bolo 

vidno rozdiel hlavne v zmenšení rany.  

ZÁVĚR. Mnohé výskumy dokazujú výraznú účinnosť vlhkej terapie a klasická 

terapia sa tak využíva v liečbe chronických rán menej. Pacientka subjektívne 

zhodnotila výrazné zlepšenie hojenia vredu predkolenia, čo môžeme potvrdiť aj 

objektívnym posúdením. 
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KOMPENZÁCIA OCHORENIA DM 1. TYPU POMOCOU NOVÝCH 
TECHNOLÓGIÍ INZULÍNOVEJ PUMPY A GLYKEMICKÉHO SENZORA 

 

Tatiana Šantová, Jana Cinová, Andrea Šuličová, Zuzana Šimová, Zuzana 

Novotná 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: tatiana.santova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Ochorenie diabetes mellitus 1.typu výrazne ovplyvňuje život pacienta. 

Pacient sa stáva závislým na suplementačnej liečbe - podávaním inzulínu 

pomocou injekcií alebo pomocou inzulínovej pumpy. V súčasnosti v dnešnej 

modernej dobe poznáme niekoľko nových technológií pre zlepšenie kompenzácie 

ochorenia, pre komfortnejšie podávanie inzulínu ako aj pre neustály 24 hodinový 

monitoring hladiny glykémie u pacienta s ochorením DM 1.typu. 

CÍL. Cieľom bolo zistiť a preukázať vplyv a význam nových technológií 

v manažmente liečby DM 1.typu ako sú inzulínová pumpa a systém 

kontinuálneho monitorovania glykémie na kompenzáciu ochorenia DM 1. typu.  

METODA. Kvalitatívna metóda kazuistika. Zaujímavý prípad opisuje u pacientky 

vznik a začiatok ochorenia, priebeh a vývoj ochorenia spolu s laboratórnymi a 

klinickými prejavmi, celkový priebeh ochorenia, porovnanie laboratórnych 

výsledkov, hodnôt glykovaného hemoglobínu pri liečbe inzulínovými perami a 

liečbe inzulínovou pumpou. 

VÝSLEDKY. Využitím kvalitatívnej metódy kazuistiky sme došli k záveru, že 

inzulínová pumpa a glykemický senzor majú priaznivý vplyv na kompenzáciu 

ochorenia DM 1. typu. To sa nám potvrdilo zlepšením kvality života u pacientky 

po nastavení na liečbu inzulínovou pumpou a preukázateľnými lepšími hodnotami 

HbA1c za obdobie liečby pomocou inzulínovej pumpy. Ďalším zistením bolo, že 

pacientka počas selfmonitoringu pomocou CGMS dosahovala podstatne lepšie 

hodnoty glykémie bez hyperglykémií a hypoglykémií. 

ZÁVĚR. V manažmente liečby ochorenia DM 1.typu sa v súčasnosti využívajú 

čoraz novšie technológie, ktoré výrazným spôsobom skvalitňujú život pacienta 

s DM 1.typu. Cieľom prípadovej štúdie u konkrétnej pacientky bolo poukázať na 

vplyv a význam nových technológií v manažmente liečby DM 1.typu ako sú 

inzulínová pumpa a systém kontinuálneho monitorovania glykémie na 

kompenzáciu ochorenia DM 1. typu. Nové technológie v manažmentie liečby DM 

1. typu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a napomáhajú pacientom s ochorením DM 

1. typu žiť život kvalitne, plnohodnotne, s čo najmenšími obmedzeniami a 

komplikáciami.  
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VPLYV REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY NA DENNÉ AKTIVITY PACIENTA 
 

Tatiana Šantová, Jana Cinová, Andrea Šuličová, Zuzana Šimová, Zuzana 

Novotná 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: tatiana.santova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Reumatoidná artritída je časté, závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré 

postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a 

premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny vrátane určitej 

genetickej predispozície a pre toto ochorenie je charakteristický chronický zápal, 

ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je 

veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie.  

CÍL. Zhodnotiť a analyzovať mieru záťaže pri bežných denných činnostiach u 

pacientov s reumatoidnou atrtritídou v jednotlivých oblastiach každodenného 

života.  

METODA. Dotazník Health Assessment Questionare (HAQ), validovaný a 

zameraný na problémy pri vykonávaní bežných denných činnosti u pacientov 

s RA. Vzorku prieskumu tvorilo 50 respondentov s diagnózou reumatoidna 

artritída.  

VÝSLEDKY. Prevalencia ochorenia reumatoidnej artritídy sa neustále zvyšuje a 

čoraz častejšie sa toto ochorenie prejavuje už aj u mladých ľudí. Primárne 

relevantný problém u pacientov s RA je bolesť a nefunkčnosť postihnutých kĺbov. 

Z prieskumných výsledkov konštatujeme, že medzi najnáročnejšie činnosti pre 

pacientov sú oblasť stravovania, oblasť hygieny, samoobslužných činnosti, oblasť 

domácich prác a náročné je pre týchto pacientov aj vstávanie, chôdza a obliekanie. 

Dospeli sme k zisteniu, že pacienti s ochorením RA veľmi málo využívajú 

kompenzačné pomôcky. Využívanie kompenzačných pomôcok by im mohlo 

výrazne uľahčiť zvládanie bežných každodenných aktivít a zlepšiť kvalitu života. 

ZÁVĚR. Reumatoidná artritída je heterogénne ochorenie, má rozdielnu aktivitu 

choroby, ako aj rozdielnu rýchlosť rozvoja štrukturálnych zmien. Priebeh 

ochorenia je progresívny a často vedie k invalidite. Ochorenie reumatoidná 

artritída vplýva na všetky aspekty pacientovho života. Liečba by mala byť hlavne 

zameraná na to, aby nevznikali ťažké deformity, ktoré bránia pacientom 

vykonávať bežné denné činnosti. Cieľom je zlepšiť kvalitu života u pacientov 

s RA v jednotlivých dimenziách. 
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VPLYV PSORIÁZY NA KVALITU ŽIVOTA PACIENTOV 
 

Zuzana Šimová, Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Zuzana Novotná, Jana 

Cinová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: zuzana.simova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Psoriáza je chronické zápalové ochorenie kože, pri ktorom dochádza k 

zvýšeniu rýchlosti tvorby kožných buniek a ich odlupovania z kože. Ide o 

ochorenie s variabilnou klinickou manifestáciou a rôznym dopadom na kvalitu 

života. Ochorenie ovplyvňuje najmä bežné denné aktivity, sociálne kontakty a 

psychický stav pacienta. Pacienti so psoriázou zažívajú vonkajšiu hanbu (strach z 

negatívneho hodnotenia a zo stigmatizácie), ako aj vnútornú telesnú hanbu 

(negatívne sebahodnotenie a pocity zamerané na seba). Nakoľko sú prejavy na 

koži viditeľné, cítia sa ľudia postihnutí ochorením stigmatizovaní, často sa 

stretávajú s negatívnymi reakciami okolia, ktoré vníma psoriatické zmeny na koži 

ako neestetické a nákazlivé. 

CÍL. Cieľom príspevku bolo zistiť, aká je úroveň kvality života u pacientov so 

psoriázou vzhľadom na ich pohlavie. Ďalej sme chceli zistiť ako ovplyvňuje 

ochorenie psoriáza denné aktivity, medziľudské vzťahy a voľný čas pacientov. 

METODA. Prieskum sme realizovali u 52 pacientov so psoriázou. Z hľadiska 

pohlavia sa prieskumu zúčastnilo 27 žien a 25 mužov. Priemerný vek 

respondentov bol 48 rokov. Na získanie potrebných údajov od pacientov sme 

použili štandardizovaný dotazník PDI – Psoriasis Disability Index (Index kvality 

života pri psoriáze). Dotazník obsahuje 15 otázok týkajúcich sa 5 oblastí: denné 

aktivity, práca a škola, osobné vzťahy, voľnočasové aktivity a liečba. Otázky sú 

cielené na udalosti z uplynulých 4 týždňov. Pacienti majú možnosť odpovedí 

pomocou 4 – stupňovej frekvenčnej škály (1 – vôbec nie, 2- trochu, 3 – veľa, 4 – 

veľmi veľa). 

VÝSLEDKY. Z hľadiska pohlavia v sledovanom súbore nebol preukázaný 

rozdiel v zhoršení kvality života medzi mužmi a ženami. V približne rovnakej 

miere sú u mužov aj žien s ochorením psoriáza ovplyvnené ich voľnočasové 

aktivity a pracovná výkonnosť. V oblasti vykonávania bežných denných aktivít 

sme zaznamenali u mužov o čosi nižšiu mieru schopnosti postarať sa o svoju 

domácnosť. Menšie odchýlky sme zaznamenali aj u respondentov ženského 

pohlavia, kedy ochorenie psoriáza malo o čosi negatívnejší dopad na oblasť 

osobných vzťahov a spoločenských aktivít.  

ZÁVĚR. Psoriáza je ochorenie, ktoré ovplyvňuje negatívne nielen fyzické zdravie 

pacienta, ale  

výrazne vplýva aj na psychiku chorého a sociálne aspekty kvality života. Naše 

výsledky nepreukázali výrazné rozdiely vo vplyve psoriázy na kvalitu života 
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pacientov z hľadiska pohlavia. O čosi negatívnejší dopad psoriázy sme však 

zaznamenali u mužov v oblasti realizácie denných aktivít a u žien v oblasti 

osobných vzťahov a spoločenských aktivít. Myslíme si, že poznávanie 

psychosociálnych problémov pacientov so psoriázou je dôležitým predpokladom 

poskytovania kvalitnej a individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti.  
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ANALÝZA FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH RESPIRAČNÉ FUNKCIE 
PACIENTOV S PECTUS EXCAVATUM 

 

 

Wioletta Mikuľáková1, Stanislava Kuželová2, Lucia Demjanovič Kendrová1 

 
1 Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 
2 Stredná zdravotnícka škola, Košice 

 

Kontakt: wioletta.mikulakova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD, CÍL. Cieľom výskumu bola analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich 

pulmonálne funkcie pacientov s pectus excavatum. 

METODA. Táto štúdia zahŕňala 47 pacientov s diagnostikovaným pectus 

excavatum s priemerným vekom 19 rokov (min. 17 rokov, max. 26 rokov). Stupeň 

deformity bol klinicky vyhodnotený antropometrickým meraním. Na hodnotenie 

pľúcnych funkcií sa použila spirometria. Demografické, klinické údaje a 

skúsenosti pacientov s fajčením boli skúmané pomocou dotazníka. Na stanovenie 

úrovní fyzickej aktivity bola použitá Medzinárodný dotazník fyzickej aktivity - 

krátka forma (IPAQ-SF). 

VÝSLEDKY. Pozoroval sa štatisticky významný vzťah medzi stupňom 

deformácie a spirometrickými parametrami pre FEV1 (p = 0,011), maximálnym 

výdychovým prietokom 75% FVC (MEF75) (p<0,0001) a vrcholovým 

výdychovým prietokom (PEF) (p<0,0001). 

Pri vyššej fyzickej aktivite bola štatisticky významná vyššia inspiračná vitálna 

kapacita (IVC) (rho = 0,628), úsilná vitálna kapacita (FVCex) (rho = 0,455) a 

úsilný výdychový objem za 1 sekundu (FEV1) (rho = 0,356).  

Fajčenie cigariet negatívne ovplyvňuje vitálnu kapacitu pľúc  (IVC) (rho = -

0,338), (FVCex) (rho = -0,458), úsilný výdychový objem za 1 sekundu (FEV1) 

(rho = -0,387), plochu expiračnej časti krivky (AREAex) (rho = -0,301).  

ZÁVĚR. Výsledky potvrdzujú štatisticky významný vplyv stupňa deformity 

hrudníka na spirometrické parametre. Respiračné funkcie adolescentov 

s deformitou hrudníka sú pozitívne ovplyvňované pohybovou aktivitou  a 

negatívne ovplyvnené fajčením cigariet. 
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MOTIVÁCIA K DARCOVSTVU KRVI A NAJČASTEJŠIE PRÍČINY 
VYLÚČENIA Z DARCOVSTVA KRVI 

 

Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Zuzana Šimová, Jana Cinová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: andrea.sulicova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. V súčasnej dobe stúpa vek pravidelných darcov, populácia starne, počet 

darcov krvi nie je dostatočný, aby pokryl dopyt po transfúznych prípravkoch. 

Transfúzne stanice periodicky pociťujú buď nedostatok krvi ako celku, alebo 

nedostatok krvi konkrétnej krvnej skupiny. Preto cieľmi tejto štúdie bolo nielen 

zistiť informovanosť o možnostiach darovania krvi, ale aj pozitívne motivovať 

prvodarcov a zistiť najčastejšie príčiny vylúčenia z darcovstva u opakovaných 

darcov krvi a predísť podľa možnosti ich dočasnému alebo trvalému vylúčeniu 

z odberov krvi. 

CÍL. Hlavnými cieľmi štúdie bolo: 1. zistiť úroveň informovanosti o možnostiach 

a podmienkach darovania krvi. Vzorku respondentov pri skúmaní 1. cieľa tvorili 

mladí ľudia – 75 študentov, ešte nedarcov. 2. Zistiť najčastejšie príčiny vylúčenia 

z darcovstva krvi. Vzorku respondentov pri skúmaní 2. cieľa tvorilo 59 

opakovaných darcov krvi. Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom 

dotazníka. 

VÝSLEDKY. Úroveň informovanosti o možnostiach a podmienkach darcovstva 

krvi bola vyhodnotená ako priemerná. Najčastejšími príčinami neúčasti na 

darcovstve krv bol strach, nedostatok času, nespĺňanie podmienok k darcovstvu 

krvi. Nedostatky v úrovni informovanosti boli zistené v oblastiach frekvencie 

darcovstva, podmienok súvisiacich so zdravotným stavom, prípravou na 

darovanie krvi, podmienkami darovania krvi po stomatologickom vyšetrení, 

tetovaní a piercingu. U opakovaných darcov krvi boli zistené najčastejšie príčiny 

dočasného vylúčenia z darovania krvi: nepriaznivé výsledky predodberových 

vyšetrení krvi, absolvovanie invazívneho zákroku, užívanie liekov a riziko 

infekcie, pobyt v endemickej krajine.  

ZÁVĚR. V dôsledku mimoriadnej situácie zaznamenala Národná transfúzna 

služba (NTS) SR na svojich pracoviskách pokles darcovstva krvi, čo sa odrazilo 

na výraznom znížení zásob krvných prípravkov, v priemere o 74 %. Je potrebné 

venovať šíreniu osvety o darcovstve krvi mimoriadnu pozornosť, získať pre 

spoluprácu prvodarcov a podnietiť ich motiváciu k opakovanému darcovstvu krvi. 

  



37 
 

NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA A JEJ 
VPLYV NA KVALITU STRAVOVANIA 
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Suslovová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 
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Abstrakt: 

CÍL. Posúdiť úroveň výživovej gramotnosti a zistiť jej vplyv na frekvenciu príjmu 

vybraných druhov potravín. 

METODA. Výživovú gramotnosť sme posudzovali modifikovanou verziou 

nástroja „Short food literacy questionnaire“ autorov Krause et al. (2018). Súčasne 

sme hodnotili frekvenciu konzumácie ovocia, zeleniny, sladkostí, sladkých 

nápojov a slaných pochutín.  

VÝSLEDKY. Výskumnú skupinu tvorilo 110 študentov ošetrovateľstva Fakulty 

zdravotníckych odborov. Priemerný vek respondentov bol 23 rokov (M – 22,77, 

rozmedzie : 19 – 44). Dominovalo ženské pohlavie (97,3 %). Priemerná hodnota 

výživovej gramotnosti bola 50 (M – 50,06, možné rozmedzie: 7 – 72 bodov), čo 

poukazuje na strednú úroveň výživovej gramotnosti respondentov. 48,2 % 

respondentov dosiahlo strednú úroveň a 50,9 % adekvátnu úroveň výživovej 

gramotnosti. Zistili sme signifikantné korelácie medzi výživovou gramotnosťou 

a konzumáciou zeleniny, sladkostí, sladkých nápojov a slaných pochutín. 

ZÁVĚR. Je potrebné hľadať nové prístupy v vzdelávaní študentov ošetrovateľstva 

s cieľom zlepšiť ich úroveň výživovej gramotnosti, okrem iného preto, že 

výživová gramotnosť je determinant kvality stravy študentov a predstavuje formu 

prevencie pred nutrične podmienenými chorobami. 
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HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA S VYUŽITÍM 
HODNOTIACEHO NÁSTROJA DREEM – SPOLOČNÝ PROJEKT FZO PU 

V PREŠOVE A FZS UJEP 
 

Ľubomíra Lizáková 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: lubomira.lizakova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Vzdelávacie prostredie, s ktorým sa študenti stretávajú, má vplyv na 

spokojnosť s priebehom štúdia, vnímanú pohodu, ašpirácie a akademické 

výsledky. Hodnotenie vnímania vzdelávacieho prostredia študentmi 

v nelekárskych študijných programoch pomocou vhodných nástrojov je preto 

dôležité a potrebné. 

CÍL. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako študenti vnímali vzdelávaciu klímu 

pomocou Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) a porovnať 

zistenia získané na dvoch univerzitách na Slovensku (FZO PU Prešov) a v Českej 

republike (FZS UJEP Ústí nad Labem). 

METODA. Prístroj DREEM bol v 1., 2. a 3. ročníku štúdia v roku 2019 

distribuovaný celkovo 742 študentom. 

VÝSLEDKY. Celkové skóre dotazníka DREEM pre FZO PU Prešov bol 123,15 

± 16,6 (z 200), čo je 62% z maximálneho možného skóre a celkové skóre 

dotazníka DREEM pre FZS Ústi nad Labem bolo 126,57±20,6 (z 200), čo je 63% 

z maximálneho možného skóre. Medzi Slovenskou republikou a Českou 

republikou neboli signifikantné rozdiely vo vnímaní študijného prostredia 

študentmi. Vnímanie bolo podobné u študentov v každej krajine. 

ZÁVĚR. Štúdia pomohla identifikovať určité problémy, ktoré si vyžadujú ďalšie 

skúmanie, ako napríklad systém podpory pre študentov, ktorí sú stresovaní, 

primeraná sociálna a akademická podpora pre študentov medicíny a nelekárskych 

odborov, efektívne duševné zdravie a poradenský program. 
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FREKVENCIA VÝSKYTU MOBBINGU U SESTIER PRACUJÚCICH V 
ŠTÁTNOM A SÚKROMNOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ 

 

Zuzana Šimová, Jana Cinová, Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Zuzana 

Novotná 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: zuzana.simova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Mobbing je jednou z foriem agresívneho správania a psychického násilia. 

Psychické násilie sa objavuje na pracoviskách čoraz častejšie, ale z dôvodu ťažšej 

rozpoznateľnosti je oproti fyzickému násiliu stále podceňované. Zvýšené riziko 

mobbingu hrozí predovšetkým zamestnancom rezortu zdravotníctva a sociálnych 

vecí, rezortu školstva a rezortu štátnej správy. Vo vzťahu k práci sestier uvedené 

riziká sa ukazujú ešte markantnejšie. Sestry predstavujú najväčšiu skupinu 

pracovníkov v zdravotníctve na celom svete. Sestry pracujú vo väčších 

kolektívoch, v ich práci sa vyžaduje užšia interakcia, kooperácia a častejšia 

komunikácia. 

CÍL. Cieľom práce bolo zistiť výskyt a najčastejšie formy mobbingu u sestier 

pracujúcich v štátnom a súkromnom zdravotníckom zariadení.  

METODA. Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 87 sestier, z toho 40 sestier zo 

štátneho zdravotníckeho zariadenia a 47 sestier zo súkromného zdravotníckeho 

zariadenia. Na zber empirických údajov sme použili štandardizovaný dotazník 

negatívnych činov (NAQ-Negative Acts Questionnaire).  

VÝSLEDKY. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že osobnú skúsenosť 

s mobbingom malo 25 % sestier pracujúcich v štátnom zdravotníckom zariadení 

a 19 % sestier pracujúcich v súkromnom zdravotníckom zariadení. Najčastejšou 

formou mobbingu u sestier v štátnom zdravotníckom zariadení bolo prideľovanie 

úloh pod úroveň kompetencií, šírenie klebiet a rečí o osobe a presunutie 

kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné a nepríjemné úlohy. U sestier 

pracujúcich v súkromnom zdravotníckom zariadení bolo najčastejšou formou 

mobbingu rovnako ako v štátnom zdravotníckom zariadení prideľovanie úloh, 

pod úroveň kompetencií, ďalej to bolo zadržiavanie informácií, ktoré sú potrebné 

na plnenie úloh a vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži.  

ZÁVĚR. Mobbing je nebezpečný fenomén, ktorého vzniku, výskytu a rozvoja 

možných následkov by sa malo v prvom rade predchádzať a ak sa tak nestane, je 

nutné existujúce prípady aktívne riešiť. Časté podceňovanie mobbingu aj v oblasti 

zdravotníctva môže byť spôsobené jeho nerozpoznaním, neznalosťou 

problematiky a možnosťami jeho ohlásenia, strachom z odplaty, presvedčením, 

že sa situácia pri snahe o jej riešenie rovnako nezmení. Psychické prenasledovanie 

na pracoviskách pritom negatívne vplýva na psychiku a zdravotný stav obete. U 

sestier prežívajúcich šikanu na pracovisku sa objavuje pracovná nespokojnosť, 
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častejšia chorobnosť a odchod zo zamestnania, klesá ich produktivita, pracovná 

morálka, uspokojenie z práce a objavuje sa mnoho ďalších negatívnych 

príznakov. 
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NÁVRH METODIKY HODNOTENIA KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV SO 
SCLEROSIS MULTIPLEX 

 

Ľubomíra Tkáčová, Dagmar Magurová, Anna Hudáková, Slávka Mrosková  

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: lubomira.tkacova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Sclerosis multiplex (SM) je závažné progredujúce ochorenie, zasahuje do 

všetkých dimenzií kvality života. Súčasný stav hodnotenia kvality života u 

pacientov so SM charakterizuje značná nejednotnosť a početné diferenciácie 

v súvislosti s využívaním hodnotiacich nástrojov. Keďže centrom záujmu 

ošetrovateľskej starostlivosti je osoba ako celostná bio-psycho-sociálna bytosť, 

nachádzajúca sa v určitom prostredí a v istom stave zdravia. Hodnotiaci nástroj 

MSQOL-54 je špecifický tým, že zohľadňuje celostný prístup vnímania pacienta 

ako jedinečnej bio-psycho-sociálnej a spirituálnej bytosti.  

CÍL. Cieľom projektu je skúmať multidimenzionalitu kvality života pacientov so 

SM. Vychádzajúc zo súčasného stavu predmetnej problematiky, absentuje 

hodnotiaci nástroj (jeho následná verifikácia pre slovenské pomery), ktorý 

zohľadňuje špecifiká potrieb a percepciu zmeny kvality života pacienta so SM. 

Skúmaním multidimenzionality kvality života pacientov so SM bude cieľom 

projektu vypracovať, overiť a sprístupniť jednotnú, medzinárodne akceptovanú a 

odporúčanú metodiku jej hodnotenia. 

METODA. Metodická príprava projektu zahŕňa získanie súhlasu autora na 

použitie vybraného dotazníka MSQOL-54, konzultácie s autorom dotazníka, 

certifikovaný spätný preklad dotazníka, identifikácia výskumnej populácie, zber 

dát, triedenie, sumarizácia dát, štatistické spracovanie dát, psychometrické 

testovanie dát, analýza a syntéza výsledkov, verifikácia hodnotiaceho nástroja 

MSQOL-54. 

VÝSLEDKY. Hlavným výsledkom bude slovenská verzia dotazníka, ktorá 

umožní porovnávať výsledky a kvalitu života pacientov s SM rovnocenne a 

porovnateľne s inými štúdiami vo svete, čo bude predstavovať významné 

zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky vo vedecko-výskumnej 

oblasti. 

ZÁVĚR. Očakávaným prínosom pre spoločenskú oblasť je verifikovanie a 

validovanie jednotnej a medzinárodne akceptovanej metodiky hodnotenia kvality 

života pacientov so SM, konkrétne MSQOL-54 (Multiple Sclerosis Quality of 

Life Questionnaire) s akceptovaním jeho bio-psychosociálnych potrieb. Postup 

validovania dotazníka sa stane súčasťou výučby študentov ošetrovateľstva a iných 

zdravotníckych odborov v teoretickej ako aj praktickej časti výchovno-

vzdelávacieho procesu. 
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POSTOJ RODIČOV K NEPOVINNEJ VAKCINÁCIÍ DETÍ V SÚVISLOSTI 
S OCHORENÍM COVID – 19 

 

Jana Cinová, Iveta Ondriová, Lívia Hadašová, Tatiana Šantová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: jana.cinova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Očkovanie má celosvetovo nespochybniteľný význam v prevencií vzniku 

infekčných ochorení. Napriek tomu sa v súčasnosti zaznamenáva zvýšený nárast 

jeho negácie u detí z rôznych osobnostných či názorových dôvodov rodičov. 

Zároveň aj oblasť nepovinného očkovania je v laickej verejnosti menej 

diskutovanou témou.  

CÍL. Cieľom prieskumu bolo poukázať na súčasný postoj rodičov k aktuálnej 

problematike prípadnej vakcinácie detí v súvislosti s ochorením Covid-19. 

METODA. Prieskum bol realizovaný v mesiacoch december 2020 - február 2021 

s použitím metódy neštandardizovaného dotazníka, ktorý pozostával z 28 

položiek a bol online administrovaný vzorke 100 rodičov.  

VÝSLEDKY. Na základe výsledkov prieskumu konštatujeme, že rodičia si 

uvedomujú dôležitosť povinného očkovania u detí, avšak oblasti nepovinného 

očkovania venujú minimálny záujem. Do pozornosti uvádzame aj skutočnosť, že 

väčšina respondentov má v tejto oblasti nedostatočné informácie. V súvislosti 

s ochorením Covid-19 a prípadnou vakcináciou aj u detí sme zistili, že zo 100 

respondentov (100 %) sa o oblasť vakcinácie zaujíma a stotožňuje sa s jej 

dôležitosťou 23 respondentov (23 %), 19 respondentov (19 %) venuje pozornosť 

tejto oblasti, avšak vakcináciu detí neguje, jednoznačný, vyhranený názor k tejto 

otázke nemá 32 respondentov (32 %) a 26 rodičov (26 %) sa vôbec o túto 

problematiku nezaujíma.  

ZÁVĚR. Záverom konštatujeme, že je dôležité zodpovedne pristupovať k ochrane 

zdravia, a tým aj k ochrane celej spoločnosti. Je potrebné šíriť efektívnejšiu osvetu 

aj v oblasti nepovinného očkovania detí, nakoľko je potrebné chrániť, podporovať 

zdravie, ako aj kolektívnu imunitu obyvateľstva.  
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SPOKOJNOSŤ ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA SO ŠTÚDIOM POČAS 
PANDÉMIE COVID-19 

 

Jana Cuperová, Dagmar Magurová, Ľubomíra Tkáčová, Matej Kruželák 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: jana.cuperova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Kvalita vzdelávania sestier je výzvou pre vysokoškolské vzdelávanie. 

Jedným zo základných kritérií je spokojnosť študentov so vzdelávaním jednak 

teoretických ale aj praktických predmetov štúdia.  

CÍL. Hlavným cieľom bolo zistiť, analyzovať a posúdiť úroveň študentov 

ošetrovateľstva so štúdiom. 

METODA. Na zistenie spokojnosti študentov sme realizovali prierezovú štúdiu 

s použitím neštandardizovaného dotazníka. Do výskumu sa zapojilo 113 

študentov ošetrovateľstva.  

VÝSLEDKY. Dáta sme zanalyzovali a podľa odpovedí respondentov môžeme 

konštatovať, že spokojnosť s klinickou výučbou bola štatisticky významne vyššia 

ako spokojnosť s teoretickou výučbou a spokojnosť s on-line výučbou. Ďalej 

môžeme konštatovať, že spokojnosť s prezenčnou teoretickou výučbou bola 

štatisticky významne vyššia ako spokojnosť s on-line výučbou.  

ZÁVĚR. Monitorovanie spokojnosti študentov s výučbou je jedným zo 

základných kritérií určovania kvality vysokej školy a záujmu potenciálnych 

uchádzačov o štúdium. Vytvára aj celkový imidž vzdelávacej inštitúcie. 
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KLINICKÁ PRAX ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA VERZUS PANDÉMIA 
OCHORENIA COVID -19 

 

Jana Cinová, Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, Zuzana Šimová, Iveta 

Ondriová, Zuzana Novotná 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: jana.cinova@unipo.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Absolvovanie klinických cvičení je neoddeliteľnou súčasťou štúdia 

odboru ošetrovateľstvo. Študenti sa učia prepájať teoretické východiska 

s klinickou praxou a zdokonaľujú už nadobudnuté praktické zručnosti. Náročná 

situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 výrazne ovplyvnila, tak 

teoretické, ako aj praktické vzdelávanie vysokoškolských študentov odboru 

ošetrovateľstvo.  

CÍL. Cieľom prieskumu bolo zistiť postoj vysokoškolských študentov 

ošetrovateľstva k absolvovaniu študentskej ošetrovateľskej praxe počas pandémie 

ochorenia Covid-19.  

METODA. Prieskum so zameraním sa na 106 respondentov - vysokoškolských 

študentov odboru ošetrovateľstvo bol realizovaný prostredníctvom metódy 

neštandardizovaného dotazníka konštruovaného z 26 položiek.  

VÝSLEDKY. Na základe výsledkov prieskumu konštatujeme, že absolvovanie 

študentskej ošetrovateľskej praxe v období pandémie bolo pre študentov 

ošetrovateľstva výrazne náročné, tak po stránke psychickej, ako aj fyzickej. 

Študenti si uvedomovali vážnosť situácie, rešpektovali časté antigénové 

testovania, ako aj zaradenie do prvej línie, ktoré sprevádzal strach a každodenné 

obavy.  

ZÁVĚR. V závere prieskumu navrhujeme odporúčania pre prax smerujúce 

k minimalizácii bariér a k skvalitneniu študentskej ošetrovateľskej praxe počas 

náročných epidemiologických situácií v rámci poskytovania ošetrovateľskej 

starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. 
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INTERMEDIÁLNA UČEBŇA NA NÁCVIK OŠETROVATEĽSKÝCH 
POSTUPOV U DOJČIAT, AKO PROSTRIEDOK ZVÝŠENIA KVALITY 

VZDELÁVACIEHO PROCESU A PREPÁJANIA TEÓRIE S PRAXOU 
 

Dagmar Magurová, Ľubomíra Tkáčová, Slávka Mrosková, Jana Cuperová, 

Iveta Ondriová, Gabriela Kuriplachová 

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 

Kontakt: dagmar.magurova@unipo.sk 

 

ÚVOD. Dominantnou sférou v edukácii študentov, ako aj v povolaní sestry, 

pôrodnej asistentky, je adekvátne realizovanie ošetrovateľských postupov. 

Náročnosť a špecifiká vo výkone ošetrovateľských činností u detského pacienta 

si vyžadujú diferencovaný prístup v metodike výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Integrácia inovatívnych edukačných foriem a metód vytvára priestor pre 

prekonanie problémových aspektov a efektívnejšie zvládnutie ošetrovateľských 

postupov samotnými študentmi u dieťaťa v dojčenskom veku v podmienkach 

klinickej praxe.  

CÍL. Vytvoriť intermediálnu učebňu k výučbe ošetrovateľských postupov 

u dojčiat.  

METODA. Vzdelávací proces realizovaný v intermediálnej učebni pred 

nástupom študentov na klinickú prax na detskom oddelení s využitím 

novovytvorených modelových situácií.  

VÝSLEDKY. Integrácia intermediálnej učebne do vzdelávania vytvára lepšie 

podmienky pre zefektívnenie, skvalitnenie a zatraktívnenie procesu expozície a 

fixácie vedomostí a zručností u študentov, vytvorí lepšie podmienky pre 

prepojenie teórie s praxou, a otvorí nové možnosti pre ďalšie vzdelávanie. 

Modifikovaný prístup k vzdelávaniu ošetrovateľských postupov u dojčiat má 

potenciál kvalitnejšej prípravy študentov a následne môže mať pozitívny dopad 

na úroveň klinického stresu študentov, úroveň ich sebadôvery, klinický výkon, 

spokojnosť a motiváciu k práci s detským pacientom.  

ZÁVĚR. Príprava študentov na výkon povolania je náročný a komplikovaný 

proces. Vzdelávacie inštitúcie musia neustále hľadať a využívať nové postupy 

a metódy pri edukácii študentov s cieľom skvalitnenia ich prípravy a formovania 

ich profesionality.  

(Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA č. 031PU-4/2021.)  
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POKROČILÁ PRAX V OŠETROVATEĽSTVE V OBLASTI MANAŽMENTU 
CHRONICKÝCH RÁN 

 

Beáta Grešš Halász, Martina Sabolová 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav 

ošetrovateľstva 

 

Kontakt: beata.gress.halasz@upjs.sk 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sestrou s pokročilou praxou 

v manažmente chronických rán sa pre nedostatočnú konzistentnosť legislatívnych 

noriem a podmienok v praxi napriek ich erudícii spája s viacerými prekážkami, 

ktoré sestrám bránia v uplatňovaní ich kompetencií spolu s navyšovaním ich 

osobného, platového a spoločenského ohodnotenia. Hlavným cieľom 

kvantitatívneho exploratórneho výskumu bolo zistiť, analyzovať a posúdiť úroveň 

percepcie sestier s pokročilou praxou pracujúcich v oblasti v manažmentu rán a 

faktorov s ňou súvisiacimi. 

METODA. Použili sme dotazník vlastnej konštrukcie na základe domén 

pokročilej praxe. Výskumnú vzorku tvorilo 50 sestier s pokročilou praxou 

(Vyhláška 95/2018 Z.z.). Realizácia prebiehala v mesiacoch január-február 2020 

v troch rôznych typoch zariadení. 

VÝSLEDKY. Percepcia praxe v kontexte manažmentu chronických rán 

predstavovala M = 62,94 (95% CI 57,29-68,59) (60 %). Najlepšie hodnotená 

doména sa týkala percepcie v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania. Percepcia 

nekorelovala s rokmi praxe sestier (P= 0,66), nezistil sa signifikantný rozdiel 

medzi zariadeniami (P=0,37). Z celkového počtu má záujem o vzdelávanie 70 % 

respondentov.  

ZÁVĚR. Percepcia sestier s pokročilou praxou o vlastnom pôsobení v oblasti 

manažmentu chronických rán predstavovala mierne pozitívnu hodnotu. Sestry 

majú predpoklad pre výkon povolania v uvedenej oblasti na pokročilej úrovni a 

majú záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti. 
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RIZIKOVÉ FAKTORY VÝSKYTU KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U 
RÓMSKEJ POPULÁCIE V POROVNANÍ S MAJORITNOU POPULÁCIOU 

 

Ľubica Libová 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava 

 

Kontakt: lubica.libova@gmail.com 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa spája s výskytom viacerých 

rizikových faktorov, skúmanie etnicity býva zriedkavé.  

CÍL. Hlavným cieľom bolo zhodnotiť zastúpenie rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych ochorení v rómskej populácii v porovnaní s majoritnou 

populáciou.  

METODA. Išlo o prierezový dizajn výskumu. Výberový súbor tvorilo 120 

respondentov (pacientov s ischemickou chorobou srdca) rozdelených do dvoch 

skupín (rómska populácia a majoritná populácia). Priemerný vek respondentov 

bol 67 rokov. Bolo hodnotených 11 rizikových faktorov kardiovaskulárnych 

ochorení prostredníctvom pozorovacieho hárku. Štatistické analýzy boli 

realizované pomocou softvéru IBM SPSS 21.0, Fisherovým testom a Chí-kvadrát 

testom homogenity.  

VÝSLEDKY. V sledovaných rizikových faktoroch boli medzi skúmanými 

skupinami pacientov zistené štatisticky významné rozdiely. Celkový cholesterol 

a BMI boli vo vyššej miere zastúpené u pacientov rómskej populácie s pomerne 

vážnym zdravotným rizikom. Rovnako aj rizikové faktory fajčenie, užívanie 

alkoholu a nedostatok telesnej aktivity boli viac zastúpené v rómskej populácii. 

Závažným zistením bolo, že až 55 % pacientov nedodržiava liečebný režim. 

ZÁVĚR. Zefektívnenie prevencie kardiovaskulárnych ochorení predstavuje 

edukácia o ovplyvniteľných rizikových faktorov, ktorá by mala reflektovať na 

špecifické a individuálne potreby pacientov aj z minoritnej populácie.  
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VLIV SMĚNNÉHO PROVOZU NA SPÁNEK A SYNDROM VYHOŘENÍ U 
NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Šárka Vévodová, Věra Poláchová, Jiří Vévoda 

Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Kontakt: sarka.vevodova@upol.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Z důvodu zajištění kontinuity práce v nemocnicích je nezbytný směnný 

provoz. Dvanáctihodinové směny jsou v některých zemích Evropy běžné, ale jsou 

spojené s větší mírou vyhoření, nespokojeností s prací a s fluktuací pracovníků. 

Syndrom vyhoření je u zdravotnických pracovníků častým jevem. Je 

charakterizován poklesem fyzické, emociální a psychické energie. Syndrom 

vyhoření má negativní dopad na kvalitu péče, je spojen s nespavostí, bolestmi 

hlavy, depresemi a únavou.  

CÍL, METODA. Výzkum se zabývá vlivem směnného provozu na syndrom 

vyhoření a kvalitu spánku u nelékařských zdravotnických pracovníků. Byl 

realizován v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži a Kroměřížské nemocnici a.s., 

a to pomocí standardizovaných nástrojů Maslach Burnout Inventory (MBI) a 

Pittsburghského indexu kvality spánku (PSQI). Soubor respondentů tvořilo 166 

nelékařských zdravotnických pracovníků (128 žen a 38 mužů).  

VÝSLEDKY. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že skupina zdravotnických 

pracovníků pracujících ve směnném provozu má signifikantně delší průměrnou 

délku spánku než skupina pracovníků pracujících pouze na ranní směny. Potvrdil 

se i statisticky významný rozdíl v míře kvality a délce spánku mezi skupinou žen 

a skupinou mužů. Skupina žen má signifikantně vyšší míru spánkových obtíží, 

kratší dobu spánku a delší dobu usínání než skupina mužů. Bylo potvrzeno, že 

existuje souvislost mezi mírou emoční exhausce a celkovou mírou výskytu 

spánkových obtíží (r = 0,385). Dále můžeme potvrdit, že existuje signifikantní 

pozitivní vztah mezi mírou emoční exhausce a depersonalizace a výskytem 

spánkových obtíží (r = 0,258).  

ZÁVĚR. Výsledky výzkumu nepotvrdily signifikantní rozdíl v míře vyhoření u 

výzkumné a kontrolní skupiny ani rozdíl ve výskytu spánkových obtíží 

v souvislosti s prací na směny. 
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SYNDROM VYHOŘENÍ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ V PRÁCI DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKY – PILOTNÍ STUDIE 

 

Jiří Vévoda, Tereza Teklá, Šárka Vévodová 

Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Kontakt: jiri.vevoda@upol.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Zubní hygienistka je jedním z nelékařských zdravotnických povolání, 

které je ve výzkumech uskutečňovaných v České republice často opomíjeno. 

Poptávka po zdravotních službách, která klade enormní nároky nejen na 

zdravotnický systém jako celek, ale i na zdravotníky samotné. Je tak nezbytné 

sledovat jejich psychickou pohodu.  

CÍL. Cílem práce bylo zjistit úroveň psychické zátěže při práci dentální 

hygienistky a zjistit míru syndromu vyhoření mezi dentálními hygienistkami. 

METODA. Design výzkumu je kvantitativní – jedná se o průřezovou studii. Sběr 

dat probíhal v březnu 2021 za použití standardizovaných dotazníků Maslach 

Burnout Inventory a Meisterova dotazníku. Pro distribuci dotazníků byla využita 

on-line platforma. Odkaz na dotazník byl zaslán 441 dentálním hygienistkám. 

Dotazníky byly vyplňovány na základě dobrovolnosti. Míra návratnosti činila 

36 %, tj. 159 respondentů. Pro statistické vyhodnocení byla použita deskriptivní 

statistika a použit Spearmanův korelační koeficient. 

VÝSLEDKY. Bylo zjištěno, že 29 %, tj. 46 respondentů vykazuje psychické 

pracovní přetížení, 26 %, tj. 41 respondentů hodnotí práci jako monotónní a 36 %, 

tj. 58 respondentů udává přetížení v nespecifickém faktoru, tedy celkové únavě a 

přesycení v porovnání s vypočtenými kritickými hodnotami. Analýza syndromu 

vyhoření odhalila, že 26 % tj. 41 dentálních hygienistek je vyhořelých v dimenzi 

emocionálního vyčerpání, 9 % tj. 14 respondentů v dimenzi depersonalizace a 

19 %, tj. 31 v dimenzi osobního uspokojení. 

ZÁVĚR. Tato pilotní studie odhalila, že jak míra syndromu vyhoření, tak i 

psychická zátěž je v porovnání se všeobecnými sestrami nižší. Nicméně i přes toto 

zjištění je nezbytné míru syndromu i psychickou zátěž u zubních hygienistek 

sledovat a preventivními opatřeními zamezit vzniku či rozvoji těchto 

psychosociálních rizik. 
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PORODNICKÁ PÉČE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 
 

Blanka Vavřinková, Tomáš Binder 

Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice a FZS UJEP 

 
Kontakt: blanka@vavrinkova.cz 
 
Abstrakt: 

ÚVOD. Při každoročním hodnocení perinatálních výsledků v České republice má 

Ústecký kraj opakovaně horší perinatální úmrtnost, vyšší mrtvorozenost, více 

narozených dětí pod 2500 g. Současně se spolu s Moravskoslezským krajem 

vyznačuje nejvyšší koncentrací sociálně vyloučených lokalit. Specifickou roli v 

sociálním vyloučení hraje etnicita – 50-70% tvoří Romové. 

CÍL. Cílem příspěvku je vyhodnotit možnou příčiny horších perinatálních 

výsledků obyvatel Ústeckého kraje a možnou souvislost s vyšší koncentrací 

sociálně vyloučených lokalit s převahou romského obyvatelstva. 

METODA. Jedná se o retrospektivní analýzu rodiček Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, žijících v sociálně vyloučených lokalitách a hlásících se 

k romskému etniku. 

VÝSLEDKY. Podle kvalifikovaných odhadů se počet příslušníků romské 

komunity v ČR pohybuje v rozmezí mezi 150 000 – 300 000 osob. Výživa 

těhotných Romek je horší než u většinové populace. Obsahuje více sladkostí, 

bílého pečiva, nasycených tuků a méně zeleniny a ovoce. Mají nezodpovědný 

přístup k preventivním prohlídkám, a to i gynekologickým a stomatologickým. 

60% romských žen v těhotenství kouří, některé i více než 20 cigaret denně. 7,4% 

romských žen v Ústeckém kraji přichází k porodu bez jakékoliv prenatální péče, 

nemají náhled na závažnost těhotenských komplikací, nerespektují doporučení 

lékařů, zcela nekriticky přijímají názory svých matek a příbuzných. Cca 1/3 dětí 

se rodí před 37. gestačním týdnem. Porodní hmotnost novorozenců je nižší než u 

majoritní společnosti, je zde rovněž vyšší výskyt IUGR. Nicméně nebyla 

prokázána vyšší mrtvorozenost, časná novorozenecká úmrtnost a vyšší frekvence 

porodů novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností. 

ZÁVĚR. Těhotné a rodičky romského etnika ze sociálně vyloučených lokalit se 

vyznačují nižším věkem v době prvního porodu, vyšším počtem těhotenství a 

porodů, vyšší frekvencí porodů před 37. gestačním týdnem a porodů dětí s nižší 

porodní hmotností. Neadekvátní prenatální péče je způsobena životním stylem a 

nízkou úrovní vzdělání. Vyšší výskyt prematurity souvisí rovněž se životním 

stylem – kouření, abúzus drog, nízký socioekonomický status, multiparita. Nebyla 

však prokázána vyšší mrtvorozenost, časná novorozenecká úmrtnost a vyšší 

frekvence porodů novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností. 
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PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU S PORODNÍ BOLESTÍ 
 

Eva Puhlová1, Tomáš Binder1,2 
1 Fakulta zdravotnických studií UJEP  
2 Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice a FZS UJEP 

 
Kontakt: eva.puhlova@ujep.cz 
 
Abstrakt: 

ÚVOD. V průběhu porodního procesu zastává porodní asistentka důležitou roli 

v monitoraci, hodnocení porodní bolesti za využití vhodné techniky a poskytování 

intervencí k adaptaci ženy na porodní bolest. 

CÍL. Hlavním cílem bylo vytvoření české verze hodnotícího nástroje Labor 

Coping Scale.  

METODA. Kombinovaný výzkum (září 2017 – leden 2021) ve čtyřech fázích.  

I. fáze - literární review,  

II. fáze - dotazníkové šetření zjišťující přístup porodních asistentek k porodní 

bolesti,  

III. fáze - překlad nové hodnotící techniky (forward-backward translation),  

IV. fáze - zhodnocení uživatelské přívětivosti a využitelnosti nového nástroje 

(focus group).  

Data byla analyzována pomocí popisné a deskriptivní statistiky a v programu 

Atlas.ti. 

VÝSLEDKY. Výsledky poukázaly na to, že dle porodních asistentek pro 

hodnocení porodní bolesti chybí v ČR adekvátní hodnotící nástroj pro porodní 

bolest, není využíváno dost nefarmakologických metod pramenící i z jejich 

neznalosti a není jednotný přístup v péči o rodící ženu. Na základě výsledků a 

doporučení respondentek byla vytvořena česká verze nového hodnotícího nástroje  

pro porodní bolest Labor Coping Scale (LCS) pro porodní asistentky v české 

klinické praxi k péči o rodičky s porodní bolestí. 

ZÁVĚR. Porodní asistentky by v rámci své práce měly umět adekvátně posoudit 

zvládání porodní bolesti ženou, za využití nového nástroje, odhalit faktory, které 

ovlivňují rozvoj a prožívání porodní bolesti, následně zvolit vhodnou strategii 

v péči o ženu s porodní bolestí. Popsaná zjištění mají pomoci změnit přístup a 

kvalitu péče poskytované rodícím ženám s porodní bolestí. 
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DOPADY PORODŮ DĚTÍ V TZV. „ŠEDÉ ZÓNĚ“ NA DALŠÍ FERTILITU ŽEN 
A OBECNĚ NA KVALITU JEJICH ŽIVOTA 

 

Tomáš Binder 

Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice a FZS UJEP 

 

Kontakt: tomas.binder@ujep.cz 
 
Abstrakt: 

ÚVOD. „Šedou zónou“ označujeme děti narozené mezi 23+0- 24+6 s porodní 

hmotností 500-599g. Za hranici viability je považován 24.gestační týden. 

Prematurita je jedním ze zásadních problémů porodnictví. 

CÍL. Vyhodnotit dopady porodů dětí v „ šedé zóně“ na další fertilitu a kvalitu 

života ženy a její rodiny. 

METODA. Přes veškerý pokrok v diagnostice a léčbě předčasných porodů se 

jejich počet nedaří snižovat a paradoxně ve vyspělých zemích jejich počet 

převážně v kategorii „late preterm“ lehce narůstá. Naštěstí počty dětí narozených 

v šedé zóně po desetiletí stagnují a tvoří 1 promile všech narozených dětí. Obecně 

platí, že je detokováno mnoho příčin, které mohou vést k předčasnému porodu, 

ale ve výsledku dokážeme příčinu určit jen u 25 % z nich a v 75 % případů zůstává 

příčina nejasná. 

Výrazný pokrok v poporodní péči o nedonošené děti zaznamenali neonatologové 

a spolu s dnes již rutinní předporodní aplikací kortikoidů k urychlení zrání plic 

plodu bylo dosaženo radikální snížení úmrtnosti nedonošených dětí, a to i ve 

skupině dětí porozených v šedé zóně, a to až o 50 %. Cílem není jen přežití, ale 

dosažení stavu, kdy jedinec je schopný prožít plnohodnotný život. 

VÝSLEDKY. V současnosti umírá 50 % dětí narozených v „šedé zóně“. Matky 

těchto dětí po vyrovnání se s bolestí ze ztráty v 90 % do jednoho roku opět 

otěhotní a drtivé většině díky přísnější prenatální péči donosí další těhotenství do 

termínu porodu nebo do bezpečné viability plodu. Naplní své mateřské tužby a 

nijak tím není ovlivněn jejich rodinný a partnerský život. 

Přežívá-li dítě porozené „ šedé zóně“ je to pro matku v mnoha ohledech stresující 

situace. Zůstává-li dítě v péči matky vyžaduje to její plnou péči. Žena musí opustit 

zaměstnání, protože péče o  dítě  včetně rehabilitace jí zabírá většinu času. Zda si 

dítě ponese do života nějaký hendikep, krom jasných případů se rozhoduje až 

kolem 3. roku věku dítěte. Časté lékařské kontroly zaměstnávají mnohdy další 

členy rodiny.Pro rodinu je to období ekonomicky velmi náročné. Dopadne-li  pro 

dítě vše dobře, rodina se vrací k normálnímu životu, ale tato zkušenost zanechá 

na ženě psychické trauma a obavy z dalšího těhotenství. IPI (inter pregnancy 

interval) těchto žen je průměru 7,6 roku. 

Nejhorší situace nastane, když dítě si nese do života závažný hendikep, který 

vyžaduje v podstatě celoživotní péči rodičů. Socioekonomická situace rodiny je 

napjatá. V 67 % partner rodinu opouští a zakládá rodinu novou. Matka zůstává 
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s postiženým potomkem sama. Pokud najde jiného životního partnera nebo rodina 

zůstane pospolu, pak pokud se žena rozhodne pro další těhotenství, je IPI 14,2 

roku.         

ZÁVĚR. Porody dětí v tzv. šedé zóně představují velmi závažný medicínský a 

etický problém. Lékaři musí spolu s rodiči velmi pečlivě zvažovat všechny své 

kroky, kdy má smysl dítě na hranici viability zachraňovat nebo poskytnout“ jen“ 

paliativní péči. Rozhodování je pro všechny zúčastněné velmi obtížné. 
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PODPORA ZDRAVIA V PRIMÁRNEJ PREVENCII NA SLOVENSKU A 
V ČESKEJ REPUBLIKE Z POHĽADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

 

Lucia Mičíková, Miroslava Zemanová 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: lucia.micikova@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Problematika podpory zdravia v primárnej prevencii je nevyhnutnou 

súčasťou zdravotníctva. V rámci verejného zdravotníctva je zameraná 

predovšetkým na chronické neinfekčné ochorenia a elimináciou rizikových 

faktorov životného štýlu, ktoré sa veľkou mierou podieľajú na vzniku týchto 

ochorení. Primárna prevencia šetrí náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou 

a mala by byť efektívnou súčasťou systému zdravotníctva.  

CÍL. Cieľom príspevku je poukázanie na podporu primárnej prevencie, 

prostredníctvom verejného zdravotníctva a komparovať možnosti podpory 

zdravia na Slovensku a v Českej republike. 

METODA. Príspevok sa zaoberá analýzou podpory zdravia v rámci orgánov 

verejného zdravotníctva na Slovensku a v Českej republike.  

VÝSLEDKY. Primárna prevencia na úseku verejného zdravotníctva sa v oboch 

štátoch považuje za dôležitú tému. Zatiaľ čo na Slovensku túto úlohy prebrali 

oddelenia výchovy k zdraviu a podpory zdravia a jednotlivé poradenské centrá 

podpory zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V rámci 

systému orgánov verejného zdravotníctva v Českej republike zastávajú túto úlohu 

v súčasnosti predovšetkým zdravotné ústavy.  

ZÁVĚR. Príspevok poukazuje na možnosti podpory zdravia z pohľadu verejného 

zdravotníctva, ako aj jednotlivé postoje, ktoré sú využívané v rámci týchto dvoch 

štátov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

NUTRIČNÍ STAV SENIORŮ V INSTITUCIONALIZOVANÉ PÉČI 
 

Zemanová, M. 1, Rambousková, J. 2, Černá, M. 3, Procházka, B. 3 
1 Fakulta zdravotnických studií UJEP 
2 3. LF UK Praha 
3 SZÚ Praha 

 

Kontakt: miroslava.zemanova@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské 

péče. Nutriční stav je důležitou charakteristikou zdraví, zejména pak je významný 

u vulnerabilních – zranitelných skupin populace, mezi které patří senioři. Nutriční 

stav seniorů v institucionalizované péči je důležitým ukazatelem pro stanovení 

efektivního léčebného postupu. 

CÍL. Zjistit nutriční stav seniorů jako základ dobře nastavené ošetřovatelské péče 

o malnutričního pacienta a pacienta v riziku malnutrice. 

METODA. Byly vybrány tři domovy pro seniory v severních Čechách. Kritériem 

pro účast seniora byl věk 65+ a absence akutního nebo jiného onemocnění 

s kachektizujícími důsledky, včetně nádorového onemocnění. Z těchto klientů byl 

vybrán každý druhý. Celkem se studie zúčastnilo 254 respondentů (183 žen a 71 

mužů). Pro vyšetření nutričního stavu byl použit kompletní dotazník MNA (Mini 

Nutritional Assessment). Respondentům byly odebrány vzorky krve pro zjištění 

markerů malnutrice (albumin, prealbumin, transferin, urea a kreatinin). Data byla 

statisticky analyzována dvouvýběrovým t-testem, Fischerovým přesným 

oboustranným testem pro kontingenční tabulky a Chí kvadrát testem nezávislosti 

v kontingenční tabulce. Za statisticky významné byly považovány výsledky 

p≤0,05.  

VÝSLEDKY. V dobrém výživovém stavu dle MNA bylo 38,8 % osob, 50,8 % 

bylo v riziku malnutrice a 10,4 % bylo v malnutrici, a to více žen než mužů. MNA 

kategorie pozitivně korelovala s nezávislostí (r=0,56; p ˂ 0,001), psychickým 

stavem (r = 0,54; p ˂ 0,001), mobilitou (r=0,46; p ˂ 0,001), obvodem lýtka 

(r=0,42; p ˂ 0,001), BMI (r = 0,37; p ˂ 0,001) a schopností samostatně se najíst 

(r=0,37; p ˂ 0,001).  Průměrné biochemické hodnoty všech sledovaných 

ukazatelů se nacházely v referenčních mezích a snižovaly se se zhoršujícím se 

nutričním stavem. Psychofarmaka užívalo 42,3 % vyšetřených mužů a 59 % 

vyšetřených žen. 

ZÁVĚR. Výsledky studie potvrzují, že institucionalizovaní senioři jsou ohroženi 

horším nutričním stavem a toto téma tak vyžaduje plnou pozornost veškerého 

odborného personálu.  
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DIDAKTIKA OŠETŘOVATELSTVÍ Z POHLEDU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 
 

Barbora Váverková 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: barbora.vaverkova@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD, CÍL. Cílem této studie je vymezit vztah mezi využitím technologií při 

online výuce a spokojeností studentů s výsledky vzdělávání. Tato studie odpovídá 

na otázku, zda jsou jisté faktory či podmínky, které mohou zefektivnit vzdělávání 

při výuce online a tím umožnit využití těchto technologií i pro budoucí výuku či 

jako součást hybridního vzdělávání.  

METODA. Jako metoda sběru dat je stanoveno kvantitativní dotazníkové šetření 

v podobě evaluačního dotazníku formou GOOGLE doc. Dotazník je konstruován 

pro vyplnění online, anonymně, po skončení výuky v jednotlivých kurzech 

zaměřených na Zdravotnické předměty, konkrétně předměty ošetřovatelství, 

první pomoc a problematika zdravotního postižení. Dotazníkové šetření je 

postavené jako evaluační lektorské s cílem zjistit, zda využité metody a postupy 

v průběhu online vzdělávání jsou efektivní a popř. jak ovlivňují spokojenost 

studentů ze samotného vzdělávání. Šetření proběhlo v období od března 2020 do 

června 2021.  

VÝSLEDKY. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 89 respondentů, mužů a žen, 

které absolvovali akreditované kurzy zaměřené na Zdravotnickou problematiku 

(viz výše), pro kterou je autorka studie akreditována  

na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako odborný lektor. Účastníci studie byli 

pracovníci v sociálních službách, kteří v nich působí, nebo mají zájem o nalezení 

místa v tomto pracovním odvětví.  

1. 74,3 % respondentů bylo s výukou online spokojeno. 

2. 89,8 % respondentů bylo pozitivně překvapeno s kvalitou a průběhem 

kurzu ve srovnání s kurzem naživo.  

3. 92,1 % respondentů si dokázalo představit aktivní účast na kurzu, využití 

konzultace, diskuse či procvičení v online prostředí v pravidelných termínech i v 

době mimo pandemii. 

DISKUSE: Výsledky studie dokazují, že i přesto, že respondenti neabsolvovali 

výuku naživo, ale v online prostředí, tak 74 % bylo spokojeno.   Jako důvod 

spokojenosti uváděli velikost skupiny, osobnost lektora, přívětivé online 

prostředí, IT podpora ze strany lektora či organizačního pracovníka. Mnoho 

respondentů bylo překvapeno, jak efektivní výuka v online prostředí může být. 

Všichni respondenti se shodovali na tom, že tento způsob výuky   by doporučili i 

v případě nečekaných časových obtíží, dlouhodobých nemocí či nemožnosti se 
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zúčastnit daného kurzu. Z pohledu lektora bylo zajímavá možnost potkávat se 

s lidmi z různých krajů, měst a organizací.  

ZÁVĚR. Didaktika a technologie jsou v současnosti dva úzce související pojmy. 

Potřeba propojení technologií do výuky a přiblížení se požadavkům 

technologického světa ve výuce je stále častěji se skloňující veličinou. Využijme 

kladné stránky online prostředí technologií a tím umožněme přiblížení se nové 

generaci, pro kterou jsou technologie již každodenní potřebou. 
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PŘÍKLADY APLIKACÍ V M-HEALTH A TELEMEDICÍNĚ 
 

Karel Hrach 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: karel.hrach@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Pro roky 2016-2020 byla vyhlášena Národní strategie elektronického 

zdravotnictví. Její součástí bylo opatření 3.1.2 Bezpečné a efektivní aplikace 

v mHealtH a telemedicíně. 

CÍL. Cílem příspěvku je připomenout důležité aspekty této problematiky, 

představit vybrané příklady dobré praxe a také přiblížit názory a osobní zkušenosti 

studentů navazujícího studia studijního programu, zaměřeného na oblast 

managementu ve zdravotnictví, získané prostřednictvím jejich seminárních prací. 

METODA. Přehledová stať založená na vlastním šetření autora, tedy na 

vyhledávání příkladů aplikací na internetu a kvalitativní analýza poznatků ze 

studentských prací na zadané téma.  

VÝSLEDKY. Jako příklady konkrétních mHealth aplikací lze uvést aplikace 

ZnamyLekar, uLékaře.cz, OnlineAmbulance, InSimu Patient, Mediately 

Databáze léčiv, Vitadio nebo velice populární Záchranka. Přehledným katalogem 

aplikací ve zdravotnictví je databáze Aplas. Vývoji telemedicínských produktů se 

věnují jak specializovaná centra, tak renomovaní výrobci, ale i studentské týmy. 

Ze 38 odevzdaných seminárních prací od studentů navazujícího studia studijního 

programu, zaměřeného na oblast managementu ve zdravotnictví vyplynula 

schopnost studentů se v problematice telemedicíny orientovat. Zejména studenti 

kombinované formy studia byli schopni uvést i konkrétní příklad využití, s nímž 

se již setkali ve své vlastní zdravotnické praxi.   

ZÁVĚR. Epidemie onemocnění Covid19 zajisté napomohla rozšířenému 

využívání telemedicínských postupů. Příspěvek nemůže zdaleka pokrýt celé 

spektrum těchto služeb, lze však alespoň konstatovat, že jde o rozšiřující se oblast, 

která se postupně víc a víc stává i standardní součástí praxe zdravotnického 

personálu.       
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TESTOVÁNÍ MODELU PREHABILITACE PŘED MAJOR 
ELEKTIVESURGERY – VYUŽITÍ NORDICWALKINGU 

 

Ondřej Kališko, Kateřina Tichá, Eva Buchtelová 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: ondrej.kalisko@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Práce se zabývá vlivem Nordicwalkingu na funkční výkonnost probandů 

měřenou pomocí testů 6MWT, TUG, VAS a antropometrie. 

METODA. Pilotní observační studie s prospektivním sběrem dat v délce šesti 

týdnů a s celkovým počtem probandů (n = 8). Sběr dat proběhl před začátkem 

první intervence a následně pokračoval každý týden vždy po skončení pohybové 

aktivity. 

VÝSLEDKY. Nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl ve výsledcích 

6MWT (průměr na začátku 631,250 m; průměr na konci 682,500 m), TUG 

(průměr na začátku 8,988 s; průměr na konci 8,8 s) a antropometrie (průměr 

v axile na začátku 2,6 cm, na konci 3,5 cm; průměr v mesosternale na začátku 2,4 

cm, na konci 3,0 cm; průměr v proc. xyphoideus na začátku 2,1 cm, na konci 3,0 

cm) před a po skončení šestitýdenní pohybové aktivity. U VAS se zvýšilo 

procentuální zastoupení hodnoty 0 (na začátku udávalo 50 % probandů hodnotu 

0, na konci 100 %). 

ZÁVĚR. Ačkoliv nebyl statisticky významný rozdíl ve výsledcích, lze na základě 

narůstajícího trendu ve výkonnosti probandů doporučit Nordicwalking jako 

vhodnou pohybovou aktivitu před major elektivesurgery. 
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PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE JAKO SOUČÁST ERGOTERAPEUTICKÉ 
INTERVENCE U PACIENTŮ S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

 

Hana Kynštová, Michal Vostrý 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD A CÍL. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký vliv má intenzivní 

psychomotorická terapie na pacienty s vážným duševním onemocněním z pohledu 

ergoterapie. Zlepšení celkové kondice pacientů se ukazuje jako důležitý aspekt 

úspěšné terapie především s cílem zlepšení kvality života nemocných. Výzkum 

byl podpořen interním grantem (UJEP-IGA-TC-2029-72-02-2) Psychomotorická 

terapie jako součást ergoterapeutické intervence u osob v seniorském věku 

s ohledem na vybrané diagnózy). 

METODA. Psychomotorická terapie zaměřená na posílení kognice a pozitivní 

prožitek z proběhlé intervence probíhala na oddělení následné péče PN Bohnice 

– Praha. Na tomto konkrétní pavilon jsou překládáni pacienti z akutních a 

následných oddělení nemocnice. Jedná se o pacienty ve věku 18-65 let se 

všeobecně psychiatrickou problematikou, která obsahuje diagnostické okruhy 

zejména vážných duševních onemocnění (SMI) a demence veškeré etiologie. 

Pilotní fáze výzkumného šetření se zúčastnilo 6 pacientů, kteří se pravidelně 

účastnili psychomotorické terapie a odpovídali relevantním znakům pro výběr 

probandů. Intervence u vybraných probandů se pohybovala od 7 do 11 

psychomotorických terapií. V rámci šetření jsme se zaměřili na hodnocení 

kognitivních funkcí za využití standardizovaného Montrealského kognitivního 

testu, který byl aplikován při vstupním a při výstupním testování s následnou 

komparací výsledků. Pilotní šetření nám umožnilo nastavit vhodnou metodiku 

práce s probandy a následně realizovat další výzkumné šetření. 

VÝSLEDKY. Na základě zrealizovaného pilotního šetření jsme došli 

k následujícím závěrům. Vybraní probandi, kteří se účastnili námi realizovaného 

pilotního výzkumného šetření, se po ukončení sledovaného období v daném testu 

bodově zlepšili. V průměru se výsledky zlepšili až o 10 bodů v hodnotící škále 

Montrealského kognitivního testu.  

ZÁVĚR. Závěrem bychom rádi podotkli, že pravidelná intervence za využití 

psychomotorické terapie má pozitivní dopad na kognitivní funkce pacientů. 

Z výsledků je patrný fakt, že všichni sledovaní probandi dosahovali zlepšení 

v bodovém hodnocení. Byť se jedná o pilotní výzkumné šetření, je důležité 

zmínit, že pravidelná intervence má pozitivní vliv na rozvoj pacientů s dopadem 

na samotnou kvalitu života. 
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ERGOTERAPIE U OSOB S HUNTINGTONOVOU CHOROBOU 
 

Michaela Ondračková, Hana Kynštová 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD, CÍL. Cílem příspěvku je seznámení s problematikou Huntingtonovy 

choroby a přednesení uceleného pohledu na její léčbu a možnosti rehabilitace se 

zaměřením na ergoterapii. V příspěvku je prezentována kazuistika a možnosti 

ergoterapeutické intervence u konkrétního pacienta s Huntingtonovu chorobou. 

METODA. Na základě rozhovoru, pozorování a testovaní probanda byly 

vypracovány ergoterapeutické cíle a intervence u pacienta s Huntingtonovou 

chorobou se zaměřením na zvládání každodenních všedních činností a udržení 

kognitivních funkcí. Vzhledem k povaze degenerativního onemocnění nelze 

předpokládat, že se stav pacienta bude zlepšovat.  

VÝSLEDKY. Z porovnání vstupního a výstupního ergoterapeutického vyšetření 

je znatelné udržení určitých funkcí - lze pozorovat udržení fyzické kondice, taktéž 

soběstačnost v personálních ADL zůstala zachována. V instrumentálních ADL 

došlo k mírnému zhoršení v oblasti denního režimu a zapamatování si časové 

posloupnosti, nebo účast na aktivitách. Zhoršena je mobilita. Za kladný výsledek 

lze považovat nácvik stability a chůze, kdy se i přes občasné choreatické pohyby 

nohou, se pacient optimálně pohybuje a nedochází k pádům. Z kompletních 

výsledků kognitivního testu byla znatelná progrese onemocnění, kdy se během 

posledních terapií s pacientem hůře pracovalo zejména z důvodu zhoršení 

koncentrace. 

ZÁVĚR. Za velmi přínosné hledisko lze považovat ergoterapeutickou intervenci 

jako motivaci. Vzhledem k psychickému rozpoložení pacienta bylo více než 

potřebné, pracovat i s jeho volným časem a odvádět pozornost od negativního 

myšlení. Lze říct, že ergoterapie měla udržovací charakter.  
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EFEKTIVITA EDUKAČNĚ-REHABILITAČNÍ INTERVENCE NA 
PŘÍSTROJI BALANCETUTOR U DĚTÍ S DYSPRAXIÍ 

 

Petra Pecharová, Radka Beranová 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: radka.beranova@ujep.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. V rámci Interní grantové soutěže se zabýváme problematikou vývojové 

dyspraxie u dětí a možnostmi využití přístroje BalanceTutor v terapii. Na FZS 

UJEP probíhají od listopadu 2019 Individuální psychomotorická cvičení pro děti 

s využitím přístroje BalanceTutor. V současné době jsme v ČR jediné pracoviště 

využívající přístroj BalanceTutor u dětských klientů. Projekt je stále ve fázi 

realizace a cílem tohoto článku je popsat aktuální stav realizace a popsat průběžné 

výsledky. 

CÍL. Cílem projektu je poukázat na možnosti edukačně-rehabilitační intervence u 

dětí s vývojovou dyspraxií v Ústeckém kraji.  

METODA. Pro projekt bylo využito 25 probandů z řad dětské klientely ve věku 

4 – 12 let se stanovenou diagnózou vývojová dyspraxie. Prevalence DCD se 

nachází v intervalu 4 – 6 % dětské populace (Barnhart et al. 2003; Kadesjo, 

Gillberg 1999). Probandi byly zajištěni ve spolupráci s KZ, a.s. Masarykovou 

nemocnicí – neurologickým oddělením a ve spolupráci se skupinou dětí 

zapojených do Psychomotorických cvičení pro děti, která probíhají na FZS UJEP. 

Dalším kritériem byla pravidelná účast na terapiích minimálně 1x týdně po dobu 

minimálně 6 měsíců. V první etapě byly připraveny hodnotící standardizované 

testy (MABC-2, ACFS), které se zaměřují na problematiku týkající se dětské 

klientely s neurologickou diagnózou vývojová dyspraxie. Uvedené testy byly 

předloženy záměrně vybraným probandům, kteří odpovídali předem zvoleným 

kritériím, čímž byla zajištěna vstupní data. Druhou etapou byla samotná realizace 

projektu, kde byla zahájena edukačně-rehabilitační intervence, při které jsme 

využívali primárně BalanceTutor. Abychom zajistili efektivitu terapie, byli 

jednotliví probandi v terapii zařazeni vždy minimálně 6 měsíců, kdy po 3 měsících 

bylo provedeno kontrolní testování a po ukončení terapie výstupní testování 

s následnou komparací dat spolu se statistickým vyhodnocením získaných dat. 

Výstupem projektu budou konkrétní doporučení pro ergoterapeutickou a 

speciálně pedagogickou praxi s ohledem na dětskou klientelu.  

Charakteristika souboru dětských klientů - Pohlaví: 18 muži, 7 ženy. Věkové 

rozložení: 4 - 12. Diagnóza: vývojová dyspraxie. 

VÝSLEDKY. Interní grantová soutěž byla koncipována na 2 roky. Z důvodu 

pandemie Covid -19 v České republice byla realizace projektu o 1 rok 

prodloužena. Z pohledu realizace terapie měla tato situace největší dopad na 

kontinuitu terapie. U většiny klientů (18) byly terapie na nezbytně nutnou dobu 
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přerušeny. U 7 klientů se podařilo realizovat kompletní 6měsíční terrapii bez 

přerušení. Aktuálně zde chceme prezentovat výsledky u 25 dětí po 6měsíční 

terapii na přístroji BalanceTutor a terapii v rámci psychomotorických cvičení. 

Probandy je 18 chlapců a 7 dívek ve věku 4 – 12 let. U dětí byla provedena vstupní 

vyšetření testem MABC-2, kde 16 probandů vykazovalo významnou poruchu 

motorických funkcí v oblasti rovnováhy a hrubé motoriky a rizika motorických 

potíží v oblasti jemné motoriky, 5 probandů vykazovalo významnou poruchu 

motorických funkcí v oblasti rovnováhy, hrubé motoriky a jemné motoriky a 4 

probandi vykazovali u všech zmíněných kategorií rizika motorických potíží. 

Vstupní vyšetření na přístroji BalanceTutor bylo pro všechny probandy shodně 

nastaveno. Kontrolní vyšetření bylo prováděno u 7 klientů po 3 měsících terapie 

a u 18 klientů po nuceném přerušení terapií z výše uvedených důvodů. U skupiny 

probandů s plynule probíhající terapií bylo zaznamenáno výrazné zlepšení 

v oblasti výdrže zátěže, v oblasti stability na přístroji BalanceTutor, v oblasti 

rovnováhy při terapeutických cvičeních, v rychlosti a kvalitě reaktivního chování 

na změnu rychlosti v pohybu a ve výchylce pohybu. Při výstupním hodnocení byl 

kromě těchto oblastí zlepšení zaznamenán přesah do oblasti běžných denních 

činností, zlepšení vztahu k pohybovým aktivitám odpovídajících věkové kategorii 

jednotlivých probandů.  U probandů s přerušenou terapií kontrolní vyšetření 

vykazovala výrazně méně významné zlepšení ve sledovaných oblastech, což bylo 

způsobeno narušením kontinuity terapie. Ve výstupních vyšetřeních už byly 

výsledky srovnatelné se skupinou, u které terapie probíhaly bez přerušení. 

ZÁVĚR. Přestože se jedná prozatím o dílčí výsledky, kdy všechna data ještě 

nemáme statisticky zpracována, je zřejmé, že nastavení edukačně-rehabilitační 

intervence u námi vybraných klientů je vhodně nastaveno a probandi vykazují 

kvalitnější reakce na změnu polohy vlastního těla, zkvalitnění provedení pohybu, 

větší vytrvalost a u všech probandů, bylo na základě výpovědi zákonných 

zástupců a terapeutů, zvýšeno sebevědomí a evidentní zlepšení vztahu 

k pohybovým aktivitám, které před zahájením terapie odmítali. 
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ROZVOJ A PROGRAM ERGOTERAPIE U NÁS VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI 
EVROPSKÝMI ZEMĚMI A S TÉMATY MEZINÁRODNÍCH 

ERGOTERAPEUTICKÝCH KONGRESŮ 
 

Jiří Votava 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: jiri.votava@volny.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD, CÍL. Cílem výuky ergoterapie je seznámit studenty nejen se současnou 

situací ergoterapie u nás, ale také podporovat rozvoj oboru ergoterapie do 

budoucna a mezinárodní spolupráci se zahraničními ergoterapeuty a jejich 

organizacemi. 

METODA. Autor vychází z informací o ergoterapii v jednotlivých evropských 

zemích, které byly získány dotazníkovým průzkumem mezi zástupci 

rehabilitačních lékařů z celkem 20 evropských zemí.  

VÝSLEDKY. Podle autora se ergoterapie v ČR ocitá co do rozvoje oboru i co do 

počtu ergoterapeutů uprostřed mezi zeměmi s dlouholetou ergoterapeutickou 

tradicí (např. Velká Britanie) a těmi, kde tento obor neexistuje (např. Slovensko). 

Aktuální situaci ilustruje program dvou Evropských ergoterapeutických 

kongresů, které společně zorganizovala Rada ergoterapeutů evropských zemí 

(COTEC) a Evropská síť ergoterapie ve vyšším vzdělávání (ENOTHE). První 

kongres se konal v r. 2016 v Gallway, Irsku s českou účastí. Druhý proběhne 

distanční formou v září 2021 v Praze a jeho místním organizátorem je Česká 

asociace ergoterapeutů (ČAE). Je přihlášeno asi 500 příspěvků. Autoři více než 

třetiny z nich jsou ze zemí mimoevropských, např. USA, Austrálie či Japonska, 

takže kongres přináší informace celosvětové. Z evropských zemí je nejvíce 

příspěvků z Velké Británie a Skandinávie. Tematicky obsahují příspěvky všechny 

oblasti, kterými se současná ergoterapie zabývá. Tedy pacienty z oblasti 

neurologie, interny, psychiatrie, pediatrie či geriatrie. Tématem jednotlivých prací 

je hodnocení v ergoterapii a řešení problémů motorických, kognitivních, 

sociálních či využití techniky. Část prací se zabývá výukou studentů ergoterapie. 

Je proto důležité, aby se kvalifikovaní ergoterapeuti, studenti ergoterapie i 

vyučující s programem kongresu seznámili, ať už přímou účastí, nebo aspoň 

prostřednictvím dostupných abstrakt. 
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ 3D TISKU PRO VÝROBU KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK U KLIENTŮ S VYBRANÝMI DIAGNÓZAMI S VYUŽITÍM 

ERGOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE 
 

Ondřej Vacek, Terezie Waldhauserová, Daniela Felgrová, Kateřina 

Milerová, Roman Čížek 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: onvacek@gmail.com 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. Kompenzační pomůcka je nástroj, přistroj, zařízení, které má částečnou 

či úplnou nahrazující funkci, díky které zbavuje bariér jak v prostředí i 

v komunikaci. Zajištuje vykonávání pracovních, běžných i volnočasových 

činností bez dalších obtíží. Cílem užívání kompenzačních pomůcek je dosažení 

co největší soběstačnosti člověka se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, 

jeho zapojení do běžných denních činností a zvýšení kvality života. 3D tisk se 

stává ve světě novodobým přístupem v rehabilitaci, hlavně v ergoterapii, pro 

výrobu kompenzačních pomůcek z důvodu nízkých nákladů a jejich možnou 

individuální úpravu pro každého klienta. 

CÍL. Cílem projektu je analýza nákladů na výrobu kompenzačních pomůcek 

pomocí 3D tiskárny, komparace vstupního a výstupního vyšetření. 

METODA. Na začátku projektu bylo vytipováno 5 vhodných klientů, u kterých 

byla indikována ergoterapeutická intervence a byla s nimi zahájena spolupráce na 

základě jejich informovaného souhlasu. Dále byla provedena vstupní vyšetření 

realizována ergoterapeutem. Mezi diagnostické metody byly zařazeny COPM, 

goniometrie, Index Barthelové a Funkční míra nezávislosti. Na základě výsledků 

vyšetření byly pro jednotlivé klienty vybrány kompenzační pomůcky, které byly 

vytvořeny na 3D tiskárně a byl proveden nácvik k samostatnému provádění 

běžných činností. Individuální terapie probíhaly 1x týdně 30 - 90 minut po dobu 

3 měsíců na různých pracovištích. Terapie byly zaměřeny na nácvik práce 

s pomůckou ze 3D tisku a dále na další stanovené cíle ergoterapeutického plánu 

jednotlivých klientů. Následně bylo provedeno výstupní vyšetření, které bylo 

porovnáno se vstupním. V rámci projektu byla také provedena analýza nákladů 

kompenzačních pomůcek vyrobených na 3D tiskárně. Ze všech těchto dat bylo 

zpracováno vyhodnocení. 

VÝSLEDKY. Na závěr projektu jsme zpracovali získaná data a provedli jejich 

vyhodnocení. Z výsledků o průběhu terapie i o rozdílech mezi vstupním a 

výstupním vyšetřením v oblasti všech diagnóz vyplývá, že došlo k výraznému 

zlepšení soběstačnosti u všech pěti klientů (například při řízení automobilu, 

manipulaci s pomůckami pro samostatné vyprazdňovaní, obsluze PC a tabletu 

nebo při oblékání). Vyrobené pomůcky zajistily celkové zvýšení kvality života u 

jednotlivých klientů. Byla kompenzována jemná motorika a řada úchopů, a to 
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z důvodu tvorby ortéz a protéz se zaměřením na prsty ruky a nástavců a držáků 

pro manipulaci s běžnými předměty. Další vytvořenou a využívanou pomůckou 

je dlaha, která je využívána pro udržení základního postavení ruky u klienta se 

spastickým držením horní končetiny. Všechny výše zmíněné pomůcky jsou po 

ergoterapeutické intervenci nadále využívány a klientům byly darovány po 

kompletním zaučení. V rámci výstupů byly vyhodnoceny výsledky nákladů na 

vyrobené pomůcky, které byly porovnány s tržními cenami konvenčních 

kompenzačních pomůcek.  

ZÁVĚR. Z výsledků vyplývá, že všech devět pomůcek má přidanou hodnotu 

převážně z důvodu individuálního nastavení pro daného klienta. U šesti pomůcek 

byla výroba na 3D tisku levnější, než jsou tržní ceny pomůcek konvenčních. 

Některé z pomůcek byly pro klienty k dispozici dříve než komerční. 3D tisk je 

technologií budoucnosti, ve zdravotnictví má možnost obsáhnout širokou škálu 

diagnóz i pacientů. Je možno jej využít od tištění léků, kompenzačních pomůcek, 

implantátů, až po tisk zdravotnických prostředků a náhledů zobrazovacích metod. 
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VYUŽITÍ PŘÍSTROJE BALANCE TUTOR A TESTOVÉ BATERIE MABC-2 
U DĚTÍ S NEROVNOMĚRNÝM PSYCHOMOMOTORICKÝM VÝVOJEM 

Z POHLEDU ERGOTERAPEUTA A FYZIOTERAPEUTA 
 

Markéta Mrňáková, Zuzana Masáková  

Fakulta zdravotnických studií UJEP 

 

Kontakt: marky.mrnakova@seznam.cz 

 

Abstrakt: 

ÚVOD. V rámci našeho projektu jsme se zaměřily na využití přístroje Balance 

Tutor a testové baterie MABC-2 u dětí s nerovnoměrným psychomotorickým 

vývojem.  

CÍL. Naším cílem bylo zlepšení koordinace pohybů, zlepšení stability a 

stereotypu chůze, dále zlepšení automatických posturálních reakcí a prodloužení 

udržení koncentrace pozornosti. 

METODA. Pro cíle projektu byli vytipováni dva vhodní probandi ve věku 7 let 

(vývojová dyspraxie) a 8 let (těžká zraková vada s dětským autismem). Na 

základě souhlasu jejich zákonných zástupců s nimi byla zahájena spolupráce. 

Nejprve byla provedena vstupní vyšetření přístrojem Balance Tutor a testovou 

baterií MABC-2. Dle výsledků vstupních vyšetření byly stanoveny individuální 

terapie, které probíhaly 1x týdně 90 minut po dobu 3 měsíců na FZS UJEP.  

VÝSLEDKY. Terapie probíhaly především na již zmíněném přístroji Balance 

Tutor a dále byly zaměřeny na rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, 

orofaciální motoriky, funkcí rovnovážného ústrojí, zrakového a sluchového 

vnímání. Na závěr projektu bylo provedeno výstupní vyšetření, získaná data byla 

zpracována a bylo provedeno jejich vyhodnocení. Výsledné hodnoty ukázaly, že 

terapie měly na klienty velmi příznivý vliv.  

ZÁVĚR. Cíle projektu byly splněny a u obou klientů bylo zaznamenáno zlepšení 

psychomotorických dovedností. 

 

  



68 
 

TRENDY V ROBOTICKÉ CHIRURGII 
 

Jan Schraml 

Klinika urologie a robotické chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice o.z., KZ 

a.s. 

 

Kontakt: jan.schraml@schraml.cz 

 

Nestrukturovaný abstrakt – přehledová přednáška: 

Čapkovo R.U.R. publikované před 100 lety je základem každé úvodní kapitoly 

učebnice robotické chirurgie ve světě, na což my Češi jsme hrdí. 

Nová disciplína robotická chirurgie byla započata na konci minulého století 

s rozvojem systému da Vinci amerického výrobce Intuitive Surgical (IS). 

Operační robotické systémy jsou v podstatě „jen“ telemanipulátory, protože sami 

nic neudělají a jsou jen prodlouženou rukou chirurga, takže role operatéra je i 

nadále nezastupitelná. 

V Ústí nad Labem jsme měli štěstí a první instalace stroje proběhla v roce 2008, 

jednalo se o čtyřramenný stroj druhé generace – da Vinci S. Po sedmi letech 

provozu následoval upgrade na plně vybavený model da Vinci Xi, který je i nadále 

firmou IS prodáván, jako nejmodernější a nejvybavenější stroj. To znamená, že i 

po více jak šesti letech provozu Xi systému máme na naší klinice i nadále 

nejmodernější robotický stroj od IS. Americký výrobce IS si i nadále po více jak 

25 letech provozu i nadále drží světové monopolní postavení, i když první 

vlaštovky, jako je produkt CMR, jsou již k zahlédnutí. Bohužel však nedosahují 

takových kvalit jako systém od IS. 

Rozvoj robotické chirurgie v tomto pojetí je nyní dán především rozvojem 

jednotlivých nástrojů pro jednotlivé obory a tím je dána penetrace robotické 

chirurgie napříč obory operujícími v dutinách, jako je dutina hrudní a břišní, 

okrajově i v dutině ústní. Právě rozvoj robotiky utlačuje nebo spíše vytěsňuje 

klasickou laparoskopii. To je nejvíce vidět v bohatých oblastech Severní 

Ameriky, kde robotická chirurgie, díky možnostem jednoportového přístupu je 

využívaná i při operacích žlučníku, slepých střev a prosté hysterektomii. Z tohoto 

důvodu se stala gynekologie nyní vůdčím oborem robotiky v US. 

V ČR je rozvoj robotiky podmíněn stavem úhrad zdravotní péče ze strany plátců, 

a proto ve standardním systému se hradí výkony v jednotlivých oborech: 

1. Urologie  

a. radikální prostatektomie pro karcinom 

b. resekce ledviny pro karcinom 

c. pyelolastika 

2. Gynekologie – hysterektomie pro rakovinu 

3. Chirurgie – nízká resekce pro kolorektální karcinom 
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Ostatní výkony, jako jsou u nás prováděné výkony v oblasti ORL a v chirurgii 

pravostranné hemikolektomie, jsou hrazeny pomocí jiných zdrojů, např. granty 

apod. 

Očekávám, že další dva roky, tzn. 2022 a 2023, budou v ČR zlomové. 

Předpokládám, že dojde k rozšíření spektra výkonů, u již etablovaných 

odborností, ale vidím velký prostor v oblasti hrudní chirurgie. Bohužel IS přestal 

letošním rokem podporovat rozvoj kardiochirurgie na systémech v EU, takže 

musíme doufat, že s příchodem nové generace dojde opět k podpoře a rozvoji 

robotické chirurgie i v této oblasti jako je to v US. 

Pořád jsme v očekávání příchodu plnohodnotného konkurenta, ještě lépe 

konkurentů, kteří by tak umožnili masový rozvoj roboticky asistované chirurgie 

díky konkurenčnímu prostředí a většímu tlaku na cenu. Bohužel zatím je to slovy 

klasika: „Čekání na Godota“. 
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POLOHY ZA PORODU VČERA A DNES 
 

Aleš Roztočil 

Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava 

Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě 

 

Kontakt: roztocila@nemji.cz 

 

Nestrukturovaný abstrakt – přehledová přednáška: 

Jak ženy dospěly k bolestivému porodu? 

• Slezli jsme ze stromů, a Austrolopithecus africanus se pohyboval ve stepi.   

• Vertikální chůze, napřímená postava, změny na pánvi a na uzávěrovém 

systému děložním. 

• Stávali jsme se chytřejšími, zvětšoval se nám mozek a tím pádem i hlava. 

• Hlavička prochází pánví jen tak tak.  

• Porod děložními kontrakcemi a průchodem plodu porodními cestami bolí. 

• Instinktivní hledání žen a jejich doprovodu k usnadnění průchodu plodu 

porodním kanálem a snížení bolesti. 

• Jednou z možností je poloha za porodu a to jak v I., tak ve II. době 

porodní.  

Jak tedy rodily? 

• 80 % primitivních národů rodí ve vertikální poloze. 

• Ze sporých historických dokumentů vyplývají stejné postoje. 

• Ve vertikální poloze se rozšiřuje kostěná pánev. 

• Působí zemská gravitace 

• Rodily s porodními babičkami, které vaginálně neoperovaly. 

• Vstup mužů do porodnictví v 18. – 19. století. 

• Začaly se používat vaginální operace a porodník musel mít k rodidlům 

přístup. Proto horizontální uložení rodící ženy. 

• Zvyk je železná košile a proto horizontální poloha za porodu přetrvává i 

po 2. sv. válce. Zavedení rutinní epiziotomie. Lépe se provádí i ošetřuje. 

• Až v 70 letech (Leboyer, Odent) doporučují k návratu k vertikálním 

polohám.   

• V našich podmínkách jen pomalý návrat k původním polohám. 

• A to díky porodním asistentkám, nikoliv porodníkům 

Prezentace ukazuje historické a „primitivní“ porodní polohy ve srovnání se 

současnými možnými porodními polohami, které nám laskavě předvedla naše 

kolegyně MUDr. Daniela Navrátilová se svým partnerem. 
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DESET LET PROJEKTU ČASNÉ DEFIBRILACE V ÚSTECKÉM KRAJI 
 

Lukáš Vais 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 

 

Kontakt: vais.lukas@zzsuk.cz 

 

Nestrukturovaný abstrakt – přehledová přednáška: 

V Ústeckém kraji vznikl jeden z prvních projektů v této problematice v České 

republice. Jedná se právě o projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji. Nyní už 

je tomu 10 let, co funguje a pomáhá zachraňovat lidské životy. Hlavní cíle 

projektu Časná defibrilace jsou, dostupnost kvalitní základní neodkladné 

resuscitace a případné včasné podání léčebného defibrilačního výboje 

prostřednictvím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) za pomoci 

vyškolených First responderů. Prvním impulsem byla pro ZZS ÚK, p. o. nabídka 

od městských strážníků z města Varnsdorf, kteří se na nás obrátili, že by nám rádi 

pomáhali v dostupnosti přednemocniční neodkladné pomoci v jejich městě. Na 

základě této nabídky byl spuštěn proces plánování a výstavby základní struktury 

samotného projektu. Hlavním a klíčovým faktorem celého projektu Časná 

defibrilace je "ČAS". Aby byl přístroj přidělen správnému FR a tím bylo jeho 

využití racionální, musejí FR splňovat jasná kritéria, která se na časovou 

dostupnost přímo vážou.  Samotný projekt jsme spustili v dubnu 2011. Mezi 

prvními First respondery byli připraveni a proškoleni strážníci městské policie 

v Dubí, Krupce, Bílině a Varnsdorfu a postupně se do projektu připojily útvary 

Policie ČR, HS, HZS a SDH. Kromě jejich proškolení v problematice laické 

resuscitace s AED a školení v poskytování efektivní přednemocniční neodkladné 

pomoci, bylo zapotřebí také zajištění dostatečného množství vhodných přístrojů 

AED. Významnou roli na vzniku a fungování projektu má Ústecký kraj, který již 

deset let poskytuje finanční zajištění pro rozvoj a udržitelnost projektu Časná 

defibrilace v Ústeckém kraji. V krajském registru zdravotnického operačního 

střediska evidujeme 190 AED. Které rozdělujeme podle formy využití: 

Mobilní AED (First responder s přístrojem AED dojede k pacientovi) 97 přístrojů 

• Městská policie = 24 přístrojů AED 

• Policie ČR = 27 přístrojů AED 

• HZS = 38 přístrojů AED 

• Ostatní = 8 přístrojů AED 

Stacionární AED – (přístroje AED umístěné na pevné místo nebo v instituci – 

perimetr využití) 93 přístrojů 

• Veřejné sloupy s AED přístrojem = 18  

• Domov důchodců, Domov pro seniory = 20 přístrojů AED 

• Ostatní = 55 přístrojů AED 

Celkem již proběhlo více než 1550 aktivací FR prostřednictvím ZOS a každý den 

přibývají další. Společnými silami se podařilo primárně zresuscitovat více než 160 
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osob a minimálně 64 osob opustilo zdravotnické zařízení ve velmi dobrém 

neurologickém stavu. V rámci interního benchmakingu pravidelně analyzujeme 

statistická data, jejichž výpovědní hodnoty jsou pro nás indikátory kvality a 

ukazují nám směr a potřeby samotného projektu. Cílem přednášky je prezentovat 

desetileté zkušenosti a výsledky uvedeného projektu. 
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ZÁVAŽNÉ ARYTMIE VO SVETLE NAJNOVŠÍCH ODPORÚČANÍ ERC 2021 
 

Táňa Bulíková 

Prezidentka Slovenské společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, 

vedoucí katedry Urgentní zdravotní péče Slovenské zdravotnické univerzity 

v Bratislavě 

 

Kontakt: Tana.bulikova@gmail.com 

 

Nestrukturovaný abstrakt – přehledová přednáška: 

Závažné arytmie sú život ohrozujúce a môžu viesť k zastaveniu obehu. Nové 

odporúčania Európskej resuscitačnej rady (ERC) z roku 2021 kladú za cieľ včasnú 

diagnostiku a manažment, ktorý zahŕňa medikamentóznu a elektroliečbu, 

v závislosti od prítomnosti/neprítomnosti príznakov stabilného, nestabilného 

stavu. Koncept diagnostiky závažných porúch srdcového rytmu pre potreby 

nekardiologickej klinickej praxe vychádza z jednoduchých postupov, lebo 

niektoré arytmie sú na diagnostiku náročné, a zohľadňuje triedenie arytmií podľa 

frekvencie na tachykardie a bradykardie, podľa šírky a pravidelnosti QRS 

komplexu na úzko a širokokomplexové s pravidelným/nepravidelným rytmom. 

Nové revidované koncepty sa týkajú postupov manažmentu tachykardií, postupy 

pre bradykardie oproti gajdlajnom 2015 sa nezmenili. Autorka zahrnula do 

príspevku kľúčové odkazy pre modifikovaný vagov manéver, vybrané 

antiarytmiká a synchronizovanú kardioverziu. 
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