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Abstract: Nursing is a scientific discipline characterized by its mul-
ti-dimensionality and openness to knowledge of other sciences. Profession 
of nurses cannot be understand in a narrrow nursing sense, but it is 
necessary to consider all its dimensions. The article is focused on religio-
sity as an integrating feature of personality. Religiosity plays an impor-
tant role at desicion for nursing profession and its performance. It influ-
ences acceptance of ethic norms, nurses´ self-actualization, and creates 
basis for development of a mature personality. Delivery of nursing care 
in spiritual field is influenced by care givers´ spirituality, selected method 
of given nursing care, need of team work and occurance of barriers du-
ring its delivery.  
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O✝etrovate✞stvo ✟ vedná disciplína 
O✠etrovate✡stvo je vedná disciplína, ktorá sa v posledných desa☛ro-

☞iach dynamický rozvíja. Ako veda sa sna✌í o definovanie svojho pred-
metu, metaparadigiem a vyu✌íva vedecké metódy pre kon✠trukciu teore-
tického rámca. Rie✠enie problematiky osobnosti sestry a jej profesie je 
základom pre pochopenie o✠etrovate✡skej teórie a praxe. Status sestry je 
podmienený spolo☞enskou akceptáciou a potrebou. Sesterské povolanie 
ako autonómne podporujú legislatívne dokumenty, ktoré vymedzujú 
kompetencie sestier, ✠tandardizujú poskytovanie o✠etrovate✡skej starost-
livosti a implementujú akademické vzdelávanie sestier. Profesiu sestier 
nemo✌no vtesna☛ iba do o✠etrovate✡ských dimenzií, ale je nutné ju vní-
ma☛ komplexne vo v✠etkých jej aspektoch. V na✠ej práci sa zaoberáme 
religiozitou ako integrujúcou ☞rtou osobnosti sestry a vykonávania pro-
fesie sestry. Religiozita zohráva významnú úlohu vo vo✡be povolania, aj 
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v jeho vykonávaní, ovplyv✂uje prijatie etických noriem, sebareguláciu 
sestier, a je k✄ú☎om k otvorenosti, pozitívnemu postoju vo☎i ✆ivotu a 
✄u✝om. 

Úlohou o✞etrovate✄stva je zachováva✟, prinavraca✟ a udr✆iava✟ zdra-
vie klientov. Aby sestra mohla nap✠✂a✟ toto poslanie musí by✟ aj ona 
zdravá. Pomoc pacientom v duchovnej oblasti predikuje prítomnos✟ 
duchovného zdravia u sestry. Duchovné zdravie znamená uvedomenie 
si vlastného významu ako osoby, chápanie poslania v ✆ivote, schopnos✟ 
rozdáva✟ lásku ale aj ju prijíma✟, ma✟ nádej a dôveru v seba a ostatných. 
Problematika religiozity v o✞etrovate✄stvo je mnohodimenzionálna ✡ 
sú☎as✟ osobnosti ☎loveka, morálna norma, sú☎as✟ o✞etrovate✄ských inter-
vencií, spolo☎enská interpersonálna po✆iadavka. 

Religiozita je neoddelite✄nou sú☎as✟ou osobnosti a ovplyv✂uje v✞et-
ky jej zlo✆ky. Povolanie sestry sa zara✝uje do skupiny pomáhajúcich 
profesií. Práca pre sestry mô✆e by✟ zamestnaním, spôsobom pre zabez-
pe☎enie materiálneho blaha ale na druhej strane mô✆e sa sta✟ povola-
ním, z ktorého plynie zmysel ✆ivota a je vnímaná ako pozitívna hodnota 
intrapersonálne a interpersonálne. Zvnútornená religiozita má výrazný 
vplyv na vykonávanie povolania sestry. Sestra, ktorá má zvnútornené 
nábo✆enské princípy sa správa morálne, je citlivá a otvorená vo☎i potre-
bám pacientom, spolupracovníkom. Vykonávanie profesie sestry je spo-
jené s ☎astým stretávaním sa s utrpením a ne✞✟astím, zmysel ktorého 
☎asto nie je zjavný. Viera v takejto chvíli pomáha prija✟ tieto ✟a✆kostí. 
Religiozita je integrujúcou, pomáha sestre pri zachovaní vlastnej osob-
nosti, zvy✞uje jej sebahodnotenie, sebaúctu a poskytuje priestor pre se-
barealizáciu. Sestra má jasno v základných existencionálnych otázkach, 
ako je právo na ✆ivot, ako také. Systém osvojených hodnôt, napríklad 
Desatora, dáva sestre návod ako sa správa✟ a je významné najmä pri 
eticky rozporuplnom rozhodovaní. Spolupatri☎nos✟ k ur☎itej nábo✆en-
skej komunite neponecháva sestru osamelú, pomáha jej udr✆iava✟ pozi-
tívne medzi✄udské vz✟ahy. V neposlednej miere mô✆e ma✟ religiozita a 
spiritualita aj uzdravujúci ú☎inok, napríklad spove✝ pôsobí o☎is✟ujúco.  

V na✞ej spolo☎nosti mô✆eme hovori✟ v súvislosti s nábo✆enstvom a 
jeho normami, najmä o kres✟anskej etike. Vo svojom vnútri kres✟anstvo 
obsahuje také hodnoty, ktoré sa jednozna☎ne vidite✄ne zú☎ast✂ujú na 
starostlivosti o ☎loveka a o jeho dobro a majú v✞eobecnú platnos✟ a zá-
väznos✟. Rozhodne chráni základné a absolútne hodnoty ako je právo 
na ✆ivot, právo na súkromné vlastníctvo, právo na pravdivú informáciu, 
právo na slobodu svedomia... . Niektoré prikázania sa stali sú☎as✟ou 
zákonov a deklarácii, napríklad V✞eobecná deklarácia ✄udských práv. 
Nesmieme zabúda✟ na hodnoty, ktoré kres✟anstvo ponúka pre realizáciu 
vlastného ☎love☎enstva. Úloha ☛by✟ sebou samým☞, ☎o najviac rozvinú✟ 
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svoju osobnos✁ prostredníctvom horizontálnych i vertikálnych vz✁ahov, 
je mo✂né uskuto✄☎ova✁ v ✆irokom etickom horizonte dobra a zla.1  

J. K✝ivohlavý (2003)2 sa zaoberá vierou a psychológiou zdravia. 
Chápe nábo✂enskú vieru ako trojdimenzionálnu: obsahová (intelektuál-
na), vz✁ahová (dôvera) a výkonová (vz✁ah k ✄innosti, ktorú viera formu-
je a riadi). Potvrdzuje to, ✂e viera má vplyv na ✞udí a ich zdravie. Ne-
smieme na to zabúda✁ aj pri vnímaní, posudzovaní zdravia sestier. Viera, 
resp. zvnútornená religiozita má výrazný vplyv na ✂ivotnú spokojnos✁, 
dokonca vy✆✆í ako finan✄né ohodnotenie. Takisto kvalita ✂ivota je po-
sudzovaná vy✆✆ie, a u veriacich sestier mô✂eme predpoklada✁ zdrav✆í 
✂ivotný ✆týl. 

Obzvlá✆✁ záva✂nou problematikou, ktorá je hodná skúmania a pre-
zentácie je zvládanie zá✁a✂e a stresov, ktoré zo sebou povolanie sestry 
priná✆a. Ako uvádza Drotárová (2007)3 existujú povolania, ktoré sú viac 
ohrozené syndrómom vyhorenia. Najohrozenej✆ie sú zdravotné sestry, 
teda tie ktoré sa starajú o pacientov, ktoré sú svedkami ch utrpenia a 
smrti, a to ✄asto bez mo✂nosti výrazne im pomôc✁, zlep✆i✁ ich zdravotný 
stav. Súvislos✁ami medzi vz✁ahom k nábo✂enstvu a preferencií stratégií 
zvládania popisuje J. Oravcová (2002).4 Potvrdzuje, ✂e vz✁ah k nábo✂en-
stvu ovplyv☎uje výber stratégie zvládania zá✁a✂e a veriaci sa správajú 
aktívnej✆ie, anga✂ovanej✆ie a kon✆truktívne rie✆ia problémy. Podobne 
veriaci reagujú pri zvládaní stresu. Viera, ✄ím je hlb✆ia a silnej✆ia pomá-
ha sestre kontrolova✁ svoje správanie. 

Profesionálny ✂ivot sestry nemô✂eme oddeli✁ od jej ✂ivota ako ✄lo-
veka. Religiozitu sestra mô✂e ma✁ získanú tradi✄ne v rodine alebo získa 
ju postupne skúsenos✁ou, respektíve konverziou. ✟initele, ktoré ovplyv-
☎ujú uvedomovanie si viery v profesii sestry sú kontakt s veriacimi pa-
cientmi a spolupracovníkmi, tlak skupiny, ✄i v pozitívnom alebo nega-
tívnom zmysle. Aj ke✠ sestra sa bude identifikova✁ ako nereligiózna mu-
sí ma✁ vedomosti o duchovných potrebách pacientov, o rozdielnosti 
nábo✂enstiev a ich religióznych praktík. Ve✞kou výhodou pre du✆evnú 
hygienu sestier mô✂e by✁ vyu✂ívanie religióznych rituálov v kompatibili-
te s vykonávaním o✆etrovate✞ských intervencií v duchovnej oblasti. Zrelá 
osobnos✁ sestry je predpokladom pre vykonávanie kvalitnej o✆etrovate✞-
                                                 

  1 MRÁZ, M. Univerzálnos✡ Dekalógu a jeho aktualizácia. In GRÁC, J. Autoregulácia 
normami morálnosti v realizovaných psychologických výskumoch II. Trnava : TU v 
Trnave, FF, 2004, s.45-53. 
2 K☛IVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha : Portál, 2003.279 s. ISBN 80-7178-
774-4. 
3 DROTÁROVÁ, E. Syndróm vyhorenia u u☞ite✌ov a iných pracovníkov v pomáhajúcich 
profesiách. (online) Dostupné na internete: 
http//:www.pulib.sk/elpub/FHPV/Kubani2/5.pdf   
4ORAVCOVÁ,J. Súvislosti vz✡ahu k nábo✍enstvu a preferencií stratégií zvládanie. In 
KOVÁ✎, D. Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry ✏ivota. Bratislava : ÚEP 
SAV,2002.ISBN 80-88910-09-9,s.117- 125. 
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skej starostlivosti. O✂etrovate✄skú starostlivos☎ je nutné vykonáva☎ s lás-
kou. ✆✝udská láska v najpln✂om zmysle sa mô✞e uskuto✟ni☎ len vo vz☎a-
hu k nekone✟ne personálnemu, milujúcemu a lásky hodnému Bohu. 
Úplne jedine✟ná hodnota druhého ✟loveka sa otvára práve vtedy, ke✠ 
ho s láskou prijímame v jeho vz☎ahu k Bohu. ✡ím som bli✞✂ie k druhé-
mu a tým som bli✞✂ie sám k sebe aj k Bohu☛.5  

 
Osobnos☞ sestry a jej formovanie pre poskytovanie duchovnej 
starostlivosti 
Sestra vo svojej profesii by mala by☎ vzdelávaná a formovaná 

v otázkach poskytovania duchovnej starostlivosti pacientom. Vzdeláva-
nie sa zameriava na oblas☎ spirituálnych potrieb pacienta, ich zis☎ovanie 
a posudzovanie, plánovanie a realizácia o✂etrovate✄ských aktivít v tejto 
oblasti metódou o✂etrovate✄ského procesu. Formovanie osobnosti sestry 
je vykonávané ✟asto sprostredkovane, respektíve duchovná stránka 
osobnosti je ponechávaná na sestru samu. V posledných rokoch sa 
v o✂etrovate✄stve zdôraz✌uje re✂pektovanie kultúrnych a nábo✞enských 
rozdielov u pacientov iných národov a nábo✞enstiev. Sestra vo svojej 
profesii musí nájs☎ hranicu medzi vlastnou spiritualitou a spiritualitou 
pacienta. Má preukáza☎ re✂pekt vo✟i názorom a spôsobu ✞ivota pacienta 
a by☎ schopná prijíma☎ iné presved✟enie pacienta aké má ona, má pred-
chádza☎ vnucovaniu vlastných poh✄adov pacientovi. Pri o✂etrovaní je 
mo✞né vyu✞íva☎ vlastný svetonázor a nábo✞enstvo. Sestra má zvláda☎ 
nedostatok schopností, záujmu a skúseností a vedie☎ akým spôsobom 
reagova☎ v prípade, ✞e si uvedomuje svoju nekompetentnos☎; vedie☎ 
rozlí✂i☎, kedy je potrebné odkáza☎ na k✌aza alebo poradcu. 

Tak ako sa sestra venuje vzdelávaniu a zdokona✄ovaniu v oblasti 
poskytovania duchovnej starostlivosti pacientov musí sa venova☎ aj roz-
voju vlastnej osobnosti. Rozvoj vlastnej osobnosti zah✍✌a duchovné se-
bapozorovanie, koncentráciu na vlastnú duchovnos☎, poznanie vlast-
ných záujmov a skúsenosti v danej problematike, poznávanie seba sa-
mého a starostlivos☎ o seba. Sestra má ma☎ vyrie✂ené vlastné otázky 
zmyslu ✞ivota, vedie☎ ✟o je to kríza a by☎ pripravená ✆dáva☎ sa☛ a uve-
domi☎ si prepojenie vlastnej spirituality s poskytovaním starostlivosti. By☎ 
zapojená, otvorená, súcitná, pohostinná, zaujíma☎ sa o duchovnos☎, by☎ 
autentická, citlivá, spo✄ahlivá, vnímavá, úprimná, flexibilná a prítomná. 
Ukazujúc empatiu, nesebeckú pozornos☎, pokoj, preukázanie lásky tým, 
ktorí sú bez lásky, nev✠a✟ní, nespolo✟enskí, agresívni a nepríjemní. 
Schopnos☎ spolu plaka☎, smia☎ sa, prijíma☎, o✂etrova☎ bez akýchko✄vek 

                                                 
5 DANCÁK, P., DANCÁK,M. Láska ako primárny kres✎anský zdroj pomoci ✏loveku v 
núdzi. In Zdravotníctvo a  sociálna práca. ISSN 1336-9326,2006,  ro✏. 1, ✏.4, s. 39 ✑ 43. 
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výhrad, poskytova✁ teplo a uznanie sú charakteristickými ✂rtami zrelej 
osobnosti sestry.  

Ke✄☎e profesionálna zodpovednos✁ za duchovné rie✆enie problé-
mov v tejto oblasti mô☎e ma✁ vá☎ny vplyv na pacientov stav, od sestry 
sa vy☎aduje: 
- by✁ kompetentná pri identifikácii duchovných potrieb pacientov, 

navrhnú✁ plán starostlivosti a prispieva✁ k poskytovaniu 
a hodnoteniu starostlivosti vyu☎itím postupu rie✆enia problémov,  

- by✁ schopná stanovi✁ potrebnú duchovnú starostlivos✁, plánova✁, 
sprostredkova✁ a ohodnoti✁ starostlivos✁ v prospech pacienta, pria-
te✝ov a rodiny, 

- by✁ schopná pochopi✁ dôle☎itos✁ ✝udskej duchovnosti s cie✝om roz-
pozna✁ vz✁ahy medzi nábo☎enstvom, kultúrou, správaním, zdravím 
a uzdravením, a schopnos✁ plánova✁ a poskytnú✁ adekvátnu sta-
rostlivos✁. 6 

Sestra pre poskytovanie duchovnej starostlivosti a pre formovanie 
duchovnej dimenzie vlastnej osobnosti by mala ma✁ vedomosti 
o základoch nábo☎enstva, existenciálnych otázkach, poh✝adoch na ☎ivot, 
svetonázoroch, odpovediach na posledné otázky a praktické informácie 
o nábo☎enstvách. Takisto je potrebné si uvedomova✁ aj potrebu du-
chovnosti. Po✂as svojho ☎ivota prirodzene prechádza jednotlivými vývo-
jovými etapami viery, pri✂om jej povolanie mô☎e prispieva✁ k dozretiu v 
tejto oblasti. Religiozita a spiritualita je prirodzená ka☎dému ✂loveku a 
zvlá✆✁ vystupuje do popredia v prostredí utrpenia a pri rie✆ení existen-
cionálnych otázok. 

Povolanie sestry zah✞✟a v sebe starostlivos✁ o v✆etky zlo☎ky osob-
nosti ✂loveka v role pacienta, respektíve klienta. Veda, ktorá sa zaoberá 
otázkami teológie, medicíny a iných humanitných odborov sa ozna✂uje 
ako pastorálna medicína. Pastorálna medicína zah✞✟a prakticky dve 
normatívne oblasti: lekársku etiku (eticky fundované správanie lekárov 
a výskum) a pastorálne psychiatrickú diferencionálnu diagnostiku ako 
metódu k rozli✆ovaniu pravej a nepravej spirituality (discretio spiritum), 
✄alej otázkami psychológie nábo☎enstva, nábo☎enskej psychopatológie, 
a v ich rámci terapeutickú pomoc postihnutím.7 O✆etrovate✝stvo úzko 
spolupracuje s medicínou a teológiou pri pastorálnej starostlivosti o 
pacientov.  

 
 

                                                 
6   GRANT, D.: Spiritual Interventions: How, When, and Why Nurses Use Them. Holistic 
Nursing Practice. ISSN 0887 ✠ 9311,  2004, ro✡. 18, ✡. 1 ( január- február), s. 36- 41.  
7  KA☛PAR☞, M.J. Problémy patologické religiozity v psychiatrické ambulanci. In 
Psychiatrie pro praxi. (online) 2002, ✡.5, s.219-225. Dostupné na internete: 
http://www.solen.cz /artkey/psy-200205-0005.php 
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Poskytovanie o✂etrovate✄skej starostlivosti v duchovnej oblasti 
Pastora☎ná starostlivos✆ o chorého a trpiaceho je taká starostlivos✆, 

ktorá re✝pektuje jeho jedine☎nos✆, pristupuje k nemu z pozície veriacich 
kres✆anov, do prevádza ho v jeho chorobe, utrpení ☎i umieraní. Pomáha 
k ✞udskému a dôstojnému zvládnutiu jeho ✟ivotnej situácie, smrti, a to 
na jemu dostupnej úrovni viery.8 

Pastora☎ná starostlivos✆ o chorých spo☎íva v duchovnej 
a nábo✟enskej pomoci. Je základným právom chorého a povinnos✆ou 
zdravotníckeho pracovníka. Pri realizácii o✝etrovate✞ských stratégií v 
oblasti duchovnej starostlivosti sestra zoh✞ad✠uje viacero aspektov: 

1. Pacientova individualita. Individualizovaný prístup treba uplat-
ni✆ v✝ade tam, kde to nenaru✝í vedecký princíp o✝etrovate✞stva. 
2. Potreba pacientovej ú✡asti. Niektorí pacienti sa plne anga✟ujú do 
starostlivosti, iní ju odmietajú. Potrebná ú☎as✆ pacienta ☎asto závisí 
od jeho síl, vá✟nosti ochorenia, stresorov, strachu, pochopenia cho-
roby a o✝etrovate✞ských ☎inností.  
3. Prevencia komplikácií. 
4. Uchovanie obranných mechanizmov. 
5. Poskytnutie pohody a podpory pacientovi. 
6. Presné a starostlivé vykonanie o☛etrovate☞ských aktivít .9 
Sestra pomáha pacientovi/klientovi mobilizova✆ vnútorné zdroje na 

zvládnutie aktuálnej existencie, utrpenia. Povzbudzuje, plánuje 
a zaobstaráva zdroje duchovnej podpory a sily, ktoré vyu✟íva pri 
realizácii plánu o✝etrovate✞skej starostlivosti.10 V prípade, ✟e je to 
potrebné, aj upraví poskytovanie o✝etrovate✞skej starostlivosti tak, aby sa 
realizácia intervencií v duchovnej oblasti a o✝etrovate✞ské a lekárske 
výkony navzájom neprekrývali alebo nevylu☎ovali, aby sa v✝etky 
sesterské aj lekárske intervencie vykonávali bez zbyto☎ných stresov. 

Sesterské zásahy sú zamerané na pomoc pacientovi dosiahnu✆ 
v✝eobecné ciele duchovnej sily, vyrovnanosti a zados✆u☎inenia. 
Plánovanie vo vz✆ahu k duchovnej tiesni by malo pomôc✆ pacientovi 
aspo✠ v jednej z týchto oblastí: 

- Plni✆ nábo✟enské povinnosti. 
- Mobilizova✆ a efektívnej✝ie vyu✟i✆ vnútorné zdroje na zvládnutie 

sú☎asnej situácie. 
- Udr✟a✆ si ☎i zalo✟i✆ dynamický osobný vz✆ah s najvy✝✝ou 

bytos✆ou, a tak ☎eli✆ nepríjemným okolnostiam. 

                                                 
8 OPATRNÝ, A. Malá p✌íru✍ka pastora✍ní pé✍e o nemocné. Praha : Pastora✎ní st✏edisko 
p✏i Arcibiskupství pra✑ském, 1995, s. 25. 
9  KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. O✒etrovate✓stvo. Martin : Osveta, 1995, 
s.784. ISBN 80-217-05-28-0. 
10 JAKUBÍKOVÁ, M. 2003. Uspokojovanie duchovných potrieb nemo✑no z✔ah✎ova✕. In 
Sestra SR. ISSN 1335-9444, 2003, ro✎.2, ✎.10, s.6-7. 
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- Nájs✁ zmysel svojej existencie i sú✂asnej situácie. 
- Vzbudi✁ pocit nádeje. 
- Zaobstara✁ inak nedosiahnute✄né duchovné zdroje .11 
Van Leeuwen a Cusveller (2004) rozde✄ujú intervencie a aktivity 

spojené s pacientom na monitoring / pozorovanie, ohodnotenie, pomoc 
/ tréning, pou✂enie / odporú✂anie, prevenciu a koordináciu 
starostlivosti; spoluprácu s inými expertmi; organiza✂né a osobné 
podmienky v nemocni✂nom kontexte.12 

Intervencie v spirituálnej oblasti mô☎u by✁ rôzne. Závisia od toho, 
ktoré z aktivít je ochotná sestra vykonáva✁ v závislosti od svojho 
nábo☎enského presved✂enia a pod✄a toho, ktoré vyhovujú pacientovi. 
Dá sa predpoklada✁, ☎e pacient, ktorý sa necíti by✁ ✂lenom cirkvi, alebo 
sa pova☎uje za ateistu, neprejaví ochotu zú✂ast✆ova✁ sa liturgií a iných 
nábo☎enských obradov. Naopak, hlboko veriaci kres✁an mo☎no 
odmietne spirituálne praktiky, ktoré majú pôvod v orientálnych 
nábo☎enstvách. 

V sú✂asnosti je ✄ahký prístup k rôznym druhom duchovných aktivít, 
ktoré sprostredkúvajú rôzne cirkvi a nábo☎enské komunity. Je na 
slobodnej vôli a presved✂ení ✂loveka, ✂i si vyberie aktivity prameniace 
v kres✁anstve, alebo rôzne orientálne praktiky s kore✆mi v hinduizme, 
budhizme, ✂i niektorých modernej✝ích druhoch duchovných aktivít.  

Duchovné terapie vyu☎ívané v o✝etrovate✄stve mo☎no rozdeli✁ do 
dvoch kategórií: in✝pirované paradigmou New Age a tie, ktoré boli 
informované tradi✂nej✝ími nábo☎enskými prístupmi. Prvá kategória 
pozostáva z metód, ktoré sú vnímané ako spirituálne a aplikované do 
podmienok choroby a zranení, zatia✄ ✂o druhá kategória adresuje 
duchovné problémy spôsobené situáciou konfrontácie s chorobou. Iní 
odmietajú takúto klasifika✂nú schému na základe toho, ☎e mnohé 
modality, ako je napríklad akupunktúra a meditácia, ktoré sú ✂asto 
ozna✂ované ako New Age, majú svoje korene v starovekých 
nábo☎enských praktikách. Iní namietajú s tvrdením, ☎e to, ✂i je nejaká 
aktivita duchovná alebo nie, závisí od zámeru prijímate✄a. Napríklad 
niekto by mohol pochybova✁, ✂i je nie✂o nevyhnutne duchovné 
v aktivitách ako je aromaterapia, práca s energiou (energy work), 
biofeedback at✞. Aktivít je ✝iroký výber. Je v✝ak ve✄mi dôle☎ité, aby sme 
sa nestratili v ✂innosti a nezabudli na to najdôle☎itej✝ie, ✂o od nás 
pacienti ✂akajú. ✟o teda mô☎u zdravotníci robi✁? Predov✝etkým sa musia 
u✂i✁ trpezlivo po✂úva✁ a by✁ pre druhého prítomní celou svojou 

                                                 
11 KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. O✠etrovate✡stvo. Martin : Osveta, 1995, 
s.784. ISBN 80-217-05-28-0. 
12 VAN LEEUWEN, R., CUSVELLER, B.  Nursing Competenciens for Spiritual Care 
[Kompetencie sestier  v spirituálnej starostlivosti]. In Journal of Advanced Nursing. 
Marec 2004, vol. 04, no. 3, p. 234-246. 
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bytos✂ou. Nie je potrebné zvlá✄✂ zdôraz☎ova✂, ✆e sa pomáhajúci musia 
vystríha✂ akéhoko✝vek moralizovania, dohovárania a povzbudzovania, 
rovnako ako bagatelizovania ✂a✆kostí.13  

Lekár (prípadne iný ✞len terapeutického tímu) má jedine✞nú 
príle✆itos✂, aby chorému sprostredkoval náh✝ad do duchovných 
skuto✞ností, nesmie v✄ak obmedzova✂ jeho slobodu a vnucova✂ mu 
názory, na ktorých prijatie nie je pripravený. V✆dy si musí by✂ vedomý 
rizika odmietnutia i rizika, ✆e sa s pacientom nezhodnú. Ú✞innú 
duchovnú pomoc mô✆e poskytnú✂ len ten, kto neh✝adá svoj vlastný 
prospech, a to ani vo forme v✟a✞nosti ✞i uznania.14 

Pojem ✠spôsobilos✡/kompetencia☛ ozna✞uje komplexnú skupinu 
schopností pou✆itých v odbornom kontexte ako je napríklad proces 
o✄etrovania. Schopnos✂ by✂ spôsobilým závisí od správneho ocenenia 
situácie a od schopnosti implementova✂ vedomosti a schopnosti 
v správnom ✞ase a správnym spôsobom. Spôsobilosti sestier sa spájajú s 
profesionálnou/odbornou zodpovednos✂ou o✄etrujúcej sestry za priamu 
opateru pacienta; so schopnos✂ou zvládnu✂ obmedzenia tejto 
zodpovednosti; interakciou s poskytovate✝mi zdravotnej starostlivosti na 
profesionálnej/odbornej úrovni a so schopnos✂ou ✞eli✂ kontextovým 
podmienkam pri duchovnej starostlivosti. 15 

Klasifikácia o✄etrovate✝ských intervencií (NIC) udáva nieko✝ko rád a 
postupov sestrám pri poskytovaní duchovnej/spirituálnej starostlivosti. 

 
Aktivity duchovnej/spirituálnej starostlivosti sestier pod☞a 
NIC: 
- nadviaza✂ konverzáciu, pýta✂ sa pacienta, aby sme si urobili 

odhad o jeho duchovnom zázemí; by✂ otvorený k pacientovým 
pocitom oh✝adne choroby a smrti; necha✂ hovori✂ a po✞úva✂ 
pacienta, nezameriava✂ sa na chorobu, ale na osobnos✂ pacienta;  

- ponúknu✂ pacientovi individuálnu alebo skupinovú modlitbu; 
modli✂ sa s pacientom eventuálne s rodinou ; 

- zabezpe✞i✂ prostredie, ktoré podporuje meditáciu; vytvori✂ 
prostredie, ktoré podporuje pacientove duchovné, nábo✆enské 
potreby; 

                                                 
13 FECKANI✌OVÁ, G. Kompetencie sestier v uspokojovaní spirituálnych potrieb pacientov. 
Diplomová práca. Ru✍omberok : Katolícka univerzita v Ru✍omberku, Fakulta 
zdravotníctva, 2007. 
14 VORLÍ✌EK, J. et al. 1998. Paliativní medicína. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 
380 s. ISBN 80-7169-437-1. 
15 VAN LEEUWEN, R., CUSVELLER, B. 2004. Nursing Competenciens for Spiritual Care 
[Kompetencie sestier v spirituálnej starostlivosti]. In Journal of Advanced Nursing. Marec 
2004, vol. 04, no. 3, p. 234-246.  
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- zahrnú✁ do duchovnej starostlivosti aj rodinu pacienta; umo✂ni✁ 
rodine tzv. rooming-in, mo✂nos✁ donesenia vlastného jedla; 
umo✂ni✁ pacientovi súkromie po✄as náv☎tev; 

- fyzický kontakt, podr✂anie ruky, pohladenie, vyu✂itie pozitívnej 
energie dotykom; vyu✂íva✁ humor a rozosmieva✁ tam, kde to ide;  

- muzikoterapia - duchovná hudba, spievanie duchovných piesní 
s pacientom; 

- posil✆ova✁ nádej.16 
Odpove✝ na otázku, kto by sa mal stara✁ o spirituálnu pohodu 

pacienta, nie je jasne stanovená. Je zjavné, pod✞a vä✄☎iny ✞udí by 
tradi✄nú úlohu mali zohra✁ cirkvi, preto sa k chorým obracia záujem 
k✆azov, pastorov, ale i laikov, ktorí mô✂u spirituálnu starostlivos✁ 
poskytnú✁. Ale tie✂ od jednotlivých ✄lenov o☎etrujúceho tímu (tradi✄ne 
lekárov, poprípade sestier) sa o✄akáva ✄iasto✄né pokrytie spirituálnych 
potrieb pacienta, alebo prinajmen☎om ich rozpoznanie 
a sprostredkovanie následnej kvalifikovanej duchovnej starostlivosti. ✟Vo 
svete sa stretávame s in☎titucionalizovanou formou zaistenia spirituálnej 
pomoci chorým v podobe tzv. nemocni✄ného kaplánstva v zdravotnej 
starostlivosti (health care chaplaincy)✠17  

Pripome✆me, ✂e sa starajú nielen o pacientov, ktorí sú vystavení 
distresu, úzkosti a obavám z budúcnosti, ale starajú sa tie✂ o ✄lenov 
o☎etrovate✞ského tímu, ktorým pomáhajú zvláda✁ náro✄né zá✁a✂ové 
situácie ich profesie. Títo poskytovatelia spirituálnej starostlivosti 
pracujú skôr na princípe u nás tie✂ známych svojpomocných hnutí. Nie 
sú teda síce ordinovanými pastiermi cirkvi, ale ich kvalifikácia na túto 
funkciu mô✂e by✁ podporená vzdelaním, kurzami (☎peciálnymi pre 
kaplánstvo, psychoterapeutickými alebo výcvikom v krízovej inter-
vencii) a ✄asto predov☎etkým vlastnou predchádzajúcou skúsenos✁ou so 
svojou chorobou alebo chorobou niekoho blízkeho.18 

Je zrejmé, ✂e neposkytujú duchovnú oporu formou liturgickou, ale 
naopak, civilnej☎ou, na báze reflektujúceho rozhovoru, poprípade 
spolo✄nej modlitby a citlivou ✞udskou ú✄as✁ou a na pacientovom 
✂ivotnom príbehu. 

Vychádzanie v ústrety duchovným potrebám pacientov a ich 
príbuzným tvorí jednu ✄as✁ práce sestry, podobne ako poverených 

                                                 
16 CAVENDISH, R., KONECNY, L., MITZELIOTIS, C., RUSSO, D., et al. 2003. Spiritual 
Care Activities of Nurses Using Nursing Interventions Classification (NIC) Labels. In: 
International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, online ,Volume 14, 
No.4, October-December, 2003. 
17 VAN LEEUWEN, R., CUSVELLER, B. 2004. Nursing Competenciens for Spiritual Care 
[Kompetencie sestier v spirituálnej starostlivosti]. In Journal of Advanced Nursing. Marec 
2004, vol. 04, no. 3, p. 246. 
18 MACHOVÁ, E. 2006. Co je zdravotní kaplanství? In Praktický léka✡. ISSN 0032-6739, 
2006, ro☛. 86, ☛.1, s.46-47. 



 JANA BA�I✁INOVÁ, HELENA GALDUNOVÁ 

 

132 

kaplánov a iného duchovenstva. Pojem duchovný zahrnuje k✂azov, 
rabínov, pastorov, cirkevných star✄ích, diakonov a duchovných 
poradcov. Niektoré religiózne skupiny nemajú vysvätených 
duchovných; majú zvy☎ajne ✆udí, ktorých úlohou je poskytova✝ 
duchovnú pomoc chorým. Sestry o nich musia vedie✝, preto✞e majú 
dôle✞itú funkciu. Nemo✞no predpoklada✝, ✞e sestry budú dokonale 
ovláda✝ v✄etky praktiky jednotlivých religióznych skupín, ale musia 
pozna✝ tie v ktorých komunite pôsobia .19 

Potrebné informácie sestry získavajú od duchovných. V tomto 
zmysle sestry majú tieto úlohy: 

- V prípade pacientovho záujmu o otázky spojené s vierou alebo 
zmyslom ✞ivota je potrebné kontaktova✝ pacienta s duchovným. 
Doh✆ada✝ na celkovú pacientovu du✄evnú pohodu. By✝ 
k dispozícii pre ✄pecifické nábo✞enské rituály.  

- Odkáza✝ pacienta na vyu✞ívanie duchovnej opory, ktorá by mu 
mohla by✝ prospe✄ná (duchovná útecha, k✂azi alebo 
psychológovia, ktorí majú skúsenosti s umierajúcimi, 
s rozvrátenými ✆udskými vz✝ahmi, pastori, cirkevné slu✞by, 
psychoterapie, linky dôvery, charitatívne slu✞by, protialkoholické 
alebo protidrogové poradne). 

- Konzultova✝ s duchovným (ak je to potrebné) v prípade, ✞e má 
sestra otázky týkajúce sa duchovnej starostlivosti o pacienta.  

- Umo✞ni✝ neformálne stretnutia s duchovným.  
- V prípade, ✞e je to potrebné alebo to vy✞aduje samotný pacient, 

je dobré odvola✝ pacienta na o✄etrujúcu sestru s rovnakou vierou 
alebo na ☎loveka z jeho vlastnej nábo✞enskej komunity.20 

 
Preká✟ky, ktoré bránia duchovnej starostlivosti 
Napriek tomu, ✞e sa sestry niekedy úprimne sna✞ia poskytova✝ pa-

cientom komplexnú starostlivos✝, stáva sa, ✞e jej niekedy rôzne okolnos-
ti zabránia poskytnú✝ duchovnú starostlivos✝ na potrebnej úrovni.  

Týmito preká✞kami sa vo svojich prácach zaoberala Melanie 
McEwen (2005), ktorá ich rozde✆uje do troch skupín: 

1. Osobné / individuálne preká✟ky 
- Sestry vnímajú duchovné potreby pacientov ako privátnu 

a rodinnú zále✞itos✝, alebo ako zodpovednos✝ pastorálnu a nie 
zodpovednos✝ sestier. 

                                                 
19 KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. O✠etrovate✡stvo. 1. vyd. Martin : Osve-
ta, 1995, s. 778. ISBN 80-217-05-28-0.  
20 FECKANI☛OVÁ, G. Kompetencie sestier v uspokojovaní spirituálnych potrieb pacientov. 
Diplomová práca. Ru☞omberok : Katolícka univerzita v Ru☞omberku, Fakulta 
zdravotníctva, 2007. 
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- Sestry pre✁ívajú osobné ✂a✁kosti a neistotu pokia✄ ide o ich 
vlastnú spiritualitu. 

- Sestry majú ✂a✁kosti s vyrovnávaním sa s podmienkami 
a situáciami, ktoré ☎asto kon☎ia duchovnou depresiou (napríklad smr✂ 
a zomieranie, utrpenie, zármutok). 

2. Znalostné preká✆ky 
- Sestry majú nedostato☎né vedomosti o spiritualite a nábo✁en-

skom presved☎ení iných. 
- Sestry si mýlia duchovné potreby s psycho-sociálnymi potre-

bami. 
- Sestry majú minimálne, ak vôbec nejaké vzdelanie spojené so 

spiritualitou a duchovnou starostlivos✂ou.  
- Bolo vytvorených len minimálne mno✁stvo teórií a intervencií 

spojených s duchovnos✂ou.  
3. Preká✆ky okolia, in✝titúcie a danej situácie 
- Sestry nemajú dostato☎ný ☎asový priestor stara✂ sa o duchovné 

potreby pacienta, ke✞✁e sa starajú o potreby ve✄kého mno✁stva 
pacientov.  

- Zamestnávate✄ ☎i in✟titúcia mô✁u ma✂ vysoké nároky na 
poskytovate✄ov ☎o obmedzuje starostlivos✂ o duchovné potreby.  

- Okolie nie je nápomocné pri poskytovaní duchovnej 
starostlivosti (napríklad komplikované technológie, hluk, nedostatok 
súkromia).21 

Duchovná starostlivos✂, poskytovaná osobou laickou ☎i 
ordinovanou, má svoju ve✄kú hodnotu práve v tom, ✁e chorému priná✟a 
mo✁nos✂ reflektova✂ svoju situáciu zo subjektívneho h✄adiska, na ☎o 
v be✁nej zdravotnej starostlivosti nezostáva ☎as.22 Pacienti vyjadrili 
tú✁bu, aby sa o✟etrujúci odborníci starali aj o ich duchovné potreby. 
Av✟ak len 10% a✁ 20% pacientov uvádza participáciu pracovníkov 
poskytujúcich starostlivos✂ na rozhovoroch o nábo✁enstve ☎i spiritualite. 
Z tohto dôvodu, aj ke✞ je duchovná starostlivos✂ vnímaná zo strany 
poskytovate✄ov zdravotnej starostlivosti ako dôle✁itá a pacientmi cenená, 
sú náznaky, ✁e zdravotné sestry len ojedinele adresujú duchovné otázky 
a ☎asto cítia, ✁e nie sú vhodne, respektíve dostato☎ne pripravené.23 
Obzvlá✟✂ nedostato☎né sú informácie o tom, do akej miery sú zdravotné 
sestry presved☎ené o dôle✁itosti vplyvu spirituality na ich pacientov, 
                                                 
21 Mc. EWEN, M. Spiritual Nursing Care: State of the Art.  In Holistic Nursing Practi-
ce.ISSN 0887 ✠ 9311, 2005, ro✡. 19, ✡. 4 (júl- august), s. 161-168. Dostupné na: www. 
hnpjournal.com/pt/re/hnp/fulltext.00004650-200507000-00007. 
22 MACHOVÁ, E. 2006. Co je zdravotní kaplanství? In Praktický léka☛.ISSN 0032-6739, 
2006, ro✡.86, ✡.1, s.46-47. 
23 Mc. EWEN, M. Spiritual Nursing Care: State of the Art.  In Holistic Nursing Practi-
ce.ISSN 0887 ✠ 9311, 2005, ro✡. 19, ✡. 4 (júl- august), s. 161-168. Dostupné na: www. 
hnpjournal.com/pt/re/hnp/fulltext.00004650-200507000-00007. 
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o poskytovaných duchovných slu✂bách a o okolnostiach ich 
poskytovania. 

Mnoho ✄udí dnes svoju spiritualitu pova✂uje za ve✄mi osobnú, 
intímnu zále✂itos☎ a poskytovate✄ starostlivosti by mal re✆pektova☎ 
pacienta, ktorý je v znevýhodnenej situácii. Problematická nie je 
starostlivos☎ u osôb veriacich, ktoré si spravidla svoju potrebu 
uvedomujú a o náv✆tevu duchovného po✂iadajú, ale citlivá je ponuka 
duchovnej pomoci ✄u✝om, ktorí sa pova✂ujú za neveriacich. 

Ak sa obrátime k sú✞asnému stavu v na✆ej republike, situácia je 
taká, ✂e spirituálna starostlivos☎ je v mnohých zariadeniach zaistená 
sprostredkovaním náv✆tevy k✟aza na ✂iados☎ pacienta alebo jeho rodiny. 
V niektorých nemocniciach je kaplnka, kde sa ✄udia mô✂u modli☎, alebo 
sa tam konajú bohoslu✂by. V mnohých farnostiach a cirkevných 
zboroch sú organizované skupiny ✞i iniciatívni jednotlivci, ktorí 
nav✆tevujú chorých, vä✞✆inou svojich veriacich spolu ✞lenov. 
Konkrétnym prejavom takejto pomoci je napríklad v rímskokatolíckej 
cirkvi doná✆anie svätej Eucharistie chorému, aby sa vy✆lo v ústrety 
po✂iadavke, ✂e chorý by mal pre svoju posilu prijíma☎ sviatos☎ denne.  

Uspokojovanie duchovných potrieb hospitalizovaných pacientov 
zatia✄ nemô✂eme pova✂ova☎ za rovnocennú, integrovanú ✞as☎ 
o✆etrovate✄ského procesu, sestry im spravidla venujú len okrajovú 
pozornos☎. Ich uspokojovanie je v✆ak pre mnohých pacientov/klientov 
ve✄mi dôle✂ité, v ur✞itých okamihoch ✂ivota dokonca prioritné. Preto je 
nevyhnutné, aby si sestry uvedomovali potrebu duchovného rozmeru 
starostlivosti o pacienta a uspokojovali jeho duchovné potreby 
v po✂adovanej miere a primeranou formou.24 

V závere si dovolíme pou✂i☎ slová Jána Pavla II. Ur✞ené zdravotní-
kom k Svetovému d✟u chorých v roku 1999, ktoré vystihujú podstatu 
vz☎ahu medzi povolaním sestry, religiozitou a utrpením pacientov. ✠Svo-
jou láskavou starostlivos✡ou sa máte u☛i✡ spoznáva✡ na trpiacich hlboké 
dôvody tajomstva utrpenia. Boles✡, ktorej ste svedkami, má by✡ mierou 
obetovanosti, aká sa od vás o☛akáva. V tejto slu☞be ☞ivotu bu✌te ochotní 
k spolupráci so v✍etkými, lebo otázka ☞ivota a jeho obrany a podpory nie 
je výsadou kres✡anov... ✎ivot má nepochybne v sebe ☛osi posvätné a ná-
bo☞enské, ale nemo☞no poveda✡, ☞e sa to týka iba veriacich. A ke✌☞e ten, 
kto trpí si ne☞iada in✍ie, iba sa mu pomohlo, máte prijíma✡ pomoc od 
v✍etkých, ak táto pomoc chce vyznie✡ ako odpove✌ lásky.✏ Skutok lásky 
k blí✂nemu bol na po✞iatku o✆etrovania a povolania sestry. Religiozita 
v tomto svetle je tou najintegrujúcou ✞rtou, ktorá spája o✆etrovate✄stvo 
a teológiu, a humanizuje o✆etrovate✄-skú prax. 

                                                 
24 JAKUBÍKOVÁ, M.  Uspokojovanie duchovných potrieb nemo✑no z✒ah✓ova✔. In Sestra 
SR. ISSN 1335-9444, 2003, ro✓.2, ✓.10, s.6-7. 
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