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Riešenie majú v rukách samotní...
Sestry hovoria, že  administratív-
nou prácou trávia veľa času, a to-
to je niečo, čo by za nich mohol 
robiť človek, ktorý má stredoš-
kolské vzdelanie a bol by zauče-
ný a venoval by sa hlavne tejto 
administratíve. Takto im umož-
níme, aby venovali viac času pa-
cientovi, viac sa venovali jeho 
edukácii, ale robili aj širšie spek-
trum zákrokov vrátane niekto-
rých zákrokov, ktoré dnes vyko-
náva lekár. 

Hovoríte o úplne nových rolách 
nelekárskych pracovníkov? 

Áno, a uvediem aj niekoľko 
ďalších príkladov, o ktorých ve-
ľa hovoríme s našimi študentmi. 
V USA pôsobia vyškolené zdra-
votné sestry, tzv. advanced prac-
tice nurse, ako manažérky hos-
pitalizačného prípadu, tzv. ca-
se managers. Napríklad sa sta-
rajú o pacientov hospitalizova-
ných pre srdcové zlyhanie nie-
len počas ich pobytu v nemoc-
nici, ale až tri mesiace po pre-
pustení do domácej starostlivos-
ti. V Holandsku majú špecializo-
vané zdravotné sestry, tzv. nur-
se practitioners, v kompetencii 
komplexnú starostlivosť o chro-
nicky chorých pacientov vrátane 
indikovania pravidelných vyšet-
rení a úpravy medikácie v prípa-
de zhoršenia klinických výsled-
kov pacienta. Ďalším príkladom 
je edukácia pacientov s diabe-
tom. Trendom v zahraničí je, že 
edukáciu nerobí lekár alebo ses-
tra, ale nutričný terapeut alebo 
špecializovaný edukátor diabetu. 
A často týchto edukátorov zdie-
ľajú viaceré ambulancie. Každý 
lekár má svoju sestru, ale nie-
koľko ambulancií zdieľa jedné-
ho nutričného terapeuta. Toto je 
odbornosť, ktorá sa dnes v slo-
venskom zdravotníctve už vy-
učuje, máme študijný program 
edukátor diabetu, ale zatiaľ nie 
je reálne premietnutá vo fungo-
vaní ambulancií a v platobných 
mechanizmoch zo strany zdra-
votných poisťovní.

Aké zmeny podľa vás treba urobiť 
v ambulantnom sektore?

V zahraničí sa udialo to, že 
okolo pacienta sa začali budo-
vať tímy spolupracujúcich leká-
rov a špecializovaných sestier. 
Je to postupný proces, smerova-
li k tomu niekoľko desiatok ro-
kov. Súvisí to s tým, ako starne 
populácia, pribúda chronických 
pacientov, ako sú napríklad hy-
pertonici, pacienti s diabetom, 
ktorým už nestačí len starostli-
vosť jedného lekára. Pacienti sa 
k chorobe často dostali svojím ži-
votným štýlom. To, že začnú uží-
vať lieky a budú monitorované 
komplikácie, im určite pomôže, 
ale veľká časť zlepšovania zdra-
via je o dodržiavaní odporúča-
ní a zmene životného štýlu. Ako 
som spomínala, vo svete sa začali 
budovať tímy, začalo sa to v USA 
a potom sa to postupne prenies-
lo do Holandska a do Nemecka. 
Lídrom tímu býva obyčajne lekár, 
ktorý má rozdelené roly s ďalší-
mi členmi tímu, ako sú špecia-
listi, špecializované zdravotné 
sestry s rôznou mierou odbor-
nosti (nurse practitioner, phys-
ician assistant), nutriční terape-
uti, administrátori a podobne. 
Napríklad v Holandsku sa o pa-
cientov s diabetom stará praktic-
ký lekár alebo endokrinológ, kto-
rí zdieľajú špecializovanú zdra-
votnú sestru. Pacienti sú rozdele-
ní medzi nich podľa miery závaž-

nosti ochorenia, o komplikova-
ných pacientov a tých s diabetom 
1. typu sa stará endokrinológ, 
o pacientov s inzulínom a so psy-
chosociálnymi problémami sa 
stará zdravotná sestra a ostatní 
sú v starostlivosti všeobecného 
lekára. Zaujímavé je, že pri spus-
tení programu bolo v starostli-
vosti sestier cca 30 percent pa-
cientov a postupne tento podiel 
vzrástol na viac ako 60 percent. 
Sestry môžu u pacientov s diabe-
tom robiť základnú anamnézu, 
objednávať vybrané vyšetrenia, 
zhodnotiť zdravotný stav pacien-
ta a ak sú vyškolené a lekár s tým 
súhlasí, môžu upravovať farma-
koterapiu. Skúsenosti ukázali, že 
v niektorých prípadoch sú tieto 
sestry úspešnejšie v stabilizácii 
pacienta ako lekár.

Čím sa to dá vysvetliť?
Je to spôsobené kombináciou 

faktorov, ale pravdepodobne je 
to tým, že sestra má na pacienta 
oveľa viac času a je naučená do-
držiavať odporúčania pre liečbu. 
Zoberme si, koľko je dnes diabe-
tikov – je to minimálne osem 
percent populácie – takže le-
kár môže s pacientom stráviť 
päť, možno desať minút, zatiaľ 
čo sestry majú na toho pacien-
ta oveľa viac času. Ďalšia vec je, 
že sestra má tendenciu rozprá-
vať sa s pacientom trošku ľudo-
vejším jazykom. Je schopná do-
stať od neho informácie o jeho 
aktuálnej rodinnej situácii, čo 
momentálne rieši, a pomôcť mu 
„zladiť“ starostlivosť o chorobu 
so životom a s tým, čo má rád 
alebo čo ho trápi. Pacienti s hy-
pertenziou alebo diabetom veľa-
krát počujú, že majú schudnúť, 
ale nedostanú konkrétne odpo-
rúčania. Jedna diabetologička mi 
povedala, že to tiež takto hovo-
rila pacientom. Jedna pacientka 
si  povedala si, že schudne. Našla 
si nutričnú poradkyňu, ktorá jej 
nastavila diétu absolútne ne-
vhodnú pre diabetika, čím jej eš-
te zhoršila zdravotný stav. Čiže 
vďaka tomu, že sestra má ove-
ľa viac času na pacienta a doká-
že sa s ním rozprávať jazykom, 
ktorému pacient rozumie, tak je 
schopný tieto odporúčania ove-
ľa lepšie sledovať. 

Sestra v takom prípade manažuje 
aj nutričného terapeuta? 

V Holandsku je to v jednotli-
vých ambulanciách rôzne, ako 
si to kto nastaví. A to je u nich 
zaujímavé – nedefinovať kompe-
tencie a zodpovednosti v záko-
ne presne, kto môže čo robiť, ale 
povedať, čo má byť kvalitná sta-
rostlivosť o pacienta s príslušnou 
chorobou a nechať ambulanciu, 
aby si zorganizovala, kto to za-
bezpečí. Môže to byť tak, že edu-
káciu pacientovi poskytne ses-
tra, ale môžu byť ambulancie, 
kde sestra urobí základnú edu-
káciu a ak ide o komplikovanej-
šieho pacienta, na to je zdieľaný 
nutričný terapeut ako špecialis-
ta na stravovanie aj pohyb, ktorý 
trávi s komplikovaným a desta-
bilizovaným pacientom viac ča-
su. O pacienta sa v podstate sta-
rá celý tím. 

Je to vždy o podriadenosti lekáro-
vi, alebo tie kompetencie dostá-
vajú sestry už do inej pozície voči 
lekárovi?

V Holandsku je to tak, že tieto 
špecializované zdravotné sestry, 
tzv. nurse practitioner, pracujú 
viac samostatne, ale spoluprV-
ca medzi sestrou a lekárom mu-

sí byť, musia si dohodnúť rozde-
lenie úloh a kompetencií a vzá-
jomne si dôverovať. Naopak, v tí-
me sú aj zdravotné sestry, kto-
ré pracujú viac pod priamym do-
hľadom lekára. Nastavenie fun-
govania tímu je o jeho lídrovi, 
niektorí lídri viac preferujú hie-
rarchickú štruktúru podobnú py-
ramíde, niekde tímy fungujú viac 
na princípe kooperácie, konsen-
zu a spolurozhodovania. 

Dá sa toto premietnuť do našich 
podmienok?

Keď sa pozrieme do Ho-
landska, vznikalo to postupne. 
Najväčší faktor zmeny bol ten, že 
poisťovne, poskytovatelia aj mi-
nisterstvo sa dohodli na zmene 
odmeňovania ambulantných le-
károv. A keďže peniaze determi-
nujú správanie, viedlo to k veľ-
kej reorganizácii starostlivosti 
o chronicky chorých pacientov. 
Dohodli sa na tom, že poisťovne 
budú platiť tzv. balíčkovú plat-
bu (bundled payment) za celko-
vú starostlivosť o chronicky cho-
rého pacienta, napríklad diabeti-
ka. Druhá dôležitá vec bola, že si 
presne zadefinovali, čo je štan-
dard, čo je kvalitná starostlivosť 
o diabetika, aké vyšetrenia má 
mať absolvované a v akej frek-
vencii. A potom to nechali na 
ambulantných lekárov, aby si sa-
mi povedali, ako tento štandard 
zabezpečia. Tak vznikli rôzne 
modely, niektorí lekári sa zdru-
žili, vytvorili väčšiu polikliniku, 
najali si personál, prijali na se-
ba balíčkový kontrakt a poveda-
li, že poskytnú všetku zdravot-
nú starostlivosť, napríklad ok-
rem očného a nefrologických 
komplikácií, a plne za ňu zod-
povedajú. Každý si mohol za-
definovať rozsah starostlivos-
ti, za ktorý zodpovedá, podľa to-
ho, aký tím vytvoril. Poznám aj 
extrémny, ale veľmi zaujímavý 
model, ktorý vedie Giel Nijpels 
z Holandska a prezentoval ho na 
International Health Summite 
v máji v Prahe. Je to diabetolo-
gická poliklinika postavená na 
tom, že je tam jeden jediný le-
kár, ktorý má pod sebou tím 50 
zdravotníkov a administrátorov 
– od špecializovaných zdravot-
ných sestier, praktických sestier, 
administratívnych pracovníkov, 
optikov až po nutričných tera-

peutov. A všetci títo ľudia majú 
zodpovednosť za istú časť zdra-
votnej starostlivosti o diabetika. 

Ako to vyzerá v každodennej 
praxi?

Táto „poliklinika“ má do-
hodu zhruba so 100 všeobec-
nými lekármi, že sa im stara-
jú o ich pacientov s diabetom. 
Administratívni pracovníci ma-
jú za úlohu dostať každého pa-
cienta s diabetom na pravidelnú 
kontrolu, čo je nielen u nás prob-
lém, pretože pacienti sú nezod-
povední. Zdravotné sestry majú 
za úlohu pacienta odmerať, od-
vážiť, prejsť s ním jeho zdravot-
ný stav, spraviť zverené klinic-
ké vyšetrenia vrátane napríklad 
kontroly očného pozadia a iných 
komplikácií, a zhodnotiť ich vý-
sledky. V prípade, že identifiku-
jú komplikácie, môžu pacien-
ta odoslať k inému špecialisto-
vi. K lekárovi sa týmto sitom do-
stane len veľmi malý počet tých 
najkomplikovanejších pacien-
tov. Pre kliniku to znamenalo 
preštudovať si štandard, vybu-
dovať procesy a vyškoliť perso-
nál tak, aby štandard dodržiava-
li tak, ako treba. Budujú to už 20 
rokov. Vždy, keď sa s tým leká-
rom stretneme, hovorí, že ďalšiu 
kompetenciu presúva na sestry. 
Napríklad štandard hovorí, že 
raz za rok má pacient absolvo-
vať kontrolu retinopatie (očné-
ho pozadia). U náš je štandard-
né, že pacienta treba poslať k oč-
nému lekárovi. Oni vyškolili ses-
tru, ktorá urobí kontrolu očného 
pozadia, vyhodnotí ho a ak nájde 
komplikáciu, až vtedy pacienta 
posiela k očnému lekárovi. 

Čo na to hovoria pacienti? 
Vyhovuje im to, že sa k lekárovi 
ani nedostanú?  

Problém nemali s pacientmi, 
skôr s lekárskou obcou, ktorá 
bola dlhodobo zvyknutá, že pri-
márne sa o pacienta stará lekár, 
a ktorá vyslovila obavy o kvalitu 
takejto starostlivosti. Tento le-
kár sa s tým vyrovnal veľmi zau-
jímavo – dal univerzite k dispo-
zícii svoje dáta, aké sú výsledky 
zdravotnej starostlivosti. Nechal 
sa dlhé roky porovnávať a stále 
sa porovnáva s kontrolnou vzor-
kou vo viacerých parametroch, 
ako je miera kontroly glykova-

ného hemoglobínu, miera am-
putácií a rôznych komplikácií. 
V mnohých parametroch vychá-
dza významne lepšie. Napríklad 
miera amputácií u jeho diabeti-
kov je na úrovni 1/5 miery v EÚ 
a 1/3 v porovnaní so zvyškom 
Holandska. To, na čo chcem 
týmto príkladom hlavne pouká-
zať, je, že môžu existovať rôzne 
modely starostlivosti o pacienta 
a že je potrebné vytvoriť zodpo-
vedným lekárom, sestrám a ma-
nažérom dostatočný priestor na 
vytváranie nových rolí a nových 
kompetencií zdravotníckych 
i nezdravotníckych pracovníkov. 

Viete si predstaviť, čo by na to 
povedal slovenský pacient? 

My sme zvyknutí na to, že sa 
vždy k tomu lekárovi dostane-

me a ak nemáme kontakt s le-
károm, tak to nie je dobrá zdra-
votná starostlivosť. Ale trend vo 
svete je opačný, k lekárovi sa do-
stanú len tí najťažší, najkompli-
kovanejší pacienti a tí jedno-
duchší, štandardní, sú vybavo-
vaní špecializovanými a skú-
senými zdravotnými sestrami. 
Napríklad vo Veľkej Británii sa 
v obyčajných, ale aj urgentných 
ambulanciách veľa pacientov 
k lekárovi vôbec nedostane. Pri 
prvom kontakte s pacientom je 
nastavený systém triage – trie-
denia, ktorý už funguje aj u nás, 
a nekomplikovaní pacienti sú vy-
riešení špecializovanou zdravot-
nou sestrou, a tým sa urýchľuje 
prietok pacientov ambulanciou 
alebo urgentom. Ale je to o tom, 
že oni sa do tohto stavu dostá-
vali dlhé roky. A my tiež musí-
me pacienta naučiť, že zdravot-
ná starostlivosť, ktorú poskytuje 
vo vybraných prípadoch vzdela-
ná a skúsená sestrou, je rovna-
ko kvalitná, ako keby to bol le-
kár. Ukázali to napokon aj skúse-
nosti v iných krajinách – pacien-
ti boli so starostlivosťou spokoj-

nejší, klinické výsledky boli po-
rovnateľné a väčšinou sa to vy-
platilo aj ekonomicky. V nie-
ktorých prípadoch zaznamena-
li vyššie ná klady u sestier, preto-
že boli opatrnejšie a objednávali 
viac laboratórnych a diagnostic-
kých vyšetrení ako lekári.

Treba teda začať zmenou platob-
ných mechanizmov?  

Áno, v Holandsku priniesla 
zmena odmeňovania zásadnej-
šiu zmenu a skvalitnenie ambu-
lantnej starostlivosti a posilne-
nie kompetencií sestier. Sme stá-
le na začiatku a zmena musí byť 
rozsiahlejšia. Všeobecní lekári 
sú dnes odmeňovaní hlavne ka-
pitáciou. Prvá lastovička je kon-
trakt Dôvery, ktorý je inšpirova-
ný práve holandským modelom 
a zavádza samostatnú platbu za 
tzv. sesterský výkon. To dodnes 
u ambulantných lekárov nebolo. 
Zatiaľ tento kontrakt prijali vše-
obecní lekári pre deti a dorast. 
Bude si to vyžadovať aj zmenu 
organizácie práce na strane am-
bulancie, čo bude tiež trvať ne-
jaký čas. Dnes sa jedna ambu-
lancia veľakrát rovná jeden le-
kár a jedna sestra, a zrazu po-
trebujete možno dve miestnos-
ti na to, aby ste mohli mať ďal-
šiu sestru alebo ďalšie dve ses-
try. Toto všetko si vyžaduje čas.

Poznám pediatričky, ktoré dnes 
okrem svojej sestry zdieľajú aj tre-
tiu sestru, sú ambulancie s dvomi 
sestrami, takže sa to už deje aj 
u nás.

Áno, a takto je to v poriadku, 
to nie je niečo, čo má byť naria-
dené zhora. To musí sedieť štý-
lu ambulancie. Je to dlhodobej-
ší proces, na ktorý musí minis-
terstvo myslieť aj v tom, ako na-
stavuje legislatívu, ako definuje 
kompetencie sestier a štandardy 
kvalitnej starostlivosti, a nerobiť 
všetko v zákone, ako je to dnes. 
Ale skôr to robiť v podzákonnej 
norme, odborných usmerne-
niach, ktoré sú ľahšie meniteľ-
né, flexibilnejšie. Alebo skôr de-
finovať, aké kompetencie mu-
sí mať človek, ktorý má vykoná-
vať istú činnosť, aké vzdelanie, 
a nie vzťahovať to len na kon-
krétnu pracovnú pozíciu. A ne-
chať priestor poskytovateľom 
– nemocniciam, ambulanciám, 
aby si to zorganizovali a vyškolili 
tak, ako je to vzhľadom na súčas-
né personálne možnosti možné.

Modely, o ktorých hovoríte, počí-
tajú s tým, že chceme odbremeniť 
lekára, aby niektoré kompetencie 
vykonávala sestra. Nie je návrat 
k stredoškolsky vzdelaným ses-
trám v rozpore s týmto trendom?

V diskusii často zaznievajú 
obavy o kompetentnosť zdra-
votných či praktických ses-
tier. Podobné obavy zaznievali 
aj v iných krajinách a museli sa 
s nimi vyrovnať. Je to prirodzená 
obava zo zmeny, strach, že príde-
me o nejakú prácu, ktorú robíme 
radi, strach, aby nebol ohrozený 
pacient. Je potrebné, aby lekári, 
zdravotné a praktické sestry me-
dzi sebou komunikovali na ná-
rodnej úrovni, ale aj na svojich 
pracoviskách a hľadali zhodu. Je 
potrebné, aby si dohodli rozde-
lenie zodpovedností a úloh, vzá-
jomne sa vzdelávali a vnímali to 
ako príležitosť na zlepšenie svoj-
ho pracovného prostredia a kva-
lity starostlivosti o pacienta. 

 Monika Toporcerová
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Dokončenie zo strany 1

„Trend vo svete je 
opačný, k lekárovi 
sa dostanú len tí 
najťažší pacienti.
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