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Asi každý z nás sa už stretol s informáciou, že v zdravotníctve je málo peňazí, resp. že sa s peňažnými
prostriedkami nehospodári efektívne, že je potrebná reforma zdravotníctva. Zrejme už ale nie každý počul, ako a kedy sa bude táto situácia riešiť.
Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa stali kľúčovými prvkami zdravotného systému. Rozmeňme si na drobné jednotlivé pojmy.
Kvalitu zdravotnej starostlivosti vníma každý subjekt zdravotného systému rôzne. Pre pacienta je dôležité, aby bol ošetrený rýchlo a liečba mala efekt. Pre poisťovňu je dôležité, aby neplatila drahé a nepotrebné
výkony u lekárov a v nemocniciach, aby dosiahla čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť za prijateľné náklady.
Pre dodávateľov liekov, pomôcok a zdravotníckych technológií je dôležité dodávať kvalitné a bezpečné
riešenia. Odborníci chcú pomôcť pacientovi a dostať za svoje služby adekvátnu odmenu. A štát, teda
politici, chcú na jednej strane vyhovieť pacientovi, nakoľko sa jedná o voliča, na druhej strane chcú mať
náklady na zdravotníctvo pod kontrolou.
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je jednoduchšie pomenovať. Ide o finančnú, geografickú a časovú
dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Až keď sa pozrieme na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti zo všetkých uhlov pohľadu,
dostaneme ucelený obraz. Aj z toho je zrejmé, že reforma zdravotníctva, ktorá prinesie lepšie zdravotníctvo a lepšiu starostlivosť, je veľmi náročná problematika. Je však riešiteľná. Najlepšie výsledky sa dosahujú
vtedy, keď vychádzame z konkrétnych skúseností. Vtedy môžeme rozprávať o medicíne založenej na dôkazoch. Skúsenosti máme všetci. Vieme povedať, čo funguje, čo nefunguje. Vieme povedať, ako by mohol
systém fungovať lepšie. Mnohé z poznatkov sú aj štatisticky alebo vedecky podložené.
Na zavedenie systému kvality je potrebný dialóg medzi odborníkmi, poisťovňami, priemyslom, politikmi
a pacientom. Na základe neho by mohol vzniknúť akčný plán, ktorý by zohľadňoval potreby jednotlivých
subjektov zdravotného systému, a tvoril by tak základ zmien v zdravotníctve. Tieto by priniesli zdravotnú starostlivosť potrebnej kvality a požadovanej dostupnosti a efektívnejšie vynakladanie peňažných
prostriedkov. Je potrebné byť otvorený diskusii, pripravený na kompromisy a začať☺.
l
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Lepšia starostlivosť, lepšia
ochrana – smer k lepším
riešeniam kontinencie
Adrian Wagg
Spolupredsedajúci na 5. konferencii GFI a profesor v odbore zdravého starnutia
z Lekárskej fakulty Univerzity v Alberte v Kanade

5. globálne fórum o inkontinencii sa konalo
8. – 9. apríla 2014 v Madride pod názvom Lepšia
starostlivosť, lepšia ochrana – smer k lepším riešeniam kontinencie.
Zišlo sa tu viac ako 300 účastníkov z viac ako 30
krajín, aby sa dozvedeli viac o záťaži, ktorú inkontinencia predstavuje pre pacientov a spoločnosť
v dnešnej sociálno-ekonomickej realite, a aby diskutovali o budúcom rámci vysokokvalitnej
a udržateľnej starostlivosti zameranej na pacienta
v súvislosti s kontinenciou.
Fórum organizovala spoločnosť SCA v spolupráci
s Medzinárodnou spoločnosťou pre kontinenciu (ICS). Podporili ho organizácie Eurocarers,
Európske združenie pre manažment v zdravotníctve (EHMA), Medzinárodná aliancia pacientskych
organizácií (IAPO), Európske stredisko politík
a výskumu sociálnej podpory, Kanadské združenie
zdravotných sestier špecializujúcich sa na poradenstvo vo veciach kontinencie (CNCA), Americká
spoločnosť urologických sestier a združení (SUNA),
Európska asociácia riaditeľov a poskytovateľov
dlhodobej starostlivosti pre seniorov (E.D.E.)
a Spoločnosť pre geriatrickú medicínu v Európskej
únii (EUGMS). Predsedom fóra bol Ian Milsom,

profesor pôrodníctva a gynekológie na univerzite
v švédskom Göteborgu a Adrian Wagg, profesor
v odbore zdravého starnutia a divízny riaditeľ
pre geriatrickú medicínu na Univerzite v Alberte
v Kanade.
Inkontinencia ako priorita zdravotnej
a sociálnej politiky.
Eva Nilsson Bågenholm zo švédskeho ministerstva
zdravotníctva a sociálnych vecí, hlavná prednášajúca
na 5. Konferencii GFI žiada, aby sa inkontinencia brala
ako priorita zdravotnej a sociálnej politiky vzhľadom
na jej vplyv na kvalitu života, jej finančné dôsledky,
vysokú prevalenciu, ako aj vzhľadom na starnutie
obyvateľstva. Podobne ako niekoľkí ďalší prednášajúci, za hlavné prekážky označila stigmu, chýbajúci
silný hlas na obhajobu pacientov a nevedomosť zo
strany tvorcov politík.
Eva Nilsson Bågenholm na príklade Švédska
vysvetlila, ako spolupracujú sociálne a zdravotné
služby pri napĺňaní potrieb inkontinentných
osôb. Švédska celoštátna iniciatíva Senior Alert
– National Quality Register (Seniorská hliadka
– národný register kvality) sa zameriava na
preventívnu starostlivosť a zlepšovanie kvality

▼
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• stigmu inkontinencie, keďže mnoho pacientov
života seniorov. Zahŕňa podporu a starostlivosť
a opatrovateľov trpí v tichosti,
o inkontinentných ľudí vrátane prevencie, liečby,
• emocionálnu a fyzickú záťaž pre pacienta
asistencie s toaletou a inkontinenčnými produktmi.
a opatrovateľa s vplyvom na emocionálnu
Antonella Biroli z Nemocnice sv. Jána Bosca
pohodu a profesionálny, spoločenský a rodinný
v Turíne v Taliansku predstavila príklad osvedčeživot človeka,
ných postupov pri prioritizácii inkontinencie a in• negatívny finančný a ekonomický dosah na
tegrovanej starostlivosti v agende tvorcov politiky
jednotlivca a spoločnosť, ktorý pre krajiny
v talianskom regióne Piemont.
predstavuje významné ekonomické náklady,
Zdôraznila význam dialógu a spolupráce
• komplexnosť inkontinencie u starších osôb
zainteresovaných strán. Zo spolupráce medzi
a potrebu lepších integrovaných služieb zdraTalianskou nadáciou pre inkontinenciu a Zdra
votnej a sociálnej starostlivosti,
votníckou radou vznikol projekt Piemontská
• profily štyroch pacientov (s močovou
kontinenčná starostlivosť, v rámci ktorého sa
inkontinenciou, neurologickou inkontinenciou,
v celom regióne vytvorila sieť multidisciplinárstaršieho/kognitívne postihnutého pacienta
nych centier pre prevenciu, diagnostiku a terapiu
a pacienta s fekálnou inkontiinkontinencie.
Lepšia organizácia
nenciou) a možnosti liečby
Panel zdravotných sestier
starostlivosti môže
a starostlivosti o každého
z Austrálie, Kanady, Švédska,
Spojeného kráľovstva a USA
uľahčiť zlepšenie kvality života z nich.
Na konferencii GFI sa preddiskutoval o nedostatkoch
a zároveň ušetriť náklady
stavili
aj príklady osvedčenej
súčasného vzdelávania sestier
pre spoločnosť.
starostlivosti o inkontinentna rôznych úrovniach ošetrovaných ľudí zo Švédska, Talianska a Austrálie, kde
teľskej praxe. Diskutovalo sa aj o zvýšení záujmu
inkontinencia a lepšia kontinenčná starostlivosť
sestier a zdravotníkov o kontinenčnú starostlivosť,
predstavujú prioritu v agende zdravotnej a sociálako aj o úrovni vedomostí potrebných na správne
nej politiky.
posúdenie kontinencie.
Na konferencii GFI sa identifikoval aj rad prekážok, ktoré bránia zlepšeniu kontinenčnej starostliZáver
vosti, ako napríklad nedostatok povedomia
5. ročník konferencie GFI priniesol dva dni živých
a pochopenia u širokej verejnosti, zdravotníkov,
diskusií a rad kľúčových ponaučení, záverov
tvorcov politík a platcov. Posilnenie kolektívnea odporúčaní, ktoré vyplynuli z jednotlivých blokov
ho hlasu a angažovanosť pacientov, dialóg so
a debát. Adrian Wagg, spolupredsedajúci konferenzúčastnenými stranami a zapojenie sa do diskusií
cie, zdôraznil nasledujúce výsledky:
a debát o hlavných politikách sú podľa účastníkov
Príspevky, ktoré odzneli v blokoch, pomohli
konferencie zásadné preto, aby inkontinencia bola
lepšie ozrejmiť:
prioritou politickej agendy.
• prevalenciu inkontinencie – približne 400
Hlavnými prvkami na ceste k lepšej starostlivosti
miliónov ľudí trpí inkontinenciou,
sú podľa delegátov aj lepšia integrovaná sta• spoločensko-demografický kontext inkontirostlivosť, posilnenie pacientov prostredníctvom
nencie s ohľadom na rýchlo starnúcu svetovú
riadenej samostatnej starostlivosti a zvyšovanie
populáciu a zvyšujúci sa dopyt po dlhodobej
znalostí a zručností sestier, ďalších zdravotníkov
starostlivosti,

INKONTINENCIA V SR

a sociálnych pracovníkov vrátane neformálnych
opatrovateľov.
Konferencia GFI priniesla aj Špecifikáciu optimálnej kontinenčnej služby, ktorá tvorcom politík
a manažérom zdravotníctva poskytne konkrétne
usmernenia o tom, ako zorganizovať najlepšiu

možnú starostlivosť o ľudí s inkontinenciou
prostredníctvom zdravotných sestier špecializo
vaných na kontinenciu, pokiaľ je to možné.
Lepšia organizácia starostlivosti môže uľahčiť
zlepšenie kvality života a zároveň ušetriť náklady
pre spoločnosť.

l
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TENA Solutions: Prípadová štúdia

TENA pomáha pri zavádzaní programu individuálnej starostlivosti a výsledky
v oblasti ústavnej starostlivosti i prevádzkovej úrovne sú naozaj pôsobivé.

1. Situácia:
Domov sociálnych
služieb Krškany
- 27 inkontinentných
klientov:

• 22 ťažká inkontinencia,
•
•
•
•
•

2. Súvislosti:
Domov sociálnych služieb v Krškanoch na Slovensku poskytuje
starostlivosť duševne i telesne postihnutým klientom. V dôsledku
častej výmeny inkontinenčných pomôcok, narastajúceho odpadu
a znižujúcej sa spokojnosti personálu požiadal domov o pomoc
pri zefektívňovaní svojej prevádzky, ktorá by viedla k nižšiemu
pracovnému zaťaženiu personálu a času venovanému úlohám
spojených s inkontinenciou a zvýšila by celkový komfort klientov.
Program TENA Solutions spoločnosti SCA Hygiene Products takéto
riešenie ponúkol.

2 stredná inkontinencia,
3 ľahká inkontinencia
5-6 zásahov za 24 hodín
Vysoké pracovné zaťaženie
Diskomfort klientov
Vysoké náklady
P
 odráždená pokožka klientov – dôsledkom
nepriedušných inkontinenčných pomôcok

„100 % zamestnancov uviedlo,
že manipulácia s výrobkami TENA je ľahšia“
- Domov sociálnych služieb v Krškanoch, Slovensko

3. Priebeh zmeny:

• S CA ponúkla školenie k správnemu výberu
•
•

„Osobná hygiena a individuálne vybrané inkontinenčné
produkty znamenali v slovenskom domove sociálnych
služieb zásadnú zmenu“
- Domov sociálnych služieb v Krškanoch, Slovensko

•

zdravotníckej pomôcky
Špecializovaný produktový špecialista TENA
vybral spolu s personálom produkty pre
každého klienta podľa individuálnych potrieb
(správny typ, savosť a veľkosť zdravotníckej pomôcky)
Odporúčané

inkontinenčné zdravotnícke pomôcky:
• 7 % TENA Pants Super
• 2 4 % inkontinenčných zdravotníckych
pomôcok TENA na ľahkú inkontinenciu
• 69 % TENA Slip Medium
P
 odpora SCA pri realizácii zmeny

4. P orovnanie starostlivosti

o inkontinentného pacienta
pred a po TENA Solutions:
Pred

Po

Úspora času

21 minút
na klienta

8 minút na klienta
za 24 hodín
o 62 % menej času stráveného
výmenou inkontinenčnej
pomôcky za deň

Počet zásahov

Počet zásahov:
5,8/deň

Počet zásahov: 3,2/deň
o 45 % menej výmen
inkontinenčných pomôcok

Prevádzkové úspory

Práčovňa 164 kg
Odpad 48 kg

Práčovňa 112 kg
o 32 % menej bielizne
Odpad 25 kg
o 48 % menej odpadu

Pokožka klientov

Zdravá pokožka: 9
Citlivá: 13
Popraskaná/
narušená: 2

„90 % zamestnancov
pri prieskume uviedlo, že výrobky TENA
sú pohodlnejšie a udržujú
suchšiu pokožku“ -

Zdravá pokožka: 11
Citlivá 13
Popraskaná
/narušená: 0

5. Kľúčové prínosy:
Kľúčové prínosy pre domov získané zavedením
programu TENA Solutions:
• P odstatné zníženie počtu výmen inkontinenčných
zdravotníckych pomôcok
• Kratší čas vynaložený na úlohy súvisiace s inkontinenciou
•M
 enšie podráždenie pokožky vďaka priedušným
inkontinenčným pomôckam
• Väčšie pohodlie klientov
• Výrazné zníženie množstva odpadu
• Väčšia spokojnosť personálu a viac času na prospešnejšiu starostlivosť
• Školenie k správnemu výberu inkontinenčných zdravotníckych pomôcok
• Lepšia spolupráca medzi domovom sociálnych služieb a SCA

Domov sociálnych služieb
v Krškanoch, Slovensko

O spoločnosti TENA
Značka TENA® je svetovým
lídrom v oblasti inkontinenčných
zdravotníckych pomôcok
a služieb kontinenčnej zdravotnej
starostlivosti a manažmentu
inkontinencie pre individuálnych klientov
i pre zdravotnícke zariadenia vo viac než
100 krajinách sveta. So značkou TENA®
je SCA na čele vývoja zdravotníckych
pomôcok minimalizujúcich dopady
inkontinencie, zvyšujúcich dôstojnosť
a zlepšujúcich každodenný
život s ľahkou, stredne ťažkou alebo
ťažkou inkontinenciou.
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Inkontinencia nie je jedna
a stretnúť môže každého
Ing. Marica Laščeková
Predsedníčka OZ InkoFórum
Naše pacientske združenie sa zaoberá všetkými
Téma úniku moču alebo stolice je vždy veľmi intímvyššie spomenutými témami. Vieme kvalifikovana. Zámerom nášho pacientskeho združenia Inkone poradiť v oblasti riešenia úniku moču alebo
Fórum je šíriť osvetu aj o takto málo komunikovastolice. Úzko spolupracujeme s poprednými slonej téme. Prečo? Pretože únik moču alebo stolice
venskými odborníkmi, ktorí radi zodpovedia vaše
je problém, ktorý trápi veľký počet ľudí. Iba ľahšou
otázky. Členmi nášho výboru sú napr. Prof. MUDr.
formou úniku moču (pri zakašľaní alebo kýchnuJán Švihra, PhD., Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., Prof.
tí...) trpí viac ako 300 000 žien na Slovensku! Tento
MUDr. Ladislav Valanský, PhD., Doc. MUDr. Ivan
problém sa dá v mnohých prípadoch vyriešiť!
Bartošovič PhD., Doc. MUDr. Ján
Čo je pri úniku moču alebo
Je dôležité,
Gajdošík, PhD., Doc. MUDr. Jozef
stolice dôležité, je to, aby pacienti
aby pacienti
Marenčák, PhD., MUDr. Ľubomír
svoj postih riešili včas. Ak ho
Lachváč, PhD. alebo MUDr. Ján
zanedbajú a k lekárovi prídu nesvoj postih riešili včas.
Galád.
skoro, liečba alebo riešenie bude
Musia
Rola pacientskych združení je
zdĺhavejšie a aj drahšie. Pacienti
zahodiť svoj ostych
v spoločnosti nezastupiteľná.
musia zahodiť svoj ostych a o únia o úniku moču
Na jednej strane poskytujú podku moču alebo stolice s lekárom
alebo stolice
poru pre pacienta, na strane drurozprávať. Lekár je tu, pripravený
s lekárom rozprávať.
hej predstavujú pre zástupcov
pomôcť.
verejných inštitúcií jedinečnú
Inkontinencia môže postihnúť
Lekár je tu,
možnosť spoznať názor pacienta
človeka v akomkoľvek veku. Deti
pripravený pomôcť.
a čerpať z jeho skúseností.
trápi napr. nočné pomočovanie.
InkoFórum je fórom na výmenu skúseností,
Dospelí v rôznych fázach života sa tiež stretávajú
informácií, ale i na diskusiu. Vďaka rozprávaniu sa
s inkontinenciou. Napríklad ženy po pôrode, po
o inkontinencii a edukácii v tejto oblasti, získajú
menopauze, muži po operácii prostaty. S únikom
pacienti, lekári, predstavitelia poisťovní, regu
moču majú problémy aj obézni ľudia alebo ľudia
látora ale napr. aj sociálni pracovníci množstvo
s cukrovkou. V staršom veku únik stolice nie je
informácií o možnostiach riešenia tejto prob
neobvyklý. Inkontinencia dokonca vo veľkej miere
lematiky, ako aj informácií, ako inkontinencii
ovplyvňuje sexuálny život pacienta. Osobitnou kapredísť, aby sa pacient aj naďalej mohol bez stapitolou sú príbuzní, ktorí sa doma starajú o človeka
rostí tešiť zo života. 
trpiaceho únikom moču alebo stolice.
l
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Poruchy odchodu moču –
inkontinencia u seniorov
Doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
II. Klinika geriatrie LFUK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Predpokladom udržania moču je to, aby tlak v močovom mechúre nebol väčší ako tlak v močovej
rúre. Nízky tlak v mechúre je udržiavaný sférickým
tvarom močového mechúra a aktívnou relaxáciou
jeho steny. Odpor v močovej rúre je udržiavaný napätím vonkajšieho zvierača. Na začiatku močenia
poklesne napätie zvieračov a nasleduje kontrakcia
močového mechúra.
Výskyt inkontinencie moču sa v priebehu starnutia zvyšuje.
Urgentná inkontinencia. Pre urgentnú inkontinenciu je typické naliehavé nutkanie na močenie,
ktoré je veľmi ťažké potlačiť. Často ho sprevádza
močenie v noci. Vzniká následkom nepomeru
nutkania na močenie a mechanizmov tlmiacich
činnosť steny močového mechúra.
Stresová inkontinencia. K samovoľnému odtoku moču dochádza pri zvýšení intraabdominálneho tlaku (kašeľ, nosenie bremien, postavenie sa).
Rezistencia močovej rúry v starobe sa zmenšuje
následkom štruktúrnych zmien jej steny. Zvýšenie
vnútrobrušného tlaku pôsobí iba na vonkajšiu
plochu močového mechúra. Preto sa stane tlak
v mechúre väčší ako v uretre. Stresovú inkontinenciu zhoršuje kašeľ a obezita.
Faktory vyvolávajúce alebo zhoršujúce inkontinenciu moču (tabuľka 1). Medzi ne patrí zmätenosť, poruchy pohyblivosti a zvýšené množstvo
moču. Kofeín má diuretický účinok a irituje sliznicu
mechúra.

Incidencia inkontinencie moču stúpa so stupňom odkázanosti (u imobilných cez 80%).
Vyšetrenia u pacientov s inkontinenciou
moču. Dôležitá je anamnéza zameraná na
okolnosti pomočovania a iné relevantné ťažkosti.
Potrebné je vyšetrenie moču a vyšetrenie per
rectum (prostata, porucha vyprázdňovania
stolice).
Rizikové faktory inkontinencie moču
Skupina

Rizikové faktory

Všeobecné rizikové
faktory

vek nad 80 rokov,
multimorbidita

Rizikové faktory centrálneho nervového systému

náhla cievna mozgová
príhoda, sclerosis
multiplex, M. Parkinson

Psychické poruchy

demencia, depresia,
psychóza

Urogenitálne choroby

benígna hyperplázia
prostaty, recidivujúce
uroinfekcie,
gynekologické príčiny

Metabolické poruchy

diabetes mellitus,
poruchy minerálového
metabolizmu

Niektoré lieky

psychofarmaká, diuretiká

Iné príčiny

polyneuropatia, atrofická
cystitída a ďalšie

Starostlivosť o pacientov s inkontinenciou moču. Potrebná je liečba, resp. odstránenie možných vyvolávajúcich príčin. Treba zaistiť
dostupnosť toalety. Príjem tekutín a podávanie
diuretík by sa malo prispôsobiť dostupnosti toalety.
U pacientov s urgentnou inkontinenciou sa robí
nácvik močenia. Súčasne s úpravou inkontinencie
sa zlepšuje aj časté močenie v noci. U pacientov,
ktorí nie sú schopní spolupráce, sa nacvičuje
plánované močenie. Pacient sa v dvojhodinových
intervaloch vyzve, aby sa vymočil. Tento postup
je účinný asi u polovice pacientov. Efekt nácviku
zlepšujú lieky tlmiace činnosť detrúzora. Majú
však mnohé nežiaduce účinky vyplývajúce z ich
farmakologického účinku (zelený zákal, zápcha).
Ak uniká pri stresovej inkontinencii moč iba pri
väčšej náplni močového mechúra, odporúča sa
častejšie močenie. Panvové dno sa posilňuje tzv.
Kegelovými cvikmi, pri ktorých sa snaží pacientka

vtiahnuť konečník dovnútra a zadržať po dobu 10
sekúnd. Rukou položenou na podbrušok kontroluje, či pritom nenapína brušné svalstvo. Robí 5-10
opakovaní cviku 3x denne. Rezistenciu močovej
rúry zvyšuje aj lokálna aplikácia estrogénových
gélov. Pomôcť môže i intravaginálny menštruačný
tampón alebo pesar. Definitívnym riešením je
plastika panvového dna.
Inkontinenčné pomôcky. Sú určené pre rôzne
stupne inkontinencie v závislosti od mobility
a miery samostatnosti pacienta. Podľa toho sa
inkontinenčné pomôcky rozdeľujú na: vložky pre
ženy, vložky pre mužov (anatomicky tvarované),
vkladacie plienky (odporúčajú sa používať spolu
s fixačnými nohavičkami), absorpčné nohavičky
a plienkové nohavičky. Dôležitým faktorom pri
výbere pomôcky je priedušnosť, ktorá znižuje riziko
vzniku plienkovej dermatitídy. Savosť plienky/vložky
závisí od obvyklého množstva uniknutého moču. l
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Model integrovanej
zdravotnej a sociálnej
starostlivosti
PhDr. Miroslav Cangár
Hlavný štátny radca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ideálna organizácia starostlivosti pre ľudí
Integrovaná zdravotná a sociálna starostlivosť je už
s inkontitnenciou“ (Optimum Continence Service
dlhé roky obsahom rôznych odborných debát
Specification. The ideal organisation of care for
v Slovenskej republike. Chýbajú vzájomné
people with incontinence). Prezentovaný model
prepojenia týchto dvoch oblastí v praxi, a to pre
vychádza z predpokladov globálnej demografie
pacientov a prijímateľov služieb znamená koma klinických trendov, ktoré
plikácie pri riešení ich životnej
V množstve krajín
ukazujú, že počet ľudí
situácie. Holistický a na človeka
budú stúpať aj
s inkontinenciou bude
orientovaný prístup sa dostáva
požiadavky pacientov
v najbližších rokoch naďalej
do popredia takmer vo všetkých
oblastiach práce s ľuďmi, či už je
a poskytovateľov zdravotnej stúpať. S týmto trendom sa
zároveň predpokladá, že
to zdravotníctvo a rôzne modely
a sociálnej starostlivosti.
v množstve krajín budú stúpať
zdravotnej starostlivosti orientoTieto stúpajúce trendy
aj požiadavky pacientov
vanej na pacienta, alebo sociálna
a tlak na zvyšovanie
a poskytovateľov zdravotnej
oblasť a v rámci nej prístupy
kvality starostlivosti vedú
a sociálnej starostlivosti, smea plánovanie orientované na
k zvýšeným nákladom
rom na dostupnosť kvalitnej
človeka. Spoločným znakom
týchto prístupov sú humanistické v zdravotnej a sociálnej oblasti. a efektívnej starostlivosti
o týchto pacientov. Tieto
východiská a snaha o pripravenie
stúpajúce trendy a tlak na zvyšovanie kvality stačo najefektívnejších modelov komplexnej starostrostlivosti vedú k zvýšeným nákladom v zdravotnej
livosti, to všetko s cieľom čo najdlhšieho udržania
a sociálnej oblasti, a preto je nevyhnutné pracovať
človeka v jeho prirodzenom prostredí za primeranej
na modeloch starostlivosti, ktoré dokážu zabezpepodpory.
čiť dobrú kvalitu života pacientov a prijímateľov,
Organizácia KPMG v spolupráci so skupinou
ale zároveň sú ekonomicky efektívne. KPMG vo
expertov z Kanady, Spojených štátov amerických,
svojej štúdii identifikovalo základné komponenty
Holandska a Rakúska pripravila a na Global forum
optimálnych služieb pre ľudí s inkontinenciou
on Incontinence 2014 prezentovala model
a navrhlo základný model.
„Špecifikácia optimálnych kontinenčných služieb.

▼
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Základom celého modelu je kvalitná prípadová
koordinácia a prepojenie na ďalšie podporné služby. Procesuálne má model východiská v rôznych
modeloch individuálneho plánovania a koordinovania starostlivosti a služieb. Integrovaná starostlivosť
o človeka začína identifikovaním alebo detekciou
problému. V ďalšom kroku nasleduje doplňujúce
hodnotenie a liečenie. Následne začína koordinácia
starostlivosti, ktorej hlavným účastníkom je pacient/
prijímateľ služieb v spoluprácii s koordinátorom
a poskytovateľom starostlivosti. V tomto procese sa
identifikuje a poskytuje podpora a starostlivosť na
komunitnej úrovni (tak v zdravotnej ako aj v sociálnej oblasti), zabezpečujú sa potrebné technológie
a zdravotnícke pomôcky a produkty, ktoré daný
človek potrebuje. Celý tento proces koordinácie
vychádza z individuálnych predpokladov a potrieb
konkrétneho človeka. Posledným krokom v prezentovanom modeli je hodnotenie a prípadné liečenie
a riešenie situácie špecialistami.
Tím KPMG vypracoval v rámci tohto modelu základné odporúčania, ktoré sa dajú zhrnúť nasledovne:
1. Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup
k starostlivosti pomocou vytvárania viacerých
ciest a procesov od identifikácie problému až
po primerané hodnotenie a starostlivosť.
2. P
 resunutie zodpovednosti v oblasti inkontinencie od všeobecných lekárov k špecializovaným sestrám v primárnej zdravotnej starostlivosti v krajinách, kde je to možné.
3. Využívanie koordinátora a integrovanej starostlivosti na zabezpečenie spolupráce medzi
rôznymi sektormi a odbormi so zameraním na
udržanie človeka v jeho prirodzenom prostredí
a prevencie jeho vstupu do dlhodobej
starostlivosti, pokiaľ si to jeho zdravotný stav
nevyžaduje.
4. P
 rezentovanie a diseminácia nástrojov
a techník osobného manažmentu, informácií
o využívaní zdravotných pomôcok a technológií, vzdelávacích kampaní, ktoré podporujú

er

Communitybased
support

zdieľané rozhodovanie medzi pacientom
a poskytovateľom starostlivosti.
5. Špecialisti by mali byť zapojení do
integrovaných systémov starostlivosti,
lebo majú kľúčovú úlohu v oblasti
kvality, tréningov a diseminácie príkladov
dobrej praxe.
6. Využívanie komplexných a rozsiahlych hodnotení a mapovaní prijímateľa služieb a orientovanie sa na jeho potreby a ich efektívne
zabezpečovanie pomocou celého spektra
zdravotníckych pomôcok.
7. Využívanie dostupných technológií na zabezpečenie starostlivosti.
8. Zabezpečenie štandardov kvality a ich pre
pojenie na oblasť financovania zdravotnej
a sociálnej starostlivosti tak, aby sa dosiahla
čo najlepšia efektivita.
9. Vytváranie akreditovaných integrovaných
tréningov a vzdelávaní v oblasti zdravotnej
a sociálnej starostlivosti pre rôzne profesie.
Prezentovaný model integrovanej starostlivosti
je navrhnutý tak, aby sa jeho prvky dali aplikovať
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v rôznych krajinách a systémoch zdravotnej
a sociálnej starostlivosti. Nedostatočné prepojenie týchto systémov starostlivosti v Slovenskej
republike, je jedna z výziev, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Avšak pripravované a prebiehajúce
procesy prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť v sociálnom systéme a pripravované
zmeny v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti
vytvárajú dobrý priestor na vzájomné prepájanie
a dopĺňanie sa týchto služieb. V každej z týchto
oblastí sa v poslednom období udiali viaceré
zmeny, ako je napr. zavedenie kľúčového pra
covníka (koordinátora) v individuálnom plánovaní
v sociálnych službách, či pripravované zmeny
v primárnej zdravotnej starostlivosti podporujúce
prechod ku komunitným zdravotným službám
v rámci Integrovaných centier primárnej zdravotnej starostlivosti. Využitie týchto možností a zmien
a inšpirovanie sa modelmi, akým je prezentovaný
model KPMG, môže v budúcnosti viesť k pripraveniu a prevádzkovaniu komplexnej, koordinovanej,
kvalitnej a efektívnej integrovanej starostlivosti
orientovanej na človeka, ktorá mu bude poskytovaná v jeho prirodzenom prostredí.
l
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