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Sociologická štúdia

Starostlivosť o dementného člena rodiny z pohľadu rodových tradícií na Slovensku

E. Žigová, B. Sopko

Demented family membre care from point of view of family traditions in Slovakia

Súhrn

Pri psychiatrickej liečbe starších pacientov (najmä s demenciou) narastá naliehavosť riešenia sociálnych
problémov. V spektre reakcií osôb, ktoré sa o týchto chorých starajú, alebo sa budú starať, je významná
rozmanitosť vyjadrujúca rôznu pripravenosť na záťaž a nároky vyplývajúce z opatery člena rodiny. Veľkým
problémom je poznanie opatrovateľov, že nedokážu zabezpečiť starostlivosť na úrovni a v miere, ktorú
považujú za optimálnu pre ich chorého člena rodiny. Rodové tradície sú na Slovensku veľmi silné a hodnota
rodiny je stále veľká, čo má vplyv aj na postoje členov rodiny uvedených pacientov. Viaceré štúdie na
Slovensku potvrdili stabilitu základných životných hodnôt. Väčšina respondentov sa domnieva, že v starobe je
povinnosťou detí splatiť rodičom ich starostlivosť a postarať sa o nich. Naše zistenia potvrdzujú dôležitú úlohu
rodiny v starostlivosti o jej starých členov. Napriek tomu pri opatere dementných pacientov pri narastaní
symptómov choroby veľká časť opatrovateľov akceptuje ako jediné reálne riešenie umiestnenie chorého do
ústavu sociálnej starostlivosti. Ideálnym riešením je dostatok špecializovaných ústavov s odbornou pomocou,
postavených funkčne k nárokom starostlivostii (tab. 1, obr. 11, lit. 8).
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Summary

During psychiatric treatment of elderly patients (especially with demention) the resolution of social problems
is growing. Regarding the persons caring for these patients, or persons who will care for them is very
important the different state of preparation to face the demanding situations during the care of family
membre.
A great problem lies in the fact that the person caring for family membre are notsure whether their care
has the optimal level. Family traditions in Slovakia are very strong and the family has a high appreciation
and important position. The stability of life and family has been confirmed by many studies in Slovakia. The
majority of respondents is convinced that for the children the care for their old parents is obligatory. Our
findings confirm the importance of the family regarding the care for old people. Nevertheless, during the care
for demented patients when the symptoms aggracate, many caring person accept the patients hospitalization
in institutes of social care. Ideal resolution of this problem would be a suffiencient member of specialized
institutes providing professional help (Fig. 11, Tab. 1, Ref. 8).
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Pri psychiatrickej liečbe starších pacientov a najmä tých,
ktorí trpia na demenciu, narážame na naliehavosť riešenia
sociálnych problémov, ktoré prinášajú so sebou choroby sé-
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nia, zvlášť duševné. V kontakte s osobami, ktoré sa o týchto
chorých starajú, alebo sa budú starať, narážame na rôzne
názory a postoje, ktoré vyjadrujú reakciu na novovzniknutú
situáciu. V spektre týchto reakcií možno badať rozmanitosť
vyjadrujúcu rôznu pripravenosť rôznych typov osobností na
záťaž a nároky opatery člena rodiny. Zisťujeme, že veľkým
problémom je poznanie opatrovateľov, že ani zďaleka ne-
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dokážu zabezpečiť starostlivosť na úrovni a v miere, ktorú
považujú za optimálnu pre ich chorého člena rodiny. Často
v konflikte morálnej povinnosti a vlastných skutočných mož-
ností a potrieb dochádza k neurotickej dekompenzácii, či
iným reaktívnym stavom.

Predpokladáme, že rodové tradície na Slovensku sú stále
veľmi aktuálne a hodnota rodiny je stále veľká, čo môže mať
značný vplyv na postoje členov rodiny našich pacientov. Vy-
plýva to napr. zo štúdie Guráňa a spol. z roku l997, kde
mapujú rodinu a obec v strednej Európe. Špecifikom Slo-
venska je silná intervencia

”
obecného“ a

”
rodinného“: 96%

života spoločnosti sa odohráva v malých a veľmi malých síd-
lach, kde sa uplatňuje výrazná úloha sociálnej kontroly a vo
vysokej miere je zastúpená pomoc zo strany širšej rodiny,
vzájomná výpomoc a podobne. Potvrdila sa aj pomerne
silná stabilita základných životných hodnôt a spoločenské
zmeny sa neodrážajú až v takej veľkej miere na hodnotách
a normách v oblasti rodiny. V hodnotovej hierarchii obyva-
teľov Slovenska sa zistila najvyššia pozícia rodiny. Na dru-
hom mieste je práca. Ďalej – absolútna väčšina responden-
tov (89,9%) mala názor, že v starobe je povinnosťou detí
splatiť rodičom ich starostlivosť a postarať sa o nich. Do-
konca aj tí, ktorí si myslia, že by sa nemali obetovať pre
vlastné deti, cítia povinnosť postarať sa o rodičov v starobe
ako niečo prirodzené. Výsledky tiež ukázali, že charakter
rodinného správania je slabšie ovplyvnený demografickými
a sociálnymi charakteristikami členov rodín, naopak silnejšie
sa prejavuje závislosť od kultúrne a historicky podmienenej
mikroklímy obce. Práve v tejto hodnote a postojoch v súlade
s rodovými tradíciami vidíme zdroj sťaženého vyrovnávania
sa príbuzenstva s chorobou a odkázanosťou starého chorého
člena rodiny v reálnom socioekonomickom prostredí, v akom
súčasné rodiny žijú.

V ďalšej štúdii (Guráň a Filadelfiová, 1998) sú zmapo-
vané aj hlavné problémy rodín v súčasnosti: finančné prob-
lémy, nedostatok času, stres najmä v strednej generácii,
zdravotné ťažkosti, problémy so zamestnaním, nezamestna-
nosť a častá neprítomnosť jedného z rodičov. Prítomnosť
jednej problémovej situácie vyvoláva ďalšie ťažkosti. V me-
dziľudských vzťahoch uvádza až 81,8% respondentov nárast
podráždenosti, rast egoizmu, pokles tolerancie, 50% respon-
dentov uvádza zhoršenie partnerských vzťahov a 40% zhor-
šenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi. 90% opýtaných pritom
pripisuje rodine a dieťaťu najväčší význam vo svojom živote.

Koval (2001) uvádza, že na Slovensku žije 17,79% oby-
vateľov vo veku nad 60 rokov, o 80% starých sa starajú ich
príbuzní a zo strany príbuzných hrozí aj najväčšie riziko tý-
rania a zneužívania. Zavázalová a spol. (1998) uvádzajú, že
v populácii starých osôb prevládajú ženy, v ich sledovanom
súbore 50,3% žien a 18% mužov žilo osamelo. S manželským
partnerom žilo 80% mužov a 47,5% žien. Žijúce deti malo
95% mužov a 84,5% žien, tri štvrtiny členov súboru malo
aspoň jedno dieťa žijúce v tej istej obci, meste. Starí ľudia
dávajú prednosť rodinnému životu, prináležaniu k rodinným
členom. V prípade potreby preferujú ich pomoc a starostli-
vosť. Celospoločenská pomoc v súčasnej populácii starých
osôb sa príliš neakceptuje.

Práca, ktorú predkladáme, mapuje postoje a názory na
túto problematiku zisťované u opatrujúcich osôb a iných čle-
nov rodín našich pacientov liečených s diagnózou demencia.

Metodika

Pre účely skúmania sme vytvorili dotazník pre príbuzných
našich pacientov, ktorý po inštrukcii vyplnili s tým, že ide
o anonymné výpovede, kde oceníme čo najotvorenejšie vy-
jadrenie sa k problematike. Dotazník bol rozdelený do troch
častí – prvá časť mapuje údaje o pacientovi, druhá o res-
pondentovi, ďalšia rozoberá okolnosti starostlivosti o cho-
rého, s tým súvisiace zmeny v rodine, prežívanie a postoje
opatrujúcich, ich predstavy o budúcnosti a názory a postoje
k tomu, čo je realita a aký by bol ideálny stav. V niekto-
rých otázkach bolo možné zakrúžkovať viacero hodiacich sa
odpovedí.
Získali sme 50 respondentov, príbuzných 40 pacientov

s diagnózou demencie, ktorí sa liečili na Gerontopsychiat-
rickom oddelení v Pinelovej nemocnici Pezinok.
Pomer mužov a žien v súbore je typický pre našich pa-

cientov – približne 1:2, žien bolo 72%, mužov 28%. Ich prie-
merný vek je 77 rokov. Viac ako tretina pacientov žije na
dedine (38%), takmer polovica žije vo väčšom meste – nad
50 tisíc obyvateľov (47%), ostatní žijú v meste do 50 tisíc
obyvateľov (15%). Viac ako dve tretiny sú ovdovelí (64%),
vydaté/ženatí 20%, 8% je slobodných a 8% rozvedených.
Takže iba jedna pätina pacientov má partnera.
V diagnostickom spektre sú jednotlivé typy demencie za-

stúpené podľa očakávania (tab. 1).

Tabuľka 1. Zastúpenie jednotlivých typov demencií v sledova-
nom súbore

Typ Stredný Pokročilý Ťažký Spolu
demencie stupeň stupeň stupeň

MMSE MMSE MMSE
20–15 14–7 6–0

DAT 4 8 8 20

vaskulárna 7 3 1 11

alkoholová 2 1 0 3

zmiešaná 2 2 2 6

Spolu 15 14 11 40

Výber ťažších stupňov demencie do súboru bol zámerný,
aby sa viac zvýraznili sprievodné problémy vyplývajúce
z tohto ochorenia.
V skupine respondentov – príbuzných našich pacientov

sú takmer 3/4 žien (74%), priemerný vek príbuzných je 48
rokov, pričom najviac respondentov je v preddôchodkovom
veku.
Dve tretiny respondentov má vlastnú rodinu (72% vy-

daté/ženatí), rozvedení a slobodní (á 12%) a ovdovelí 4%.
Vo vzťahu respondentov k pacientom: viac ako dve tretiny
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Obrázok 1. Zabezpečenie starostlivosti o pacienta

Obrázok 2. Pomoc rodine pri zabezpečení starostlivosti o pacienta

sú deti pacientov (72%), nevesta/zať v 8%, vnuk/vnučka
4%, takmer pätina opýtaných (14%) nie je v blízkom prí-
buzenskom vzťahu, manželský partner bol iba jeden.

Výsledky

V starostlivosti respondenta bolo 42% pacientov a 70% bolo
všeobecne v starostlivosti niektorého z príbuzných (obr. 1).
Pomoc mesta, či štátu je minimálna, dokonca 1/5 respon-

dentov uvádza, že im v starostlivosti o pacienta nepomáha
nikto. Väčšina respondentov vníma podporu iba zo strany
príbuzných (obr. 2).
Podporu okolia pri opatere však pociťuje iba 57% opatru-

júcich. Pritom až u viac ako polovice pacientov je potrebná
24-hodinová opatera – podľa subjektívneho odhadu respon-
dentov: koľko hodín denne už potrebuje chorý starostlivosť
inej osoby (obr. 3).
Na otázku, či v súčasnosti poskytovaná opatera chorému

postačuje – až 40% respondentov si myslí, že v súčasnosti
poskytovaná opatera pre pacienta nie je dostatočná.
V ďalšom mali odpovedať, kto sa má postarať o chorého.

Probandi mohli zvoliť viac odpovedí. Obrázok 4 vyjadruje,

že opatrovateľom je jasné, že chorý sa nemôže o seba posta-
rať sám a že najväčšia ťarcha je na najbližších príbuzných.

Na otázku na zdravotný stav opatrujúcich osôb, tretina
respondentov uvádza, že sa cíti zdravá, ostatní pociťujú
rôzne psychické a telesné ťažkosti (obr. 5) a takmer 1/2
z týchto si myslí, že zhoršenie ich zdravotného stavu súvisí
s ochorením a opaterou chorého, nie všetci sa však liečia
(47%), čo vysvetľujú najmä tým, že teraz na seba nemajú
čas.

Na otázku, či a ako sa zmenili ochorením pacienta vzťahy
v rodine, väčšina respondentov (82%) uviedla zmeny v at-
mosfére rodiny, pričom viac ako polovica uvádza vznik vzťa-
hových problémov (obr. 6). Iba 18% respondentov uviedla,
že sa rodinná atmosfére ochorením príbuzného nezmenila.

Pritom iba 1/4 respondentov uvádza výrazné zhoršenie fi-
nančnej situácie v rodine v súvislosti s ochorením jej starého
člena a zvýšením nárokov na opateru (obr. 7).

Otázky smerujúce na psychologické problémy responden-
tov v súvislosti s chorobou pacienta: prekvapujúce je zis-
tenie, že takmer polovica príbuzných sa cíti vyrovnaná so
situáciou s tým, že urobili pre pacienta všetko, čo mohli.
Zároveň takmer polovica respondentov pripúšťa prežívanie
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Obrázok 3. Vyjadrenie rozsahu dennej starostlivosti o pacienta v hodinách

Obrázok 4. Rozloženie starostlivosti o pacienta

stresu. Defenzívne postoje, autoakuzácie a podobne sa vy-
skytujú iba ojedinelo (obr. 8).
Je zaujímavé, že tí istí respondenti pri svojom opise zdra-

votných dôsledkov opatery viac priznávali prežívanie ťaž-
kostí ako pri priamej otázke.
V budúcnosti väčšina opýtaných očakáva zhoršenie situ-

ácie, pretože stav chorého sa bude ďalej zhoršovať, celá 1/4
si nevie predstaviť, čo ich v budúcnosti v tejto súvislosti čaká
(obr. 9).

Až 47% respondentov vidí jediné riešenie opatery v bu-
dúcnosti formou umiestnenia chorého do nejakého sociál-
neho zariadenia (obr. 10).
Aj na priamu otázku, aké by bolo podľa nich najlepšie

riešenie starostlivosti o chorého v budúcnosti, za ideálne rie-
šenie vzniknutej situácie väčšina respondentov považovala
umiestnenie do sociálneho zariadenia. Prekvapila nás zried-
kavá voľba opatery v domácom prostredí ako ideálneho rie-
šenia (obr. 11).
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Obrázok 5. Zdravotný stav opatrovateľov

Obrázok 6. Vzťahy v rodine

Obrázok 7. Ekonomická situácia v rodine

Diskusia

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že príbuzní pociťujú ná-
roky opatery dementných členov rodiny ako značnú záťaž
a bremeno opatery leží najmä na pleciach žien na konci ich
produktívneho veku, ktoré majú väčšinou aj svoje vlastné
rodiny. Prevažujú prípady, kde si príbuzní myslia, že takýto
pacient vyžaduje opateru po celý deň a nemôže zostávať sám.

Prevažuje u nich snaha riešiť situáciu aktívne, a to najmä
vyhľadávaním pomoci zo strany štátu. Pomoc obce – mesta
je minimálna. Odráža to dnešnú situáciu, keď samosprávne
celky nemajú ešte dostatočný spoločenský dosah. Rodina je
najväčšou oporou aj pre opatrujúce osoby, ale značná časť
opýtaných žiadnu oporu nepociťuje a títo respondenti majú
aj väčšie psychologické a zdravotné problémy.
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Obrázok 8. Psychologické problémy opatrovateľov v súvislosti s chorobu člena rodiny

Obrázok 9. Očakávanie opatrovateľov v súvislosti s vývojom choroby člena rodiny

Záťaž opatrovateľov sa prevažne vníma ako stres skôr
vzhľadom na nároky na čas a námahu, a nie tak pre finančnú
náročnosť. Akcentujú sa konfliktné situácie v rodinách, napr.
že pre rodiča zanedbáva opatrujúca osoba vlastnú rodinu,
alebo sa opatrujúca osoba považuje za jednostranne využí-
vanú ostatnými členmi rodiny, ktorí sa na opatere v takej
istej miere nezúčastňujú. Časový stres akcentujú zamestnaní
opatrovatelia, ktorí sú v pracovnom zaradení vzhľadom na
vek a skúsenosti veľmi vyťažení. Zamestnané ženy v preddô-
chodkovom veku vyjadrujú stres z možnosti straty zamest-
nania, ktoré už viac nenájdu.

Vo vyjadrovaní emočných postojov opatrovateľov sú prek-
vapujúco ojedinelé odpovede vyjadrujúce vnútorný konflikt
v súvislosti so zverením chorého do ústavnej starostlivosti,
tzv. zbavenie sa rodiča, čo zrejme súvisí s pokročilosťou

ochorenia a istou adaptáciou rodiny na novovzniknutú si-
tuáciu.

Záver

Naše zistenia potvrdzujú dôležitú úlohu rodiny v starostli-
vosti o jej starých členov, čo zodpovedá výsledkom citova-
ných štúdií o rodine na Slovensku. Pri opatere dementných
pacientov tento tradičný názor v konfrontácii s narastaním
symptómov choroby však odchádza do úzadia a značná časť
opatrovateľov akceptuje ako jediné reálne riešenie pre budúc-
nosť umiestnenie chorého do ústavu sociálnej starostlivosti
(v literatúre sa inštitucionalizácia uvádza ako logický dôsle-
dok závažných prejavov finálnych štádií ochorenia). Ideál-
nym riešením starostlivosti – a tento typ odpovede preva-
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Obrázok 10. Riešenie opatery v súvislosti s vývojom choroby člena rodiny

Obrázok 11. Najlepšie riešenie starostlivosti s výhľadom do budúcnosti

žuje – by bol dostatok špecializovaných ústavov s kvalitnou
odbornou starostlivosťou, funkčne postavených a uspôsobe-
ných k nárokom starostlivosti a komfortne zariadených na
takej úrovni, akú si ich člen rodiny zaslúži.
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