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Súhrn 
Autorky v príspevku poukazujú na dopad onkologického ochorenia na kvalitu života u pacientov s karcinómom 
prostaty a bližšie špecifikujú biologickú, psychickú, sociálnu a duchovnú dimenziu kvality života danej skupi-
ny pacientov. Prezentujú výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný u 80 pacientov v mesiacoch december 
2011 - február 2012 na urologických oddeleniach a urologických ambulanciách Univerzitnej nemocnici v Bra-
tislave a v súkromnej urologickej ambulancii CUIMED. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či existuje súvislosť vo 
vnímaní zmien kvality života v telesnej oblasti u pacientov liečených ambulantne a u hospitalizovaných pa-
cientov, ktorý z psychických problémov najviac prispieva k zhoršeniu kvality ich života a do akej miery vplý-
va vek pacientov na vnímanie kvality života v psychickej dimenzii. Zároveň skúmali hodnotenie kvality života 
pacientov aj v sociálnej dimenzii. Závery realizovanej štúdie potvrdili vyššie zastúpenie telesných problémov 
v skupine hospitalizovaných pacientov v porovnaní so skupinou pacientov v ambulantnej starostlivosti. Z jedno-
tlivých telesných problémov, ktoré znižujú kvalitu života, hospitalizovaní pacienti uvádzali v 94,29 % problé-
my so spánkom, v 64,71 % únavu, v 53,33 % prítomnosť problémov vo vyprázdňovaní. Pacienti v ambu-
lantnej starostlivosti uvádzali v 60 % problémy so spánkom, v 35,29 % únavu a v 46,66  % problémy vo vy-
prázdňovaní. Pri posudzovaní kvality života v psychickej dimenzii autorky zistili, že z jednotlivých problémov 
pacienti najčastejšie uvádzali prežívanie smútku, vnútorného napätia, podráždenosť a zmeny nálad, čo po-
tvrdili odpovede 63,75 % respondentov. Z ďalších problémov dominovali prežívanie bolesti v 58,75 %, stra-
chu a obáv v 42,5 %. Zmenu sebakoncepcie potvrdilo 12,5 % respondentov. Pri porovnávaní posudzovania 
kvality života v psychickej dimenzii u pacientov z hľadiska ich veku sa potvrdilo vyššie zastúpenie psychic-
kých problémov u pacientov vo vekovej kategórii od 71-90 rokov, kde pacienti najčastejšie uvádzali prežíva-
nie bolesti, zmeny v sebakoncepcii a oslabenie sebadôvery. V závere príspevku autorky poukazujú na význam 
tímovej spolupráce pri riešení konkrétnych problémov pacientov s karcinómom prostaty, správny psycholo-
gický prístup, ako aj na dôležitosť emočnej podpory a terapeutickej komunikácie.  

Kľúčové slová: kvalita života, dimenzie kvality života, karcinóm prostaty, pacient, zdravotnícky tím.  

 
Summary 
The authors in this article highlight effect of oncological disease to quality of life of patients with prostate can-
cer and specify biological, psychic and social dimension of life quality of particular group of patients. Moreo-
ver they present results of survey that was realized on sample of 80 patients within December 2011 and Feb-
ruary 2012 at urological departments and ambulances of University Hospital in Bratislava and private clinic 
CUIMED. Main goals of the survey were to find out if there was a correlation in perception of change of life 
quality between patients treated in ambulance care or in hospital, which one of psychic issues contribute most 
to decrease of life quality and finally how the age of the patients influence the perception of change in life 
quality within psychic dimension. The authors also examined the evaluation of the quality of life patients in 
their social sphere. The findings of this survey have confirmed higher representation of physical problems in 
group of hospitalized patients in contrary with patients treated in ambulance care. The most frequently men-
tioned physical problems were in 94,29 % problems with sleeping/insomnia, in 64,71 % tiredness, in 53,33 % 
occurrence of problems with defecation. Patients treated in ambulance care mentioned in 60 % problems with 
sleeping/insomnia, in 35,29 % tiredness and in 46,66 % problems with defecation. Within evaluation of life 
quality in psychic dimension the authors identified that the most frequently mentioned were experiencing 
sadness, inner tension, irritability and mood swings that was overall confirmed by 63,75 % of respondents. 
Other issues were dominated by experiencing pain in 58,75 % and fear and worries in 42,5 % of all respon-
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dents. Change in self concept was confirmed by 12,5 % of all respondents. During comparing of life quality of 
patients based on their age the higher occurrence of psychic issues was confirmed by patients in age of 71 – 90 
years, while these patients identified most frequently experiencing pain, change in self concept and weakening 
of self confidence. The conclusion of this article is dedicated to importance of primary prevention, early diag-
nosis, right psychological approach, team cooperation in finding solutions for specific problems of patients as 
well as importance of emotional support and therapeutic communication. 

Key words: quality of life, dimensions of quality of life, prostate cancer, patient, therapeutic team.  

 

Úvod 
Dôležitým predpokladom akceptovania ľudskej dôstoj-

nosti v zdraví i v chorobe je utváranie podmienok na uspo-
kojovanie potrieb človeka a zlepšovanie, či udržiavanie jeho 
celkovej pohody. V tejto súvislosti sa čoraz viac uvažuje  
o vymedzení a dimenziách kvality ľudského života. Kvalita 
života je veľmi zložitý a široký pojem, častejšie používaný 
práve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 
Vymedzenie kvality života a jej determinanty 

Vymedzeniu kvality života sa venovali viacerí autori. 
Podľa Ondrejku a kol. (2001) komplexná koncepcia kvality 
života zahŕňa: „subjektívnu spokojnosť so životom vše-
obecne, subjektívnu spokojnosť so životom v jeho jednotli-
vých oblastiach, ako napríklad vzťahy, práca, zdravie 
a iné“. Payne a kol., (2005) uvádzajú, že: „kvalita života sa 
dotýka pochopenia ľudskej existencie, zmyslu života a sa-
motného bytia.“ Skúma materiálne, psychologické, sociál-
ne, duchovné a ďalšie podmienky pre zdravý a šťastný život 
človeka. Kvalita života vyjadruje teda charakter a stupeň fy-
zickej a psychosociálnej pohody, nezávislosti, spokojnosti 
so životom a prežívanie úspechu vo viacerých oblastiach 
každodenného života. Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) kvalitou života rozumie: ,,ako ľudia vnímajú svoje 
miesto v živote, v kontexte kultúry a hodnotových systé-
mov, v ktorých žijú a vo vzťahoch k svojim cieľom, očaká-
vaniam, štandardom, záujmom a životnému štýlu“ (Nemče-
ková a kol., 2004). Je to široký rozsah predstáv, ktoré zahŕ-
ňajú vlastné fyzické zdravie, stav psychiky, úroveň nezávis-
losti, sociálne väzby, osobné presvedčenie a vzťah 
k významným aspektom prostredia. Pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti môžeme chápanie kvality života kore-
lovať s najširšou definíciou zdravia podľa WHO. Ide 
o objektívne životné podmienky a ich subjektívne hodnote-
nie pacientom, ktorý tým vyjadruje pocit celkovej životnej 
pohody.  

Kvalita života je determinovaná vonkajšími a vnútornými 
faktormi. Mnohé z týchto faktorov možno meniť na osobnej 
alebo spoločenskej úrovni. Konštantnosť, či zmena v kvalite 
života závisí od faktorov ako je zdravie, sociálna istota, ži-
votný štýl a iné, ktoré je možné upravovať v prospech zvý-
šenia kvality života (Litomerický, 1996). 

Nemčeková a kol. (2004) poukazujú na skutočnosť, že 
kvalitu života môžeme odvodzovať od určitých vonkajších,  
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objektívnych okolností a situácií, ktoré determinujú život 
človeka, no predovšetkým od toho, ako určité životné zme-
ny jedinec prežíva, aký význam a hodnotu im pripisuje. Au-
tori zároveň opisujú fyzické, psychické a sociálne kompo-
nenty, ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Medzi fyzické kom-
ponenty patrí prežívanie bolesti, iných symptómov a ne-
schopnosť zvládnuť aktivity bežného života. K psychickým 
komponentom zaraďujú náladu, úzkosť, depresiu, obavy zo 
straty sebakontroly a sebestačnosti. Sociálne komponenty 
predstavujú rodinné vzťahy, spoluúčasť na spoločenskom 
živote a prácu. Kvalitu života a jej dimenzie môžeme posu-
dzovať na základe objektívneho a subjektívneho prístupu. 
Z objektívneho hľadiska kvalita života sleduje materiálne 
zabezpečenie, sociálne podmienky života, sociálny status 
a fyzické zdravie. Môžeme ju vymedziť ako súhrn ekono-
mických, sociálnych a zdravotných podmienok, ktoré 
ovplyvňujú život človeka. Subjektívne posudzovanie kvality 
života sa týka toho, ako jedinec vníma svoje postavenie 
v spoločnosti v kontexte jeho kultúry a hodnotového systé-
mu. Výsledná spokojnosť jedinca s kvalitou vlastného živo-
ta je závislá na jeho osobných cieľoch, očakávaniach a záuj-
moch. WHO rozoznáva štyri základné dimenzie ľudského 
života (Vaďurová, 2005). Môžeme hovoriť o fyzickom 
zdraví a úrovni samostatnosti, kam zaraďujeme faktory ako 
sú energia, únava, bolesť, mobilita, každodenný život, zá-
vislosť na lekárskej starostlivosti, schopnosť pracovať 
a pod. Psychické zdravie a duchovná stránka zahrňuje seba-
koncepciu, oblasť emócií, sebahodnotenie, myslenie, učenie, 
pamäť, pozornosť, vieru, spiritualitu a pod. Sociálnu dimen-
ziu tvoria osobné vzťahy, sociálna podpora a sexuálna akti-
vita. Štvrtou dimenziou kvality života podľa WHO je pro-
stredie, ktorú podmieňujú faktory ako financie, sloboda, do-
stupnosť zdravotnej starostlivosti, domáce prostredie a pod.  

 

Kvalita života u pacientov s karcinómom 
prostaty  

Karcinóm prostaty predstavuje jednu z najčastejších uro-
logických malignít u mužov nad 50 rokov. Ochorenie vý-
raznou mierou zasahuje do jednotlivých dimenzií života pa-
cienta a negatívne ovplyvňuje kvalitu jeho života (Wagne-
rová, 2009). Karcinóm prostaty sa začína na periférii prosta-
ty, vyvíja sa pomaly a postupne prerastá do okolitého zdra-
vého tkaniva a poškodzuje ho. Preto sa ťažkosti s močením 
objavujú neskôr. Nádorové bunky sa neskôr krvným prú-
dom a lymfatickými cievami rozširujú do iných častí ľud-
ského organizmu a vznikajú metastázy (Kliment, 2002). 
Horňák a Goncalves (2008) uvádzajú, že zo všetkých ma-
lígnych nádorov má karcinóm prostaty najväčšiu variabilitu 
biologického správania s rozdielnym prirodzeným vývojom, 
od pomalej lokálnej progresie až k rýchlemu rastu a tvorbe 
metastáz. Karcinóm prostaty sa nemusí klinicky prejaviť, 
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môže zostať asymptomatický a v pokročilom  štádiu môže 
mať fatálny priebeh. Ak sa karcinóm prostaty včas diagnos-
tikuje na základe príznakov, obvykle ide o lokalizovaný 
karcinóm vhodný na kuratívnu terapiu.  

Snaha zlepšiť kvalitu života pacientov je jedným z hlav-
ných cieľov poskytovania zdravotnej starostlivosti predo-
všetkým u pacientov pri chronických a nádorových ochore-
niach. Kvalitu života pacientov s karcinómom prostaty 
ovplyvňuje pôsobenie rôznych, vzájomne sa prelínajúcich 
faktorov. Pri posudzovaní kvality života pacienta s karci-
nómom prostaty je dôležité venovať pozornosť aktuálnej 
hierarchii potrieb a hodnôt pacienta, ich meniacej sa dyna-
mike v somatickej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblas-
ti, prítomnosti prekážok pri ich uspokojovaní ako aj tomu, 
aký význam konkrétnym prekážkam pacient pripisuje.  

 
Biologická dimenzia kvality života u pacienta 
s karcinómom prostaty 

Na kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty 
negatívne vplýva prítomnosť príznakov ochorenia, výskyt 
komplikácií a postupne sa znižujúca telesná kondícia pa-
cienta. Karcinóm prostaty je ochorenie, ktoré môže dlhú 
dobu prebiehať skryto a prejaví sa až v pokročilom štádiu, 
keď sa z pacienta doposiaľ relatívne samostatného zrazu 
stáva pacient závislý na pomoci iných. Uspokojovanie bio-
logických potrieb zostáva však po veľmi dlhú dobu ochore-
nia v popredí záujmu chorého človeka a ich nedostatočné 
uspokojovanie môže výrazne znížiť subjektívne hodnotenie 
kvality života. Pacient v dôsledku limitácií podmienených 
progresiou ochorenia postupne stráca schopnosť a aj záujem 
o saturovanie biologických potrieb (Šamánková, 2011). 
V starostlivosti o pacienta s karcinómom prostaty je dôležité 
vychádzať z jeho možností a zachovať obvyklý biologický 
rytmus. Z jednotlivých biologických potrieb je dôležité ve-
novať pozornosť hygiene, pohybovej aktivite, výžive, vy-
prázdňovaniu, odpočinku a spánku. Závislosť na okolí 
pri uspokojovaní základných potrieb pacient vníma veľmi 
citlivo. Dôležité je podporovať samostatnosť pacienta pri 
vykonávaní hygienickej starostlivosti a prístup zdravotníc-
kych pracovníkov k pacientovi počas vykonávania hygieny 
by mal byť založený na úcte a rešpektovaní ľudskej dôstoj-
nosti. Je nevhodné, neetické a pre pacienta veľmi ponižujú-
ce, ak zdravotnícki pracovníci pri vykonávaní hygienickej 
starostlivosti nevenujú pozornosť pacientovi, hovoria o ňom 
v tretej osobe, pri jednotlivých postupoch nekomunikujú 
s ním a ignorujú jeho prítomnosť (Dobríková-Porubčanová 
a kol., 2005). Častým problémom u pacientov býva nechu-
tenstvo, nauzea, vracanie, kachexia. Prítomnosť uvedených 
problémov súvisí s progresiou ochorenia, môžu ich vyvolať 
aj psychické faktory, ako je prežívanie negatívnych emócií, 
ale aj chemoterapia a rádioterapia. V pokročilejšom štádiu 
ochorenia dochádza k poruchám mikcie, v popredí je časté 
močenie, nyktúria, inkontinencia moču, ktorá predstavuje 
pre pacienta výrazný problém, pretože sa spája s pocitom 
nečistoty, zápachu a môže narušiť aj sociálne fungovanie 
jednotlivca. Úbytok telesných síl postupne limituje pacienta 
v záujmových a pohybových aktivitách a jeho dlhodobý po-
byt na lôžku môže byť príčinou obstipácie, nesamostatnosti, 
zhoršenia psychickej kondície a pod.  

Psychická dimenzia kvality života u pacienta 
s karcinómom prostaty 

K častým problémom, ktoré zhoršujú kvalitu života pa-
cientov v psychickej dimenzii s karcinómom prostaty, patrí 
chronická bolesť, prežívanie strachu a úzkosti, narušenie 
sebakoncepcie a zníženie sebaúcty.  

Prítomnosť chronickej bolesti má negatívny dopad na 
pacienta a premieta sa v jeho prežívaní a správaní. Pacient 
býva precitlivený, podráždený a ťažšie sa vyrovnáva so 
zmenami, ktoré ochorenie a spôsob liečby prinášajú (Dobrí-
ková-Porubčanová a kol., 2005). Ak pacient prežíva ná-
dorovú bolesť a súčasne si uvedomuje možnosť blízkeho 
konca svojho života, jeho utrpenie zasahuje všetky dimenzie 
života. Prežívanie chronickej bolesti môže vyvolávať úz-
kosť, strach, zúfalstvo a depresiu a je pre pacienta zdrojom 
utrpenia (Gurková, 2011). Prítomnosť strachu a obáv súvisí 
s nepriaznivou až infaustnou prognózou ochorenia. Pacient 
často o zdrojoch svojho strachu nerozpráva, uzatvára sa, ne-
chce a niekedy ani nedokáže o tom, čo prežíva, hovoriť. Vo 
vedomí pacienta sa môžu vynárať rôzne predstavy z mi-
nulosti, čo mohol urobiť ináč a pod. Obavy sa často vzťahu-
jú k budúcnosti, napr. či sa dá ochorenie vyliečiť, čo prine-
sie samotná liečba, ako dlho bude trvať. Pacient si kladie 
podobné otázky, zaoberá sa nimi a hľadá na ne odpoveď. 
V snahe zmierniť prežívanie strachu je dôležité poskytnúť 
pacientovi informácie o diagnostických a terapeutických po-
stupoch s prihliadnutím na aktuálny zdravotný a psychický 
stav pacienta, jeho osobnostné vlastnosti, sociálne zázemie 
a pod. Narušenie sebakoncepcie sa častejšie vyskytuje 
u mladších pacientov. Pacienti môžu mať negatívny pohľad 
na seba samých, čo sa prejavuje aj zmenou v prístupe 
a v správaní k najbližším. Zmena správania môže ovplyv-
ňovať partnerský život, ale aj život v rodine. Príbuzní pa-
cienta často nedokážu primerane reagovať na zmeny jeho 
nálad, nezáujem, apatiu a sebaľútosť. V oblasti napĺňania 
životných cieľov si pacient uvedomuje pokles svojich síl, 
obmedzenia a svoje limity, ktoré mu bránia v sebarealizácii. 
S narušením sebakoncepcie úzko súvisí zníženie sebaúcty, 
keď si pacient neváži sám seba, nevníma sa pozitívne. Zme-
ny v prežívaní, hodnotení seba a reality sa premietajú do 
konkrétnych prejavov správania v závislosti od osobnost-
ných vlastností pacienta, od konkrétnej fázy umierania, 
zmien v zdravotnom stave, sociálneho zázemia, i keď exis-
tujú interindividuálne rozdiely. Dôležité je, aby pacient cítil 
rešpekt, záujem, podporu, prijatie zo strany zdravotníckych 
pracovníkov a rodiny.  

 

Sociálna dimenzia kvality života u pacienta 
s karcinómom prostaty 

Dôležitým aspektom sociálnej dimenzie kvality života je 
sociálny kontakt a vzájomná interakcia jedinca s okolím, 
potreba sebarealizácie v plnení jednotlivých rolí (Vágnerová 
2000). Ochorenie zbavuje pacienta povinností, obmedzuje 
a limituje ho vo vykonávaní aktivít, čo sa počas hospitalizá-
cie ešte zvýrazňuje. Pacienti, ktorí boli pracovne veľmi ak-
tívni a mali určité spoločenské uplatnenie, môžu prežívať 
menejcennosť, depresívnu náladu, stratu životnej perspektí-
vy. Pacientovi často chýba konkrétna predstava o najbližšej 
budúcnosti, niekedy stráca svoju hodnotu sám pred sebou, 
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je nevyrovnaný, náladový, zhoršuje sa jeho kontakt a ko-
munikácia s okolím. Často býva depresívny, poddáva sa 
ochoreniu, rezignuje (Zacharová et al., 2007). V niektorých 
prípadoch, predovšetkým vo fáze odmietania vlastného 
ochorenia, pacienti prerušujú sociálny kontakt s okolím. 
Uzatvárajú sa do seba, sú apatickí a odmietajú pomoc. Ne-
gatívnym faktorom počas hospitalizácie je prerušenie kon-
taktu s rodinou. Ochorenie môže prehĺbiť a zlepšiť vzťahy 
v rodine, ale naopak môže byť aj zdrojom odmietania a pre-
javovania nezáujmu o chorého. Pacienti v pokročilom štádiu 
ochorenia často zostávajú v nemocnici bez priameho kontak-
tu so svojím životným partnerom, rodinou a priateľmi.  

 

Duchovná dimenzia kvality života pacienta 
s karcinómom prostaty 

Duchovná dimenzia osobnosti je špecifická len pre člo-
veka. Nemčeková a kol. (2004) ju charakterizujú ako: 
„schopnosť sebapresahovania smerom k tomu, čo je nevy-
hnutnou podmienkou a snáď i dôvodom ľudského života 
ako celostného bytia“. Často sa spája s pojmom zmyslu ži-
vota. Snaha o akceptáciu karcinómu prostaty sa v prežívaní 
pacienta môže spájať s prehodnocovaním zmyslu života. 
Zmysluplnosť života má dopad na úroveň spokojnosti je-
dinca, jeho pohody a sociálne funkcie a tým i na posudzo-
vanie kvality života (Ondrejka a Adamicová, 2003). Potreba 
vzťahu k absolútnu bola zrejme jedným z prvých prejavov 
duchovných potrieb človeka, ktoré patria k náboženským 
potrebám (Tomagová a Bóriková, 2008). Vzťah k absolútnu 
môže ovplyvniť postoj pacienta k vnímaniu svojho ochore-
nia a hodnoteniu toho, čo bolo a čo príde. Premieta sa aj do 
vnímania podstaty utrpenia, posilnenia viery, obviňovania 
seba, okolia, boha, môže byť zdrojom nepokoja, hnevu. Do 
duchovnej oblasti môžeme zaradiť aj potrebu nádeje, ktorá 
je protiváhou úzkosti z neurčitého ohrozenia života. Schop-
nosť žiť v nádeji je pre pacienta s karcinómom prostaty rov-
nako dôležitá, ako uspokojovanie biologických potrieb. Pa-
cienti môžu prežívať osamelosť a stratu zmyslu života, kto-
rý sa spája s prežívaním bezmocnosti a beznádeje a znižuje 
kvalitu života práve v duchovnej oblasti. Nemčeková a kol. 
(2004) uvádzajú, že takýto stav môže vyvolať aj prílišná 
alebo falošná nádej a následné sklamanie. Preto by sa pa-
cientom s daným ochorením nemala dávať falošná nádej, 
ale zároveň by sa ani nemala brať nádej. Pri poskytovaní 
nádeje nie je podstatné, či má racionálny alebo iracionálny 
obsah, ak slúži na redukciu strachu a úzkosti, no nesmie byť 
falošná a vyvolávať rozčarovanie, sklamanie a stratu dôve-
ry. Častým problémom pri hodnotení kvality života v du-
chovnej dimenzii je duchovná tieseň, ktorá odráža disharmó-
niu v systéme spirituality (Tomagová a Bóriková, 2008). Du-
chovnú tieseň môže emocionálne sprevádzať strach, úzkosť, 
bezmocnosť, znížená sebaúcta a strata ľudskej dôstojnosti. 
Pre pacienta predstavuje dlhodobý problém a nie je možné 
očakávať, že ju možno vyriešiť počas hospitalizácie.  

Kvalita života pacienta počas choroby závisí od intenzi-
ty, pestrosti, trvania a dynamiky zmien klinických symptó-
mov ochorenia. Intenzívnejšie a pestrejšie príznaky spôso-
bujú výraznejší pokles kvality života. Potreba monitorova-
nia úrovne kvality života u pacientov sa stáva jedným 
z hlavných postupov, ako plánovať a hodnotiť výsledky 
zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.  

Metodika prieskumu 
Prieskum bol zameraný na skúmanie kvality života u pa-

cientov s karcinómom prostaty. Realizoval sa v termíne od 
decembra 2011 do februára 2012. Na získanie informácií 
o sledovaných javoch sme použili dotazník vlastnej kon-
štrukcie. Jednotlivé položky monitorovali prítomnosť prob-
lémov v telesnej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti 
života pacientov. Súbor tvorilo 80 respondentov/pacientov 
hospitalizovaných na urologických klinikách a urologických 
ambulanciách Univerzitnej nemocnice v Bratislave: v Ne-
mocnici s poliklinikou akad. L. Dérera na Kramároch, v Ne-
mocnici s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda Petržalka a v Ne-
mocnici s poliklinikou Ružinov. Do prieskumu boli respon-
denti zaraďovaní na základe náhodného a stratifikovaného 
výberu. Kritériom pre zaradenie respondentov do prieskumu 
bol vek pacientov (viac ako 50 rokov) a diagnostikovanie 
karcinómu prostaty. Štruktúru respondentov z hľadiska veku 
a typu poskytovanej starostlivosti približujú tabuľky 1 a 2.  

Tabuľka 1. Vek pacientov. 
Odpoveď n % 
do 50 rokov 2 2,50 
od 51 - 60 rokov 22 27,50 
od 61 - 70 rokov 26 32,50 
od 71 - 80 rokov 26 32,50 
nad 81 rokov 4 5,00 
Spolu 80 100 

Tabuľka 2. Štruktúra pacientov podľa typu poskytovanej sta-
rostlivosti. 
Odpoveď n % 
Ambulantná starostlivosť 45 56,25 
Ústavná zdravotná starostlivosť/hospitalizácia 35 43,75 
Spolu 80 100 

 
Výsledky  

Odpovede pacientov na položku, ktorá monitorovala do-
minanciu problémov v telesnej, psychickej, sociálnej a du-
chovnej oblasti potvrdili najvyššie zastúpenie problémov v te-
lesnej oblasti. Na druhom mieste pacienti uvádzali problémy 
v psychickej oblasti, ako to vyplýva z údajov v tabuľke 3.  

Tabuľka 3. Dominancia problémov u pacientov s karcinómom 
prostaty. 
Odpoveď n % 
Telesné problémy  
(spánok, únava, nechutenstvo, problémy s močením) 43 53,75 
Psychické problémy  
(bolesť, smutná nálada, pocity úzkosti, strachu) 17 21,25 
Sociálne problémy  
(narušené vzťahy v rodine, znížený kontakt s priateľmi) 2 2,50 
Duchovné problémy  
(strata zmyslu života, zmena hodnotového rebríčka) 3 3,75 
Neprítomnosť problémov 15 18,75 
Spolu 80 100 

 

Získané informácie o výskyte problémov v jednotlivých 
dimenziách života a ich vplyve na kvalitu života sme po-
rovnávali u pacientov liečených v ústavnej a v ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti.  
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Zmena kvality života v telesnej dimenzii  
Prítomnosť príznakov ochorenia, výskyt problémov 

v uspokojovaní telesných potrieb, znížená sebestačnosť 
a závislosť pacienta na okolí výrazne vplýva na kvalitu jeho 
života. V nami realizovanom prieskume sme sa zamerali na 
výskyt problémov súvisiacich s kvalitou spánku, príjmom 
potravy, vyprázdňovaním a úrovňou sebestačnosti.  

Zníženú kvalitu spánku potvrdilo 75 % všetkých oslove-
ných pacientov. Pri porovnávaní výsledkov z hľadiska typu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti/prostredia liečby sme 
zistili vyšší výskyt problémov so spánkom u hospitalizova-
ných pacientov (94,29 %) v porovnaní s pacientmi v ambu-
lantnej starostlivosti, kde problémy v oblasti spánku potvr-
dilo 60 % pacientov. Pri komparácií výskytu ďalších prob-
lémov v telesnej oblasti sme zistili vyššie zastúpenie únavy 
u hospitalizovaných pacientov (64,71 %), pacienti ambu-
lantnej starostlivosti potvrdili tento problém v 35,29 %. Po-
rovnanie zistených skutočností približuje obrázok 1. 

Obrázok 1. Zmena kvality spánku a prítomnosť únavy. 
 

Nechutenstvo potvrdilo 22,50 % oslovených pacientov. 
Pri ďalšej analýze sme zistili nechutenstvo u 61,11 % hospi-
talizovaných a u 38,89 % ambulantných pacientov. Zmena 
hmotnosti nastala u 46,25 % pacientov, v tomto smere zní-
ženie hmotnosti v posledných 6 mesiacoch uviedlo 25 % 
pacientov. Pri porovnávaní zmeny hmotnosti u pacientov 
sme zistili pokles hmotnosti u 32,43 % pacientov v ústavnej 
starostlivosti.  

Problémy s vyprázdňovaním potvrdilo 93,75 % pacien-
tov. Pri komparácii odpovedí pacientov v ústavnej a ambu-
lantnej starostlivosti sme nezistili výraznejšie rozdie-
ly. Hospitalizovaní pacienti potvrdili tento problém v 53,33 %, 
pacienti v ambulantnej starostlivosti v 46,66 %. Z hľadiska 
početnosti dominovalo u oboch skupín pacientov v poradí: 
časté močenie cez deň, nutkavý pocit na močenie a pre-
rušované močenie, čo približuje obr. 2. 

Obrázok 2. Problémy pacientov s vyprázdňovaním. 

Závislosť na pomoci druhej osoby v domácom prostredí 
potvrdilo z celého súboru 27,5 % pacientov. Pri porovnaní 
odpovedí pacientov v súvislosti s typom poskytovanej sta-
rostlivosti sme zistili vyššiu závislosť u 68,18 % hospitali-
zovaných pacientov v porovnaní s 31,82 % ambulantných 
pacientov. Z hľadiska početnosti dominovala u hospitali-
zovaných a zhodne aj u ambulantných pacientov pomoc 
v domácom prostredí pri vykonávaní hygienickej starostli-
vosti. Z ďalšej analýzy vyplynulo, že pomoc sestry pri vy-
konávaní hygienickej starostlivosti a zmene pohybu uviedlo 
57,14 % hospitalizovaných pacientov.  

 

Zmena kvality života v psychickej a sociálnej 
dimenzii  

Pri posudzovaní kvality života v psychickej a sociálnej 
dimenzii u pacientov s karcinómom prostaty sme venovali 
pozornosť prežívaniu bolesti, negatívnych emócií a posudzo-
vaniu sebakoncepcie. Prežívanie bolesti potvrdilo 58,75 % 
pacientov. Z časového hľadiska 3,75 % pacientov uviedlo 
nepretržité prežívanie bolesti, často prežívalo bolesť 20 % 
pacientov a niekedy 35 %. Vyššie zastúpenie prežívania bo-
lesti potvrdilo 68,09 % hospitalizovaných pacientov, 31,91 % 
ambulantných respondentov neuviedlo prítomnosť bolesti. 
Pri vykonávaní rôznych činností obmedzovala bolesť 59,57 % 
pacientov. Pri komparácii výskytu tohto problému domino-
vali odpovede hospitalizovaných pacientov (71,43 %) 
v porovnaní s 28,57 % ambulantne liečených pacientov.  

Prežívanie strachu a neistoty potvrdilo 42,5 % oslove-
ných pacientov. Z jednotlivých zdrojov strachu dominovali 
obavy zo zhoršenia zdravotného stavu a obavy z budúcnosti. 
Pri ďalšej analýze odpovedí pacientov sme zistili vyššie za-
stúpenie prežívania strachu, obáv a neistoty u 58,85 % hos-
pitalizovaných pacientov v porovnaní s 41,18 % ambulant-
ných pacientov. Z hľadiska početnosti hospitalizovaní pa-
cienti najčastejšie uvádzali neistotu, obavy z budúcnosti, 
obavy zo zhoršenia zdravotného stavu; pacienti v ambu-
lantnej starostlivosti obavy zo zhoršenia zdravotného stavu, 
neistotu a obavy z budúcnosti. Prítomnosť negatívnych 
emócií v prežívaní pacientov približuje obr. 3. 

 
Obrázok 3. Prítomnosť negatívnych emócií v prežívaní pacien-
tov. 

 

Účasť podpornej osoby v procese liečby uviedlo 93,75 % 
oslovených pacientov. Z hľadiska početnosti podporných 
osôb dominovali v poradí: rodina, lekár, boh, resp. kňaz, 
sestra a priatelia. Pri komparácií odpovedí pacientov z hľa-
diska typu poskytovanej starostlivosti sme zistili, že hospi-
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talizovaní pacienti najčastejšie ako zdroj pomoci uvádzali 
príbuzných, lekára a boha, resp. kňaza; pričom ambulantní 
pacienti uviedli ako zdroj pomoci najčastejšie príbuzných, 
priateľov a sestru. 

Zmenu obrazu vlastného tela uviedlo 12,50 % oslove-
ných pacientov. Z hľadiska porovnania odpovedí pacientov 
v ústavnej a v ambulantnej starostlivosti sme nezistili výz-
namný rozdiel, obe skupiny pacientov zhodne uviedli prí-
tomnosť zmenu obrazu tela v 6,25 %.  

Nádorové ochorenie môže ovplyvniť sociálnu sféru pa-
cienta, vzťahy v rodine, plnenie sociálnych rolí. V našom 
súbore pacienti z hľadiska početnosti najčastejšie uvádzali 
väčšiu podporu rodiny, zlepšenie vzťahov s rodinou, zhor-
šenie vzťahov s príbuznými a zlepšenie vzťahu s partnerom. 
Prehľad dopadu ochorenia na sociálnu sféru približuje ta-
buľka 4.  

Tabuľka 4. Vplyv ochorenia/karcinómu prostaty na rodinný 
život pacienta. 

Odpoveď Početnosť 
Zhoršenie vzťahu s partnerom 1 
Zhoršenie vzťahu s rodinou 7 
Zlepšenie vzťahu s partnerom 6 
Zlepšenie vzťahu s rodinou 11 
Zlepšenie podpora rodiny 26 
Nezáujem rodiny 2 
Neprítomnosť vplyvu ochorenia  33 
Iné 0 

 
Z našich zistení ďalej vyplynulo, že ochorenie nemalo 

výrazný vplyv na zhoršenie vzťahov v rodine, čo potvrdili 
odpovede 41,25 % oslovených pacientov.  

 

Zmena kvality života v duchovnej dimenzii 
Pri hodnotení kvality života v duchovnej dimenzii sme 

venovali pozornosť prítomnosti zmien v hodnotovom sys-
téme pacientov a v zmysle ich života. Z hľadiska početnosti 
u všetkých pacientov dominovali v hierarchii hodnôt 
v poradí: zdravie, rodina, láska, šťastie a viera. Vplyv karci-
nómu prostaty na zmenu životných hodnôt potvrdilo 31 % 
oslovených pacientov. Charakter konkrétnych zmien v hie-
rarchii hodnôt, ktoré pacienti uvádzali, približuje tabuľka 5.  

Tabuľka 5. Charakter zmeny v životných hodnotách pacientov. 

Odpoveď Početnosť 
Láska, Zdravie, Rodina 1 
Zdravie, Rodina 1 
Nové priateľstvá 1 
Prehĺbenie viery  4 
Zdravie 2 
Láska, Rodina, Viera 1 
Rodina  9 
Neodpovedali 6 

 
 

Diskusia 
Pri posudzovaní kvality života u pacientov s karcinó-

mom prostaty je dôležité vychádzať z poznania, do akej 

miery ochorenie pacienta zaťažuje a ktoré oblasti jeho živo-
ta ovplyvňuje. Na negatívny vplyv symptómov karcinómu 
prostaty na kvalitu života poukazujú viacerí autori. Kvalita 
života pacientov závisí od intenzity, pestrosti, trvania a dy-
namiky zmien klinických symptómov ochorenia. Ondrejka 
a Adamicová (2003) k týmto príznakom zaraďujú najmä 
problémy s vyprázdňovaním, ktoré svedčia o progresii 
ochorenia. V našom súbore poruchy s vyprázdňovaním po-
tvrdilo 93,75 % oslovených pacientov. Z ďalších somatic-
kých problémov pacientov výraznejšie zaťažujú a tým zni-
žujú aj kvalitu ich života nechutenstvo, únava, poruchy 
spánku (Ondrejka, 2001). Šachlová (2004) uvádza, že onko-
logicky chorí pacienti často trpia zníženou chuťou k jedlu 
alebo úplným nechutenstvom. V našom súbore sa toto tvr-
denie jednoznačne nepotvrdilo, nechutenstvo uviedlo 22,50 
% pacientov. Výskyt problémov v uspokojovaní potreby 
spánku u pacientov s ochoreniami uropoetického systému 
potvrdili závery štúdie Horňákovej (2009), kde prítomnosť 
zníženej kvality spánku potvrdilo 60 % respondentov. 
V porovnaní s uvedenou štúdiou sa v našom prieskume ten-
to problém potvrdil u 75 % oslovených pacientov. Pri po-
rovnávaní prostredia, v ktorom sa liečba poskytovala, sme 
zistili vyššie zastúpenie problémov so spánkom u 94,29 % 
hospitalizovaných pacientov. Pacienti v ambulantnej sta-
rostlivosti potvrdili zníženú kvalitu spánku v 60 %. Tieto 
zistenia súvisia okrem prítomnosti symptómov ochorenia aj 
s pôsobením faktorov, ktoré sa podieľajú na zhoršovaní 
kvality spánku počas hospitalizácie, ako je napr. rušivé pro-
stredie, diagnostické a terapeutické postupy, psychické fak-
tory a ďalšie. Preto sa do popredia dostáva nutnosť elimino-
vať rušivé faktory prevádzky oddelenia, čo v sebe zahŕňa aj 
skoré budenie pacientov ráno a podávanie farmakoterapie 
v rôznych hodinách (Tomagová a Bóriková, 2008), rovnako 
aj nutnosť dodržiavať ochranno-liečebný režim.  

Pri posudzovaní psychickej dimenzie kvality života sme 
skúmali prítomnosť psychických problémov u pacientov 
s karcinómom prostaty. Práce viacerých autorov (Zacharová 
at al., 2006; Gurková, 2011) poukazujú na negatívny vplyv 
ochorenia na psychickú stránku pacienta. Závery práce 
Cenkerovej (2009) potvrdili prítomnosť negatívnych emócií 
v prežívaní 54 % pacientov s chronickým ochorením. U on-
kologických ochorení sa do popredia v prežívaní pacientov 
dostáva strach, obavy, neistota, subdepresívna až depresívna 
nálada ako reakcia na náročnú životnú situáciu a ďalšie. Zá-
very nášho prieskumu potvrdili u 42,5 % pacientov prežíva-
nie strachu a neistoty; prežívanie smútku, vnútorného napä-
tia, podráždenosti a zmeny nálad počas dňa u 63,75 % pa-
cientov. Mitrovská (2011) zistila znížené sebahodnotenie 
a sebadôveru u 6,31 % pacientov s onkologickým ochore-
ním. Závery nášho prieskumu potvrdili zníženie sebakon-
cepcie a zmenu obrazu vlastného tela u 12,50 % pacientov  
a zníženú sebadôveru vo vlastné sily a možnosti u 52,5 % 
pacientov.  

Bolesť je signálom poškodenia organizmu. Karcinóm 
prostaty často metastázuje do skeletu a asi polovica pacien-
tov s touto malignitou má v dobe diagnózy prítomné meta-
stázy. Metastázy spôsobujú, že pacienti pociťujú intenzívnu 
bolesť (Wagnerová, 2009). V našom súbore potvrdilo preží-
vanie bolesti 58,75 % respondentov. Zo všetkých respon-
dentov, ktorí potvrdili prežívanie bolesti, bolo 63,83 % res-
pondentov vo veku 71-90 rokov. Horňák a Zvara (2009) 
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uvádzajú, že bolesti svedčia pre metastázy v kostiach. Nie-
kedy sú to prvé príznaky, ktoré rakovina spôsobuje a po-
stihuje zväčša pacientov vo vyššom veku, keď je ochorenie 
vo svojom pokročilejšom štádiu. 

Význam emočnej podpory zo strany rodiny a priateľov, 
ako dôležitý aspekt vnímania kvality života pacientov 
s onkologickým ochorením, potvrdili závery viacerých štú-
dií. Napr. Ochvatová (2009) zistila, že pre 81 % onkologic-
kých pacientov sú príbuzní zdrojom pomoci pri riešení 
problémov, Mitrovská (2011) poukázala na význam kontak-
tov s rodinou pri riešení problémov u 69,37 % pacientov. 
Podobné údaje potvrdili aj závery nášho prieskumu, kde 
58,75 % pacientov uviedlo ako zdroj podpory pri riešení 
problémov súvisiacich s priebehom ochorenia rodinu. Po-
dobnú situáciu so zreteľom na podporu a blízkosť priateľov 
v procese liečby potvrdili závery štúdie Ochvatovej (2009), 
ktorá poukazuje na význam kontaktov a podpory priateľov 
u 51 % pacientov. V nami realizovanom prieskume túto po-
trebu potvrdilo 85 % pacientov. Človek potrebuje mať záro-
veň nádej, veriť, že sa jeho zdravotný stav zlepší. Ak pa-
cienti strácajú vieru v pozitívnu budúcnosť, prestávajú dô-
verovať, sú podráždení. Ak sa ich stav dlhodobo nezlepšuje, 
nastupuje štádium rezignácie, keď pacienti odmietajú spo-
luprácu, sú apatickí (Šamánkova, 2011). V našom súbore 
32,5 % pacientov negatívne vnímalo svoju budúcnosť. 
 

Záver 
Karcinóm prostaty, aj keď nemusí bezprostredne ohro-

zovať život pacienta, postupne spôsobuje pokles kvality je-
ho života v jednotlivých dimenziách, čo potvrdili aj závery 
nášho prieskumu. Pacienti najvýraznejšie vnímali zmenu 
kvality života v telesnej a psychickej oblasti. Snaha o udr-
žanie kvality života u pacientov s karcinómom prostaty si 
vyžaduje aktívny prístup zdravotníckych pracovníkov k mo-
nitorovaniu a následnému riešeniu problémov pacientov 
v telesnej, psychickej a sociálnej oblasti, rovnako aj pri uspo-
kojovaní diagnostických a terapeutických potrieb. Súčasťou 
má byť aj správny psychologický prístup k pacientovi, tera-
peutická komunikácia a aktívna spolupráca s rodinou.  
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