
 

 

    7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a od roku 1950 si tento 

deň pripomíname ako Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne 

vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, 

upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť. 

Svetový deň zdravia 2020 má ústrednú tému: 

„Podpora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti“  

    Profesia sestry patrí medzi významné povolania, aj keď v spoločnosti sa status tohto 

povolania nezvyšuje a nepripisuje sa mu dôležitosť, akú by si náležite zaslúžilo. Sestra má  

v starostlivosti o zdravie nezastupiteľné miesto a stáva sa autonómnym pracovníkom. Zvyšuje 

sa jej odborná kvalifikácia, rozširujú sa jej kompetencie, má väčšiu samostatnosť, ale aj 

zodpovednosť. Sestra samostatne vykonáva posudzovanie stavu pacienta, stanovuje 

ošetrovateľskú diagnózu, vypracováva plán starostlivosti v spolupráci s daným pacientom, 

plánuje ošetrovateľské intervencie, spolupracuje s pacientom a jeho rodinou.  Sestry tvoria 

dôležitý článok v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pretože bez nich by nebolo možné 

realizovať klinickú medicínu v praxi. Stávajú sa čoraz dôležitejšími členmi zdravotníckeho 

tímu, lebo práve ony sú v najužšom kontakte s pacientom. Úlohou sestry je usilovať sa  

o vytvorenie dokonalého liečebno-ošetrovateľského vzťahu s pacientmi/klientmi a 

uspokojovať jeho bio-psycho-sociálne potreby, nevynímajúc rešpektovanie jeho názorov ani 

duchovných princípov. Profesia sestry patrí medzi pomáhajúce profesie a tie zrejme nikdy 

nebudú spoločensky ani finančne dostatočne docenené aj napriek tomu, že sú 

nenahraditeľným a jedinečným článkom pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. 



 

Povolanie zdravotnej sestry 

    Svetová zdravotnícka organizácia definovala povolanie sestry nasledovne: „Sestra je osoba, 

ktorá je formálne uvedená do ošetrovateľského vzdelávacieho programu, náležite uznaného  

v krajine, v ktorej sa nachádza, úspešne ukončila predpísané štúdium ošetrovateľstva a získala 

požadovanú kvalifikáciu pre získanie diplomu a/alebo legálne oprávnenie na vykonávanie 

ošetrovateľskej praxe. Sestra pomáha jednotlivcom, vrátane pacientov, rodín a skupín,  

pri determinovaní a presadzovaní svojho fyzického, mentálneho a sociálneho potenciálu,  

v zhode s prostredím, v ktorom žijú a pracujú. Sestra potrebuje kvalifikáciu na rozvoj a 

vykonávanie činností, ktoré slúžia podpore a udržaniu zdravia a predchádzaniu chorobám. 

Sestra podporuje aktívne zapájanie sa jednotlivcov, vrátane pacientov a ich rodín, priateľov, 

sociálnych skupín a verejnosti do všetkých aspektov zdravotníckej starostlivosti a tak 

podporuje ich sebadôveru a samorozhodovanie v procese tvorby zdravého prostredia“. Z 

uvedených činností sestier vyplýva, že sa od sestier vyžaduje, aby vytvorili a vykonávali 

funkcie, podporujúce a udržiavajúce zdravie a predchádzajúce ochoreniam. Funkcie sestry 

priamo vychádzajú z poslania ošetrovateľstva v spoločnosti. Zostávajú konštantné, bez 

ohľadu  

na miesto a čas, v ktorom sa starostlivosť poskytuje, bez ohľadu na zdravotný stav osoby či 

skupiny a na dostupné zdroje. Na celom svete sa bude vyžadovať posilnenie pracovnej sily 

v ošetrovateľstve. 

    Povolanie sestry patrí medzi dôležité profesie, ktorej náplňou práce je starostlivosť  

o upevňovanie a ochrana zdravia. Tak ako iné povolania, aj toto povolanie prešlo radom 

zmien, ktorých výsledkom je úprava vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Sestra nesie 

zodpovednosť za starostlivosť poskytovanú pacientom. Pri svojej práci je povinná 

rešpektovať štyri základné zložky ošetrovateľstva – starostlivosť o zdravie, predchádzanie 

ochoreniam, podieľať sa na zlepšovaní zdravotného stavu a zmierňovať bolesť. Cení si 

pacienta s jeho náboženským presvedčením, životnou hodnotou, zvykmi a pri ošetrovaní sa 

usiluje vytvárať podmienky, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám chorého.  Pri 

vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti nesie plnú zodpovednosť za výkony, ktoré realizuje.  

    Byť sestrou nie je len povolanie, ale aj poslanie. Profesia sestry patrí medzi pomáhajúce 

profesie, ktoré si vyžadujú celého človeka, a tie aj napriek veľkej psychickej a fyzickej 

náročnosti zrejme nikdy nebudú spoločensky ani finančne dostatočne docenené aj napriek 

tomu, že sa jedná o jedinečné a nenahraditeľné povolanie pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

 

Zdroje: 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/04/07/default-calendar/world-health-day 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Judicakova1/subor/Dyskova.pdf 
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