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STAROSTLIVOSŤ
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KULTÚRY





ŠPECIFIKÁ OŠETROVATE ĽSKEJ  
STAROSTLIVOSTI 
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KULTÚRY

ŠPECIFIKÁ OŠETROVATE ĽSKEJ  
STAROSTLIVOSTI 

U MIGRANTOV MOSLIMSKEJ  A VIETNAMSKEJ 
KULTÚRY



�Vietnamská socialistická
republika  leží pri pobreží
Juhočínskehomora                     
v  juhovýchodnej Ázii 

� hlavné mesto - Hanoj

� najrozšírenejšie cudzie 
jazyky: čínština, angličtina a 
francúzština

� najrozšírenejšie náboženstvo:              
budhizmus a  taoizmus

ŠPECIFIKÁ OŠETROVATE ĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI  U MIGRANTOV 

VIETNAMSKEJ KULTÚRY







HOSPITALIZÁCIA  VIETNAMSKÝCH 
MIGRANTOV

� podanie predmetu  jednou rukou je nezdvorilé
� nepozerať sa priamo do očí
� závažnosť zdravotného stavu najskôr konzultovať s 

rodinným príslušníkom
� strach z vedľajších účinkov lieku a návykovosti bráni 

požiadať liek od bolesti
� zápchu oznámia až vtedy, keď predstavuje vážny 

problém
� klyzma je indikovaná, ak je to už posledná možnosť

� pri osobnom alebo sociálnom vzťahu sa Vietnamci 
cítia lepšie pri väčšom odstupe



TEHOTENSTVO   A  MATERSTVO 
VIETNAMSKEJ ŽENY

�veľa pozornosti venujú tehotným ženám

�veria, že by sa tehotná žena mala vyhýbať

svadbám a pohrebom  a zdržať sa pohlavného 
styku počas tehotenstva

�vaginálny pôrod  je uprednostňovaný pred 
cisárskym rezom

STAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA

�po narodení dieťaťa je nutné predchádzať
dotykom a hladeniu hlavičky novorodenca

� ak sa vyskytnú problémy s dieťaťom je lepšie 
ich prekonzultovať s otcom alebo iným členom 
rodiny



� žena začína dojčiť, až keď sa objaví mlieko

ŠPECIFIKÁ OŠETROVATE ĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI U MIGRANTOV  

MOSLIMSKEJ KULTÚRY
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ISLAM 

� znamená v arabčine podriadenie sa Božej vôli 

� mohamedánske náboženstvo

� zakladateľ - prorok Mohamed 

� posvätná kniha - Korán
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KORÁN

MEKKA



RITUÁL   PRED  MODLITBOU

�každá modlitba je spojená
s povinnosťou umývať sa

�umytie sa skladá z vypláchnutia úst, 
očí, uší a z umytia rúk po lakte a nohy 
po kolená

RAMADAN

�jeden z piatich pilierov 
moslimskej  viery

� trvá jeden mesiac

� moslim nesmie od 
východu do západu 
slnka nič jesť ani piť



NÁBOŽENSKÉ PREDMETY

STRAVOVANIE MOSLIMOV

�moslimovia nesmú jesť bravčové mäso

�nesmú piť žiadny alkohol

�pri zostavovaní jedálnička sa dáva prednosť
hovädziemu  a  hydinovému  mäsu







STAROSTLIVOSŤ O  NOVORODENCA





ZÁCHYTNÝ TÁBOR 
HUMENNÉ



„Pokiaľ majú ľudia prežiť a žiť
v zdravom, pokojnom a zmysluplnom 
svete, musia sestry aďalší zdravotníci 

pochopiť ich rôzne kultúrne 
presvedčenie, kultúrne hodnoty a životný 

štýl, aby boli schopní poskytovať
kultúrne prispôsobenú prospešnú

zdravotnú starostlivosť“.              

Madeleine Leiningerová


