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IMPLEMENTÁCIA  KONCEPCIÍ  RASTU A VÝVINU 
DO  OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

V PRVOM ROKU ŽIVOTA DIEŤAŤA

A. Šagátová, Z. Hlavienková, H. Koňošová, 
FOaZOŠ,  SZU, V.Š. Zdravotníctva a Sociálnej práce Sv. Alžbety, N. O.
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� FILOZOFIA  OŠETROVATEĽSTVA

� TEÓRIE RASTU A VÝVINU

� RODIČIA A VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ DIEŤAŤA

� OŠETROVATEĽSKÉ PROBLÉMY FORMOU 

ošetrovateľských diagnóz NANDA taxonómia II.
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Koncepcia ošetrovateľstva v SR 
Ošetrovateľstvo je samostatný  odbor, ktorého záujmom je osoba, rodina, 
a komunita v zdraví a v chorobe. 
Ošetrovateľstvo je založené na vedeckých poznatkoch overených výskumom a je  
charakterizované:

a) poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine a 
komunite zameranej na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenia
zdravia

b) udržiavaním a podporovaním telesného, duševného a sociálneho zdravia
osoby, rodiny a komunity v súlade  so sociálnym a ekologickým prostredím

c)  holistickým prístupom k osobe, rodine a komunite 
14535/2006 – OO                                                                                                          

29.máj 2006

RAST
• Zväčšovanie fyzických rozmerov, merané v cm a kg (Leifer, 2004)

• Pod pojmom rast  sa rozumie nárast dĺžky a zväčšovanie hmotnosti tela a jednotlivých častí. 
Pokiaľ zväčšovanie hmotnosti je možné v každom období života, rast do dĺžky je možný len  
v detskom a mladom dospelom veku. Rast je podmienený nárastom počtu buniek, ich 
hyperpláziou a hypertrofiou. Ide skôr o kvantitatívnu zmenu (Šašinka, 2007)

• Znamená fyzickú (telesnú) zmenu, ktorá sa prejavuje zväčšením rozmerov. 

Rast teda možno merať kvantitatívne. Ukazovateľmi rastu sú výška, hmotnosť, 

rozmery kostí a dentícia (Berman, 2008)
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VÝVIN
• Progresívny rast telesných funkcií (napr. schopnosť tráviť tuhú stravu) (Leifer, 2004)

• Vývinom sa označuje dozrievanie štruktúr a funkcií nediferencovaného stavu na vysoko 
organizovanú a špecializovanú funkčnú kapacitu. Ide teda o kvalitatívne zmeny. Proces  
kvalitatívnych zmien je podmienený rastom a dozrievaním jednotlivých systémov a orgánov,    
z ktorých dominantné postavenie má CNS a neurohumorálna regulácia (Šašinka, 2007)

• Znamená vzrast zložitosti  funkcie  a nadobudnutie určitej schopnosti či zručnosti. 

V podstate zabezpečuje možnosti a schopnosti jedinca pre dané funkcie. Rast prebieha

zvyčajne v prvých 20- tich rokoch života, potom sa už človek iba vyvíja  (Berman, 2008)

ZRENIE, DOZRIEVANIE 
• Celkový rast a  vývoj osobnosti podmienený dedičnosťou     

(Leifer, 2004)

• Je podmienené dedičnosťou. Je to sled telesných zmien, ktoré sú 
vyjadrením genetických vplyvov. Dozrievanie nezávisí od 
životného  prostredia, hoci jeho urýchlenie či spomalenie 
vonkajšie faktory čiastočne ovplyvňujú napr. neadekvátna výživa 
môže spôsobiť oneskorenie chôdze a rastu (Kozierová, 1995)

• Je zvyšovanie kompetencií a adaptability, vyjadruje kvalitatívne 
zmeny, komplexná zmena štruktúry na vyššiu formu, dovoľujúca 
fungovanie na vyššej úrovni (Hockenberry, 2009)
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FAKTORY OVPLYVŇUÚJUCE
RAST A VÝVIN

• DEDIČNOSŤ                                                  GENETIKA
• NÁRODNOSŤ                                                TEMPERAMENT
• RODINA                                                         RODINA
• POHLAVIE                                                      VÝŽIVA
• PROSTREDIE                                                 PROSTREDIE

KULTÚRA
ZDRAVIE

(Leifer, 2004)                                                        (Berman, 2008) 

ŠTÁDIÁ  RASTU A VÝVINU
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NOVORODENECKÉ  OBDOBIE  0 – 28. deň

SIGNIFIKANTNÁ CHARAKTERISTIKA:
Správanie je prevažne reflexné a smeruje

k veľmi cieľavedomému správaniu.

IMPLIKÁCIA  OŠETROVATEĽSTVA :  
Asistovať rodičom rozpoznávať  a uspokojovať 
„neuspokojené “ potreby (Berman, 2008)

DOJČENECKÉ OBDOBIE 1. mesiac - 1 rok

SIGNIFIKANTNÁ CHARAKTERISTIKA:
Telesný rast je rýchly

IMPLIKÁCIA OŠETROVATEĽSTVA: 
Kontrolovať prostredie dojčaťa, tak  aby sa 

uspokojovali jeho fyzické a psychické potreby
(Berman, 2008)
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TEÓRIE  RASTU  A  VÝVINU
• Biofyzikálna teória – teória zrenia

• Biofyzikálna teória – teória zrenia
• Psycho sociálne teórie
• Kognitívna teória
• Behaviorálna teória
• Sociálne učenie
• Ekologická  teória
• Teórie morálky
• Duchovné teórie

(Berman, 2008)

BIOFYZIKÁLNA 
TEÓRIA

Gessel l

PSYCHOSOCIÁLNE 
TEÓRIE

Freud, Erikson, 

Havighurst, Sullivan

Chess and Thomas, 

Vygotsky ,Gould

DUCHOVNÁ 
TEÓRIA

Fowler, Westerho

ff

BEHAVIORÁLNA
TEÓRIA
Skinnner

MORÁLNA 
TEÓRIA

Kohlberg, Gilligan

EKOLOGICKÁ 
TEÓRIA

Bronfenbrenner

SOCIÁLNE 
UČENIE
Bandura

KOGNITÍVNA 
TEÓRIA 

Piaget
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IMPLEMENTÁCIA KONCEPCIÍ    RASTU A VÝVINU DO 
OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 

v  1. roku života 

1. Fyziologický rast a vývin

2. Vývin osobnosti              duchovný vývin    

morálny vývin                                  kognitívny vývin 

psychosociálny vývin

3.  Upevňovanie a ochrana zdravia

1. FYZIOLOGICKÝ   RAST 
A  VÝVIN
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2. VÝVIN  OSOBNOSTI
• Sestra musí vedieť, ako sa dieťa chová v normálnom stave, aby poznala 

odchýlky u rôznych vekových skupín a aby tieto  vývinové rozdiely 
zohľadnila v pláne starostlivosti. 

• Porozumením rastu a vývinu vrátane ich predvídateľného charakteru a 
individuálnych variácií je v OP neoceniteľné. Tieto vedomosti  tvoria 
základ anticipačného vedenia rodičov (Leifer, 2004)

• psychosociálny,  kognitívny,  morálny,  duchovný vývin

PSYCHO  SOCIÁLNY  VÝVIN

�FREUD

�ERIKSON

�SULLIVAN

�HAVIGHURST



5. 12. 2011

9

FREUD   0 – 1 rok „orálne štádium“
Charakteristika:
Zdrojom potešenia sú ústa, dojča napĺňa svoje potreby saním

(pitím mlieka od mamy a žuvaním predmetov napr. ručičky, cumlík ...) 

Význam:
Kŕmenie vyvoláva radosť, pocit pohody a bezpečnosti, je zdrojom 

potešenia, jedlo treba dieťaťu poskytnúť vtedy, keď si ho žiada.

Implikácia ošetrovateľstva:
Sestra urobí z kŕmenia príjemný zážitok a poskytne mu komfort a 

bezpečnosť a naučí to aj rodičov.

ERIKSON 0 – 18. mesiac „dôvera versus nedôvera“

Charakteristika:

Znaky pozitívneho riešenia: budovanie dôvery k ostatným

Znaky negatívneho riešenia: nedôvera, odmietavosť, odcudzenie

Význam:

Dojča sa učí dôverovať najprv rodičom, či iným opatrovateľom a až potom

ostatným ľuďom v prostredí, v ktorom žije.

Prvý rok života dojča úplne závisí od rodičov pri uspokojovaní všetkých

fyziologických a psychologických potrieb

Uspokojovanie týchto potrieb vytvára pocit základnej dôvery.
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ERIKSON 0 – 18. mesiac „dôvera versus nedôvera“

Implikácia ošetrovateľstva: 
� pohotové, sústavné  a citlivé uspokojovanie potrieb:

„dojča nevie čo je to čakať a nechápe čas“

� pokojné prostredie, režim

� pomáhať rodičom vyhodnocovať a interpretovať  potreby dojčaťa 
v známom prostredí 

� zabrániť pocitu bezmocnosti a neschopnosti rodičov

� naučiť rodičov vypozorovať akým spôsobom dieťa dáva najavo 
svoje potreby

Predpoklad zdravého psychosociálneho vývinu

Deti, ktoré boli ochudobnené o materskú 
starostlivosť  medzi 3. a 15. mesiacom 
života, nevedia neskôr vytvoriť pevné 
vzťahy a dôverovať ostatným.

Dieťa, ktoré neprežíva milujúci citový 
vzťah k dospelému človeku sa nemôže  
normálne vyvíjať. 

(Kozier, 1995)
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KOGNITÍVNY  VÝVIN

�J. PIAGET

Charakteristika:

Kognitívny vývin je postupný proces, v ktorom rôzne nové 

skúsenosti (stimuly) musia existovať predtým, než sa môžu 

vyvinúť intelektuálne schopnosti.

Piaget ho rozdelil do  piatich hlavných fáz.

1. fáza – senzomotorická zahŕňa štyri štádia

PIAGET  
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Senzomotorická fáza:

1. štádium  1. mesiac  väčšina činov je reflexných

2. štádium 1. - 4. mesiac vnímanie sa zameriava na telo a 
predmety sú akýmsi predĺžením seba samého

3. štádium  4. - 8. mesiac berie na vedomie vonkajšie 
prostredie a aktívne mení prostredie

4. štádium  8. – 12. mesiac  vie rozlíšiť cieľ od 
prostriedkov na ich dosiahnutie

Význam:

Dieťa sa rodí s vrodeným potenciálom, ktorý však musí byť rozvíjaný.

Dieťa potrebuje príležitosť ku skúmaniu, ktoré nie je príliš ľahké ani príliš ťažké.

Rozvoj logického  myslenia pojmového chápania je komplexný proces.

Implikácia ošetrovateľstva:

� Osobnosť je jedinečné usporiadanie vlastností, ktoré určuje typické alebo 
opakované vzorce správania človeka. 

� Neexistujú dve totožné osobnosti. 

� Úlohou sestry je anticipačné  vedenie  rodičov a zdôraznenie 

významu individuálnych odlišností detí a rozlíšenie  či je vývin 

rýchlejší, pomalší alebo sa odchyľuje od normálu.
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MORÁLNY VÝVIN

�L. KOHLBERG

KOHLBERG  „premorálna úroveň“

� Dojča má  pojmy dobra a zla spojené s pocitom radosti alebo bolesti

� Kontakt s rodičmi:        
úsmev, pochvala, povzbudenie, pohladkanie

� Deti vycítia zmeny tónu hlasu,  výraz tváre...

� Čím menej radosti, viacej sklamania zažije dojča v komunikácii
s rodičmi, tým dôležitejšie sú iné zdroje radosti....
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DUCHOVNÝ   VÝVIN

� J. W. FOWLER

FOWLER  0 – 3. rok „nediferencované štádium“

opísal vieru ako duchovnú silu,

ktorá dáva zmysel života....
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3. Upevňovanie a ochrana zdravia

� Vývinové skríningové testy 

� Preventívne zdravotné prehliadky – koža, výška, váha, rast hlavičky, hrudníka, palpácia fontanel, 
vitálne funkcie, zrak, sluch, reflexy, motorické schopnosti, výživa, vylučovanie, spánok, interakcia dieťa rodič, 
vokalizácia, zneužívanie

� Očkovanie
� Bezpečnosť
� Starostlivosť o kožu
� Výživa
� Vylučovanie
� Spánok a odpočinok, SIDS
� Stimulácia hrou

Ošetrovateľské diagnózy 
NANDA – International Taxonómia II. 

DIEŤA
00104 Neefektívne dojčenie

00105 Prerušené dojčenie

00106 Efektívne dojčenie

00004 Riziko infekcie

00039 Riziko aspirácie

00005 Riziko nerovnováhy telesnej teploty

00028 Riziko deficitu telesných tekutín

00025 Riziko nerovnováhy objemu telesných tekutín

00038 Riziko úrazu
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Ošetrovateľské diagnózy 
NANDA  - International Taxonómia II. 

MATKA
00055 Neefektívne vykonávanie role

00126 Deficit vedomostí

00093 Únava

00148 Strach

00061 Preťaženie opatrovateľa

00069 Neefektívne zvládanie záťaže

00058 Riziko oslabenia rodičovského puta

ZÁVER:

Poznaním teórií koncepcií rastu, vývinu a zrenia 
osobnosti a ich uplatňovaním v živote človeka od 
narodenia, predchádzame 
psychosociálnym, kognitívnym, morálnym a 
duchovným       problémom v dospelosti.
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