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Zhrnutie

Chronická obličková choroba (CHOCH) je jedným z hlavných prob-
lémov verejného zdravia celosvetovo a jej prevalencia neustále 
stúpa. CHOCH je spojená so zvýšenou morbiditou a mortalitou. 
Toto zaťaženie zostáva vysoké, napriek značnému úsiliu, ktoré 
sa vynaložilo na boj s príčinami a dôsledkami CHOCH. Mnoho 
pacientov s CHOCH má nízku zdravotnú gramotnosť (ZG), čo ich 
robí ešte zraniteľnejšími voči nepriaznivým zdravotným výsledkom. 
ZG je multidimenzionálny koncept pozostávajúci z individuálnych 
zručností v prístupe, porozumení, hodnotení a aplikácii informácií 
o zdraví. Tieto zručnosti sa uplatňujú v zložitých zdravotných situ-
áciách a prostredníctvom spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti. Nízka ZG bráni pacientom v efektívnom manažovaní 
ochorenia a v prístupe k účinnej zdravotnej starostlivosti a v be-
nefitovaní z nej. Toto je jedna z príčin nerovnosti v zdraví, ktorej 
by sa dalo predísť. Preto môže zlepšenie zručností ZG a schopnosti 
systému zdravotnej starostlivosti reagovať na potreby pacientov 
s nízkou ZG prispieť k lepším výsledkom súvisiacim so zdravím 
u všetkých dialyzovaných pacientov. V tejto práci sme sa zamerali 
na skúmanie vzťahu medzi multidimenzionálnou ZG a nedodr-
žiavaním diéty a príjmu tekutín a kvalitou života súvisiacou so 
zdravím (KŽSZ) u dialyzovaných pacientov.

Kapitola 1 stručne predstavuje CHOCH z klinického hľadiska: 
jej etiológiu, štádiá, priebeh a liečbu. Predstavujeme ju tiež z po-
hľadu verejného zdravia, čo sa týka jej výskytu a úmrtnosti, aby 
sme ilustrovali jej viacnásobnú záťaž. Ďalej predstavujeme koncept 
ZG: ako je konceptualizovaný a meraný a aké sú praktické dôsled-
ky tohto konceptu pre systém a politiky zdravotnej starostlivosti. 
Ďalej sú opísané dopady nízkej ZG na pacientov s CHOCH a ich 
ukazovatele súvisiace so zdravím. Nakoniec sú naformulované 
výskumné otázky.

Kapitola 2 popisuje metodológiu štúdií prezentovaných v tejto 
dizertačnej práci. Dizertačná práca je založená na prierezových 
a longitudinálnych údajoch od dialyzovaných pacientov na Sloven-
sku. Táto veľká celonárodná reprezentatívna vzorka bola zložená 
z pacientov starších ako 18 rokov, ktorí boli dialyzovaní minimálne 
90 dní, rozumeli slovenskému jazyku a boli bez akútneho interku-
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rentného ochorenia alebo psychiatrickej diagnózy. Údaje boli zís-
kané pomocou dotazníkov a klinických záznamov a analyzované 
pomocou rôznych štatistických postupov v SPSS.

V kapitole 3 sa zameriavame na vzťah medzi multidimenzio-
nálnou ZG a diétnou a tekutinovou non-adherenciou. Správne 
dodržiavanie odporúčaní je nevyhnutné pre efektívnu liečbu, ale 
je náročné pre pacientov, ako aj pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Nedodržiavanie odporúčaní môže viesť k vyššej mor-
bidite a mortalite. Úloha ZG v dodržiavaní diéty a príjmu teku-
tín u tejto skupiny pacientov ešte nebola dostatočne preskúmaná 
a ani vplyv socio-ekonomického statusu (SES) pacientov na tento 
vzťah. Preto aby sme priniesli komplexný pohľad na kapacity a ob-
medzenia ZG vo vzťahu k adherencii sme tieto asociácie skúmali 
pomocou multidimenzionálneho nástroja na posúdenie deviatich 
domén ZG. Zistili sme, že nedostatok informácií na manažovanie 
zdravia (HLQ2), nižšia aktivita v manažovaní zdravia (HLQ3) a niž-
šia schopnosť aktívne spolupracovať s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti (HLQ6) boli asociované s non-adherenciou k diét-
nym a tekutinovým odporúčaniam. Okrem toho SES moderoval 
vzťah medzi ZG (zapojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivos-
ti (HLQ6), navigácia v systéme zdravotnej starostlivosti (HLQ7) 
a porozumenie zdravotným informáciám dostatočne dobre na to, 
aby vedeli, čo robiť (HLQ9)) a diétnou a tekutinovou non-adheren-
ciou. Naše zistenia poukazujú na dôležitosť zaoberať sa potrebami 
a obmedzeniami ZG u dialyzovaných pacientov s cieľom zlepšiť ich 
adherenciu, berúc do úvahy ich socio-ekonomický status.

Kapitola 4 skúma úlohu depresie a úzkosti vo vzťahu medzi ZG 
a subjektívne hodnotenou adherenciou k diéte. Nízka ZG, depre-
sia a úzkosť sú bežné u dialyzovaných pacientov a všetky nega-
tívne ovplyvňujú ukazovatele súvisiace so zdravím. Skúmali sme, 
či depresia a úzkosť mediujú vzťah medzi ZG a non-adherenciou 
k diéte. Zistili sme, že pacienti so strednou ZG mali väčšiu pravde-
podobnosť non-adherencie k diétnym odporúčaniam než pacienti 
s vysokou ZG. U pacientov, ktorí uvádzali príznaky depresie ale-
bo úzkosti bola väčšia pravdepodobnosť non-adherencie k diéte. 
Pridanie depresie a úzkosti do modelu zredukovalo vzťah medzi 
ZG a nedodržiavaním diéty, čo naznačuje mediáciu. Naše zistenia 
poukazujú na potrebu liečiť psychické ťažkosti pacientov, aby sa 
zabezpečila primeraná adherencia k odporúčanej diéte.

Kapitola 5 sa zameriava na profily KŽSZ u dialyzovaných pacien-
tov s rôznou ZG. Pokročilá CHOCH silne ovplyvňuje fyzickú a psy-
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chickú KŽSZ pacientov. ZG môže ovplyvňovať tento vzťah, najmä 
určité aspekty KŽSZ. Cieľom tejto štúdie bolo porovnať komplexné 
profily KŽSZ u dialyzovaných pacientov s nízkou, strednou a vyso-
kou ZG. Zistili sme, že pacienti s nízkou ZG mali horšiu KŽSZ ako 
pacienti so strednou a vysokou ZG. Najväčšie rozdiely medzi ZG 
skupinami boli zistené pre škály Vplyv ochorenia obličiek, Kogni-
tívne funkcie, Kvalita sociálnej interakcie, Sociálna opora, Podpora 
od personálu na dialýze, Spokojnosť pacienta, Fyzické fungovanie, 
Bolesť, Emocionálna pohoda a Sociálne fungovanie. Naše zistenia 
poukazujú na potrebu zvýšiť kapacity ZG u dialyzovaných pacien-
tov, ako aj na potrebu zvýšiť schopnosť zdravotníckeho systému 
reagovať na ZG s cieľom zachovať KŽSZ pacientov.

Kapitola 6 sa zameriava na súvislosť medzi ZG a fyzickou a men-
tálnou KŽSZ. ZG môže silne ovplyvniť KŽSZ, ale dôkazov je zatiaľ 
málo. Preto sme hodnotili, či ZG súvisí s KŽSZ u dialyzovaných 
pacientov, pričom sme brali do úvahy ich vek, pohlavie a úroveň 
záťaže v dôsledku komorbidity. Zistili sme, že pacienti s nízkou 
ZG mali väčšiu pravdepodobnosť nižšej fyzickej KŽSZ ako pacienti 
s vysokou ZG. Okrem toho u pacientov s nízkou a strednou ZG bola 
väčšia pravdepodobnosť, že budú mať horšiu mentálnu KŽSZ. Naše 
zistenia naznačujú, že pacientom s CHOCH na dialyze a s nízkou 
ZG by sa mala venovať osobitná pozornosť, čo možno dosiahnuť 
zvýšením schopnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
identifikovať a rozpoznať pacientov s nižšími schopnosťami ZG 
a ponúknuť týmto pacientom viac podpory a pozornosti.

V  kapitole 7 sme hodnotili súvislosť medzi ZG so zmenou 
v KŽSZ po 2 rokoch. KŽSZ má tendenciu sa zhoršovať s progresiou 
CHOCH. Táto zmena môže byť výraznejšia v prípadoch nízkej ZG, 
ale dôkazov o tom je málo. Zistili sme, že pacienti s nízkou ZG mali 
na začiatku horšiu KŽSZ v porovnaní s pacientmi s vysokou ZG, 
ale nízka ZG nebola významne spojená so zhoršením mentálnej 
alebo fyzickej KŽSZ po dvoch rokoch. Naše výsledky naznačujú, 
že pacienti s nižšou ZG zostávajú v znevýhodnenej pozícii pokiaľ 
ide o ich KŽSZ a zdá sa, že systém zdravotnej starostlivosti nerieši 
potreby pacientov s nízkou ZG dostatočne. Pacienti s nižšou ZG by 
preto mali byť viac podporovaní, s cieľom napomôcť im v udržaní 
kvality života.

V kapitole 8 diskutujeme hlavné zistenia prezentované v tejto 
dizertačnej práci a metodologické otázky, a popisujeme implikácie 
našich zistení pre zdravotnícku prax, politiky a budúci výskum. 
Zistili sme, že ZG súvisí s horšími ukazovateľmi súvisiacimi so 
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zdravím. Táto práca prináša nové poznatky o súvislosti medzi špe-
cifickými doménami ZG a non-adherenciou k diéte a príjmu tekutín 
a o úlohe mediujúcich (depresia, úzkosť) a moderujúcich faktorov 
(SES) v tomto vzťahu. Okrem toho prináša nové poznatky o vzťahu 
medzi ZG a KŽSZ z rôznych uhlov pohľadu. Zistenia prezentované 
v tejto dizertačnej práci dopĺňajú dôkazy o dopadoch ZG u pacien-
tov s COCH. Poukazujú na potrebu podporiť pacientov s nízkou 
ZG splnomocnením byť aktívnejšími v kontakte s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti; posilnením ich sociálnej podpory; zjed-
nodušením verbálnych a písaných informácií o zdraví; zlepšením 
komunikačných kapacít poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; 
a uskutočňovaním zmien v systéme zdravotnej starostlivosti (napr. 
čo sa týka pracovnej sily a financií) s cieľom poskytovať starostli-
vosť zameranú na pacienta, ktorá reaguje na ZG. Budúci výskum 
by sa mal zaoberať rôznymi medzerami, ktoré v tejto téme stále 
existujú, napr. týkajúce sa účinnosti intervencií ZG, mechanizmov 
spájajúcich ZG s ukazovateľmi súvisiacimi so zdravím a týkajúce 
sa úlohy moderujúcich a mediujúcich faktorov v tomto vzťahu.
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