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„Motiváciou pre pacienta je často strach z komplikácii cukrovky, preto 

treba byť tak trochu aj psychológom a mať na pamäti fakt, že najlepšie 

je pacienta motivovať a edukovať, a nie ho vystrašiť“, hovorí osobnosť 

mesiaca Mária Korpášová. 
 

 

Mária Korpášová vyštudovala zdravotnú školu v od-

bore všeobecná sestra so špecializáciou z vnútor-

ného lekárstva. V zdravotníctve pracuje dlhých  

28 rokov z toho posledných 10 rokov aktívne pôsobí 

v ambulancii diabetológie a porúch látkovej pre-

meny a výživy v Nitre. 

 

Ako by ste charakterizovali pacientov s diabetom?  

Väčšinou majú veľmi radi jedlo (ako my všetci), a nie-

kedy radšej než svoje vlastné zdravie. Samozrejme, to 

nie je pravidlo. Je veľa takých, ktorí si svoje zdravie vážia, 

a podľa toho sa k svojej chorobe aj postavia. Aktívne sa 

zaujímajú o možnosti ako zlepšiť svoje glykémie a snažia 

sa dodržiavať všetky dietologické odporúčania. Je to 

možno tak pol na pol. 

 

Ste sklamaná, keď vidíte, že nedodržiavajú odporúčanú životosprávu, sú malo disciplinovaní, preje-

dajú sa, prípadne fajčia? 

Áno, určite isté sklamanie tu je, hoci si uvedomujem, že s tým veľa nespravím. Môžem ich „len“ edu-

kovať, povzbudzovať, radiť, prejaviť radosť z ich úspechov, prípadne smútok z neúspechov (niekedy aj 

to pomáha      ). Väčšinou je to o nastavení v ich hlave a ja im držím palce. 

 

Kto je podľa Vás pri dodržiavaní odporúčaní a liečbe viac disciplinovaní. Sú to muži alebo ženy?  

Vidím to tak, že je to skôr o tom, ako si uvedomujú a pripúšťajú dôsledky svojho ochorenia, a akú silnú 

majú motiváciu, žiť svoj život naplno. A toto platí rovnako u mužov ako i u žien. 
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Kde, podľa Vás najčastejšie robia pacienti pri dodržiavaní liečby chyby? 

Moja skúsenosť je, že niekde v ich mysliach je zakódované, že ovocie treba jesť, lebo to sú vitamíny.  

A čím viac, tým lepšie. A nejako zabúdajú na to, že v ovocí nie sú len vitamíny, ale aj cukry, čo znamená, 

že diabetikom viac škodia, než prospievajú. Toto  im treba neustále pripomínať.    

 

Máte dostatok času na rozhovor a edukáciu pacienta vo Vašej praxi? 

Času na edukáciu a rozhovor nikdy nie je dosť. Pri množstve pacientov, ktorých musíme denne vybaviť, 

nám naozaj čas na edukáciu chýba. Snažíme sa, spolu s pani doktorkou, každému novodiagnostikova-

nému diabetikovi dať ucelené a kompletné informácie, ale samozrejme sa to odvíja aj od disponova-

nosti pacienta. A pretože, tých nových informácií je v úvode ochorenia naozaj veľa, pri každej ďalšej 

návšteve sa musíme k informáciám vracať. Niekedy sa pacienti pýtajú aktívne konkrétne veci, v ktorých 

nemajú jasno, čo nám značne šetrí čas. Často sa však musím zahrať na detektíva, a ak má pacient zlé 

výsledky, zisťujem, kde asi robí v diéte najčastejšie chyby a takto spoločne nakoniec prídeme na to, kde 

má ešte rezervy. A taktiež telefonicky sa môžu na mňa naši pacienti kedykoľvek s otázkami obrátiť, aj 

mimo plánovaných návštev. 

 

Ako pacientov motivujete, čo sa Vám najviac osvedčilo? 

Myslím, že viac ako konkrétne čísla, ktoré by sme chceli v glykémiách dosiahnuť, ich motivuje strach  

z komplikácií cukrovky. Samozrejme o nich treba hovoriť, ale s prihliadnutím aj na psychický stav pa-

cienta. Treba byť tak trochu aj psychológom, aby som pacientovi viac neuškodila ako pomohla. Musím 

mať na pamäti fakt, že ho chcem motivovať a nie vyplašiť. 

 

Prezraďte nám niečo osobné:  

Aká je Vaša životná filozofia? 

Neviem, či sa to dá nazvať filozofiou, ale každé ráno si pripomínam, že v ambulancii nie je pacient pre 

mňa, ale ja som tam pre pacienta. Snažím sa podľa toho správať a aj počas dňa si tento fakt uvedomo-

vať.  

 

Čo Vás napĺňa šťastím?  

Šťastím ma napĺňajú úspechy a spokojnosť mojich dcér, manžela, vlastné, ale rovnaké šťastie cítim aj 

pri úspechoch našich pacientov. Teším sa, ak sa im darí v dodržiavaní diéty, ale aj v iných oblastiach ich 

života. Väčšinou s nimi prežívam všetky významné udalosti v ich životoch, a tiež v životoch ich rodín,  

a teším sa s nimi (prípadne smútim). 
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Ako relaxujete, ako si “dobíjate baterky”? 

Relaxom pre mňa je dobrá kniha, dobré cvičenie, spánok, ale hlavne čas strávený s mojou rodinou. 

 

Za rozhovor ďakuje odborná redakcia EDUprofiPHARM. 

 


