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Rómske etnikum

• Rómovia majú svoj pôvod v Indii, odkiaľ sa približne v 9-
11 storočí začali sťahovať do celého sveta. V Európe ich 
dnes žije približne 5 miliónov. Rómovia žijú rozptýlený 
po celom území Slovenska , avšak najpočetnejšia skupina 
žije na juhu stredného Slovenska a na východnom 
Slovensku. Predpokladá sa, že v roku 2020 bude na 
Slovensku žiť až 17% Rómov.



• Niektorí Rómovia sa integrovali bez rozdielu vzdelania, 
životnej úrovne a zamestnanosti v porovnaní
s majoritnou skupinou obyvateľstva. Prebrali zvyky 
majority a výraznejšie sa nelíšia od nerómskeho 
obyvateľstva.

• Iní žijú v osadách oddelene od nerómskej populácie 
a riadia sa vlastnými normami, pravidlami, založenými na 
tradíciach a zvyklostiach. Osady bývajú izolované
v nevýhodných lokalitách , často na okrajoch miest. 

Charakteristické črty rómskeho etnika

• Majú nezáujem o vzdelanie a zdravý životný štýl

• Prežívajú iba prítomnosť, žijú len pre dnes

• Nerešpektujú zákony majoritnej skupiny

• Riadia sa prirodzenými potrebami, skorý 

začiatok sexuálneho života



• Sú emotívnejší a emócie ovplyvňujú ich myslenie, často 
agresívny

• Dorozumievajú sa pomocou mimiky, gestiky

• Kladú dôraz na skupinu „kolektivizmus“

• Majú tendenciu k združovaniu 

• Pri hospitalizácii rodina trávi čas v okolí nemocnice

• Návšteva celých rodín

Význam rodiny

• Rodina má v živote rómov veľký význam.

• Hlavou rodiny je muž, ktorého musí žena bezvýhradne 
počúvať. 

• Žena sa musí starať o deti a celú domácnosť. 

• Často je mnohopočetná. Rómovia svoje deti milujú a veľká
rodina je pre nich bohatstvo a šťastie.



• Priemerná rómska žena má 4 až 5 detí.

• Vysoká pôrodnosť a mnohodetnosť je pre nich určitým 
stálym príjmom do rodinného rozpočtu. 

• Výchova detí je voľná, veľa času trávia deti s dospelými.

• Pohlavné dospievanie detí nie je usmerňované. Dievčatá
rodia často aj pred osemnástym rokom života. 

• Nízky vek rómskych dievčat vplýva na vývoj tehotnosti 
a na zdravý vývoj dieťaťa. 

Rómske matky

• Často vôbec nenavštevujú poradne, alebo

len sporadicky

• Vysoké percento matiek fajčia a užívajú

alkohol aj počas gravidity a dojčenia

• Majú zlé stravovacie návyky, charakteristické vysokým príjmom 
sladkostí a tukov a nízkym príjmom ovocia a zeleniny



• Prevláda u nich nízka úroveň hygienických návykov

• Nevedia a nechcú sa prispôsobyť nemocničnému 
prostrediu a často utekajú z nemocnice. 

• Majú strach z neznámeho prostredia, zhlukujú sa do 
skupiny, kedy sa cítia byť silné.

• Často neakceptujú liečebný režim a chod oddelenia.

Pre úspešnosť komunikácie s rómkami
je dôležité

• Vyčleniť si dostatok času, byť trpezlivý

• Uistiť sa či rozumie po slovensky 

• Zopakovať informáciu aj viackrát

• Používať jednoduché slová a vety

• Hovoriť pomaly, zreteľne artikulovať

• Overiť si pochopenie podanej informácie



Edukácia rómskej matky sestrou 
spočíva v

• individuálnom prístupe ku každej matke

• poučení matky o hygienickej starostlivosti matky 
a novorodenca

• naučení správnej techniky dojčenia a starostlivosti o prsníky

• naučení sledovania zdravotného stavu novorodenca, 
meranie TT

• Upozornenie na správnu výživu matky, zmenu 
stravovacích návykov, škodlivosti fajčenia a pitia alkoholu 
a ich vplyv na zdravý vývoj dieťaťa

• Poučenie o návšteve pediatra a následných kontrolných 
vyšetreniach

Spolupráca s rómskymi matkami je často náročná
a vyžaduje si nielen profesionálny prístup, ale aj 
veľkú trpezlivosť zo strany sestry.



• Vačšina rómskych matiek stále berie dojčenie ako 
samozrejmosť, dojčia dlho aj po 6. mesiaci života dieťaťa.

• Dojčenie je ešte stále pre ne tradičnou výživou, no už aj   
medzi nimi sa nájdu také, ktoré uprednostňujú „modernú“
– umelú výživu. 

• Úlohou sestry je vysvetliť matke dôležitosť
dojčenia pre imunitu a zdravý vývoj  
novorodenca. 

Záver

• Pri práci s rómskymi matkami si musíme v prvom rade 
uvedomiť rozdielnosť rómskej kultúry a ich životného štýlu, 
rešpektovať osobitosť rómskej menšiny, jej odlišnú mentalitu 
a kultúru.

• Úpešnosť zdravej starostlivosti rómskej matky 
o novorodenca si však vyžaduje aktívny prístup nielen 
zdravotníkov ale aj samotnej matky a jej rodiny. 


