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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. h) Štatútu JLF UK v Martine a po schválení 

v Akademickom senáte JLF UK dňa 12. decembra 2011  

z r i a ď u j e m 

Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona  

Preambula 

Centrum paliatívnej starostlivosti sa zriaďuje so zámerom zapojiť JLF UK medzi 

popredné európske pracoviská so zameraním na vzdelávanie a výskum v paliatívnej 

starostlivosti vrátane implementácie ich výsledkov a výstupov v klinickej praxi 

a s možnosťou získať finančné prostriedky na vybudovanie a ďalší rozvoj Centra paliatívnej 

starostlivosti B.B. s jedinečným postavením v našom regióne a ako prvého s daným 

komplexným zameraním na Slovensku. 

1. Predmet činnosti Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona  

- príprava vzdelávacích programov špecificky zameraných na problematiku paliatívnej 

starostlivosti (pacienti a príbuzní pacientov v paliatívnej starostlivosti, dobrovoľníci, 

zdravotnícki pracovníci, pre sestry ako certifikovaná pracovná činnosť), 

- organizácia vzdelávacích aktivít, 

- výmena skúseností so zamestnancami The European Centre of Palliative Research in 

Trondheim, Norway – študijné pobyty, mobility pedagógov a zamestnancov výskumu, 

- príprava výskumnej bázy – príprava spoločných výskumných projektov, stanovenie 

zamerania výskumu, výskumných otázok, plánovaná účasť na výskumných projektoch 

v oblasti paliatívnej starostlivosti v pozícii žiadateľa o projekt (applicant) resp. 

spolužiadateľa (participant) – projekty a granty, výzvy v rámci EÚ, IP projekty v rámci 

LLP Erasmus, 

- realizácia výskumných úloh, 

- rozvinúť vzdelávaciu, výskumnú a klinickú bázu pre paliatívnu starostlivosť, 

2. Priestory Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona 

- Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

 
3. Personálna štruktúra Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona 

- vedúci Centra paliatívnej starostlivosti B.B. 

- asistenti/odborní asistenti/docenti Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

 

Personálne obsadenie Centra paliatívnej starostlivosti B.B. bude zabezpečené v rámci 

existujúceho stavu zamestnancov JLF UK.  

 



 

 

 

Strana 3 z 3 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
Int. dok. č.: 

16/2012 VP 

Výtlačok č.: 1 

Lehota uloženia: 
Riadenie dokumentácie kvality 

  

 

 

4. Obsahová náplň  

 

a) Oblasť výskumu 

 

Hlavným cieľom Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona je:  

- integrácia inštitútu do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v oblasti 

paliatívnej starostlivosti.  

- realizácia výskumných štúdií v podmienkach domácej/komunitnej a inštitucionálnej 

paliatívnej starostlivosti, disseminácia a aplikácia výsledkov výskumu v klinickej 

ošetrovateľskej praxi.  

Výskumné štúdie budú zamerané na: 

 analýzu kvality života pacienta s nevyliečiteľným, život ohrozujúcim ochorením, kvalitu 

života rodín pri starostlivosti o zomierajúcich v domácom prostredí, posúdenie a analýzu 

záťaže sestier a príbuzných (opatrovateľov) pri starostlivosti o zomierajúceho príbuzného 

 manažment ošetrovateľskej starostlivosti 

 manažment symptómov u pacientov v paliatívnej starostlivosti (vrátane ošetrovateľskej 

dokumentácie) 

 testovanie hodnotiacich techník a nástrojov. 

 

b) Oblasť vzdelávania 

 

Hlavným cieľom Centra paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona je:  

 realizovať vzdelávacie programy pre pacientov s nevyliečiteľným, život ohrozujúcim 

ochorením a  pre ich príbuzných so zameraním na manažment symptómov, fyzickú, 

psychosociálnu a spirituálnu starostlivosť o pacienta, otázky týkajúce sa starostlivosti na 

konci života, princípy poskytovania bežnej dennej starostlivosti a taktiež na komunikáciu 

členov rodiny so zomierajúcimi, 

 realizovať vzdelávacie programy pre sestry a iných zdravotníckych profesionálov so 

zameraním na rolu opatrovateľa, komunikáciu s rodinou pacienta, potreby a problémy 

rodín v domácom prostredí, psychosociálne zmeny v živote rodiny, etické otázky, 

dostupnosť pomoci a stratégie zvládania záťaže, 

 vzdelávacie programy pre dobrovoľníkov so zameraním na zásady komunikácie so 

zomierajúcim a ich príbuznými a etické otázky a aspekty starostlivosti na konci života. 

 

V Martine dňa 23.4.2012 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r. 

dekan JLF UK 


