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Cieľ študijného 

programu:  

Program sústavného vzdelávania sa zameriava na  nadobudnutie a 

prehlbovanie odborných vedomostí a zručností sestier v ošetrovaní 

chronických rán v rozsahu ich kompetencie podľa aktuálne platnej 

legislatívy v SR. Ďalej sa zameriava na rozšírenie možnosti 

odborného rastu sestier, a tým aj zabezpečenie efektivity ich práce 

a zvýšenia kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti 

pacientom s chronickou ranou. Tak môžu v konečnom dôsledku 

prispieť ku zvýšeniu kvality života pacientom s chronickou ranou bez 

ohľadu na etiológiu jej vzniku. 

 

Hlavným cieľom programu je nadobudnutie a prehlbovanie 

teoretických vedomostí v moderných trendoch ošetrovania 

chronických rán. Nácvik praktických zručností pri posudzovaní 

a ošetrovaní chronických rán rôznej etiológie za využitia moderných 

prostriedkov vlhkej terapie. Orientácia v problematike a výmena 

skúsenosti z rôznych odborov v ošetrovateľskej starostlivosti 

o chronickú ranu. 

Po absolvovaní programu bude sestra preukazovať nasledovné 

vedomosti, schopnosti a zručnosti a postoje v problematike 

ošetrovania chronických rán: 

Kognitívne (poznávacie) ciele:  

- zorientovanie sa a osvojenie si relevantných pojmov 

súvisiacich s chronickou ranou a jej ošetrovaním 

(terminológia chronickej rany), 

- nadobudnutie, prehĺbenie a upevnenie vedomostí súvisiacich 

s komplexným posudzovaním chronickej rany rôznej etiológie 

za využitia objektívnych relevantných meracích nástrojov, 

- nadobudnutie, prehĺbenie a upevnenie vedomostí súvisiacich 

s ošetrovaním chronických rán rôznej etiológie.  

Psychomotorické (výcvikové) ciele: 

- podpora a vedenie uchádzača/účastníka programu pri 

komplexnom posúdení chronickej rany,  

- schopnosť výberu vhodného lokálneho prostriedku na 

ošetrenie chronickej rany podľa aktuálneho stavu rany,  

- nácvik správnej techniky ošetrenia chronickej rany. 



Afektívne (postojové) ciele:   

- pozitívny prístup pri implementácii komplexného prístupu pri 

ošetrovaní chronických rán (komplexné posúdenie, 

identifikácia faktorov ovplyvňujúcich hojenie rany, výber 

vhodného prostriedku pre lokálne ošetrenie rany), 

- podieľanie sa na efektívnejšej integrácii teórie s praxou.   

 

Zadefinovanie 

zdravotníckeho 

povolania a     

vstupných požiadaviek 

na uchádzačov:  

 

Študijný program sústavného vzdelávania je určený pre zdravotnícke 

povolanie sestra - sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach 

(ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti), pracujúce 

v zariadeniach sociálnych služieb, pedagogickí pracovníci, ktorí majú 

zdravotnícke vzdelanie a podieľajú sa na profesionálnej príprave 

sestier (pregraduálnej, postgraduálnej).   

Uchádzač (sestra, sestra – pedagóg) musí pri zaradení do programu 

splniť nasledovné požiadavky:  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. (Bc.) alebo 2. stupňa 

(Mgr.) v študijnom programe ošetrovateľstvo, alebo 

- ukončené vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore 

diplomovaná sestra, alebo 

- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sestra. 

Uchádzači sa na program budú prihlasovať prostredníctvom 

vypísania prihlášky na aktivitu sústavného vzdelávania (viď príloha 

2a) a jej doručenia na adresu garanta programu. Prihláška je 

zverejnená na web stránke Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov JLF UK v Martine:  

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-

zdravotnickych-pracovnikov/vzory-tlaciv/. 

Obsah vzdelávania, 

ktoré má uchádzač 

nadobudnúť 

v študijnom 

programe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- odborné vedomosti – uchádzač programu má nadobudnúť, 

prehĺbiť a upevniť si vedomosti z oblasti terminológie 

chronických rán, identifikácie príčin vzniku chronickej rany 

a identifikácia faktorov hojenia chronickej rany, techniky 

postupu preväzu, lokálnych prostriedkov pre ošetrenie, 

výhody a nevýhody vlhkej terapie a klasického (tradičného 

spôsobu ošetrenia chronickej rany) 

-  praktické zručnosti – uchádzač programu demonštruje 

správnu techniku postupu preväzu/ošetrenia rany, posúdenie 

chronickej rany za využitia objektívneho meracieho nástroja, 

výber a aplikáciu konkrétneho prostriedku vlhkej terapie na 

ranu (aplikácia a výmena krytia)   

- zlepšovanie klinickej praxe – uchádzač programu bude 

realizovať ošetrenie rany podľa nadobudnutých teoretických 

vedomostí a praktických zručností, bude otvorený pre zmeny 

súvisiace s modernými trendmi ošetrovania chronických rán 

- podporiť samoštúdium – uchádzač programu bude otvorený 

novým vedomostiam, bude aktívne vyhľadávať nové odborné 

fakty, údaje a informácie týkajúce sa problematiky 

ošetrovania chronických rán              

 

 



Dĺžka a rozsah 

študijného programu: 

 

 

 

 

 

 

Forma, štruktúra 

a organizácia 

študijného programu 

sústavného 

vzdelávania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Časovo-tematický plán 

výučby študijného 

programu:  

 

 

   

 

Študijný program sústavného vzdelávania bude realizovaný  počas 

jedného semestra v rozsahu 15 týždňov s celkovou hodinovou 

dotáciou 42 kontaktných hodín, 10 hodín kontrolovaného samoštúdia 

a 15 hodín kontrolovaných praktických výstupov (celková hodinová 

dotácia počas programu je 67 hodín).  

Pozn. 1 vyučovacia hodina je 45 minút (Vestník MZ SR z 15. apríla 

2011, roč. 59, čiastka 9-14, s. 94).    

 

Študijný program sústavného vzdelávania je rozdelený do teoretickej 

a praktickej časti. Každá časť programu je rozdelená do jednotlivých 

tematických celkov a tém, ktoré sa týkajú problematiky chronických 

rán a ich ošetrovania.    

Študijný program sa bude realizovať počas akademického roka 

cyklicky 1 krát/ročne.  

Kontaktná výučba (teoretická a praktická časť programu) bude 

sústredená do 1 týždňa. Teoretická časť bude prebiehať na Ústave 

ošetrovateľstva v rozsahu 18 hodín (2 dni). Praktická časť bude 

prebiehať na vybraných klinických pracoviskách UNM v rozsahu 24 

hodín (3 dni).   

V rámci kontrolovaného samoštúdia (rozsah 10 hodín) 

a kontrolovaných praktických výstupov (rozsah 15 hodín) si budú 

uchádzači prehlbovať teoretické vedomosti ohľadom ošetrovania 

chronických rán a vypracujú ošetrovateľskú dokumentáciu u pacienta 

s chronickou ranou s rešpektovaním všetkých fáz ošetrovateľského 

procesu.  

Záverečné hodnotenie uchádzača bude realizované minimálne po 

uplynutí 5 týždňov od skončenia kontaktnej výučby.  
 

 

Časovo-tematický plán výučby študijného programu je štruktúrovaný 

do menších obsahových celkov – informačných listov, ktoré sú 

vypracované osobitne pre teoretickú a osobitne pre praktickú časť 

výučby.  

Časový rozsah tematických celkov vo vzťahu k čiastkovým učebným 

cieľom:  

- prehlbovanie teoretických vedomostí so zameraním na 

terminológiu a ošetrovanie chronických rán: 18 hodín  

- nácvik praktických zručností pri posudzovaní a ošetrovaní 

chronických rán rôznej etiológie za využitia vlhkej terapie: 24 

hodín  

- kontrolované samoštúdium (prehĺbenie teoretických 

vedomostí štúdiom odbornej literatúry): 10 hodín   

- kontrolované praktické výstupy (vypracovanie ošetrovateľskej 

dokumentácie u pacienta s chronickou ranou so zameraním na 

posúdenie rany, diagnostiku, vypracovanie plánu 

ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu a vyhodnotenie 

naplánovaných intervencií): 15 hodín. 

 

     



Časovo-tematický plán výučby študijného programu 

 
Učebný časovo-tematický plán s určením hlavných tém (predmetová skladba) a počtom 

hodín pre teoretickú a praktickú časť výučby 

Z celkového počtu 67 hodín tvorí: 

 teoretická časť /kontaktná výučba/ - 18 hod. 

 praktická časť /kontaktná výučba/ - 24 hod. 

 kontrolované samoštúdium - 10 hod. 

 kontrolované praktické výstupy -15 hod. 

 

 

PREDMETOVÁ SKLADBA  

 

POČET HODÍN 

Chronické rany, delenie, vznik, symptómy, incidencia.                                                                 

Faktory ovplyvňujúce hojenie rán.                                    

Fázy hojenia chronickej rany.   

Moderné terapeutické obväzové materiály v liečbe chronických 

rán.  

                                        

 

9 

Ošetrovateľský proces v starostlivosti o chronické rany 

(ošetrovateľské posúdenie, diagnostika, plánovanie 

ošetrovateľských intervencií, odporúčania pre realizáciu 

ošetrovateľských intervencií, vyhodnotenie ošetrovateľskej 

starostlivosti). 

 

 

9 

                                     spolu / teoretická časť / 18 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitom, s chronickou 

postraumatickou ranou a s chronickou ranou spôsobenou 

žiarením/malígne rany. 

 

 

9 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou ulceráciou. 

 

9 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ulcus cruris arteriosum, 

s ulcus cruris venosum a s exulcerovaným nádorom. 

 

 

6 

                                     spolu / praktická časť / 24 

Prehĺbenie teoretických vedomostí samoštúdiom odporúčanej 

odbornej literatúry. 

 

 

10 

                                  spolu / kontrolované samoštúdium / 10 

Vypracovanie ošetrovateľskej dokumentácie u pacienta 

s chronickou ranou so zameraním na posúdenie rany, diagnostiku, 

vypracovanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu 

a vyhodnotenie naplánovaných intervencií. 

 

 

15 

                           spolu / kontrolované praktické výstupy / 15 
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