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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-023/16

Názov predmetu:
Chirurgia a ošetrovateľstvo (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 / 2 Za obdobie štúdia: 56 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Potreby pacienta a ošetrovateľský proces, Patologická anatómia a patologická fyziológia, Prvá
pomoc
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- 90% účasť na cvičeniach,
- minimálne 60% úspešnosť na teste 1, 2 (riadny termín a 2. opravné termíny,
- 50 hod. KPV – príprava študenta (štúdium literatúry, rozhovor so sestrou, pozorovanie sestry pri
realizácii ošetrovateľských intervencií, konzultácie so zdravotníckym tímom) na vybrané problémy
zo všeobecnej chirurgie a ich prezentácia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie mechanizmom vzniku, rozvoja, symptomatológii, klinickému
obrazu, diagnostike, terapeutickým a ošetrovateľským postupom akútnych a chronických rán,
zlomenín a degeneratívnych ochorení pohybového aparátu, popálenín, popáleninovému šoku,
nádorovým ochoreniam, ochoreniam prsníka, urologickým ochoreniam, ochoreniam štítnej žľazy.
Na základe samostatného ošetrovateľského posúdenia dokáže identifikovať ošetrovateľské
problémy chirurgického pacienta, určiť prioritné ošetrovateľské zásahy pri akútnom a plánovanom
príjme pacienta, zdôvodniť naplánované intervencie.
Poznatky získané z prednášok a praktických cvičení dokáže aplikovať do riešenia ošetrovateľských
problémov pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach, poraneniach, náhlych stavov
vo všeobecnej chirurgii v prirodzených podmienkach klinickej praxe ako aj na základe modelových
situácii vytvorených pomocou prípadových štúdií (u dospelého jedinca, seniora, polymorbidného,
pacienta s diabetes mellitus).
Absolvent predmetu dokáže pracovať metódou ošetrovateľského procesu, realizovať špecifické
ošetrovateľské intervencie v perioperačnom období so zameraním na prevenciu pooperačných
komplikácii (vo viacdňovej chirurgii, v jednodňovej chirurgii, v miniinvazívnej chirurgii).
Absolvent predmetu dokáže syntetizovať poznatky z medicínskych, ošetrovateľských a
humanitných disciplín s dôrazom na klinický stav, diagnostické, terapeutické a preventívne
opatrenia v zmysle včasnej rekonvalescencie pacienta vo všeobecnej chirurgii.
Absolvent predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii so sestrou a chirurgom metódou SBAR.
Strana: 2

Stručná osnova predmetu:
- Úvod do chirurgie. Definícia odboru, dejiny a koncepcia chirurgie. Princípy chirurgickej liečby.
Posúdenie stavu chirurgického pacienta: anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Asistované vyšetrenia.
- Rany, charakteristika, mechanizmus vzniku, rozdelenie. Hojenie jednotlivých štruktúr. Faktory
ovplyvňujúce hojenie rán. Princípy ošetrovania aseptických a septických lézií kožného krytu,
princípy chirurgickej liečby, indikácie na operáciu.
- Zlomeniny, ich charakteristika. Poranenia kĺbov. Diagnostika poranení lokomočného aparátu a
ich komplikácií. Všeobecné zásady konzervatívnej a chirurgickej liečby.
- Degeneratívne ochorenia lokomočného aparátu. Diagnostika a možnosti liečby.
- Popáleniny, popáleninový šok, komplikácie bakteriálneho pôvodu, akútna renálna insuficiencia.
Zásady liečby popálenín a ich komplikácií.
- Všeobecné zásady plastickej chirurgie, možnosti rekonštrukcie vrodených chýb v plastickej
chirurgii, korekčné a estetické operácie v plastickej chirurgii.
- Lokálna a celková anestézia.
- Chronická bolesť.
- Šok, definícia, rozdelenie, charakteristika jednotlivých druhov, neuroendokrinná odpoveď
organizmu, zmeny vnútorného prostredia, klinický obraz jednotlivých druhov, diagnostika, prvá
pomoc, monitorovanie, liečba. Transfúzia krvi a krvných derivátov.
- Intenzívna starostlivosť v chirurgii.
- Infekcia v chirurgii (ranová infekcia, sepsa, SIRS). Infekcia ruky. Nozokomiálne infekcie.
Antibiotika a chemoterapeutika v chirurgii (profylaxia, liečba, nežiaduce účinky).
- Pooperačné komplikácie (ranové, pľúcne, kardiovaskulárne, renálne, CNS, gastrointestinálne).
- Základy miniinvazívnej chirurgie, indikácie, kontraindikácie, terapeutické a diagnostické
možnosti využitia miniinvazívnej chirurgie.
- Klinická symptomatológia a zásady diagnostiky nádorových ochorení. Základná charakteristika
chirurgických výkonov pri liečbe nádorov a ich metastáz. Stómie (tracheo, gastro, entero,
kolostómie), ich indikácia a zásady komplexnej starostlivosti.
- Ochorenie prsnej žľazy zápalové a nádorové. Diagnostika, možnosti liečby.
- Chirurgické ochorenia sleziny (hypersplenizmus, trauma sleziny).
- Urologické ochorenia, ich všeobecná charakteristika a podstata chirurgickej operačnej liečby.
Akútna retencia moča. Zápalové a nádorové ochorenia obličiek, močového mechúra a močových
ciest. Možnosti miniinvazívnej chirurgie v urológii.
- Ochorenia endokrinného systému (štítna žľaza, príštitné telieska). Zásady medikamentóznej a
chirurgickej liečby najčastejších ochorení endokrinného systému.
- Gerontologický pacient v chirurgii. Multimorbidita.
- Pacient s diabetes mellitus v chirurgii – perioperačná starostlivosť o diabetika. Komplikácie
diabetes v chirurgických odboroch (chronické komplikácie, klinické prejavy, diagnostika, liečba).
- Syndróm diabetickej nohy.
- Transplantačný a donorský program v chirurgii.
Odporúčaná literatúra:
BÓRIKOVÁ, I., TOMAGOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K.: Meracie nástroje v gerontologickom
ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál
JLF UK [online]. Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN
1337-7396.
HLINKOVÁ, E., NEMCOVÁ, J. a kol. Multimediálna e-učebnica ošetrovateľské
postupy v špeciálnej chirurgii [online]. Martin: UK v Bratislave, JLF v Martine, Ústav
ošetrovateľstva, 2014. ISBN 978-80-89544-72-1. [cit. 2015-01-13] Dostupné na internete: http://
oschir.jfmed.uniba.sk
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JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada,
2013. 249 s. ISBN 978-80-247-4412-4.
KOL. AUTOROV. 2008. Sestra a urgentní stavy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 552 s. ISBN
978-80-247-2548-2.
OLEJNÍK, J. et al. 2002. Perioperačný manuál chirurga. 1. vyd. Bratislava: Ebner, 2002. 387 s.
ISBN 80-968653-2-3.
SLEZÁKOVÁ, L. et al. 2010. Ošetřovatelství v chirurgii I. 1. vyd. Praha: GRADA, 2010. 268 s.
ISBN 978-80-247-3129-2.
ZEMAN, M. et al 2003 Chirurgická propedeutika. 2. vyd. Praha : Grada, 2003. 524 s. ISBN
80-7169-705-2.
SMELTZER, S. C. et al. 2008. Textbook of Medical - Surgical Nursing. 11 th ed. Philadelphia :
Lippicott Company, 2008. 2630 p. ISBN 978-0-7817-5978-6.
GURKOVÁ, E. et al. 2009. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi. 1. vyd. Martin:
Osveta, 2009. 244 s. ISBN 97-880-806330-80.
KAPOUNOVÁ, G. 2007. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. Vyd. Praha : Grada, 2008. 352 s.
ISBN 978-80-247-1830-9.
MAREČKOVÁ, J. 2006. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada,
2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
SIMAN, J. et al. 2007. Princípy chirurgie. Bratislava : SAP, 2007. 923 s. ISBN 80-89104-940.
ŽIAKOVÁ, K. et al. 2007. Ošetrovateľské konceptuálne modely. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007.
190 s. ISBN 80-8063-247-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
45,83

0,0

33,33

C

D

E

FX

4,17

8,33

8,33

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., Mgr. Edita
Hlinková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-024/16

Názov predmetu:
Chirurgia a ošetrovateľstvo (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 / 2 Za obdobie štúdia: 56 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Chirurgia a ošetrovateľstvo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- 90 % účasť na cvičeniach,
- minimálne 60 % úspešnosť na teste 1,2
- 50 hod. KPV - príprava študenta (štúdium literatúry, rozhovor so sestrou, pozorovanie sestry pri
realizácii ošetrovateľských intervencií, konzultácie so zdravotníckym tímom) na vybrané problémy
zo špeciálnej chirurgie a ich prezentácia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie mechanizmom vzniku, rozvoja, symptomatológii, klinickému
obrazu, diagnostike, terapeutickým a ošetrovateľským postupom pri vybraných, najčastejšie sa
vyskytujúcich ochoreniach, poraneniach, náhlych stavoch a vrodených chybách v špeciálnej
chirurgii: ochorenia gastrointestinálneho traktu, hepato-pankreato-biliárneho traktu, chirurgické
ochorenia vnútrohrudných orgánov, chirurgické ochorenia arteriálneho a venózneho systému,
ochorenia CNS a periférnych nervov, ochorenia hlavy, kru a ORL, očné ochorenia, ochorenia v
maxilofaciálnej chirurgii, v detskej chirurgii.
Na základe samostatného ošetrovateľského posúdenia dokáže identifikovať ošetrovateľské
problémy chirurgického pacienta, určiť prioritné ošetrovateľské zásahy pri akútnom a plánovanom
príjme pacienta, zdôvodniť naplánované intervencie.
Poznatky získané z prednášok a praktických cvičení dokáže aplikovať do riešenia ošetrovateľských
problémov pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach, poraneniach (vrátane
polytraumy), náhlych stavoch v špeciálnej chirurgii v prirodzených podmienkach klinickej praxe
ako aj na základe modelových situácii vytvorených pomocou prípadových štúdií.
Absolvent predmetu dokáže pracovať metódou ošetrovateľského procesu, realizovať špecifické
ošetrovateľské intervencie v perioperačnom období so zameraním na prevenciu pooperačných
komplikácii (vo viacdňovej chirurgii, v jednodňovej chirurgii, v miniinvazívnej chirurgii).
Absolvent predmetu dokáže syntetizovať poznatky z medicínskych, ošetrovateľských a
humanitných disciplín s dôrazom na klinický stav, diagnostické, terapeutické a preventívne
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opatrenia v zmysle včasnej rekonvalescencie pacienta v špeciálnej chirurgii. Dokáže aplikovať
teoretické vedomosti zo zdravotníckej psychológie, medicínskej etiky a ošetrovateľskej etiky.
Absolvent predmetu dokáže pripraviť edukačné plány a realizovať edukáciu u chirurgického
pacienta v perioperačnom období so zapojením pacienta a podporných osôb.
Absolvent predmetu bude preukazovať zručnosti v komunikácii so sestrou a s chirurgom metódou
SBAR.
Stručná osnova predmetu:
- Etické problémy v chirurgii.
- Chirurgické ochorenia pažeráka, žalúdka a duodena. Diagnostika, chirurgická liečba.
- Chirurgické ochorenia tenkého, hrubého čreva a konečníka. Diagnostika, chirurgická liečba.
- Chirurgické ochorenia pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. Diagnostika, chirurgická
liečba.
- Náhle príhody brušné, rozdelenie. Ileózne a zápalové NPB. Diagnostika a liečba.
- Krvácanie z tráviaceho traktu. Diagnostika a liečba. Ochorenia prednej steny brušnej, hernie.
- Osobitosti detskej chirurgie. Najčastejšie ochorenia v novorodeneckom období. Náhle príhody
brušné u detí.
- Najčastejšie vrodené a získané benígne ORL ochorenia. Diagnostika, možnosti liečby.
- Najčastejšie malígne ORL ochorenia. Diagnostika, možnosti liečby.
- Polytrauma, jej charakteristika. Traumatológia hrudníka a vnútrohrudných orgánov (otvorené a
zatvorené poranenia, zlomeniny, PNO). Poranenia vnútrobrušných orgánov (otvorené a zatvorené).
Život ohrozujúce stavy. Všeobecné zásady diagnosticko - liečebných postupov, význam a spôsob
monitorovania životne dôležitých funkcií, kardiovaskulárny systém, respiračný systém, CNS,
obličky.
- Traumatológia CNS a periférnych nervov. Poruchy vedomia, intrakraniálne krvácanie (epidurálne,
subdurálne, subarachnoidálne, intraparenchýmové, do komorového systému), intrakraniálna
hypertenzia a konusové mechanizmy. Miešne lézie a poškodenie periférneho neurómu. Základy
diagnostiky, charakteristika klinických symptómov. Podstata a princíp chirurgickej liečby.
- Chirurgické ochorenia vnútrohrudných orgánov. Diagnostika, chirurgická liečba. Vrodené a
získané ochorenia srdca. Možnosti chirurgickej liečby. Chirurgické ochorenia aorty a periférnych
tepien. Diagnostika, chirurgická liečba.
- Chirurgické ochorenia venózneho systému. Konzervatívna liečba. Možnosti chirurgickej liečby.
- Najčastejšie benígne a malígne očné ochorenia. Diagnostika a možnosti liečby.
- Najčastejšie benígne a malígne ochorenia v maxilofaciálnej chirurgii. Diagnostika a možnosti
liečby.
Odporúčaná literatúra:
HLINKOVÁ, E., NEMCOVÁ, J. a kol. Multimediálna e-učebnica ošetrovateľské
postupy v špeciálnej chirurgii [online]. Martin: UK v Bratislave, JLF v Martine, Ústav
ošetrovateľstva, 2014. ISBN 978-80-89544-72-1. [cit. 2015-01-13] Dostupné na internete: http://
oschir.jfmed.uniba.sk
BÓRIKOVÁ, I., TOMAGOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Meracie nástroje v gerontologickom
ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín: Portál
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný z
WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>.
GURKOVÁ, E. a kol. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi. Martin: Osveta, 2009.
244 s.
Hoch, J., Lefler, J. 2011. Speciální chirurgie. 1. Vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 590 s. ISBN
978-80-7345-253-7.
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JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a
magisterské studium. Praha: Grada, 2013. 249 s.
KANOUPOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007, 350s.
KOL. AUTOROV. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada, 2008. 549 s.
OLEJNÍK, J. a kol. 2002. Perioperačný manuál chirurga. Bratislava: Ebner, 2002. 387 s.
PAFKO, P. et al. 2008. Základy speciální chirurgie. 1. Vyd. Praha: Galén, 2008. 385 s. ISBN
978-80-7262-402-7.
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. 300 s.
ZEMAN, M., KRŠKA, Z. Špeciálna chirurgia - 3. doplnené a prepracované vydanie. Praha:
Galén, 2014. 511 s. ISBN 978-80-7492-128-5.
ŽIAKOVÁ, K. a kol. 2007. Ošetrovateľské konceptuálne modely. Martin: Osveta, 2007. 190 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
45,83

0,0

12,5

C

D

E

FX

25,0

12,5

4,17

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Ivana Daňová, PhD., prof. MUDr. Alexander
Ferko, CSc., MUDr. Michal Hošala, PhD., MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Anton Mikolajčík,
PhD., doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH, Mgr. Edita Hlinková,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚCJ/J-1-OS-CJ3/16

Názov predmetu:
Cudzí jazyk (3)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Cudzí jazyk 1, Cudzí jazyk 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie 1. ročníka zápočtami Priebežné testy - min. 60% Skúška - výsledná známka súhrnný
výsledok za zápočet (40%) a výkon na skúške (60%) Hodnotenie: A: 91-100%, B: 90-81%, C:
80-73%, D: 72-66%, E: 65-60%, FX: menej ako 60%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Test - min 60%Skúška - výsledná známka: súhrnný
výsledok za zápočet (40%) a výkon na skúške (60%)
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania v cudzom jazyku u študentov nelekárskych študijných programov je
nadobudnutie zručností efektívneho čítania (study skills) potrebných na získavanie a spracovávanie
profesionálnych informácií z moderného ošetrovateľstva a iných nelekárskych odborov ako aj
nadobudnutie produktívnych zručností (speaking, writing) potrebných na efektívnu komunikáciu v
niektorých typických profesionálnych situáciách a kontextoch.
Stručná osnova predmetu:
Anglický jazyk
- Psychické zdravie
Schizofrénia, postihnutí slávni ľudia.
- Monitorovanie pacienta
Sledovanie vitálnych funkcií, anestézia.
Trpný rod.
- Lieky
Druhy liekov a dávkovanie.
Vyjadrenie budúcnosti.
- Alternatívna liečba
Druhy alternatívnej liečby, liečivé rastliny.
Argumentovanie za / proti
- Doplnkové čítanie a prezentácie
Pôrodná asistencia na Slovensku a vo svete, zdravý životný štýl, pôrodná asistencia a úlohy a ciele
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pôrodnej asistentky, príznaky tehotenstva, potrat, pôrod, fázy pôrodu, pôrod koncom panvovým,
pôrod
cisárskym rezom.
Nemecký jazyk
- Kazuistika : Anne Schroder
- Prijatie do nemocnice, liečba, prognózy
- Zisťovanie anamnézy, osobné údaje, názvy chorôb
- Porážka – symptómy
- Prezentácia – úvod, štruktúra prezentácie, výber tém
- Symptómy chorôb všeobecne. Objektívne a subjektívne symptómy.
- Prezentácie projektov
- Choroboplodné zárodky. Spôsoby nakazenia. Imunita.
- Chrípka, očkovanie. Aktívna a pasívna imunizácia.
- Kazuistiky študentov z praxe v nemocnici
- Prezentácie projektov
- Opakovanie na skúšku
Odporúčaná literatúra:
Anglický jazyk
Grice, T.: Nursing 1. Oxford English for Careers, 2007.
Grice, T.: Studet file. Oxford English for Careers, 2007.
Austin, D., Crosfield, T.: English for Nurses, Longman, 1992.
Internet
Nemecký jazyk
Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch? Učebnice němčiny pro zdravotnické odbory. 1. díl.
Praha: Polyglot, 2004. 357 s. ISBN 80-86195-32-5
Nagel, U. - Romberg, C. : Medizin. Teil 1. Bonn - Bad Godesberg: Kessler Verlag für
Sprachmethodik 1989, 112 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk, nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 32
A
ABS0
B
31,25

0,0

25,0

C

D

E

FX

21,88

12,5

6,25

3,13

Vyučujúci: PhDr. Mária Bujalková, CSc., Mgr. Anna Barnau, PhD., PhDr. Božena Džuganová,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚFa/J-1-OS-022/16

Názov predmetu:
Farmakológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu prebieha formou 2 písomných priebežných testov počas semestra a
záverečnej skúšky. Minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %,
C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 60 % a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvent bakalárskeho štúdia absolvovaním predmetu ovláda:
Z oblasti všeobecnej farmakológie - spôsoby aplikácie liečiv najmä z hľadiska nástupu a doby
pôsobenia, parenterálne podanie liečiv v ošetrovatľskej praxi, zásady skladovania liečiv, pravidlá
manipulácie s látkami zaradenými medzi psychotropné a omamné látky, zásady liečby intoxikácií
vybranými skupinami liečiv s možnosťou podávania špecifických antidót, charakteristiku dávok
liečiv (jednotlivá, denná, maximálna a pod.), interakcie liečiv s potravinami a nápojmi, zvláštnosti
terapie v závislosti na veku.
Z oblasti špeciálnej farmakológie - charakteristiku jednotlivých farmakologických skupín a ich
predstaviteľov, účinky (žiaduce a nežiaduce), najdôležitejšie kontraindikácie a ďalšie informácie
využiteľné v ošetrovateľskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy vo farmakológii, HVLP, IPL, ópiový zákon, toxikománie. Aplikačné cesty
liečiv,dávkovanie liečiv, nežiaduce účinky liečiv, interakcie liečiv. Parenterálne podanie liečiv v
ošerovateľskej praxi
• Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv, Zvláštnosti farmakoterapie v závislosti na veku.
• Farmakológia vegetatívneho nervového systému
• Farmakológia centrálneho nervového systému
• Opioidné analgetiká
• Analgetiká, antireumatiká
• Farmakológia kardiovaskulárneho systému
• Farmakológia gastrointestinálneho traktu
• Farmakológia dýchacieho systému.
• Antibiotická liečba
• Liečivá ovplyvňujúce funkciu žliaz s vnútornou sekréciou
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• Liečba otráv
• Dezinficienciá a antiseptiká
• Toxikománie
Odporúčaná literatúra:
1. Tisoňová, J., Kriška, M. a kol. Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory.
Univerzita Komenského, Bratislava, 2007, 292 s.
2. Hynie, S. a spol.: Farmakologie pro bakalárske studium, Díl 1, 2, UK, 1996, 550 s.
3. Mirossay, L., Mojžiš, J. Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie. Sapientia, Bratislava,
2006, 208 s.
4. Farghali, H., Lincová, D. a kolektív: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, 2001, 960 s.
5. Mirossay, L. a kolektív: Špeciálna farmakológia, Košice, UPJŠ 1997, 421 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
ABS0
B
2,27

0,0

9,09

C

D

E

FX

18,18

36,36

9,09

25,0

Vyučujúci: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr.
Martina Šutovská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚPAs/J-1-OS-025/16

Názov predmetu:
Komunikácia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Psychologia I-2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou prezentácie seminárnej práce, minimálna hranica
úspešnosti: 65 %. Hodnotenie: A: 93–100 %, B: 86–92 %, C: 79–85 %, D: 72–78 %, E: 65–71 %,
FX: 64 % a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o interpersonálnej komunikácii a
jej význame v zdravotníckych profesiách. Oboznámi sa so zásadami vedenia profesionálneho
rozhovoru, význame aktívneho počúvania a empatie; dokáže identifikovať a interpretovať obsah
verbálnej a neverbálnej komunikácie. Absolvovanie predmetu prispieva k rozvoju sociálnych
zručností poslucháčov. Na základe riešenia modelových situácií dokáže absolvent adekvátne
reagovať na požiadavky pacienta, jeho rodiny, ako aj spolupracovníkov; riešiť konfliktné situácie
a kritiku.
Stručná osnova predmetu:
- Úvod a zameranie predmetu, význam a špecifiká komunikácie v zdravotníckych profesiách.
- Sebapoznanie, spôsoby spoznávania a posudzovania iných.
- Sociálne zručnosti, prezentácia na verejnosti.
- Schopnosť seba- prezentácie, motivačný a osobnostný profil.
- Neverbálna komunikácia (nvk): zložky a význam nvk v profesionálnej komunikácii, interpretácia
nvk, súlad a nesúlad nvk a verbálnej komunikácie.
- Asertivita v komunikácii a jej rozvoj, manipulácia.
- Kritika, zvládanie afektívneho útoku v komunikácii.
- Rozhovor: typy rozhovoru, fázy profesionálne vedeného rozhovoru, typy otázok.
- Aktívne počúvanie a empatia.
- Skupinový rozhovor, skupinové rozhodovanie a kooperácia.
- Konformita, dominancia vs. submisivita a otázky moci v komunikácii.
- Konflikty a ich riešenie, predsudky v komunikácii.
- Komunikačné štýly v konfliktných situáciách.
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- Špecifiká komunikácie s vybranými skupinami pacientov
Odporúčaná literatúra:
DeVito J.A.: Základy medzilidské komunikace, Praha: Grada, 2008.
Janáčková L., Weiss P.: Komunikace ve zdravotnické péči, Praha: Portál, 2008.
Schulz von Thun F.: Jak spolu komunikujeme?, Praha, Grada, 2005.
Vybíral Z.: Psychologie komunikace, Praha, Portál, 2009.
Vymětal J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Praha, Grada, 2008.
Vybíral Z.: Lži, polopravdy a pravdy v lidské komunikaci, Praha, Portál, 2008.
Praško J., Prašková H.: Asertivitou proti stresu, Praha, Grada, 2007.
Pease A., Pease B.: Řeč těla, Praha, Portál, 2008.
Belz H., Siegrist M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha: Portál, 2001.
Komadová K.: Komunikační dovednosti v psychosociální praxi, Praha: Portál, 2011.
Vymětal J.: Lékařská psychologie, Praha: Portál, 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk/český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 42
A
ABS0
B
97,62

0,0

0,0

C

D

E

FX

2,38

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Zuzana Škodová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2018
Schválil:

Strana: 13

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-028/16

Názov predmetu:
Letná prax (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 16 Za obdobie štúdia: 224
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 7
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Ošetrovateľské techniky 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
K hodnoteniu predmetu (ABS0) musí študent splniť nasledovné podmienky:
1. Absolvovať 240 hodín klinickej praxe na pracoviskách:
• chirurgických / internistických disciplínach 120 hod.
• komunitné zariadenia 40 hod.
• psychiatria 80 hod.
2. Odovzdať zodpovednému vyučujúcemu:
• 1 spracovanú ošetrovateľskú dokumentáciu z chirurgických/internistických disciplín,
• 1 edukačný plán z komunitného zariadenia.
3. V Záznamníku klinickej ošetrovateľskej praxe musí mať potvrdené na každom pracovisku:
• Potvrdenie o absolvovaní BOZP a záznam o príchodoch a odchodoch na pracovisko.
• Zadeľovací list.
• Zoznam praktických výkonov.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný poskytnúť pacientom adekvátnu a kvalitnú individualizovanú ošetrovateľskú
starostlivosť s dodržiavaním profesionálnych a etických noriem.
Stručná osnova predmetu:
Poskytovanie individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
na vybraných klinických pracoviskách (chirurgické / internistické disciplíny; psychiatrické
pracoviská) a v komunitných zariadeniach.
Vykonávanie predpísaných ošetrovateľských postupov a techník u hospitalizovaných pacientov a
u klientov v komunitných zariadeniach.
Zaznamenávanie výkonov a starostlivosti do zdravotnej dokumentácie pacientov používanej na
jednotlivých klinických pracoviskách.
Realizovanie edukácie pacientov a ich príbuzných (v rozsahu kompetencie sestry).
Realizovanie komunikácie metódou SBAR.
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Odporúčaná literatúra:
BÓRIKOVÁ, I., TOMAGOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Meracie nástroje v gerontologickom
ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný z
WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
GURKOVÁ, E., ŽIAKOVÁ, K., ČÁP, J. a kol. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej
praxi. Martin: Osveta, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8063-308-0.
KONTROVÁ, Ľ., ZÁČEKOVÁ, M., HULKOVÁ, V. a kol. Štandardy v ošetrovateľstve. 1. vyd.
Martin: Osveta, 2005. 215 s. ISBN 80-8063-198-0.
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovateľstvo 1.,2. 1. vyd. Martin:
Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0.
KRIŠKOVÁ, A. a kol. Ošetrovateľské techniky. 2. vyd. Martin: Osveta, 2006. 780 s. ISBN
80-8063-202-2.
OSACKÁ, P. a kol. Techniky a postupy v ošetrovateľstve. 1. vyd. Univerzita Komenského v
Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. 505 s. ISBN 978-80-88866-48-0.
TOMAGOVÁ, M., BÓRIKOVÁ, I. a kol. Potreby v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2008. 198 s.
ISBN 80-8063-270-0.
ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve. 1. vyd. Martin: Univerzita
Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2003. s. 78 - 88. ISBN
80-88866-28-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 28
ABS0
100,0
Vyučujúci: Mgr. Michaela Miertová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-040/16

Názov predmetu:
Ošetrovateľská prax (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 6 Za obdobie štúdia: 84
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov vychádza z priebežného hodnotenia študenta počas ošetrovateľskej praxe
v nasledovných oblastiach: (1) teoretické vedomosti, (2) praktické zručnosti, (3) realizácia
ošetrovateľského procesu (OSP) a ošetrovateľská dokumentácia; minimálna hranica úspešnosti:
60%. Hodnotenie: A: 91 – 100 %, B: 81 – 90 %, C: 73 – 80 %, D: 66 – 72 %, E: 60 – 65 %, Fx:
menej ako 60 %
Výsledky vzdelávania:
V rámci absolvovania predmetu študent v reálnych podmienkach klinickej ošetrovateľskej praxe
aplikuje princípy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a štandardné postupy vybraných
ošetrovateľských výkonov a techník pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom.
Študent implementuje základné informácie týkajúce sa klinicky správneho a bezpečného výkonu
praxe.
Absolvovaním predmetu študent syntetizuje poznatky z prerekvizitných predmetov a aplikuje ich
do reálnej klinickej ošetrovateľskej praxe. Zdokonaľuje sa v realizácii základných ošetrovateľských
techník, postupov a výkonov pri poskytovaní individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti
pacientom s vybranými ochoreniami a stavmi v chirurgii a internom lekárstve. S dôrazom na
celostný prístup k pacientovi sa zdokonaľuje v realizácii ošetrovateľského procesu v prirodzených
podmienkach klinickej ošetrovateľskej praxe – s cieľom rozvíjať kritické myslenie pri posudzovaní
biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb pacienta, identifikovaní jeho
aktuálnych a potenciálnych problémov, formulovaní ošetrovateľských diagnóz, plánovaní a
realizácii ošetrovateľských intervencií za účelom splnenia stanovených cieľov a vyhodnotení
efektivity poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti na základe formulovaných výsledných
kritérií. S cieľom zefektívnenia a štandardizácie komunikácie (kritických) udalostí v klinickej
ošetrovateľskej praxi študent používa štruktúrovanú metódu komunikácie SBAR.
Absolvent predmetu je schopný aktívne sa zapájať do harmonogramu práce na ošetrovacej jednotke,
uskutočňovať nezávislé rozhodnutia na základe kritického myslenia a niesť za ne zodpovednosť,
podieľať sa na zabezpečení kontinuity ošetrovateľskej starostlivosti v rámci systému primárnej,
sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, pozitívne ovplyvňovať zdravotné uvedomenie
pacienta, získavať ho pre aktívnu účasť na ochrane, podpore a prinavrátení vlastného zdravia.
Nadobudnuté klinické kompetencie spolu s argumentáciou a odôvodňovaním zvoleného postupu
budú v budúcnosti východiskom pre schopnosť klinicky správne a bezpečne reagovať na situácie, s
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ktorými bude absolvent predmetu konfrontovaný v reálnych podmienkach klinickej ošetrovateľskej
praxe.
Stručná osnova predmetu:
Implementácia ošetrovateľského procesu (OSP) v starostlivosti o chirurgického pacienta
Implementácia OSP v starostlivosti o pacienta s chorobami vnútorných orgánov
Ošetrovateľská anamnéza so zameraním na chorobu určitého systému tela vo vnútornom lekárstve
a chirurgii
Sesterské fyzikálne vyšetrenie
Realizácia základných ošetrovateľských techník:
̵Starostlivosť o pomôcky. Dezinfekcia povrchov, plôch, pomôcok, chirurgických nástrojov, kože
a rúk; príprava pomôcok k sterilizácii.
̵Starostlivosť o posteľ. Pomocné zariadenia postele. Úprava a prezliekanie postele. Úprava postele
u detí. Manipulácia s čistou a znečistenou bielizňou.
̵Hygienická starostlivosť. Starostlivosť o dutinu ústnu (d.ú) – ústna hygiena (starostlivosť o
zdravú d.ú, špeciálna starostlivosť o d.ú., starostlivosť o zubné náhrady), význam dentálnej
hygieny. Starostlivosť o kožu – ranná a večerná toaleta, čiastočný a celkový kúpeľ, prevencia
zaparenín a dekubitov. Starostlivosť o vlasy a nechty – česanie, umývanie vlasov, holenie, špeciálna
starostlivosť o vlasy (vši). Obliekanie pacienta s postihnutou končatinou.
̵Mobilita a imobilita. Preventívne polohovanie imobilného pacienta. Základné cviky cievnej a
dychovej gymnastiky. Bandáž dolných končatín / navliekanie antitrombotických pančúch.
̵Aplikácia tepla a chladu.
Meranie, posúdenie a záznam vitálnych funkcií (TK, P, D, TT, sat. O2), zhotovenie EKG záznamu.
̵Stravovanie pacientov. Diétny systém. Podávanie jedla, pomoc pacientovi pri stravovaní, kŕmenie
pacienta. Príjem a výdaj tekutín – záznam.
̵Vyprázdňovanie moču a stolice – katetrizácia močového mechúra (MM) priamym / permanentným
katétrom u ženy, asistencia pri katetrizácii MM u muža, podanie očistnej klyzmy.
̵Príprava a podávanie liekov per os (vrátane bukálnej a sublingválnej aplikácie). Topická aplikácia
liekov – na kožu (vrátane transdermálnej aplikácie) a sliznice, do oka, ucha, na sliznicu nosa, do
telových dutín (vaginálna aplikácia, rektálna aplikácia, výplach močového mechúra).
̵Oxygenoterapia a aplikácia liekov do dýchacích ciest (nebulizácia, inhalácie).
̵Parenterálna aplikácia liekov – injekcie. Príprava a aplikácia subkutánnej injekcie (s.c. – LMWH,
inzulíny) a intramuskulárnej injekcie (i.m). Príprava a asistencia pri aplikácii intravenóznej injekcie
(i.v.). Zavedenie periférnej venóznej kanyly, ošetrovanie periférnej a centrálnej venóznej kanyly.
̵Parenterálna výživa a transfúzna terapia – príprava a asistencia pri aplikácii infúznych zmesí.
Príprava a asistencia pri aplikácii transfúzie – starostlivosť o pacienta pred, počas a po podaní
transfúzie.
̵Odbery biologického materiálu – odber venóznej krvi, odber kapilárnej krvi (na vyšetrenie
glykémie / acidobázickej rovnováhy), odber moču (chemické vyšetrenie moču, odber moču na
mikrobiologické vyšetrenie), odber stolice, odber spúta, výtery a stery (sliznice, koža, rana).
Hodnotenie laboratórnych výsledkov.
̵Starostlivosť o rany – preväz aseptickej / operačnej rany, preväz chronickej rany, asistencia pri
preväze rán, starostlivosť o pacienta s drénom / drenážnym systémom.
̵Príprava sterilného stolíka / sterilného poľa. Asistencia pri malých chirurgických výkonoch.
Odporúčaná literatúra:
Bóriková, I., Tomagová, M., Žiaková, K.: Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve.
Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál Jesseniovej
lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný z WWW: <http://
portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
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Doengens, M. E., Moorhouse, M. F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vyd. Praha : Grada
Publishing, 2001. 568 s. ISBN 80-247-0242-8.
Gomolčáková, V. a kol.: Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov I.-VII.
Mimoriadna príloha Zdravotníckych novín a časopisu Sestra 1. vyd. Bratislava : MZ SR,
2004-2006.
Gurková, E., Žiaková, K., Čáp, J. a kol.: Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi.
Martin : Osveta, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8063-308-0.
Herdman, H.T. (editor): Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2012 – 2014. 1. vyd.
Praha : Grada, 2013. 550 s. ISBN 978-80-247-4328-8.
Kontrová, Ľ., Záčeková, M., Hulková, V. a kol.: Štandardy v ošetrovateľstve. 1 vyd. Martin :
Osveta, 2005. 216 s. ISBN 80-8063-198-0.
Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R.: Ošetrovateľstvo 1.,2. 1. vyd. Martin : Osveta, 1995.
1474 s. ISBN 80-217-0528-0.
Krišková, A. a kol.: Ošetrovateľské techniky. 1. vyd. Martin : Osveta, 2001. 804 s. ISBN
80-8063-087-9.
Marečková, J.: Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménach. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,
2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
Miertová, M., Žiaková, K., Ovšonková, A. a kol: Multimediálna vysokoškolská učebnica techník
a zručností. [online]. UK v Bratislave, JLF v Martine, Ústav ošetrovateľstva, 2015. 672 s. ISBN
978-80-89544-88-2. Dostupné na internete: <http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/>.
Osacká, P. a kol.: Techniky a postupy v ošetrovateľstve. 1.vyd. UK v Bratislave, JLF v Martine,
2007. 505 s. ISBN 978-80-88866-48-0.
Tomagová, M., Bóriková, I. a kol.: Potreby v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2008. 198 s. ISBN
80-8063-270-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 26
A
ABS0
B
34,62

7,69

38,46

C

D

E

FX

19,23

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-029/16

Názov predmetu:
Ošetrovateľský výskum (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 2, Výchova k zdraviu 2, Ošetrovateľstvo I-2, Filozofia a
etika v ošetrovateľstve
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou písomného vedomostného testu a hodnotenia vypracovania
prvej časti výskumného projektu k bakalárskej práci. Minimálna hranica úspešnosti: 60 %.
Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 74–80 %, D: 73–66 %, E: 60–65 %, FX: 59% a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa vedomosti o vedeckých metódach v odbore ošetrovateľstvo.
Vie vyhľadávať literárne pramene, stanoviť výskumný problém, zvoliť adekvátne výskumné
metódy. Pozná etické náležitosti výskumu na ľudskom subjekte. Výsledky výskumov vie aplikovať
v praxi. Na základe poznatkov je schopný spracovať bakalársku prácu.
Stručná osnova predmetu:
Veda a jej základné princípy. Miesto ošetrovateľstva v systéme vied. Vedecké metódy a ich
klasifikácia. Etické aspekty ošetrovateľského výskumu.
Práca s odbornou literatúrou a inými dokumentmi. Vyhľadávanie literárnych prameňov, ich použitie
a spracovanie. Spracovanie a ukladanie odborných informácií.
Citovanie v texte a Zoznam bibliografických odkazov. Základné vzťahy: dokument, písomná práca,
odkaz, citácia (metodika, aktuálnosť a reprezentatívnosť výberu zdrojov, technika spracovania a
citovania, etické aspekty práce s literatúrou).
Výskumný projekt a jeho fázy. Charakteristika a význam jednotlivých fáz výskumného procesu.
Formulovanie výskumných problémov, otázok a hypotéz. Možnosti stanovenia výskumných
problémov v ošetrovateľstve, návrh ich riešenia, možnosti overenia, výber metódy.
Kritériá výberu výskumného nástroja.
Dotazník. Účel, štruktúra, formy položiek, zostavovanie dotazníka, pilotná štúdia. Spracovanie
dotazníka. Návratnosť.
Rozhovor, interview. Úvod, fázy, otázky, typy, zhodnotenie metódy.
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Experiment. Kritéria experimentu. Využitie v ošetrovateľskom výskume. Výber témy, pracovná
hypotéza, cieľ pokusu. Výber metodík a projekt pokusu. Uskutočnenie pokusu a jeho dokumentácia.
Hodnotenie výsledkov, diskusia, zovšeobecnenie poznatkov.
Pozorovanie. Etapy, druhy, štruktúrované, neštruktúrované pozorovanie. Pozorovacie systémy,
posudzovanie škály. Záznam. Zácvik pozorovateľa.
Kvalitatívne metódy. Kvalitatívna analýza dát. Kazuistika - prípadová štúdia. Príprava a využitie.
Interpretácia získaných dát, diskusia, závery.
Formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce. Metodika spracovania.
Prezentácia výsledkov – verbálna, písomná. Jazyk a vedecký štýl práce. Príprava prezentácie
príprava na obhajobu. Zásady správnej prezentácie.
Odporúčaná literatúra:
GAVORA, P. a kol. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN
978–80–223–2951–4.
LAJČIAKOVÁ, P. – TABAČKOVÁ, K. Ako spracovať výskum. Ružomberok : Verbum, 2010.
180 s.
PUNCH, K.F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, 2008. 232 s.
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005. 327 s.
ŠKODOVÁ Z. Praktický úvod do metodológie výskumnej práce. Multimediálna podpora
výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského [online] 10.10.2013, posledná aktualizácia 10.10.2013 [cit. 2014-01-22] Dostupný z
WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=234>.
ŽIAKOVÁ K. a kol. Ošetrovateľstvo : Teória a vedecký výskum. 2. vyd. Martin : Vydavateľstvo
Osveta, 2009. 319 s.
ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateľský slovník. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009. 218 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
20,83

0,0

58,33

C

D

E

FX

16,67

0,0

4,17

0,0

Vyučujúci: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2016
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-013/16

Názov predmetu:
Ošetrovateľstvo I. (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Ošetrovateľstvo I-1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška - hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %,
FX: 59 % a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pozná a riadi sa právnymi normami pre povolanie sestra; pozná
etické a profesionálne normy a uplatňuje ich v praxi. Dokáže aplikovať poznatky o klasifikačných
systémoch v ošetrovateľstve v klinickej praxi. Ovláda proces tvorby štandardov a máp starostlivosti.
Vie poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť aplikáciou vybraných ošetrovateľských modelov.
Stručná osnova predmetu:
- Biomedicínsky model.
- Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia.
- Oremovej konceptuálny model. Myšlienkové predpoklady a východiská. Základné pojmy.
- Problematika multikulturálneho ošetrovateľstva. Leiningerovej model.
- Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch .
- Posudzovacie nástroje v ošetrovateľstve.
- Plány ošetrovateľskej starostlivosti.
Odporúčaná literatúra:
BÓRIKOVÁ, I., TOMAGOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Meracie nástroje v gerontologickom
ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný z
www: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetrovateľstvo – teória. 2. dopl. vyd. Marin : Vydavateľstvo Osveta,
2005. s. 189. ISBN 80 -8063-182-4.
GURKOVÁ, E. Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I. Multimediálna podpora výučby
klinických a zdravotníckych disciplín : Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
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Komenského [online] 2.2.2010, posledná aktualizácia 20.9.2012 [cit. 2014-01-21] Dostupný z
www: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=107>. ISSN 1337-7396.
Koncepcia odboru ošetrovateľstva vydaná MZ SR dňa 29. mája 2006.
KONTROVÁ, Ľ. a kol. Štandardy v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta,
2005. 215 s. ISBN 80-80631-98-0.
Nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
Nariadenie vlády SR č. 324/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 742/2004
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
Nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania.
Nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D. Práva pacientov : Medicínske,
ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2004. 213 s.
ISBN 80-8063-162-X.
Odborné usmernenie MZ SR č. 05354/2005 - OO o riadení poskytovania ošetrovateľskej
starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zriadení zo dňa 7. februára 2005. Vestník MZSR
4-7/2005.
Odborné usmernenie MZ SR č. 07547/2007- OZSO o poskytovaní domácej zdravotnej
starostlivosti zo dňa 26. februára 2007. Vestník MZSR 8-10/2007.
Odborné usmernenie MZ SR č. 16138-2/2004- OO pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie
štandardov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii zo dňa 30. augusta 2004. Vestník MZ SR
osobitné číslo/2004.
Odborné usmernenie MZ SR č. 41978/2005 - OO o vedení ošetrovateľskej dokumentácie zo dňa
20. júna 2005. Vestník MZSR 35-46/2005.
TOMAGOVÁ, M., BÓRIKOVÁ, I. a kol. Potreby v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin :
Vydavateľstvo Osveta, 2008. 197 s. ISBN 978-80-8063-270-0.
VÖRÖSOVÁ, G. a kol. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve. 1.
vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2007. 113 s. ISBN 978-80-8063-242-7.
Vyhláška MZ SR č. 306/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz.
Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej
sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej
pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom.
ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateľské konceptuálne modely. 1. slov. vyd. Martin : Vydavateľstvo
Osveta, 2007. 190 s. ISBN 978-80-8063-247-2.
ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateľstvo : Teória a vedecký výskum. 2. vyd. Martin : Vydavateľstvo
Osveta, 2009. 319 s. ISBN 978-80-8063-304-2.
ŽIAKOVÁ, K. Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II. Multimediálna podpora výučby
klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského [online] 17.7.2012, posledná aktualizácia 28.5.2013 [cit. 2014-01-21] Dostupný z
www: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=189>. ISSN 1337-7396.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Slovak language
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
50,0

0,0

12,5

C

D

E

FX

12,5

16,67

8,33

0,0

Vyučujúci: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2016
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-049/16

Názov predmetu:
Primárna ošetrovateľská starostlivosť

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 2, Ošetrovateľstvo I-1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou 2 priebežných písomných testov a písomnej skúšky,
minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 73–80 %, D: 66–
72 %, E: 60–65 %, FX: 59 % a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent dokáže popísať úlohy sestry v primárnej ošetrovateľskej
starostlivosti a v komunitnom ošetrovateľstve so zameraním na rôzne populačné a iné špecifické
skupiny. Dokáže posúdiť potreby komunity, naplánovať a realizovať starostlivosť o klienta v
domácom prostredí. Dokáže popísať a zhodnotiť prácu sestry a proces poskytovania starostlivosti
v komunitných zariadeniach. Poukazuje na význam primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a úlohy ošetrovateľstva v primárnej, sekundárnej a terciárnej sfére. Formy poskytovania
zdravotnej starostlivosti. Komunitné ošetrovateľstvo. Typy komunity. Základné charakteristiky
komunitného zdravia. Porovnanie tradičnej a komunitnej orientácie ošetrovateľstva. Špecifiká
ošetrovateľského procesu v komunite.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Etické
aspekty práce sestry v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Primárna ošetrovateľská starostlivosť o duševne chorých (pacienti so schizofréniou, s mentálnou
retardáciou, so závislosťou).
Starostlivosť o rodinu v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti. Posúdenie zdravia a rizikových
faktorov v rodine. Preťaženie opatrovateľa, porušené udržiavanie domácnosti. Neschopnosť rodiny
zvládať záťaž. Dysfunkčný život rodiny: alkoholizmus. NANDA domény v posudzovaní a
diagnostickej fáze, plánovanie intervencií.
Starostlivosť o deti v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti. Úloha školskej sestry.
Rola komunitného ošetrovateľstva pri ochrane zdravia v zamestnaní. Ciele ošetrovateľstva
zamerané na ochranu zdravia v zamestnaní.
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Starostlivosť o starých ľudí v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti. Inštitúcie poskytujúce
dlhodobú starostlivosť. Prevencia v starobe. Problémy súvisiace s chronickým ochorením.
Primárna ošetrovateľská starostlivosť o ženu. Špecifické aspekty zdravotnej starostlivosti o ženu.
Model prevencie starostlivosti o ženu.
Ošetrovateľská starostlivosť o špecifické skupiny v komunite (Rómovia, bezdomovci, dlhodobo
nezamestnaní).
Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o rizikové skupiny obyvateľov (HIV/AIDS a iné infekčné
ochorenia s vysokou incidenciou v rizikových komunitách).
Odporúčaná literatúra:
BÓRIKOVÁ, I., TOMAGOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K. Meracie nástroje v gerontologickom
ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupný z
www: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
HANZLÍKOVÁ, A. a kol. Komunitné ošetrovateľstvo. 3. vyd. Martin : Osveta, 2006. 279 s.
ISBN 80-8063-213-8.
GURKOVÁ, E., ŽIAKOVÁ, K., ČAP, J. a kol. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej
praxi. Martin : Osveta, 2009. 242 s. ISBN 978-80-8063-308-0.
KRIŠKOVÁ, A. a kol. Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci. Martin : Osveta, 2003. 155 s. ISBN
80-8063-109-3.
MALÍKOVÁ, E. Péče o seniory v pobytových socálních zařízeních. Praha : Grada Publishing,
2011. 328 s. ISBN 978-90-247-3148-3.
Nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
Nariadenie vlády SR č. 324/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 742/2004
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
Nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania.
Nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
Odborné usmernenie MZ SR č. 05354/2005 - OO o riadení poskytovania ošetrovateľskej
starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zriadení zo dňa 7. februára 2005. Vestník MZSR
4-7/2005.
Odborné usmernenie MZ SR č. 07547/2007- OZSO o poskytovaní domácej zdravotnej
starostlivosti zo dňa 26. februára 2007. Vestník MZSR 8-10/2007.
Odborné usmernenie MZ SR č. 16138-2/2004- OO pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie
štandardov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii zo dňa 30. augusta 2004. Vestník MZ SR
osobitné číslo/2004.
Odborné usmernenie MZ SR č. 41978/2005 - OO o vedení ošetrovateľskej dokumentácie zo dňa
20. júna 2005. Vestník MZSR 35-46/2005.
TOMAGOVÁ, M., BÓRIKOVÁ, I. a kol. Potreby v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin :
Vydavateľstvo Osveta, 2008. 197 s. ISBN 978-80-8063-270-0.
Vyhláška MZ SR č. 770/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení.
Vyhláška MZ SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a
materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
8,33

0,0

62,5

C

D

E

FX

25,0

4,17

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-030/16

Názov predmetu:
Psychiatria, duševné zdravie a ošetrovateľstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 / 2 Za obdobie štúdia: 56 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou priebežného písomného testu a písomnej práce, formou
ústnej skúšky, minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91-100%, B: 81-90 %, C: 73-80
%, D: 66-72 %, E: 60-65 %, Fx 60 % a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná a vie popísať základné príznaky psychických porúch; vie poskytovať ošetrovateľskú
starostlivosť pacientovi s afektívnou psychickou poruchou, schizofréniou, psychogénnou poruchou
a organickou psychickou poruchou, pacientovi s drogovou závislosťou, pacientom vyššieho veku a
deťom so psychickými poruchami; vie popísať prevádzku bežných typov psychiatrických zariadení,
ich zvláštnosti a iné inštitucionálne aj neinštitucionálne zariadenia starostlivosti o duševne chorých;
vie posúdiť závažnosť psychickej poruchy a naliehavosť jej riešenia z hľadiska ošetrovateľskej
starostlivosti, ako aj naliehavosť angažovania lekárskej, prípadne inej intervencie; vie odobrať
a spracovať ošetrovateľskú anamnézu, identifikovať potreby pacienta; vie správne formulovať
ošetrovateľské diagnózy; vie plánovať, organizovať a realizovať ošetrovateľské intervencie;
vie vyhodnotiť efekt poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti a robiť úpravy; pozná etické a
profesionálne normy platné pre ošetrovateľskú starostlivosť a ich uplatnenie v praxi
Absolvent predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a náplň odboru psychiatrie, príčiny psychických porúch. Vzťah psychiatrie k iným
klinickým odborom.
Duševné zdravie, psychická porucha, prevencia psychických porúch.
Základy psychopatológie.
Afektívne psychické poruchy (Poruchy nálady). Depresívne stavy.
Schizofrénia, poruchy s bludmi.
Psychogénne psychické poruchy.
Závislosti od psychoaktívnych látok.
Organické psychické poruchy vrátane symptomatických.
Pedopsychiatria. Mentálna retardácia.
Gerontopsychiatria.
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Poruchy osobnosti.
Terapia psychických porúch I. (Psychofarmakoterapia).
Terapia psychických porúch II. (Psychoterapia a iné terapeutické metódy).
Urgentná psychiatria, problematika suicidality.
Všeobecné zásady ošetrovania chorých v psychiatrii. Prevádzka psychiatrického oddelenia.
Vybrané organizačné a administratívne otázky. Špecifiká príjmu a prepustenia psychiatrického
pacienta
Psychiatrická rehabilitácia.
Posúdenie duševne chorého, vrátane použitia hodnotiacich a meracích techník, dokumentovanie.
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých s afektívnymi poruchami (depresívna fáza).
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých s afektívnymi poruchami (manická fáza).
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých s poruchami z okruhu schizofrénie.
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých so psychogénnymi psychickými poruchami.
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých so závislosťou od psychoaktívnych látok.
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých so závislosťou od alkoholu.
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých s organickými psychickými poruchami vrátane
symptomatických.
Ošetrovateľská starostlivosť o pedopsychiatrických pacientov (Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
s poruchami emócii a správania). Ošetrovanie pacientov s mentálnou retardáciou.
Ošetrovateľská starostlivosť o pedopsychiatrických pacientov (Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
so psychózou).
Ošetrovateľská starostlivosť o gerontopsychiatrických pacientov.
Význam rodiny v starostlivosti o duševne chorého.
Odporúčaná literatúra:
KAFKA, J. a kol.: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. 1. vyd. Košice : Mercury –
Smékal,
2004. 286 s. ISBN 80-89203-01-9
KAFKA, J. a kol.: Psychiatria. Martin : Osveta, 1998. 255 s. ISBN 80-88824-66-4
MALÁ, E., PAVLOVSKÝ, P. Psychiatrie. 1.vyd. Praha : Portál, 2002. 143 s. ISBN
80-7178-7000-0
KOLIBÁŠ, E. Príručka klinickej psychiatrie. 2. vyd. Bratislava : Asklepios, 1996. 240 s. ISBN
80-7167-021-9
FORGÁČOVÁ, Ľ. Ochrana a podpora duševného zdravia. prevencia duševných porúch.
Bratislava. Simply supplies, 2007. 184 s. ISBN 978-80-969611-7-7.
ONDREJKA, I. Depresia v kontexte kvality života. Rožňava: Roven, 2006. 126 s. ISBN
80-89168-15-9
MARKOVÁ, E. a kol.: Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha : Grada Publishing, 2006. 352 s.
ISBN 80-247-1151-6
PETR, T. et al. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha : Grada Publishing, 2014. 296 s. ISBN
978-80-247-4236-6.
KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2009-2011. Praha : Grada, 2010.
456 s. ISBN 978-80-247-3423-1.
JANOSIKOVÁ, E., DAVIESOVÁ, J.: Psychiatrická ošetrovateľská starostlivosť. Duševné
zdravie a
psychiatrické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin : Osveta, 1999. 551 s. ISBN 80-8063-017-8
GURKOVÁ, E. et al. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi. 1. vyd., Martin :
Osveta,
2009. ISBN 978-80-8063-308-0.
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BÓRIKOVÁ, I., TOMAGOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K.: Meracie nástroje v gerontologickom
ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 21.1.2014, posledná aktualizácia
22.1.2014 [cit. 2014-01-28] Dostupné z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?
aid=251>. ISSN 1337-7396.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SJ
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
29,17

0,0

20,83

C

D

E

FX

20,83

20,83

8,33

0,0

Vyučujúci: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚPAs/J-1-OS-031/16

Názov predmetu:
Psychológia II. (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Psychológia I-2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou prezentácie seminárnej práce a ústnej skúšky, minimálna
hranica úspešnosti: 65 %. Hodnotenie: A: 93–100 %, B: 86–92 %, C: 79–85 %, D: 72–78 %, E:
65–71 %, FX: 64 % a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o význame empatie v práci sestry,
mechanizmoch pôsobenia frustrácie, deprivácie, konfliktu, stresu; dokáže identifikovať príznaky
týrania, zneužívania, zanedbávania, sociálnej izolácie vo vzťahu k veku a pohlaviu. Absolvent
porozumie vplyvu ochorenia na pacienta a jeho rodinu, vplyvu prostredia na prežívanie pacienta,
problematike smrti a umierania a dokáže aplikovať tieto poznatky pri poskytovaní nemocničnej aj
mimo nemocničnej starostlivosti.
Stručná osnova predmetu:
- Empatia a jej význam v ošetrovateľstve
- Osobnosť, integrita a jednota osobnosti, sebaobraz, sebakoncepcia, svedomie adaptácia
maladaptácia, kompenzácia, hyperkompenzácia. Cit menejcennosti.
- Psychická záťaž - frustrácia, deprivácia, konflikt, stres, stratégie zvládania
- Izolácia, zanedbávanie, zneužívanie, samota, osamelosť
- Choroba, postoje k chorobe (autoplastický obraz choroby, vplyv veku, pohlavia a iných faktorov)
- Vyrovnávanie sa s ochorením.
- Vplyv časového faktoru na chorobu (choré dieťa, chorý dospelý, chorý starý človek), príbuzní
- Psychologické problémy ťažko chorých – individuálny prístup, vplyv rôznych ochorení
- Psychosomatika, somatopsychika.
- Problematika bolesti – psychologické ovplyvňovanie, psychogénna bolesť
- Smrť umieranie. (z pohľadu pacienta, sestry, príbuzných)
- Psychológia zdravotníckeho pracovníka (osobnosť zdravotníckeho pracovníka, adaptácia,
profesionálna deformácia, únava)
- Vyhorenie, ako predchádzať profesionálnej deformácii.
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- Vplyv prostredia na pacienta (nemocnica, ambulancia, rodina, ADOS, hospice)
Odporúčaná literatúra:
Kollárik, T. a kol. Sociálna psychológia. Bratislava: UK, 2004. 548 s. ISBN 80-223-1841-8
Prekop, J. Empatie. Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada, 2004. 132 s.
ISBN 978-80-247-0672-6
Nakonečný, M. Sociální psychologie. 2. Vyd. Praha: Academia, 2001. 287 s.
ISBN 80-200-0690-7
Vymětal, J. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003. 396 s. ISBN 80-7178-740-X
Zacharová, E., Hermanová, M., Šrámková, J. Zdravotnická psychologie. Praha: Grada, 2007. 229
s.
ISBN 978-80-247-2068-5
Heretik, A., Heretik, A. jr. a kol. Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007. 815 s.
ISBN 978-80-89322-00-8
Křivohlavý, J. Sestra a stres. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-3149-0
Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2003. 278 s. ISBN 80-71785-61-2
Beran, J. a kol. Lékařská psychologie v praxi. Praha: Grada, 2009. 144 s.
ISBN978-80-247-1125-6
Požár, L. Základy psychológie ľudí s postihnutím. Trnava: TYPI UniversitatisTyrnaviensis, 2007.
184 s. ISBN 978-80-8082-147-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk/český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 28
A
ABS0
B
35,71

0,0

39,29

C

D

E

FX

17,86

7,14

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚPAs/J-1-OS-033/16

Názov predmetu:
Sociológia a sociálna politika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Psychológia I-2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou ústnej skúšky. Podmienky na absolvovanie predmetu
pozostávajú – semestrálna práca, písomný test, minimálna hranica úspešnosti 65%. Hodnotenie:
A:93% - 100%, B:86% - 92%, C:79% - 85%, D:72% - 78%, E:65% - 71%, Fx: 64% a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
1. Definovať význam a využitie sociológie a sociálnej politiky pre ošetrovateľskú prax
2. Aktívne využívať interdisciplinárny a interpersonálny charakter sociológie
3. Pochopiť základnú problematiku sociálnej politiky štátu a jej dopad na zdravie obyvateľstva
Stručná osnova predmetu:
1. Sociológia a sociológia zdravotníctva. Základné pojmy (sociologický výskum, socializácia,
resocializácia, sociálne inštitúcie sociálna rola, sociálny status, socio ekonomický status).
Sociológia zdravotníctva a sociológia v zdravotníctve. Sociálne prostredie. Podpora sociálneho
prostredia, ovplyvniteľnosť faktorov prostredia. Primárne (domáce) prostredie, prostredie
nemocnice.
2. Sociológia pacienta. Postavenie pacienta vo funkčnom systéme nemocnice. Postavenie pacienta
v spoločnosti. Choroba ako príčina narušenia podpory sociálneho prostredia, vplyv podpory
sociálneho prostredia na zdravie; fázy choroby zo sociologického hľadiska, sociálne dôsledky
choroby, chronická choroba, prevencia. Civilizačné ochorenia.
3. Zdravie a správanie človeka. Chápanie a zmena zdravého správania, systém starostlivosti o
zdravie, význam zdravia pre spoločnosť, správanie sa v chorobe, súčasné zdravotnícke trendy,
systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti, vplyv sociálnych vzťahov na zdravie jedinca.
Biopsychosociálne faktory udržujúce, posilňujúce a podporujúce zdravie.
4. Sociálna nerovnosť a sociálne vylúčenie. Rovnosť a ekvita, modelovanie vzťahov medzi
sociálnymi faktormi a zdravím, socio-ekonomické nerovnosti v zdraví. Determinácia socioekonomických nerovností v zdraví. Sociálna stratifikácia.
5. Sociálna skupina a sociálne správanie. Skupinová štruktúra, typy skupín, organizácie, sociálne
interakcie, sociálna integrácia v skupine. Potreby a záujmy, komunikácia v skupine, vyjednávanie,
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sociálne roly v skupine, identifikácia so skupinou, kolektívne správanie, Sociálna kontrola ,
regulácia ľudského správania.
6. Sociológia ošetrovateľstva. Povolanie a profesia sestry. Rola sestry. Vzťah sestra – pacient. Vzťah
sestra – lekár. Socializácia a rola sestry, sebakoncepcia a vzťahy v rolách. Medzigeneračná konflikt
na pracovisku.
7. Sociálna politika v SR. Systém zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike; práva občanov
v zdravotnej starostlivosti, úloha štátu v starostlivosti o zdravie, stratégia rozvoja zdravia. Sociálna
práca. Politický systém.
Odporúčaná literatúra:
1. BÁRTLOVÁ,S.-MATULAY.S. 2008. Sociológia zdravia, choroby a rodiny. 2008.
Vydavateľstvo Osveta: Martin. 2008. 141 s. ISBN 978-80-8063-306-6.
2. BÁRTLOVÁ,S. 2005. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Grada Publishing: Praha. 2005.
188 s. ISBN 80-247-1197-4
3. MOŽNÝ,I. 2006. Rodina a společnost. SLON: Praha. 2006. 311 s. ISBN 80-86429-58-X
4. MOŽNÝ,I.2002. Sociologie rodiny. SLON: Praha. 250 s. ISBN 80-86429-05-9
5. RENZETTI,C.M.-CURRAN,D.J. 2005. Ženy, muži a společnost. Nakladatelství
Karolinum:Praha.2005. 1. vydanie.642.s.ISBN 80-246-0525-2
6. NEŠPOR,K.2007.Návykové chování a závislost. Portál: Praha. 2007. 170 s. ISBN
978-80-7367-267-6
7. NOVOTNÁ,E. 2008. Základy sociologie. Grada:Praha.2008. 192 s. ISBN 978-80-247-2396-9
8. DUFFKOVÁ,J.et.al. 2008. Sociologie životního stylu. Plzeň :Aleš Čeněk, 2008.237 s. ISBN
978-80-7380-123-6.
9. VONDRÁČEK,L.ET.AL. 2006. Pochybení a sankce při poskytování ošetŕovatelské péče.
Praha: Grada, 2003. s.68. ISBN 80-247-0705-5
10. VONDRÁČEK,L.ET.AL. 2006. Pochybení a sankce při poskytování ošetŕovatelské péče II.
Praha: Grada,2006. s.68. ISBN 80-247-1919-3
11. Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
66,67

0,0

16,67

C

D

E

FX

16,67

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., PhDr. Simona Kelčíková, PhD., doc. Mgr. Ivana
Bóriková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-034/16

Názov predmetu:
Vnúrorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 / 2 Za obdobie štúdia: 56 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 2, Patologická anatómia a patologická fyziológia
Needs of patient and Nursing process 2, Pathological Anatomy and Pathological physiology
Podmienky na absolvovanie predmetu:
90% účasť na cvičeniach, semestrálny test.
90% presence on clinical practice, semestral test.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 73–80
%, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 59 % a menej.Evaluation: A: 91-100 %, B: 81-90 %, C: 73-80
%, D: 66-72 %, E: 60-65 %, Fx: 60 % and less.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie mechanizmom vzniku, rozvoja, symptomatológii, klinickému
obrazu, diagnostike, terapeutickým a ošetrovateľským postupom v internej medicíne a
ošetrovateľstve. Na základe samostatného ošetrovateľského posúdenia dokáže identifikovať
ošetrovateľské problémy pacienta, určiť prioritné ošetrovateľské zásahy pri akútnom a plánovanom
príjme, zdôvodniť naplánované intervencie. Poznatky získané z prednášok a praktických
cvičení dokáže aplikovať do riešenia ošetrovateľských problémov pri vybraných, najčastejšie
sa vyskytujúcich ochoreniach. Absolvent predmetu dokáže pracovať metódou ošetrovateľského
procesu, realizovať špecifické ošetrovateľské intervencie. Absolvent predmetu dokáže syntetizovať
poznatky z medicínskych, ošetrovateľských a humanitných disciplín s dôrazom na klinický stav,
diagnostické, terapeutické a preventívne opatrenia.
Absolvent predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve. Primárna, sekundárna a terciárna prevencia
kardiovaskulárnych chorôb. Úlohy sestry v nefarmakologickej terapii.
Kardiológia I. Ischemická choroba srdca – akútne formy.
Kardiológia II. Ischemická choroba srdca – chronické formy.
Kardiológia III. Artériová hypertenzia.
Kardiológia IV. Akútne stavy v kardiológii.
Pneumológia I. Chronická bronchitída. Chronická obštrukčná choroba pľúc. Astma bronchiale.
Pneumológia II. Pneumónia. Tuberkulóza pľúc.
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Gastroenterológia I. Choroby horného git-u (pažerák, žalúdok). Dyspepsia horného typu. Vredová
choroba žalúdka a duodéna.
Gastroenterológia II. Choroby dolného git-u (hrubé črevo, konečník). Dyspepsia dolného typu
(zápcha, hnačka). Nešpecifické zápaly čreva. Akútna a chronická pankreatitída.
Gastroenterológia III. Choroby pečene (chronická hepatitída, cirhóza).
Endokrinológia. Choroby štítnej žľazy.
Diabetológia I. Diabetes mellitus; akútne a chronické komplikácie.
Diabetológia II. Diabetes mellitus a metabolický syndróm.
Poruchy výživy a vnútorného prostredia.
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chorobami kardiovaskulárního, respiračného,
gastrointestinálneho, endokrinného systému, s poruchami výživy a vnútorného prostredia.
Internal Nursing. Primary, secondary and tertiary prevention of cardiovascular diseases and role of
nurses in nonpharmacological treatment.
Cardiology I. Ischemic heart disease – acute forms.
Cardiology II. Ischemic heart disease – chronic forms.
Cardiology III. Arterial hypertension.
Cardiology IV. Acute states in cardiology.
Pneumology I. Chronic bronchitis. Chronic obstructive bronchopulmonary syndrome. Bronchial
asthma.
Pneumology II. Pneumonia. Pulmonary tuberculosis.
Gastroenterology I. Diseases of esophagus and diseases of stomach. Functional disorders of GI
tract. Peptic ulcer disease of stomach and duodenum.
Gastroenterology II. Diseases of colon and rectum. Functional disorders of GI tract - obstipation,
diarrhea. Nonspecific inflammatory bowel diseases. Acute and chronic pancreatitis.
Gastroenterology III. Hepatic diseases (chronic hepatitis, cirrhosis).
Endocrinology. Diseases of thyroid gland.
Diabetology I. Diabetes mellitus, acute and chronic complications of diabetes mellitus.
Diabetology II. Diabetes mellitus and metabolic syndrome.
Disorders of nutrition and internal environment.
Nursing care about patient with disease of cardiovascular, bronchopulmonary, gastroenterology,
endocrinology system and disorders of nutrition and internal environment.
Odporúčaná literatúra:
Bóriková, I. a kol. Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve. Multimediálna podpora
výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál JLF UK [online]. [cit. 2014-01-22].
Dostupné z: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
Bóriková, I. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho
systému [elektronický zdroj] : (vysokoškolské skriptá). 1. vyd. Martin : JLF UK, 2012. 90 s.
[CD ROM]. ISBN 978-80-89544-21-9. Dostupné z: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?
aid=191>.
Mokáň, M. a kol. Vnútorné lekárstvo. 1 diel. Bratislava : UK, 2004. 206 s. ISBN 80-223-1893-0.
Vnútorné lekárstvo. 2. diel. Bratislava : UK, 2005. 255 s. ISBN 80-223-1894-9. Vnútorné
lekárstvo. 3. diel. Bratislava : UK, 2005. 322 s. ISBN 80-223-1895-7.
Poledníková, Ľ. a kol. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin : Vydavateľstvo
Osveta, 2006. 216 s. ISBN 80-8063-208-1.
Vörösová, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin : Vydavateľstvo Osveta,
2011. 236 s. ISBN 978-8-0806-3358-5.
Bóriková, I. a kol. Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve. Multimediálna podpora
výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál JLF UK [online]. [cit. 2014-01-22].
Dostupné z: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
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Bóriková, I. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho
systému [elektronický zdroj] : (vysokoškolské skriptá). 1. vyd. Martin : JLF UK, 2012. 90 s.
[CD ROM]. ISBN 978-80-89544-21-9. Dostupné z: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?
aid=191>.
Mokáň, M. a kol. Vnútorné lekárstvo. 1 diel. Bratislava : UK, 2004. 206 s. ISBN 80-223-1893-0.
Vnútorné lekárstvo. 2. diel. Bratislava : UK, 2005. 255 s. ISBN 80-223-1894-9. Vnútorné
lekárstvo. 3. diel. Bratislava : UK, 2005. 322 s. ISBN 80-223-1895-7.
Poledníková, Ľ. a kol. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin : Vydavateľstvo
Osveta, 2006. 216 s. ISBN 80-8063-208-1.
Vörösová, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin : Vydavateľstvo Osveta,
2011. 236 s. ISBN 978-8-0806-3358-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
4,17

0,0

16,67

C

D

E

FX

37,5

29,17

12,5

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., MUDr. Ľudovít
Šutarík, CSc., MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-035/16

Názov predmetu:
Vnútorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 / 2 Za obdobie štúdia: 56 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Vnútorné choroby, gerontológia a ošetrovateľstvo 1
Internal Medicine, Gerontology and Nursing 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
90% účasť na klinických cvičeniach, semestrálny test a práca, ústna skúška.
90% presence on clinical practice, semestral test and written paper, oral exam.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 73–80
%, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 59 % a menej.Evaluation: A: 91-100 %, B: 81-90 %, C: 73-80
%, D: 66-72 %, E: 60-65 %, Fx: 60 % and less.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie mechanizmom vzniku, rozvoja, symptomatológii, klinickému
obrazu, diagnostike, terapeutickým a ošetrovateľským postupom pri vybraných, najčastejšie
sa vyskytujúcich ochoreniach a náhlych stavoch. Na základe samostatného ošetrovateľského
posúdenia dokáže identifikovať ošetrovateľské problémy pacienta, určiť prioritné ošetrovateľské
zásahy pri akútnom a plánovanom príjme pacienta, zdôvodniť naplánované intervencie. Poznatky
získané z prednášok a praktických cvičení dokáže aplikovať do riešenia ošetrovateľských
problémov pri vybraných, najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach. Absolvent predmetu dokáže
pracovať metódou ošetrovateľského procesu, realizovať špecifické ošetrovateľské intervencie
so zameraním na prevenciu komplikácii. Absolvent predmetu dokáže syntetizovať poznatky z
medicínskych, ošetrovateľských a humanitných disciplín s dôrazom na klinický stav, diagnostické,
terapeutické a preventívne opatrenia. Absolvent predmetu dokáže pripraviť edukačné plány a
realizovať edukáciu pacienta so zapojením rodiny.
Absolvent predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
Choroby pohybového ústrojenstva.
Nefrológia I. Zápalové a nádorové choroby obličiek a močových ciest.
Nefrológia II. Akútne a chronické zlyhanie obličiek.
Hematológia I. Choroby červenej zložky.
Hematológia II. Poruchy hemostázy. Choroby bielej zložky.
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Akútne a chronické otravy vo vnútornom lekárstve. Profesionálne poškodenia organizmu u
zdravotníckych pracovníkov.
Infektológia I. Problematika prenosných chorôb.
Infektológia II. Importované nákazy – problematika tropických a cestovných chorôb.
Dermatológia I. Zmeny na koži v súvislosti s vekom a chorobným procesom.
Dermatológia II. Zmeny na koži pri poruchách cievneho prekrvenia dolných končatín.
Geriatrický pacient v internom ošetrovateľstve.
Komatózne stavy vo vnútornom lekárstve.
Onkologická problematika vo vnútornom lekárstve.
Tanatologická problematika vo vnútornom lekárstve.
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chorobami močových ciest a obličiek, krvi, kože, ciev, s
intoxikáciou, prenosnou chorobou, s poruchami vedomia, o pacienta geriatrického, onkologického,
v terminálnom štádiu.
Systemic diseases of connective tissue.
Nephrology I. Inflammatory and oncology urinary diseases.
Nephrology II. Acute and chronic renal insufficiency.
Haematology I. Anaemias.
Haematology II. Leukaemias, haemostatic disorders.
Acute and chronic intoxications in internal medicine.
Infectology I. Transmitted diseases in internal medicine.
Infectology II. Tropically and travelling diseases.
Dermatology I. Skin changes connected with aging and lethargy process.
Dermatology II. Changes of skin in malfunctions of venous and arteries of low extremities.
Geriatric patients in internal nursing.
Comatose states in internal medicine.
Clinical oncology in interna medicine.
Thanatology in internal medicine.
Nursing care about patient with diseases of urinary, haematology, dermatology, vas system,
intoxications, transmitted diseases, disorder of consciousness, geritric, onkology and terminal
patient.
Odporúčaná literatúra:
Bóriková, I. a kol. Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve. Multimediálna podpora
výučby klinických a zdravotníckych disciplín : Portál JLF UK [online]. [cit. 2014-01-22].
Dostupné z: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
Bóriková, I. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho
systému [elektronický zdroj] : (vysokoškolské skriptá). 1. vyd. Martin : JLF UK, 2012. 90 s.
[CD ROM]. ISBN 978-80-89544-21-9. Dostupné z: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?
aid=191>.
Mokáň, M. a kol. Vnútorné lekárstvo. 1 diel. Bratislava : UK, 2004. 206 s. ISBN 80-223-1893-0.
Vnútorné lekárstvo. 2. diel. Bratislava : UK, 2005. 255 s. ISBN 80-223-1894-9. Vnútorné
lekárstvo. 3. diel. Bratislava : UK, 2005. 322 s. ISBN 80-223-1895-7.
Poledníková, Ľ. a kol. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin : Vydavateľstvo
Osveta, 2006. 216 s. ISBN 80-8063-208-1.
Vörösová, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin : Vydavateľstvo Osveta,
2011. 236 s. ISBN 978-8-0806-3358-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS0
B
8,33

0,0

37,5

C

D

E

FX

37,5

4,17

12,5

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., MUDr. Ľudovít
Šutarík, CSc., MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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