Informačné listy predmetov
OBSAH

1. J-1-OS-036/17 Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo (1)..................................................2
2. J-1-OS-037/17 Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo (2)..................................................4
3. J-1-OS-038/17 Manažment v ošetrovateľstve................................................................................ 6
4. J-1-OS-039/17 Neurológia a ošetrovateľstvo................................................................................. 8
5. J-1-OS-SS1/17 Obhajoba bakalárskej práce (štátnicový predmet).............................................11
6. J-1-OS-041/17 Ošetrovateľská prax (2)........................................................................................13
7. J-1-OS-048/17 Ošetrovateľská prax (3)........................................................................................16
8. J-1-OS-042/17 Ošetrovateľský výskum (2)..................................................................................19
9. J-1-OS-043/17 Ošetrovateľský výskum (3)..................................................................................21
10. J-1-OS-SS2/17 Ošetrovateľstvo (1) (štátnicový predmet)........................................................23
11. J-1-OS-044/17 Pediatria a ošetrovateľstvo (1)........................................................................... 25
12. J-1-OS-045/17 Pediatria a ošetrovateľstvo (2)........................................................................... 27
13. J-1-OS-046/17 Právne aspekty ošetrovateľstva..........................................................................29
14. J-1-OS-047/17 Zimná prax......................................................................................................... 30

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.GPK/J-1-OS-036/17

Názov predmetu:
Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou priebežného písomného testu a semestrálnej práce,
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: zápočet
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent/ka realizuje ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodníctve. Poskytuje
informácie a rady týkajúce sa plánovaného rodičovstva a zmien počas gravidity. Charakterizuje
psychofyzickú prípravu na pôrod. Monitoruje graviditu vrátane monitorovania stavu plodu v
maternici a jeho zhodnotenie. Vykonáva pôrodnícku pomoc v náhlych prípadoch. Monitoruje stav
matky v postnatálnom období a edukuje o starostlivosti o novorodenca.
Stručná osnova predmetu:
Menštruačný cyklus. Základné gynekologické vyšetrenie. Špeciálne vyšetrovacie metódy v
gynekológii.
Tehotenstvo - Oplodnenie. Vývoj plodového vajca. Zmeny v organizme ženy v súvislosti s
tehotnosťou. Ošetrovateľská starostlivosť.
Pôrod –Určenie termínu pôrodu. Pôrodnícke vyšetrovanie. Pôrodné cesty. Pôrodné sily. Pôrodné
doby. Mechanizmus pôrodu záhlavím. Ošetrovateľská starostlivosť.
Fyziológia šestonedelia. Ošetrovateľská starostlivosť.
Poruchy trvania tehotnosti - potrat, predčasný pôrod, potermínová tehotnosť. Ošetrovateľská
starostlivosť.
Ochorenia pridružené k tehotnosti - ochorenia srdca, hypertenzné ochorenia, diabetes mellitus,
urologické ochorenia, Rh inkompatibilita, infekčné ochorenia. Ošetrovateľská starostlivosť.
Operačný pôrod, operácie v III. dobe pôrodnej.
Patologické šestonedelie.
Prvá pomoc pri náhlom pôrode. Pôrod v domácnosti a za mimoriadnych okolností.
Odporúčaná literatúra:
Urbanová, E. a kol. Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii učebné texty vo virtuálnom
prostredí Open Labyrinth.1. vyd. Martin: JLF UK, 2017. 56 s. Dostupné na internete: http://eknihy.jfmed.uniba.sk/knihy/virtualni-pacienti/
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Bašková, M. a kol. Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej
asistencii. Multimediálna vysokoškolská e – učebnica. 1. vyd. Martin: UK v Bratislave, JLF
v Martine, Ústav pôrodnej asistencie, 2015. 229 s. ISBN 978-80-89544-85-1. Dostupné na
internete: http://e-http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa/
Danko, J., Mlynček, M. Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva. Bratislava: UK, 1991.
114 s. ISBN 80-223-0376-3.
Zwinger, A. et al. Porodnictví. Praha: Galén Karolinum, 2004. 532 s. 80-7262-257-9.
Doenges, M. et al. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada, 2001. 565 s.
ISBN 80-247-0242-8
Eliašová, E. a kol. Pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2000. 111 s. ISBN 808063-053-4
Ponťuch, A. Gynekológia a pôrodníctvo. Martin : Osveta, 1989. 446 s.
ISBN 80-217-0034-3
Repková, A. a kol. Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 138 s. ISBN
8080632367
Marečková, J. Ošetrovateľské diagnózy v NANDA doménach. 1. vyd. Praha: Grada,2006. 264 s.
ISBN 80-247-1399-3.
Tomagová, M. a kol. Potreby v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 198 s. ISBN
978-80-8063
-270-0.
Urbanová, E. a kol. Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a
pôrodnej
asistencie. Martin: Osveta,2010. 256 s. ISBN 978-80-8063-343-1
Záčeková, M. a kol. Štandardy v pôrodnej asistencii. Martin: Osveta, 2006. 120 s. ISBN
80-8063-221-9
Odporúčaná literatúra:
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-a-audiovizualnestredisko/povinnaa_odporucana_literatura/literatura_17-18/Osetrovatelstvo__bakalarske_studium.pdf
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 23
A
ABS0
B
52,17

0,0

39,13

C

D

E

FX

8,7

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: MUDr. Imrich Žigo, CSc., doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Erika Maskálová,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 11.12.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.GPK/J-1-OS-037/17

Názov predmetu:
Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou priebežného písomného testu a semestrálnej práce,
Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 59 % a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: skúška
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent/ka realizuje ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodníctve. Poskytuje
informácie a rady týkajúce sa plánovaného rodičovstva a zmien počas gravidity. Charakterizuje
psychofyzickú prípravu na pôrod. Monitoruje graviditu vrátane monitorovania stavu plodu v
maternici a jeho zhodnotenie. Vykonáva pôrodnícku pomoc v náhlych prípadoch. Monitoruje stav
matky v postnatálnom období a edukuje o starostlivosti o novorodenca.
Stručná osnova predmetu:
Zápaly vonkajších a vnútorných rodidiel, liečba v gynekológii – konzervatívna, operačná.
Ošetrovateľská starostlivosť.
Nádorové ochorenia rodidiel, prevencia v gynekológii a pôrodníctve, dispenzarizácia, depistáž.
Ošetrovateľská starostlivosť
Klimaktérium. Ošetrovateľská starostlivosť.
Akútne stavy v gynekológii a pôrodníctve, syndróm bolesti v krížoch. Ošetrovateľská starostlivosť
Poruchy menštruačného cyklu, Ošetrovateľská starostlivosť
Plánované rodičovstvo.
Predoperačná a pooperačná starostlivosť o ženu po abdominálnej operácii.
Predoperačná a pooperačná starostlivosť o ženu po vaginálnej operácii.
Odporúčaná literatúra:
Urbanová, E. a kol. Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii učebné texty vo virtuálnom
prostredí Open Labyrinth.1. vyd. Martin: JLF UK, 2017. 56 s. Dostupné na internete: http://eknihy.jfmed.uniba.sk/knihy/virtualni-pacienti/
Bašková, M. a kol. Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej
asistencii. Multimediálna vysokoškolská e – učebnica. 1. vyd. Martin: UK v Bratislave, JLF
v Martine, Ústav pôrodnej asistencie, 2015. 229 s. ISBN 978-80-89544-85-1. Dostupné na
internete: http://e-http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa/
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Danko, J., Mlynček, M. Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva. Bratislava: UK, 1991.
114 s. ISBN 80-223-0376-3.
Zwinger, A. et al. Porodnictví. Praha: Galén Karolinum, 2004. 532 s. 80-7262-257-9.
Doenges, M. et al. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada, 2001. 565 s.
ISBN 80-247-0242-8
Eliašová, E. a kol. Pôrodnícke ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2000. 111 s. ISBN 808063-053-4
Ponťuch, A. Gynekológia a pôrodníctvo. Martin : Osveta, 1989. 446 s.
ISBN 80-217-0034-3
Repková, A. a kol. Gynekologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 138 s. ISBN
8080632367
Marečková, J. Ošetrovateľské diagnózy v NANDA doménach. 1. vyd. Praha: Grada,2006. 264 s.
ISBN 80-247-1399-3.
Tomagová, M. a kol. Potreby v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 198 s. ISBN
978-80-8063
-270-0.
Urbanová, E. a kol. Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a
pôrodnej
asistencie. Martin: Osveta,2010. 256 s. ISBN 978-80-8063-343-1
Záčeková, M. a kol. Štandardy v pôrodnej asistencii. Martin: Osveta, 2006. 120 s. ISBN
80-8063-221-9
Odporúčaná literatúra:
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-a-audiovizualnestredisko/povinnaa_odporucana_literatura/literatura_17-18/Osetrovatelstvo__bakalarske_studium.pdf
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS0
B
30,0

0,0

70,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: MUDr. Imrich Žigo, CSc., doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Erika Maskálová,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 11.12.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-OS-038/17

Názov predmetu:
Manažment v ošetrovateľstve

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: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Úspešné absolvovanie predmetu predpokladá splnenie základných podmienok:
a/ kontrolné otázky (max. 10 bodov)
b/ ppt. referát (max. 10 bodov)
c/ *seminárna práca (max. 30 bodov)
d/ ústna skúška (max. 50 bodov)
*Témy seminárnych prác študentov :
1. Základné východiská manažmentu – definície a uplatnenie v ošetrovateľstve.
2. Hlavné vývojové smery manažmentu a ich uplatnenie v ošetrovateľstve.
3. Osobnosť, profil a typy manažérov v ošetrovateľstve.
4. Roly manažérky a predpoklady pre výkon manažérskej práce v ošetrovateľstve.
5. Výkon zdravotníckeho povolania sestra. Platná legislatíva.
6. Vzdelávanie sestier.
7. Pracovné činnosti sestry – manažérky.
8. Manažment služieb v práci sestry – manažérky.
9. Základné manažérske funkcie a ich uplatnenie v ošetrovateľstve.
10. Plánovanie ako základná východisková manažérska funkcia.
11. Strategický manažment – Analýza SWOT a jej uplatnenie v ošetrovateľstve.
12. Organizovanie. Reťazec požiadaviek OSCAR, typy organizačných štruktúr.
13. Vedenie ľudí.
14. Uplatnenie personalistiky v ošetrovateľstve.
15. Kontrola – charakteristika, typy a funkcie kontroly. Fázy kontrolného procesu.
16. Manažment ochrany času a techniky riadenia času v práci sestry - manažérky.
CELKOVÉ HODNOTENIE PREDMETU
100 – 93 A / 1 (výborne)
92 – 86 B / 1,5 (veľmi dobre)
85 – 79 C / 2 (dobre )
78 – 72 D / 2,5 (uspokojivo)
71 – 65 E / 3 (dostatočne)
64 a menej FX (nedostatočne)
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BLOKOVÁ VÝUČBA: ÚČASŤ ŠTUDENTOV NA PREDNÁŠKACH A SEMINÁROCH JE
POVINNÁ !
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 65 bodov v celkovom
hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa prehľad o funkciách a rolách manažéra v ošetrovateľstve. Ovláda
plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrolovanie aktivít pracovníkov v zdravotníckej
organizácií. Absolvent je pripravený konfrontovať svoje teoretické vedomosti s ošetrovateľskou
praxou.
Stručná osnova predmetu:
Manažment v ošetrovateľstve.
Manažéri ošetrovateľstva.
Vzdelávanie sestier.
Manažérske funkcie v ošetrovateľstve.
Plánovanie.
Organizovanie a organizačná štruktúra.
Vedenie ľudí a štýly vedenia.
Kontrola.
Časový manažment.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
JAKUŠOVÁ, V. Manažment pre nelekárske študijné programy. 1. vyd. Martin: Osveta, 2016, 156
s. ISBN 978-80-8063-447-6.
JAKUŠOVÁ, V. Základy zdravotníckeho manažmentu. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010, 142 s.
ISBN 978-80-8063- 347-9.
KILÍKOVÁ, M., JAKUŠOVÁ, V. Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin:
Osveta, 2008, 150 s. ISBN 978-80-8063-290-8.
Odporúčaná literatúra:
Materiály MZ SR. Dostupné na Internete: www.health.gov.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 23
A
ABS0
B
52,17

0,0

17,39

C

D

E

FX

8,7

4,35

4,35

13,04

Vyučujúci: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2017
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-039/17

Názov predmetu:
Neurológia a ošetrovateľstvo

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Vnútorné choroby, gerontológia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria,
duševné zdravie a ošetrovateľstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent pre úspešné absolvovanie predmetu musí splniť podmienky priebežného hodnotenia –
úspešné napísanie testu, semestrálnej práce.
Záverečné hodnotenie študentov prebieha formou ústnej skúšky, s minimálnou hranicou úspešnosti
60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 74–80 %, D: 66-73 %, E: 60–65 %, FX: 59 %
a menej
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získava základné informácie o charakteristike, diagnostike,
etiopatogenéze, klinickom obraze, liečbe a špecifikách poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Poznatky získané na prednáškach študent
dokáže aplikovať pri riešení kazuistík a zdravotných problémov u danej skupiny pacientov.
Prostredníctvom cvičení študent dokáže identifikovať ošetrovateľské problémy u pacienta s
konkrétnym neurologickým ochorením a poskytnúť adekvátnu individualizovanú ošetrovateľskú
starostlivosť vrátane jej dokumentovania.
Absolvent predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do neurológie. Pomocné vyšetrenia v neurológii.
- Náhle cievne mozgové príhody.
- Bolesti hlavy. Poruchy vedomia.
- Epilepsie. Iné záchvatové ochorenia.
- Infekčné a imunogénne ochorenia nervového systému.
- Nervovo svalové ochorenia.
- Vertebrogénne ochorenia.
- Degeneratívne ochorenia mozgu. Diferenciálna diagnostika demencií a ich liečba.
- Roztrúsená skleróza mozgovo-miechová.
- Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s neurologickým ochorením.
Posúdenie potrieb pacienta, priorizácia jednotlivých problémov.
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- Špecifiká vedenia zdravotnej dokumentácie.
- Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pred, počas, po jednotlivých pomocných
vyšetreniach v neurológii. Lumbálna punkcia.
- Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s epilepsiou.
- Bolesť hlavy – špecifiká ošetrovateľského posúdenia a ošetrovateľskej starostlivosti.
- Špecifika ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s nádormi mozgu a miechy. Ošetrovateľská
starostlivosť o pacienta s poruchou vedomia.
- Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickým ochorením s rizikom pádu
ako SM, PCH, NCMP, ochorenia motoneurónov, epilepsia, ochorenia vestibulárneho aparátu.
Posudzovanie rizika pádu vrátane rizikových faktorov pádu u konkrétnych diagnóz spojených s
rizikom pádu, ošetrovateľská diagnostika a preventívne intervencie na redukciu rizika pádu.
- Špecifika ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so sclerosis multiplex. Edukácia pacienta a
blízkych osôb.
- Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnymi ochoreniami mozgu. Špecifika starostlivosti
o pacienta s parézou a plégiou.
- Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou.
- Špecifika ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s nervovo svalovým a vertebrogénnym
ochorením.
- Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s degeneratívnymi ochoreniami mozgu.
Odporúčaná literatúra:
Miertová, M., Kurča, E., Tomagová, M. a kol. Ošetrovateľstvo v neurológii. [online]. Univerzita
Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014. Dostupné na: http://
osevneu.jfmed.uniba.sk/. ISBN 978-80-89544-71-4.
Bednařík, J., Ambler, Z., Růžička, E. a kol. Klinická neurologie – část speciální I, II. Praha:
Triton, 2010. 1277 s. ISBN 978-80-7387-389-9.
Brozman, M. a kol. Neurológia. Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia. Martin:
Osveta, 2011. 188 s. ISBN 978-80-806-3349-4.
Tyrlíková, I., Bareš, M. a kol. Neurologie pro nelékařské obory. Brno: Národní centrum
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2.
Slezáková, Z. Neurologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 165 s. ISBN 80-8063-218-9.
Gurková, E., Žiaková, K., Čáp, J. a kol. Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi.
Martin: Osveta, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8063-30-0.
Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 352
s. ISBN 978-80-247-1830-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS0
B
40,0

0,0

40,0

C

D

E

FX

20,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Michaela Miertová, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, doc. MUDr. Vladimír
Nosáľ, doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Monika
Turčanová Koprušáková, PhD., prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-SS1/17

Názov predmetu:
Obhajoba bakalárskej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: I.
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
predmety jadra študijného programu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným programom.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent ovláda základy vedeckej práce v odbore ošetrovateľstvo a spôsoby získavania vedeckých
a odborných informácií. Vie rozvíjať ošetrovateľskú prax, kriticky myslieť a využívať výsledky
výskumu. Absolvent ovláda základy práce v multimediálnom prostredí a ovláda základy jedného
svetového jazyka. Absolvent vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie
a moderných trendov ošetrovateľskej teórie a praxe. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky, ktorej
je nositeľom.
Stručná osnova predmetu:
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. Zoznam
bibliografických odkazov.
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.
Príprava a spracovanie získaných empirických dát. Deskriptívna štatistika a jej využitie pri
spracovaní dát. Kvalitatívne metódy. Kvalitatívna analýza dát. Kazuistika - prípadová štúdia.
Príprava a využitie. Interpretácia získaných dát, diskusia, závery.
Formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce. Metodika spracovania slovných odpovedí.
Prezentácia výsledkov – verbálna, písomná. Jazyk a vedecký štýl práce.
Príprava prezentácie príprava na obhajobu.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Študijná literatúra pre študijný program ošetrovateľstvo. Dostupná na:
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-aaudiovizualne-stredisko/povinnaa_odporucana_literatura/literatura19-20/osetrovatelstvo__bakalarske_studium__6_.pdf
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 11.11.2019
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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-041/17

Názov predmetu:
Ošetrovateľská 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: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Vnútorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria,
duševné zdravie a ošetrovateľstvo, Ošetrovateľská prax 1
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:
Absolvovaním predmetu študent syntetizuje poznatky z jednotlivých medicínskych,
ošetrovateľských a humanitných vedných disciplín a aplikuje ich do reálnej klinickej
ošetrovateľskej praxe s dôrazom na klinicky správny a bezpečný výkon praxe a rešpektovanie
princípov praxe založenej na dôkazoch (Evidence Based Practice - EBP). Zdokonaľuje
sa v realizácii základných ošetrovateľských techník, postupov a výkonov pri poskytovaní
individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom všetkých vekových kategórií a
vybraných ochorení a stavov v chirurgii, internom lekárstve, psychiatrii a pediatrii.
S dôrazom na celostný prístup k pacientovi je absolvent predmetu schopný pracovať metódou
ošetrovateľského procesu v prirodzených podmienkach klinickej ošetrovateľskej praxe – 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.
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Nadobudnuté klinické kompetencie spolu s argumentáciou a odôvodňovaním zvoleného postupu
budú v budúcnosti východiskom pre schopnosť klinicky správne a bezpečne reagovať na situácie, s
ktorými bude absolvent predmetu konfrontovaný v reálnych podmienkach klinickej ošetrovateľskej
praxe.
Stručná osnova predmetu:
Chirurgické pracoviská:
Implementácia ošetrovateľského procesu (OSP) v starostlivosti o chirurgického pacienta
Infekcia v chirurgii
Parenterálna výživa v chirurgii
Enterálna výživa v chirurgii
Perioperačná starostlivosť – predoperačné a intraoperačné obdobie (predoperačná príprava
pacienta)
Perioperačná starostlivosť – pooperačné obdobie
Prevencia respiračných pooperačných komplikácií
Prevencia tromboembolickej choroby (TECH)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v traumatológii a ortopédii
Ošetrovanie aseptických rán
Internistické pracoviská:
Implementácia OSP v starostlivosti o pacienta s chorobami vnútorných orgánov
Ošetrovateľská anamnéza so zameraním na chorobu určitého systému tela vo VNL
Sesterské fyzikálne vyšetrenie
Hodnotiace a meracie škály a techniky v internom ošetrovateľstve
Odber biologického materiálu – krv, moč
Odber biologického materiálu – stolica, spútum, žalúdočná, pankreatická, duodenálna šťava, žlč,
výtery, stery
Príprava pacienta pred, asistencia pri a starostlivosť po invazívnych vyšetrovacích metódach
Príprava pacienta pred, asistencia pri a starostlivosť po endoskopických vyšetrovacích metódach
Príprava pacienta pred, asistencia pri a starostlivosť po punkcii
Psychiatrické pracoviská:
Implementácia OSP v starostlivosti o duševne chorého
Špecifiká sesterského fyzikálneho vyšetrenia duševne chorého
Špecifiká odberu biologického materiálu
Špecifiká podávania liekov – per os, parenterálne
Ošetrovateľská starostlivosť pred, počas a po elektrokonvulzívnej terapii (ECT)
Psychiatrická rehabilitácia
Pediatrické pracoviská:
Implementácia OSP v starostlivosti o dieťa
Hygienická starostlivosť o dieťa
Spôsoby výživy dieťaťa
Podávanie liekov u detí
Špecifiká odberu biologického materiálu u detí
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.
Doengens, M. E., Moorhouse, M. F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vyd. Praha : Grada
Publishing, 2001. 568 s. ISBN 80-247-0242-8.
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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: 10
A
ABS0
B
40,0

0,0

60,0

C

D

E

FX

0,0

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-048/17

Názov predmetu:
Ošetrovateľská prax (3)

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: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Ošetrovateľská prax 2
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:
Absolvovaním predmetu študent syntetizuje poznatky z jednotlivých medicínskych,
ošetrovateľských a humanitných vedných disciplín a aplikuje ich do reálnej klinickej
ošetrovateľskej praxe s dôrazom na klinicky správny a bezpečný výkon praxe a rešpektovanie
princípov praxe založenej na dôkazoch (Evidence Based Practice - EBP). Zdokonaľuje
sa v realizácii základných ošetrovateľských techník, postupov a výkonov pri poskytovaní
individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom všetkých vekových kategórií a
vybraných ochorení a stavov v chirurgii, internom lekárstve, psychiatrii a pediatrii.
S dôrazom na celostný prístup k pacientovi je absolvent predmetu schopný pracovať metódou
ošetrovateľského procesu v prirodzených podmienkach klinickej ošetrovateľskej praxe – 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.
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Nadobudnuté klinické kompetencie spolu s argumentáciou a odôvodňovaním zvoleného postupu
budú v budúcnosti východiskom pre schopnosť klinicky správne a bezpečne reagovať na situácie, s
ktorými bude absolvent predmetu konfrontovaný v reálnych podmienkach klinickej ošetrovateľskej
praxe.
Stručná osnova predmetu:
Chirurgické pracoviská:
Priority ošetrovateľskej starostlivosti pri akútnom príjme pacienta v chirurgii
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti pri plánovanom príjme pacienta v chirurgii
Aseptické techniky a postupy – operačné sály, malé chirurgické zákroky
Ošetrovanie septických rán
Ošetrovanie chronických rán
Drény a drenážne systémy
Starostlivosť o pacienta s črevnou stómiou (ileostómia, kolostómia) a urostómiou
Starostlivosť o pacienta s tracheostómiou (dočasná a trvalá tracheostómia)
Špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy na chirurgickej JIS
Internistické pracoviská:
Infúzie
Transfúzie
Príprava a aplikácia injekcií – parenterálna aplikácia liekov
Inzulinoterapia
Aplikácia liekov do dýchacích ciest a oxygenoterapia
Starostlivosť o pacienta v terminálnom stave, starostlivosť o mŕtve telo
Prevencia imobilizačného syndrómu
Edukácia pacienta so zameraním na dodržiavanie terapeutického režimu
Psychiatrické pracoviská:
Špecifiká vedenia dokumentácie pri vybraných diagnózach
Príjem (so súhlasom a bez súhlasu pacienta), preklad a prepustenie pacienta
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta a adolescenta s duševným ochorením
Starostlivosť o psychiatrického pacienta v akútnom štádiu
Psychická rehabilitácia a zamestnávanie detí
Pediatrické pracoviská:
Príjem, preklad, prepustenie dieťaťa
Príprava dieťaťa na špeciálne vyšetrenia
Aplikácia liekov do dýchacích ciest, aplikácia kyslíka u detí
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s bolesťou
Zamestnávanie detí v rôznych vekových kategóriách
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.
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.
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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: 14
A
ABS0
B
7,14

28,57

57,14

C

D

E

FX

7,14

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-042/17

Názov predmetu:
Ošetrovateľský výskum (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Ošetrovateľský výskum 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou na základe vypracovania výskumného projektu (II. časť) a
prvej kapitoly záverečnej práce. Minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %,
B: 81–90 %, C: 74–80 %, D: 73–66 %, E: 60–65 %, FX: 59% a menej
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa vedomosti o vedeckých metódach v odbore ošetrovateľstvo.
Vie špecifikovať výskumný súbor, analyzovať získané dáta na základe štatistických metód a
kvalitatívnej analýzy dát. Pozná etické náležitosti výskumu na ľudskom subjekte. Na základe
poznatkov je schopný spracovať bakalársku prácu.
Stručná osnova predmetu:
Etické náležitosti výskumu na ľudskom subjekte.
Špecifikácia súboru, stanovenie výskumnej vzorky. Výber metódy získania empirických dát. Výber
metódy spracovania empirických dát (kvantitatívna a kvalitatívna analýza).
Prezentácia analyzovaných dát. Opis vzorky. Vytváranie tabuliek a grafov.
Príprava a spracovanie získaných empirických dát. Deskriptívna štatistika a jej využitie pri
spracovaní dát. absolútne čísla, pomerné čísla. Miery polohy strednej hodnoty: aritmetický priemer,
medián, modus. Miery variability: smerodajná odchýlka.
Kvalitatívna analýza dát. (Spracovanie slovných výpovedí.)
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
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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. et al. 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, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS0
B
50,0

0,0

20,0

C

D

E

FX

30,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Juraj Čáp, PhD., prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.12.2017
Schválil:

Strana: 20

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-043/17

Názov predmetu:
Ošetrovateľský výskum (3)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Ošetrovateľský výskum 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je na základe vypracovania bakalárskej práce, ktorá je hodnotená na základe
kritérií uvedených v posudku školiteľa bakalárskej práce.
Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 74–80 %, D: 73–66 %, E: 60–65 %, FX: 59% a menej
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu pod vedením školiteľa študent vypracuje bakalársku prácu a pripraví
prezentáciu získaných výsledkov za účelom obhajoby záverečnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie súčasného prehľadu poznatkov k téme bakalárske práce.
Príprava a realizácia praktickej časti bakalárskej práce.
Príprava prezentácie výsledkov a obhajoby bakalárskej práce.
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. et al. 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, český jazyk
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS0
B
60,0

0,0

40,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.12.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚO/J-1-OS-SS2/17

Názov predmetu:
Ošetrovateľstvo (1)

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: I.
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
predmety jadra študijného programu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným programom.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent ovláda princípy ošetrovateľstva a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je
všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou
vedou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie
dokázal transformovať do celostného prístupu v ošetrovateľskej praxi. Absolvent má teoretické
vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, zaoberajú
sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, ako
aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie,
predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, rodiny
a celé komunity a poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť.
Absolvent má schopnosti a zručnosti na vykonávanie ošetrovateľských činností pre ľudí v zdraví
i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Absolvent má teoretické
a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces.
Absolvent je pripravený plniť úlohy ošetrovateľskej profesie. Má schopnosť riadiť a poskytovať
ošetrovateľskú starostlivosť – preventívnu, edukačnú, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či
pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám. Má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do
zdravotníckeho tímu. Absolvent chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických,
fyzikálnych, chemických, psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho
a vnútorného prostredia na človeka. Absolvent ovláda základy vedeckej práce v odbore
ošetrovateľstvo a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. Štúdiom ošetrovateľstva
absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného
vzdelávania. Riadi sa legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania.
Absolvent ovláda základy práce v multimediálnom prostredí a ovláda základy jedného svetového
jazyka. Absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu.
Absolvent vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie a moderných
trendov ošetrovateľskej teórie a praxe. Absolvent je nositeľom humanistických princípov,
rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Rozvíja schopnosť
empatie. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky, ktorej je nositeľom. Absolvent je pripravený pre
riadenie ošetrovateľského procesu vo všetkých typoch a na všetkých úrovniach zdravotníckych
zariadení. Pozná organizačné princípy rôznych druhov zariadení primárnej, sekundárnej a
terciárnej zdravotnej starostlivosti. Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne
voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces. Absolvent je pripravený plniť
úlohy ošetrovateľskej profesie. Má schopnosť riadiť a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť –
preventívnu, edukačnú, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám
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a skupinám. Má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu. Vie rozvíjať
ošetrovateľskú prax, kriticky myslieť a využívať výsledky výskumu.
Stručná osnova predmetu:
Teoretická časť:
Legislatívne normy usmerňujúce ošetrovateľskú prax. Význam profesijných organizácií (ICN,
SK SaPA). Štandardy ošetrovateľskej praxe, tvorba (metodika tvorby DySSy) a ich používanie v
praxi. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Význam klasifikačných
systémov v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu. Vývoj ošetrovateľskej diagnostiky
(klasifikačný systém NANDA-I) a Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia.
Vybrané konceptuálne modely: Nightingalovej, Hendersonovej, Oremovej model sebaopatery,
Leiningerovej model transkultúrneho ošetrovateľstva. Ošetrovateľská etika, základné princípy,
etický kódex, problematika informovanosti. Riešenie morálnych problémov v ošetrovateľskej
praxi.
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti vo vnútornom lekárstve, chirurgii, pediatrii, gynekológii a
pôrodníctve, neurológii, psychiatrii, v komunitnom ošetrovateľstve vo vzťahu ku:
akútnym stavom, chronickým stavom, kardiovaskulárnym ochoreniam, chorobám dýchacích
ciest, obličiek a močových ciest, gastrointestinálneho traktu, lokomočného aparátu, krvi, kože,
metabolickým chorobám, poruchám výživy a vnútorného prostredia, onkologickým ochoreniam,
geriatrickým pacientom, zomierajúcim pacientom a ich rodinám.
Praktická časť:
Poskytovanie individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
na vybraných klinických pracoviskách.
Vykonávanie predpísaných ošetrovateľských postupov a techník v kompetencii sestry.
Realizovanie záznamov do zdravotnej dokumentácie pacienta.
Realizovanie edukácie pacienta a príbuzných.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Študijná literatúra pre študijný program ošetrovateľstvo. Dostupná na:
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/akademicka-kniznica-aaudiovizualne-stredisko/povinnaa_odporucana_literatura/literatura19-20/osetrovatelstvo__bakalarske_studium__6_.pdf
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 11.11.2019
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-044/17

Názov predmetu:
Pediatria a ošetrovateľstvo (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Vnútorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria,
duševné zdravie a ošetrovateľstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou písomného testu a hodnotenia semestrálnej práce,
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:
Absolvovaním predmetu študent dokáže charakterizovať špecifiká ošetrovateľského procesu v
pediatrii. Študent bude schopný demonštrovať posúdenie potrieb, základné fyzikálne vyšetrenie a
posúdenie rastu a vývinu v jednotlivých vekových obdobiach. Študent získa základné informácie
o špecifikách výživy v detskom veku, o ošetrovateľskej starostlivosti o fyziologického a
patologického novorodenca. Absolvent predmetu dokáže identifikovať ošetrovateľské problémy
u pediatrických pacienta pri vybraných ochoreniach telesných systémov a získané vedomosti
a zručnosti bude aplikovať do plánovania a realizácie ošetrovateľskej starostlivosti. Absolvent
predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva, špecifiká ošetrovateľského procesu v pediatrii.
Špecifiká posudzovania, základy fyzikálneho vyšetrenia v pediatrii.
Rozdelenie detského veku, rast a vývin, hodnotenie rastu a vývinu u detí.
Výživa v detskom veku.
Poruchy vnútorného prostredia.
Genetické a prenatálne poradenstvo, vrodené metabolické poruchy a ich skríning.
Ošetrovateľská starostlivosť o fyziologického novorodenca.
Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologického
novorodenca.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami dýchacích ciest.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti ochoreniami kardiovaskulárneho systému.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami tráviaceho systému, poruchy výživy.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami krvi.
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Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami obličiek a močových ciest.
Odporúčaná literatúra:
BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol. Pediatrické ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2006. 208 s. ISBN
80-8063-211-1.
JAKUŠOVÁ,Ľ., DOSTÁL, A. Výživa dieťaťa v prvom roku života. Martin : Osveta, 2003. 76 s.
ISBN 80-8063-130-1.
JURKO, A., OVŠONKOVÁ, A., ZANOVITOVÁ, M. et al. Pediatria a ošetrovateľská
starostlivosť. Bratislava : UK, 2009. 409 s. ISBN 978-80-223-2398-7.
KAPPELEROVÁ, A. a kol. Propedeutika detského lekárstva. Bratislava : UK, 2002. 296 s. ISBN
80- 223-1624-5.
OVŠONKOVÁ, A., ZANOVITOVÁ, M., LEPIEŠOVÁ, M., JAKUŠOVÁ, Ľ., KADUČÁKOVÁ,
H., LEHOTSKÁ, M. Pediatrické ošetrovateľstvo. Multimediálna podpora výučby klinických a
zdravotníckych disciplín : Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] .
[cit. 2014-01-28] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=250>. ISSN
1337-7396.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS0
B
0,0

0,0

10,0

C

D

E

FX

60,0

30,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Anna Ovšonková, PhD., doc. MUDr. Ľubica Jakušová, 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-045/17

Názov predmetu:
Pediatria a ošetrovateľstvo (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Pediatria a ošetrovateľstvo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie študentov prebieha formou testu a semestrálnej práce, minimálna hranica
úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %, C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %,
Fx: menej ako 60 %
Záverečné hodnotenie prebieha formou ústnej skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže identifikovať ošetrovateľské problémy u pediatrických pacientov
pri vybraných ochoreniach telesných systémov a získané vedomosti a zručnosti bude aplikovať
do plánovania a realizácie ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzených podmienkach praxe, ako
aj na základe modelových situácií vytvorených pomocou prípadových štúdií. Študent dokáže
charakterizovať špecifiká posudzovania a manažmentu bolesti u detí v jednotlivých vekových
kategóriách a získané vedomosti bude aplikovať do klinickej ošetrovateľskej praxe. Získané
poznatky študent dokáže aplikovať do riešenia akútnych situácií v detskom veku. Absolvent
predmetu preukazuje zručnosti v komunikácii metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami kože.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s poruchami imunity.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s endokrinnými ochoreniami.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s diabetes mellitus.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s neurologickými ochoreniami.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s ochoreniami pohybového systému.
Špecifiká bolesti v detskom veku.
Ošetrovateľská starostlivosť o deti s onkologickými ochoreniami, paliatívna ošetrovateľská
starostlivosť.
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa v akútnom ohrození života.
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s CAN syndrómom.
Odporúčaná literatúra:
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BOLEDOVIČOVÁ, M. a kol. Pediatrické ošetrovateľstvo. Martin : Osveta, 2006. 208 s. ISBN
80-8063-211-1.
JAKUŠOVÁ,Ľ., DOSTÁL, A. Výživa dieťaťa v prvom roku života. Martin : Osveta, 2003. 76 s.
ISBN 80-8063-130-1.
JURKO, A., OVŠONKOVÁ, A., ZANOVITOVÁ, M. et al. Pediatria a ošetrovateľská
starostlivosť. Bratislava : UK, 2009. 409 s. ISBN 978-80-223-2398-7.
KAPPELEROVÁ, A. a kol. Propedeutika detského lekárstva. Bratislava : UK, 2002. 296 s. ISBN
80- 223-1624-5.
OVŠONKOVÁ, A., ZANOVITOVÁ, M., LEPIEŠOVÁ, M., JAKUŠOVÁ, Ľ., KADUČÁKOVÁ,
H., LEHOTSKÁ, M. Pediatrické ošetrovateľstvo. Multimediálna podpora výučby klinických a
zdravotníckych disciplín : Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] .
[cit. 2014-01-28] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=250>. ISSN
1337-7396.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS0
B
30,0

0,0

20,0

C

D

E

FX

20,0

20,0

10,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Anna Ovšonková, PhD., doc. MUDr. Ľubica Jakušová, 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.ÚSLME/J-1-OS-046/17

Názov predmetu:
Právne aspekty ošetrovateľstva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 23
A
ABS0
B
17,39

0,0

47,83

C

D

E

FX

30,43

4,35

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. František Novomeský, PhD., doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD., MUDr.
Martin Janík, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
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-047/17

Názov predmetu:
Zimná prax

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: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Vnútorné choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria,
duševné zdravie a ošetrovateľstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu (ABS0) musí študent splniť nasledovné podmienky:
1. Absolvovať 240 h klinickej praxe na:
• pracoviskách chirurgických/internistických disciplín 120 h
• psychiatrických pracoviskách 60 h
• pediatrických pracoviskách 60 h
2. Odovzdať zodpovednému vyučujúcemu:
• 1 spracovanú ošetrovateľskú dokumentáciu z chirurgických/internistických disciplín
3. V Záznamníku klinickej ošetrovateľskej praxe musí mať potvrdené:
• Potvrdenie o absolvovaní BOZP a záznam o príchodoch a odchodoch na pracovisko
• Zadeľovací list
• Zoznam praktických výkonov
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu bude študent schopný poskytovať individualizovanú ošetrovateľskú
starostlivosť s dôrazom na celostný prístup k potrebám pacientov pri jednotlivých ochoreniach.
Študent sa zdokonalí v realizácii predpísaných základných ošetrovateľských techník, postupov
a výkonov, bude dodržiavať kritériá štandardu konkrétneho výkonu. Absolvent predmetu bude
schopný realizovať edukáciu pacientov a ich príbuzných. Študent bude schopný komunikovať
metódou SBAR.
Stručná osnova predmetu:
Poskytovanie individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
na vybraných klinických pracoviskách.
Vykonávanie predpísaných ošetrovateľských postupov a techník.
Realizovanie záznamov do zdravotnej dokumentácie pacientov.
Realizovanie edukácie pacientov a ich príbuzných.
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. 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.
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.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
ABS0
100,0
Vyučujúci: Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.10.2017
Schválil:
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