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Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe
integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie
zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj
starostlivosti o jednotlivca v zdraví a v chorobe, pri rehabilitácii a doliečovaní. Absolventi sú schopní
poskytovať a manažovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v
zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a
smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.
Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov magisterského študijného programu ošetrovateľstvo s týmito
vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:
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 ošetrovateľskom výskume a 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. Je schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a
motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, rodiny, komunity a poskytovať kvalitnú
ošetrovateľskú starostlivosť chorým s využitím ošetrovateľských štandardov. Absolvent má schopnosti
a zručnosti na vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti založenej na dôkazoch v zdraví i chorobe od
prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Absolvent vie vhodne zvoliť 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 – jednotlivcom, rodinám a komunitám. Vie rozvíjať ošetrovateľskú prax, je
schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami výskumov. Štúdiom ošetrovateľstva absolvent získa
motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania.
Absolvent chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických, fyzikálnych, chemických,
psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho a vnútorného prostredia na
človeka. 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. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej
etiky. Absolvent riadi ošetrovateľský proces vo všetkých typoch a na všetkých úrovniach
zdravotníckych zariadení. Aktívne sa začleňuje a vedie zdravotnícky tím. Absolvent riadi
ošetrovateľskú starostlivosť v rôznych druhoch zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej
starostlivosti. Pri riadení uplatňuje funkcie a princípy manažmentu. Absolvent pozná medzinárodné
dokumenty odboru ošetrovateľstvo, uplatňuje politiku nadnárodných zdravotníckych a
ošetrovateľských organizácií. Pozná a riadi sa legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon
ošetrovateľského povolania. Absolvent identifikuje ošetrovateľské problémy, ktoré môžu byť
predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy,
techniky, samostatne realizuje vedecký výskum v odbore ošetrovateľstvo a publikuje jeho výsledky.
Absolvent ovláda prácu v multimediálnom prostredí, získava informácie z internetových zdrojov.
Aktívne ovláda jeden svetový jazyk a využíva ho. Absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom
štúdiu.

