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1. Bezpečnosť pacienta ako komponent kvality poskytovanej starostlivosti, medzinárodné 

východiská, legislatívne normy v SR. Posudzovanie bezpečnosti klinického prostredia. 

Nežiaduca udalosť – typy, systémy hlásenia. 

2. Bezpečnosť pacienta – identifikácia pacienta ako základný komponent bezpečnosti, 

ľudský faktor a tímová práca (bariéry a pravidlá), nástroje komunikácie v tíme. 

Komunikácia a odovzdávanie informácií v tíme prostredníctvom štruktúrovaného 

modelu S B A R / I S B A R. 

3. Bezpečnosť pacienta na operačnej sále – kontrolný protokol bezpečnej operácie. 

Minimalizácia nežiaducich udalostí spojených s invazívnymi postupmi/operačným 

zákrokom. 

4. Nozokomiálne infekcie, prevencia a kontrola – medzinárodné východiská, legislatívne 

normy v SR. Požiadavky na bezpečný výkon – prevencia/minimalizácia vzniku a šírenia 

infekcie. Vplyv infekcií na náklady spojené o starostlivosťou o pacienta. 

5. Bezpečnosť farmakoterapie – medikačné chyby, komunikačné aspekty, požiadavky na 

bezpečný výkon, racionálna farmakoterapia, monitorovanie nežiaducich účinkov. 

Edukácia pacienta. 

6. Dekubity vzniknuté počas hospitalizácie, chyby z vynechania starostlivosti, systém 

posudzovania rizika vzniku a hlásenia dekubitu. Klinické odporúčané postupy v prevencii 

a ošetrovaní dekubitov, kľúčové intervencie. 

7. Pády a poranenia počas hospitalizácie pacienta – skríning a posudzovanie rizika pádu, 

všeobecné preventívne a individuálne protektívne intervencie, popádová analýza. 

Edukácia personálu. 



8. Organizačné formy edukácie, materiálno-didaktické prostriedky metódy edukácie, 

charakteristika, klasifikácia, aktivizujúce vyučovacie metódy v ošetrovateľstve. 

9. Mentor v ošetrovateľstve, rola a kompetencie mentora. Klinická supervízia, 

charakteristika, metódy hodnotenia študentov. 

10. Modely a teoretické rámce podpory zdravia (názorový model, model podpory zdravia, 

model príprav a postupu, komunikačný model zmeny správania). Správanie jednotlivca 

vo vzťahu k zdraviu a možnosti jeho zmeny.  

11. Podpora zdravia v ošetrovateľskej praxi.  Charakteristika, obsah a intervencie. 

12. Zdravotná gramotnosť a kompliancia v prevencii a podpore zdravia. 

13. Podpora zdravia a prevencia v jednotlivých vekových kategóriách a programy podpory 

zdravia.  

14. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch, charakteristika, význam, podmienky a bariéry 

vo výučbe i klinickej praxi. 

15. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch, formulácia klinickej otázky, vyhľadávanie 

dôkazov, hodnotenie kvality získaných dôkazov, implementácia do klinickej praxe. 

16. Klinické odporúčané postupy, charakteristika, význam, vývoj, implementácia do 

klinickej praxe. 

17. Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, definícia, význam, stručný prehľad 

klasifikačných systémov v ošetrovateľstve. Omaha systém, Dátová sada starostlivosti o 

pacienta (PCDS), Klasifikačný systém klinickej starostlivosti (CCC system), ICNP - 

charakteristika, výhody, nevýhody, využitie v klinickej praxi. 

18. Ošetrovateľské diagnózy. Stanovenie ošetrovateľských diagnóz. Diagnostický 

algoritmus. Využitie klasifikačného systému NANDA International 2018-2020 v 

ošetrovateľskej diagnostike. Faktory ovplyvňujúce ošetrovateľskú diagnostiku.  

19. Klasifikačné systémy NANDA International, NOC, NIC (charakteristika každého 

klasifikačného systému, výhody, nevýhody, využitie v klinickej praxi). Aliancia NNN 

(teoretické a praktické využitie klasifikačného systému v klinickej praxi).  

20. Validácia ošetrovateľskej diagnózy. Prehľad ošetrovateľských diagnóz validovaných v SR 

a ČR a ich význam pre ošetrovateľstvo. Fehringove modely (charakteristika a význam 

jednotlivých modelov v procese validácie ošetrovateľskej diagnózy). 

21. Štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti (dôvody presadzovania štandardizácie, 

výhody, nevýhody). Mapy ošetrovateľskej starostlivosti (charakteristika, význam). 



Štandardy v ošetrovateľstve (charakteristika, rozdelenie, význam). Audity 

v ošetrovateľstve.  

22. Hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve (charakteristika, rozdelenie, využitie 

vo výskume, vzdelávaní a v klinickej praxi). Výber hodnotiaceho nástroja (kritériá výberu 

nástroja vrátane posúdenia psychometrických vlastností nástroja – typy validity, 

reliabilita). Preklad a modifikácia nástroja.  

23. Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie (základné pojmy vzťahujúce sa k ošetrovateľskej 

dokumentácii a jej vedeniu). Systémy dokumentácie. Vedenie zdravotnej dokumentácie 

v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Chyby vo vedení ošetrovateľskej dokumentácie.  

24. Vzdelávanie sestier (možnosti vzdelávania sestier, porovnanie so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2005/36/ES, podmienky získania odbornej spôsobilosti k výkonu 

povolania). Kompetencie sestier v rozsahu Vyhlášky č. 95/2018 Z.z. Rámec kompetencií 

sestier podľa EFN. Ďalšie vzdelávanie v ošetrovateľstve (sústavné vzdelávanie, kreditový 

systém, špecializačné vzdelávanie a certifikovaná pracovná činnosť). 

25. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej ošetrovateľskej starostlivosti. Stručný 

prehľad konceptuálneho rámca chýbajúcej starostlivosti, implicitne prideľovanej 

starostlivosti, nedokončenej starostlivosti a zanedbanej starostlivosti. Hodnotiace 

nástroje k posúdeniu fenoménu (MISSCARE Survey, BERNCA, PIRNCA, TU). Dopad 

fenoménu na výsledné kritériá pacientov.  

26. Komunikácia ako základná profesionálna zručnosť sestry. Interpersonálna komunikácia 

– verbálna, neverbálna komunikácia a paralingvistika, empatia a aktívne (reflektívne) 

počúvanie v práci sestry.  

27. Komunikácia v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti – vzťah sestra – pacient 

v paliatívnej starostlivosti, význam komunikácie, oznamovanie „zlých“ správ, 

komunikácia s pacientom a jeho blízkymi vo fáze aktívneho zomierania pacienta, 

komunikácia s pozostalými po úmrtí pacienta.  
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