
 

Názov predmetu: Klinické zručnosti – výberový predmet 

Ročník: 4. VL 

Semester: zimný 

Rozsah: 0/1 PH 

ECTS: 1 

Zodpovedný vyučujúci: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Ďalší vyučujúci: Mgr. Ivan Farský, PhD., Mgr. Edita Hlinková, PhD.,  Mgr. Michaela Miertová, PhD., 

PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

 

Obsah: 

1. blok (3 hod.):  piatok 4.10.2019 (3. týždeň)  1. skupina 8,00 – 10,15 hod.  

  2. skupina 10,45 – 13,00 hod.  

- odber biologického materiálu – odber krvi (venepunkcia periférnej žily – odber venóznej krvi 

otvoreným a uzavretým spôsobom) 

- zavedenie  a starostlivosť o periférny intravenózny vstup, príprava a podávanie intravenóznej 

injekcie  

Mgr. M. Miertová, PhD. 

Témy, ktoré je potrebné naštudovať: 

Odber krvi na vyšetrenie: s. 486 – 537 

Zavedenie periférnej venóznej kanyly, intravenózna injekcia s. 350 – 368 

 

2. blok (2 hod.): piatok 25.10. 2019 (6. týždeň)  1. skupina 8,00 – 9,30 hod.  

    2. skupina 10,00 – 11,30 hod. 

- príprava a podávanie injekcií (subkutánne, intramuskulárne) 

Mgr. A. Ovšonková, PhD. 

Témy, ktoré je potrebné naštudovať: 

Aplikácia injekcií: s. 592 – 651 

 

3. blok (3 hod.): piatok 15.11. 2019 (9. týždeň)  1. skupina 8,00 – 10,15 hod.  

    2. skupina 10,45 – 13,00 hod.  

- zavedenie oro / nazogastrickej sondy 

- katetrizácia močového mechúra 

Mgr. A. Ovšonková, PhD., Mgr. M. Miertová, PhD. 

Témy, ktoré je potrebné naštudovať: 

Enterálna výživa: s. 304 – 332  

Mikcia: s. 434 – 466  

 

 



4. blok (3 hod.): piatok 6.12. 2019 (12. týždeň)  1. skupina 8,00 – 10,15 hod.  

    2. skupina 10,45 – 13,00 hod.  

- príprava a podávanie transfúzie (predtranfúzne skúšky, potransfúzne reakcie)   

- príprava a podávanie infúzie  

PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. M. Miertová, PhD. 

Témy, ktoré je potrebné naštudovať: 

Parenterálna výživa – aplikácia infúzie: s. 369 – 388  

Podávanie transfúzií: s. 418 – 433  

 

5. blok (3 hod.): piatok 13.12. 2019 (13. týždeň)  1. skupina 8,00 – 10,15 hod.  

      2. skupina 10,45 – 13,00 hod.  

- manipulácia so sterilným materiálom, preväz aseptickej rany, preväz chronickej rany 

- zhotovovanie obväzov 

Mgr. E. Hlinková, PhD., Mgr. I. Farský, PhD. 

Témy, ktoré je potrebné naštudovať: 

Základné postupy prevencie infekcie: s. 24 – 62  

Starostlivosť o rany: s. 156 – 222  

Obväzová technika: s. 223 – 250  

 

Pokyny pre študentov: 

1. Výučba bude  realizovaná v štyroch blokoch po 3 vyučovacie hodiny (3., 9., 12., 13. týždeň) 

a v jednom bloku 2 vyučovacie hodiny (6. týždeň) zimného  semestra.  

2. Výučba bude realizovaná s využitím moderných metodických postupov a dostupných technológií 

simulačnej výučby (modely na nácvik praktických zručností, celotelové simulátory) v spolupráci 

so Simulačným výučbovým centrom JLF UK. Budú posilňované klinické technické a 

procedurálne zručnosti, netechnické zručnosti a kompetencie študentov (posúdenie situácie, 

príprava pacienta, inštrumentálny výkon, komunikácia s pacientom, tímová spolupráca, SBAR 

komunikácia v tíme, kritické myslenie) v bezpečnom prostredí. 

3. Výučba bude prebiehať v odbornej učebni č. 34 (1. poschodie) na Ústave ošetrovateľstva, Malá 

hora 5. 

4. Na výučbu je potrebné nosiť prezuvky a biely plášť. 

5. Na jednotlivé bloky výučby je potrebná teoretická príprava podľa vypísaných tém uvedených na 

konci každého bloku z povinnej literatúry.  

6. Ukončenie predmetu: 

- povinná 80 % účasť na výučbe (4 cvičenia) 

- vedomostný test – minimálna úspešnosť 60 % (min. počet 30 bodov, max. počet 50 bodov), 

termín: 19. 12. 2019 o 17,00 hod. – elektronická forma, absolvovanie testu musí predchádzať 

praktickej skúške 

- praktická skúška – riešenie simulovanej situácie metódou OSCE – minimálna úspešnosť 60 % 



 

Objektívne štruktúrované klinické skúšanie (OSCE) je štruktúrovaná metóda hodnotenia úrovne 

klinických kompetencií študentov na základe simulácie konkrétnych klinických situácií. Základnými 

charakteristikami OSCE je teda snaha o objektivitu, štruktúrovanosť a systematickosť hodnotenia 

klinických kompetencií v simulovaných podmienkach.  
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10. 9. 2019        prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
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