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OŠETROVATEĽSTVO V KLINICKÝCH ODBOROCH

1. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou   infarkt  myokardu 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

2. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  diabetes  mellitus. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

3. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s lekárskou diagnózou  pneumónia. (charakteristika 
ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostické vyšetrovacie metódy, sesterské posúdenie deficitov 
v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, zhodnotenie ošetrovateľského 
procesu).

4. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  arteriálna  hypertenzia. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

5. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  akútna  pankreatitída. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

6. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  CA  hrubého  čreva. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

7. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  tromboflebitída. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

8. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s lekárskou diagnózou nádorové ochorenie prsníka. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

9. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o deti  s lekárskou  diagnózou  zápalové  ochorenie  horných 
dýchacích  ciest.  (rozdelenie  a  charakteristika  ochorení,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické 
vyšetrovacie  metódy,  sesterské  posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie 
intervencií, realizácia KOS, zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

10. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o dieťa  s lekárskou  diagnózou  dyspepsia.  (charakteristika 
ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostické vyšetrovacie metódy, sesterské posúdenie deficitov 
v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, zhodnotenie ošetrovateľského 
procesu).



11. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s lekárskou diagnózou zápal vnútorných rodidiel. 
(rozdelenie a charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostické vyšetrovacie metódy, 
sesterské posúdenie deficitov v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

12. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  náhla  mozgová  cievna 
príhoda.  (charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy, 
sesterské posúdenie deficitov v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

13. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  vredová  choroba  žalúdka 
a dvanástnika. (charakteristika ochorení, etiológia, klinické prejavy, diagnostické vyšetrovacie metódy, 
sesterské posúdenie deficitov v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

14. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s stracheostómiou. (charakteristika stavu, etiológia, 
klinické  prejavy,,  sesterské  posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie 
intervencií, realizácia KOS, zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

15. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou   glomerulonefritída. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

16. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta  s lekárskou diagnózou bezvedomie. (rozdelenie a 
charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

17. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s sesterskou diagnózou akútna a chronická bolesť. 
(charakteristika  stavu,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

18. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s lekárskou diagnózou akútny zápal stredného ucha. 
(charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

19. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  ileus.  (rozdelenie  a 
charakteristika  ochorenia,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

20. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s diagnózou  úraz   a  šokový  stav.  (rozdelenie 
a charakteristika  stavu,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

21. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  zápalové  ochorenia  oka. 
(rozdelenie a charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostické vyšetrovacie metódy, 
sesterské posúdenie deficitov v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).

22. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s lekárskou  diagnózou  depresia.  (charakteristika 
ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostické vyšetrovacie metódy, sesterské posúdenie deficitov 
v potrebách, sesterské diagnózy,  plánovanie intervencií, realizácia KOS, zhodnotenie ošetrovateľského 
procesu).

23. Komplexná  ošetrovateľská  starostlivosť  o pacienta  s diagnózou  zlomenina  krčka  stehnovej  kosti. 
(charakteristika  stavu,  etiológia,  klinické  prejavy,  diagnostické  vyšetrovacie  metódy,  sesterské 
posúdenie  deficitov  v  potrebách,  sesterské  diagnózy,   plánovanie  intervencií,  realizácia  KOS, 
zhodnotenie ošetrovateľského procesu).
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