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OŠETROVATEĽSTVO V KOMUNITE

1. Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Rola sestry. Vzťah sestra – 
pacient. Vzťah lekár – sestra.

2. Komunita – definícia a charakteristiky. Filozofia ľudských práv v komunite a ich 
aplikácia v zdravotnej starostlivosti, základné dokumenty o ľudských právach a 
právach pacientov.

3. Sociologické  problémy  osobnosti  v  komunite,  sociálne  deviácie.  Sociálne  a 
zdravotné riziká v komunite.

4.  Preventívne  opatrenia  v detskom,  dospelom  a geriatrickom  veku.  Programy 
podpory  zdravia  v rôznych  vekových  obdobiach  vývinu  osoby  ako  člena 
komunity. Faktory ovplyvňujúce zdravie komunity.

5. Komplexná starostlivosť o rizikové skupiny  spoločnosti. Špecifiká starostlivosti 
o duševne chorých v komunite.

6. Špecifiká  starostlivosti  o zdravie  pri  práci  v komunite.  Legislatívne  normy 
podpory  zdravia,  hygieny  pracovného  prostredia  a pracovných  podmienok 
v komunite  zdravotníckych  pracovníkov.  Etické  aspekty  biomedicínskeho 
výskumu.

7. Starostlivosť  o nevyliečiteľne  chorých  v  komunite.  Definícia,  charakteristika, 
filozofia a legislatíva eutanázie, tanatológia.

8. Koncepcia hospicovej starostlivosti a domu ošetrovateľskej starostlivosti. Etické 
aspekty  umierania  a smrti.  Vznik,  poslanie  a  typy  etických  komisií.  Etické 
komisie v Slovenskej republike.

9. Koncepcia  agentúry  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti.  Význam  ADOS 
v komunitnom ošetrovateľstve. 

10. Sociálna  starostlivosť   o osobu  a   komunitu.  Systém  sociálnych  zariadení 
poskytujúce služby komunite. Sociálno-psychologické problémy v komunitnom 
ošetrovateľstve.



11. Rodina ako komunita.  Sociológia rodiny, vplyv výchovy na telesné a duševné 
zdravie. Rodina a jej význam pre chorého. Svojpomocné skupiny. 

12. Sociológia  rodiny,  vplyv výchovy  na  telesné  a  duševné  zdravie.  Rodina  a jej 
význam pre chorého. Svojpomocné skupiny. 

13. Komplexná  starostlivosť  o adolescentov  v komunite.  Špecifiká  komunikácie, 
výchovy v komunite adolecsentov. Generačné problémy.

14. Edukácia v ošetrovateľstve a v komunite.  Význam výchovy v profesii  sestra a 
špecifiká edukácie ženy - rodičky v komunitnej starostlivosti.

15. Spôsoby a možnosti využitia ošetrovateľských modelov v komunite.
        Madaleine Leiningerová – zakladateľka multikultúrneho ošetrovateľstva.
        (generická a profesionálna ošetrovateľská starostlivosť. Model vychádzajúceho
        slnka, etnoošetrovateľský odhad podľa M. Leinigerovej, špecifiká ošetrovania
        pacienta iného etnika, podľa výberu ).

16. Psychosociálne  aspekty  komunitného  ošetrovateľstva.  Osobnosť  jednotlivca 
a dynamická  rovnováha  –  najvyššie  kritérium  duševného  zdravia  človeka 
v komunite.

17. Etické  aspekty  komunitného  ošetrovateľstva.  Vznik,  poslanie  a  typy  etických 
komisií. Etické komisie v Slovenskej republike.

18. Psychologické  aspekty  pri  vzniku a priebehu telesnej  choroby  a hospitalizácii. 
Psychogenné činitele pri vzniku choroby v rôznych komunitách.

19. Multikultúrne - transkultúrne ošetrovateľstvo. (charakteristika, pojmový aparát, 
zdravotnické  zariadenie  ako  subkultúra,  ciele,  zásady 
multikultúrneho/transkultúrneho  ošetrovateľtva  Kultúrny  šok,  fázy  kultúrneho 
šoku multikulturnom ošetrovateľstve. (prevencia kultúrneho šoku, etické aspekty 
multikultúrneho ošetrovateľstva, kultúrné odlišnosti v hodnotovom systéme. 

20. Faktory  ovplyvňujúce  zdravie  v komunite.  Definície  zdravia,  modely  zdravia. 
Zdravie – vec každého jednotlivca. Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti. 
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