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Teória v ošetrovateľstve 
 
 

1.     Regulácia zdravotníckych povolaní. Vývoj problematiky regulácie v medzinárodnom    

 kontexte. Metódy a formy regulácie povolania sestry v SR. Účel, rozsah a mechanizmy 

 regulácie. Legislatívny základ povinnej registrácie sestry v SR. Kritéria získania a udržania 

 osvedčenia o odbornej spôsobilosti. – registrácie. 

 

2. Medzinárodné profesijné organizácie a združenia. Charakteristika, obsah činnosti, stratégie 

 a ciele organizácií. Spolok pre povznesenie stavu sestier – ošetrovateliek chorých, Spolok 

 diplomovaných sestier, Spolok československých sestier. Členstvá slovenských sestier 

 v medzinárodných organizáciách. 

 

3. Samoregulácia v povolaní sestry. Etické kódexy v ošetrovateľstve. Medzinárodné etické 

 kódexy. Slovenské etické kódexy. Právne normy v ošetrovateľskej etike. Etické aspekty 

 multikulturného ošetrovateľstva.  

 

4 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo. Komplexná charakteristika 

 obsahu. Význam a vplyv koncepcie na rozvoj ošetrovateľstva v SR. Stratégie v oblasti 

 výskumu v ošetrovateľstve. 

 

5. Vznik, štruktúra a strategické plány Svetovej zdravotníckej organizácie. Programy SZO v SR. 

 Implementácia zámerov SZO do systému vysokoškolského vzdelávania sestier.  

 

6.  Medzinárodné aktivity a ich vplyv, význam pre rozvoj teórie moderného ošetrovateľstva vo 

 svete a v SR. Mníchovská deklarácia – obsah, význam  a stav realizácie  v krajinách EÚ. 

 

7. Image sestry v minulosti a dnes. Prestíž sesterského povolania. Stratégie, vízie a perspektívy 

 rozvoja ošetrovateľstva a upevňovania autonómnej roly sestry v krajinách EÚ. Významné 

 akcie sestier v SR. 

 

8. Holizmus, humanizmus a filantropia v ošetrovateľstve. Charakteristika pojmov, princípy, 

 zásady a možnosti implementácie v ošetrovateľskej starostlivosti.  Analýza holistickej 

 filozofie ošetrovania sestrou profesionálkou.  

 

9. Adaptačný proces v povolaní sestry. Definícia, charakteristika obsahu a fáz procesu. 

 Dokumentácia adaptačného procesu. Legislatívny základ realizácie adaptačného procesu 

 sestry v ČR v porovnaní so SR.  

 

10. Mentorstvo v ošetrovateľstve. Komplexná charakteristika mentoringu. Vzdelávací  proces na 

 klinických pracoviskách. Metódy a formy vzdelávania sestier v klinickej praxi. E-learning. 

 

11. Slovenská komora sestier a  pôrodných asistentiek. Legislatívny základ činnosti SKS a PA. 

 Súčasný stav aktivít SKS a PA jej vplyv na stav a rozvoj ošetrovateľstva a povolania sestry. 

 Odborné časopisy a periodiká pre sestry a pôrodné asistentky v krajinách EÚ.  

 

12. Systém vzdelávania sestier v krajinách EÚ. Analýza hlavných dokumentov EÚ. Sorbonský 

 proces, Bolonská deklarácia – ich obsah a vplyv na systém vzdelávania v povolaní sestry. 

 Princípy harmonizácie vzdelávania. 

 

 



13 Zmeny v systéme vzdelávania sestier. Moderné - vysokoškolské a univerzitné vzdelávanie 

 regulovaných povolaní.  Profil absolventa sestry v jednotlivých stupňoch vysokoškolského 

 vzdelávania. Organizačné zabezpečenie celoživotného vzdelávania sestier – kreditný systém 

 a jeho legislatívny základ v SR. 

 

14.  Koncepcia domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Formy a metódy zabezpečenia domácej 

 starostlivosti v SR. Koncepcia domu ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

15. Ošetrovateľský proces s využitím koncepčného modelu B. Neumanovej. Stručná 

 charakteristika curricula autorky. Analýza konceptu modelu. Improvizácia možnosti 

 uplatnenia koncepčného modelu v klinickej praxi. 

 

16. Klasifikačné systémy ošetrovateľskej praxe. Klasifikácia ošetrovateľských diagnóz NANDA. 

 Funkčné vzorce zdravia v NANDA taxonómií podľa M. Gordonovej. Definícia, komplexná 

 charakteristika a možnosti využitia v ošetrovateľstve. 

 

17. Klasifikačné systémy ošetrovateľskej praxe. Klasifikácia ošetrovateľských intervencií NIC. 

 Klasifikácia ošetrovateľských výsledkov  NOC.  Medzinárodná klasifikácia praxe 

 ošetrovateľstva – ICNP. Definícia, komplexná charakteristika a možnosti využitia 

 v ošetrovateľstve. Aliancia NNN. 

 

18. Klasifikačný systém OMAHA. História systému, zložky a možnosti využitia 

 v ošetrovateľstve. 

 

19. ACENDIO – európska organizácia a jej význam v štandardizácii ošetrovateľskej terminológie. 

 Komplexná charakteristika. 

 

20. Ošetrovateľský proces podľa koncepčného modelu N. Roperovej. Stručná charakteristika 

 curricula autorky. Analýza konceptu modelu. Improvizácia možnosti uplatnenia koncepčného 

 modelu v klinickej praxi. 

 

21. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Vymedzenie základných pojmov. Proces 

 ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch. Metodika formulácie klinickej otázky, 

 vyhľadávanie v prameňoch a zber dôkazov. Hodnotenie kvality nájdených dôkazov  aplikácia 

 záverov do klinickej praxe vrátane hodnotenia ich dopadu, dôsledkov. 

 

22. Ošetrovateľský proces podľa koncepčného modelu M. Watsonovej. Stručná charakteristika 

 curricula autorky. Analýza konceptu modelu. Improvizácia možnosti uplatnenia koncepčného 

 modelu v klinickej praxi. 

 

23. Paliatívna starostlivosť - koncepcia paliatívnej starostlivosti v SR. Využitie  konceptu modelu 

 H. Peplau v hospicovej starostlivosti. 

 

24. Výchova k zdraviu ako činnosť sestry.  Edukačné stratégie a edukačný proces podpory zdravia 

 vo vybraných oblastiach, životných situáciách. Využitie koncepčného modelu N. Penderovej 

 v ochrane zdravia. 

 

25. Spiritualita a religiozita v ošetrovateľskom procese. Uspokojovanie potreby vierovyznania. 

 Formy a metódy s ohľadom na multikultúrny prístup sestry. Ošetrovateľský proces podľa 

 koncepčného modelu J.N. Gigerovej a R. Davidhizarovej. Stručná charakteristika curricula 

 autorky. Analýza konceptu modelu. Improvizácia možnosti uplatnenia koncepčného modelu 

 v klinickej praxi. 

 

26. Environmentálne zdravie. Koncept politiky zdravia v SR. Využitie environmentálneho modelu 

 F. Nightingaleovej v ošetrovateľskom procese. 

 

27. Medzinárodná akreditácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Princípy a organizačné 

 zabezpečenie akreditácie. Fázy a význam akreditácie. Medzinárodné organizácie pre kvalitu 

 zdravotnej starostlivosti. 

 



28. Supervizia v ošetrovateľstve. Význam a funkcie supervízie. Rola supervizora, etické aspekty 

 supervizie. Balintovské skupiny.  

 

29. Legislatívne normy v slovenskom ošetrovateľstve. Klasifikácia a charakteristika obsahu 

 noriem s ohľadom na ich uplatňovanie v klinickej praxi. 

 

30. Mobbing a bosing v povolaní sestry. Mobbingové stratégie a proces. Duševné zdravie 

 v povolaní sestry. Metódy a postupy eliminácie záťažových situácii na pracovisku. 

 

31. Kvalita života ako problém ošetrovateľskej praxe. Definícia, analýza obsahu, metódy 

 a postupy monitorovania, hodnotenia dimenzií kvality života.  

 

32. Medzinárodná organizácia ošetrujúcich (ICN). Charakteristika, stratégie a orientácia činnosti. 

 Aktuálne otázky ICN v súčasnom ošetrovateľstve. doc. PhDr. M. Staňková, PhD., život 

 a dielo osobnosti slovenského ošetrovateľstva (doc. Hanzlíková, doc. Sedláková). Obsah ich 

 pôsobenia a vplyvu na rozvoj ošetrovateľstva. 

 

33. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Edukácia pacienta v podpore zdravia. Procesuálne 

 riadenie edukácie. Ošetrovateľský proces a case management. Mapy ošetrovateľskej 

 starostlivosti. 

 

34. Bazálna stimulácia v ošetrovateľstve. Základy konceptu, pojmy, postupy a možnosti využitia 

 v klinickej praxi. 

 

35. Transkultúrne ošetrovateľstvo. Vznik, vývoj a základná charakteristika. Kultúra cudzincov 

 v SR. Špecifiká poskytovanie zdravotnej starostlivosti vybraným kultúram a cudzincom v SR. 

 

 

 


