
Témy na bakalárske práce pre študentov Ošetrovateľstva - 2. ročník Bc denná forma v akademickom roku 2017/18 

 
1 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s akútnym koronárnym syndrómom 
2 Pohybová aktivita v seniorskom veku 
3 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s chronickým srdcovým zlyhaním 
4 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s trvalou antikolagulačnou liečbou 
5 Štúdium ošetrovateľstva vo vybraných európskych krajinách 
6 Vzdelávanie sestier v Slovenskej republike a Českej republike v kontexte histórie 
7 Zmapovanie aktuálneho vzdelávania sestier v Slovenskej republike 
8 Návštevy príbuzných u hospitalizovaných pacientov 
9 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s transverzálnou léziou miechy 

10 Faktory ovplyvňujúce spokojnosť študentov Ošetrovateľstva na klinickej praxi 
11 Rola mentorky a jej vplyv na kvalitu výučby na klinických pracoviskách v študijnom odbore Ošetrovateľstvo 
12 Motivácia absolventov študijného odboru Ošetrovateľstvo v uplatnení v profesii sestra 
13 Názory a postoje sestier k návrhu zmeny vzdelávania v Ošetrovateľstve v súčasnosti 
14 Vnímanie všeobecného adaptačného procesu sestry v zdravotníctve 
15 Koncepcia vzdelávania na Slovensku v Ošetrovateľstve a jeho uplatnenie v praxi 
16 Životný štýl študentov ošetrovateľstva 
17 Determinanty ovplyvňujúce bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení 
18 Faktory ovplyvňujúce spánok pacienta počas hospitalizácie 
19 Spánkový režim sestier pracujúcich v trojzmennej prevádzke 
20 Starostlivosť o periférne venózne katétre vo vybranom zdravotníckom zariadení 
21 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s perianálnymi ochoreniami. 
22 Kvalita života pacientov so stómiou. 
23 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Morbus Crohn 
24 Kvalita života onkologického pacienta v domácom prostredí 
25 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitom v domácom prostredí 
26 Edukácia pacienta s vredovou chorobou predkolenia 
27 Hojenie chronických rán z pohľadu sestier z ADOS 
28 Spokojnosť so starostlivosťou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu pacienta a rodiny 
29 Vznik a činnosť ošetrovateľskej školy pri Štátnej nemocnici v Bratislave 



30 Pohybové aktivity študentov ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 
31 Ošetrovateľstvo na Slovensku v medzivojnovom období 
32 Muži v ošetrovateľstve 
33 Ošetrovateľstvo ako profesia – determinanty voľby povolania 
34 Podiel ošetrovateľstva v prevencii nozokomiálnych nákaz 
35 Zdravie sestier 
36 Pohľad sestier na vzdelávanie v ošetrovateľstve 
37 Posudzovanie bolesti u seniorov 
38 Sestra očami lekára 
39 Spolupráca sestier a študentov ošetrovateľstva počas klinickej praxe 
40 Vedomosti sestier o ošetrovaná chronických rán 
41 Posudzovanie delirantných stav u seniorov 
42 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u pacientov s nešpecifickým črevným zápalovým onemocnení (IBD - inflammatory bowel disease). 
43 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s gastroezofageálnym refluxom 
44 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po chirurgickej liečbe morbídnej obezity. 
45 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u  pacienta s kolorektálnym karcinómom. 
46 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s karcinómom žalúdka. 
47 Úloha sestry pri mykotických ochoreniach kože 
48 Starostlivosť o pacientov s kamdylobaktériovou gastroenteritídou 
49 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s varicellou. 
50 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s herpes zoster. 
51 Postoj vysokoškolákov k preventívnym prehliadkam 
52 Význam biopsychosociálnych faktorov v procese uzdravovania pacienta 
53 Vedomosti o prvej pomoci v laickej populácii 
54 Faktory ovplyvňujúce výber budúceho pracoviska u študentov ošetrovateľstva 
55 Uplatňovanie etických zásad pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 
56 Motivačné a demotivačné prvky v práci sestry 
57 Identifikácia a prevencia rizík v ošetrovateľskej praxi 
58 Spôsoby zvládania problémového pacienta v ošetrovateľskej starostlivosti  
59 Pohybová aktivita u seniorov 
60 Zdravý životný štýl z pohľadu seniora 
61 Uspokojovanie potrieb seniorov v zdravotníckom zariadení 



62 Využívanie hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o seniorov 
63 Inkontinencia vo vyššom veku 
64 Úskalia polypragmázie u geriatrických pacientov. 
65 Význam fyzickej aktivity v prevencii syndrómu geriatrickej krehkosti. 
66 Vplyv inštitucionalizácie na kognitívne poruchy u geriatrického pacienta. 
67 Mobbing v povolaní sestry. 
68 Malnutrícia u geriatrických pacientov z pohľadu ošetrovateľstva 
69 Kazuistika – akútna divertikulitída sigmy 
70 Kazuistika – ileózna náhla príhoda brušná 
71 Hodnotenie rizika veľkej vnútrobrušnej operácie u pacientov starších ako 65 rokov pomocou zápalových markerov a nutričného stavu 
72 Hodnotenie rizika pooperačných komplikácií u geriatrických onkologických chorých metódou Timed up and Go 

73 
Porovnanie ASA klasifikácie, hodnôt Timed up and Go a CGA u 20 geriatrických pacientov s pooperačným priebehom po veľkej 
intraabdominálnej operácii 

74 Sledovanie hodnôt Glasgow prognostic score a hladín laktátu u geriatrických pacientov po veľkom vnútrobrušnom výkone 
75 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s kolorektálnym karcinómom (karcinómom pankreasu) 
76 Špecifiká podávania farmakoterapie u onkologických pacientov 
77 Motivácia študentov k štúdiu ošetrovateľstva 
78 Multikultúrny prístup k pacientom v zdravotníckom zariadení 
79 Ošetrovateľská starostlivosť o rómskeho pacienta 
80 Životná zmysluplnosť v práci sestry 
81 Vedomosti študentov ošetrovateľstva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti jedincom rôznych etník 
 


