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Názov vzdelávacieho 

programu 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

Druh ďalšieho 
vzdelávania 

Špecializačné vzdelávanie, špecializovaný študijný program 

Fakulta Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Číslo akreditácie S12145-2021-OĎV-6 

Garantujúce pracovisko Katedra ošetrovateľstva 

Odborný garant PhDr. Iveta Vidi, PhD.  

Doba trvania 

Hodinová dotácia 

1 rok 

teoretická výučba (kontaktná výučba) - 3 týždne (120 hodín) 

praktická výučba (kontaktná výučba) - 2 týždne  (80 hodín) 

Forma Prezenčná 

Cieľová skupina Zdravotnícke povolanie: sestra 

Predpoklady pre prijatie Ukončené: 

a) vysokoškolské bakalárske alebo magisterské štúdium v 

študijnom  odbore  ošetrovateľstvo  (Bc.,  Mgr.) a 

ošetrovateľská prax najmenej 1 rok alebo 

b) vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná 

všeobecná sestra a ošetrovateľská prax najmenej 1 rok 

alebo 

c) úplné stredné odborné štúdium v študijnom odbore 

všeobecná sestra a ošetrovateľská prax najmenej 1 rok. 

Ukončenie vzdelávacieho 

špecializačného 

programu 

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred 

komisiou, ktorej súčasťou je aj obhajoba písomnej práce. 

Profil absolventa Absolvent študijného programu je kompetentný vykonávať 

ošetrovateľskú starostlivosť o deti a dorast v oblasti prevencie, 

diagnostiky, terapie a edukácie. 

  



 Učebný plán 
 
 

 

Obsah teoretických vedomostí potrebných na výkon špecializačných činností 
 

1. pediatria a jej odbory, 

2. pediatria a ošetrovateľstvo, 

3. teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť o deti, 

4. štandardy ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, 

5. sledovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii,  

6. komplexná individualizovaná pediatrická starostlivosť o deti pri ochoreniach jednotlivých 

systémov,  

7. edukačná činnosť v pediatrickom ošetrovateľstve, 

8. týrané a zneužívané dieťa, práva dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, 

identifikácia násilia páchaného na dieťati vo všetkých jeho formách vrátane sexuálneho 

zneužívania dieťaťa a sexuálneho vykorisťovania dieťaťa, spolupráca s príslušnými 

štátnymi orgánmi, 

9. psychologické aspekty ošetrovania detí, 

10. etické aspekty ošetrovania detí, 

11. hodnotenie psychomotorického vývinu dieťaťa, 

12. bazálna stimulácia, 

13. manažment imunizačného programu u detí, 

14. špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach, 

15. komunikácia s minoritnými skupinami, 

16. farmakoterapia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce pediatrickú 

starostlivosť, 

17. ošetrovateľská rehabilitácia vrátane bazálnej stimulácie, 

18. ošetrovateľský proces a jeho špecifiká v pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, 

dokumentácia ošetrovateľskej starostlivosti, 

19. herné a tvorivé aktivity pri rekonvalescencii vo vzťahu k postihnutiu alebo ochoreniu 

založených na schopnostiach a mentálnej úrovni, 

20. právne predpisy, vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 
 



Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných pre výkon špecializovaných 

pracovných činností 

 

Minimálny počet zdravotných výkonov 

 

Odber biologického materiálu  25x 

Skríningové vyšetrovacie metódy 20x 

Špeciálna starostlivosť o dutinu ústnu u detí 5x 

Starostlivosť o nazogastrickú sondu 10x 

Starostlivosť o centrálny venózny katéter 10x 

Starostlivosť o permanentný katéter 7x 

Podávanie liekov u detí 50x 

Príprava infúznej terapie u detí 15x 

Príprava a podávanie jedla u dojčiat a batoliat 15x 

Podávanie stravy sondou u detí 10x 

Dychové cvičenie u detí 10x 

Polohovanie 15x 

Monitorovanie bilancie tekutín 10x 

Starostlivosť o rany 5x 

Odsávanie sekrétov 10x 

Endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest, laváž 5x 

Oxygenoterapia 8x 

Príjem, preloženie a prepustenie dieťaťa 10x 

Fyzikálne vyšetrenie dieťaťa, vrátane hodnotenia psychomotorického  vývinu dieťaťa 30x 

Odber venóznej krvi u detí 20x 

Zavádzanie permanentného močového katétra 5x 

Zavádzanie jednorázovej  močovej cievky 3x 

Zavádzanie centrálneho venózneho katétra 3x 

Podávanie infúznej liečby, umelej výživy, parenterálnej výživy 15x 

Podávanie transfúzie 5x 

Diagnostické neinvazívne a invazívne vyšetrenia 15x 

Obsluha zdravotníckych prístrojov (infúzne a injekčné pumpy, ventilátory, monitory, 

inkubátory, servo – lôžka, EKG, endoskopické prístroje, inhalačné prístroje) 20x 

 

 


