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Doba trvania 

Hodinová dotácia 

1 rok 

teoretická výučba (kontaktná výučba) -  4 týždne  (160 hodín) 

praktická výučba (kontaktná výučba) -  3 týždne (120 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 2 roky alebo

b) vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná

všeobecná sestra  a ošetrovateľská prax najmenej 2 roky  alebo

c) úplné stredné odborné štúdium v študijnom odbore

všeobecná sestra a ošetrovateľská prax najmenej 2 roky.

Ukončenie vzdelávacieho 

špecializačného 

programu 

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred 

komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.  

Profil absolventa Absolvent študijného programu je kompetentný vykonávať 

ošetrovateľské činnosti v komunite vyžadujúce si vysokú 

odbornú a špecializovanú erudovanosť, samostatnosť v práci 

a rozhodovaní.  



Učebný plán  

Obsah teoretických vedomostí potrebných na výkon špecializačných činností 

1. verejné zdravotníctvo, prevencia, podpora zdravia a výchova k zdraviu v komunite, 

2. environmentálne zdravie, 

3. epidemiológia a hygiena, 

4. štátna zdravotná politika – sociálna starostlivosť, sociológia rodiny, 

5. domáca ošetrovateľská starostlivosť, 

6. starostlivosť o mentálne a psychicky chorých, telesne postihnutých, 

7. starostlivosť o rizikové skupiny: bezdomovci, drogovo závislí, so sexuálne prenosnými 

chorobami, chronické ochorenia, alkoholizmus a násilie v rodinách, 

8. starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich, 

9. starostlivosť o imobilných pacientov, 

10. starostlivosť o diabetikov, 

11. starostlivosť o seniorov, 

12. ošetrovateľská rehabilitácia, 

13. paliatívna a hospicová ošetrovateľská starostlivosť, 

14. komunikácia a profesijná etika, 

15. vybrané teórie a modely z ošetrovateľstva aplikované na komunitné ošetrovateľstvo, 

16. manažment v ošetrovateľstve, 

17. farmakológia a liečebná výživa, 

18. ošetrovateľský výskum – metodológia výskumu v komunite, 

19. multikultúrne ošetrovateľstvo, 

20. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

Rozsah  praktických zručností a skúseností potrebných pre výkon špecializovaných 

pracovných činností 

Minimálny počet zdravotných výkonov 

1.  odobratie ošetrovateľskej anamnézy v domácom prostredí  (10x) 

2.  posúdenie potrieb pacienta v komunite (10x) 

3.  plán individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti (10x) 

4.  využívanie hodnotiacich a meracích škál (5x) 

5.  preventívne skríningové vyšetrenie (5x) 

6.  starostlivosť o rany (15x) 

7.  jednorazová katetrizácia močového mechúra u ženy (10x) 

8.  zavedenie permanentného katétra u ženy a starostlivosť o permanentný katéter  (5x) 

9.  liečebná klyzma (3x) 

10.  KPCR v domácom prostredí  (2x) 

11.  inhalačná aplikácia liekov do dýchacích ciest (5x) 

12.  spolupráca pri zavádzaní a ošetrovaní centrálneho venózneho katétra (5x) 

13.  zavedenie a starostlivosť o intravenózne kanyly (10x) 

14.  starostlivosť o tracheálnu kanylu (5x) 

15.  zavedenie a starostlivosť o nazogastrickú sondu (5x) 

16.  podávanie výživy sondou (5x) 

17.  peritoneálna dialýza (5x) 

18.  starostlivosť o zavedený epidurálny katéter a podávanie analgézie (5x) 

19.  ošetrovateľská rehabilitácia (10x) 

20.  nácvik sebaobslužných činností (5x) 

21.  podávanie injekčnej terapie (intramuskulárne, subkutánne) (10x+10x) 

22.  odber biologického materiálu v domácom prostredí (10x) 

23.  ošetrovanie stómií  (5x) 



24.  ošetrovanie drénov (2x) 

25.  starostlivosť o diabetika v domácom prostredí  (5x) 

26.  starostlivosť o dutinu ústnu  (5x) 

27.  starostlivosť o inkontinentného klienta (5x) 

28.  dychová gymnastika  (5x) 

29.  starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich (5x) 

30.  ošetrenie novorodenca v domácnosti (2x)  

 

 


