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1. Bezpečnosť  pacienta v oblasti udržateľnosti mobility pacientov v systéme 

ošetrovateľskej starostlivosti. 

2. Bezpečnosť pacienta v oblasti zavedenia optimálnych postupov hygieny rúk 

v ošetrovateľskej  starostlivosti 

3. Bioimpedančná metóda v liečbe kardiovaskulárnych ochorení 

4. Diétny režim u pacientov s ochoreniami gastrointestinálneho traktu 

5. Dôveryhodnosť zdravotnej starostlivosti z pohľadu laikov 

6. Edukácia pacienta a podporných osôb pri starostlivosti o dekubity 

7. Edukácia žien o význame vaginálneho mikrobiómu 

8. Edukačný proces pacientov s diabetes melitus 

9. Etické aspekty odberu pupočníkovej krvi 

10. Etické aspekty transplantácie obličiek 

11. Fluktuácia sestier - prieskum 

12. Fyzická a psychická záťaž sestier počas pandémie Covid – 19 

13. Fyzická a psychická záťaž sestier pracujúcich v chirurgických odboroch 

14. Hodnotenie sebestačnosti u seniorov v domovoch sociálnych služieb 

15. Hodnotenie vstupného rizika dekubitov u hospitalizovaných pacientov 

a systém periodického hodnotenia u pacientov  v ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

16. Imobilizačný syndróm a geriatrický pacient 

17. Informovanosť tehotných pacientok o benefitoch vaginálneho pôrodu pre 

plod 



18. Informovanosť tehotných žien o rizikách možných komplikácií spojených 

s vaginálnym pôrodom 

19. Kvalita života dieťaťa s atopickým ekzémom 

20. Kvalita života pacienta so sklerózou multiplex 

21. Kvalita života pacientov s DM II. typu 

22. Kvalita života u pacienta s kardiostimulátorom 

23. Manažment oše starostlivosti u pacientov s DM I.typu 

24. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s akútnym koronárnym 

syndrómom liečeným angioplastikou 

25. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s komplikáciami po 

ERCP - kazuistika 

26. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s poruchami srdcového 

rytmu liečenými implantáciou kardiostimulátora 

27. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s tromboembolickou 

chorobou  

28. Manažment práce sestry na psychiatrickom oddelení 

29. Motivácia študentov ošetrovateľstva k výberu štúdia 

30. Motivácia žien k dojčeniu 

31. Možnosti uplatnenia školskej sestry v praxi 

32. Názory sestier a pôrodných asistentiek na aktivity dúl v psychofyzickej 

príprave matiek na pôrod a počas pôrodu 

33. Názory sestier na osobnostné vlastnosti a teoreticko-praktické zručnosti 

absolventiek študijného programu ošetrovateľstvo.  

34. Názory študentov na výučbu počas pandémie koronavírusu 



35. Názory študentov na vzdelávanie v ošetrovateľstve 

36. Nežiaduce udalosti v zdravotníckom zariadení 

37. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ileocekálnou resekciou   

38. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ruptúrou Achillovej šľachy 

39. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta vo vigilnej kóme 

40. Ošetrovateľská starostlivosť o tracheostomovaného pacienta 

41. Ošetrovateľská starostlivosť počas pandémie COVID-19 z pohľadu sestier a 

pacientov 

42. Ošetrovateľská starostlivosť pri endoskopickej retrográdnej 

cholangiopankreatografii 

43. Ošetrovateľstvo a informačné technológie 

44. Ošetrovateľstvo a ošetrovateľské vzdelávanie na Ukrajine 

45. Pád ako nežiaduca udalosť v ošetrovateľstve 

46. Pády u hospitalizovaných pacientov. 

47. Podpora dlhodobého dojčenia 

48. Podpora zdravia v rodine 

49. Porovnanie ASA klasifikácie, hodnot Timed up and Go a CGA u 10 

geriatrických pacientov s pooperačným priebehom po veľkej 

intraabdominálnej operacie 

50. Postoj laickej verejnosti k dodržaniu  karanténnych opatrení počas 

pandémie COVID – 19 

51. Postoj seniorov k preventívnym opatreniam v súvislosti s pandémiou 

COVID -19 



52. Postoj študentov ošetrovateľstva k preventívnym opatreniam proti šíreniu 

nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 

53. Postoj zdravotníckych pracovníkov k očkovaniu proti chrípke 

54. Posúdenie kvality vzdelávania počas pandémie Covid-19 u študentov 

ošetrovateľstva 

55. Posúdenie kvality života onkologických pacientov 

56. Posúdenie kvality života seniorov 

57. Posúdenie kvality života seniorov a ich postoje k starnutiu 

58. Posúdenie kvality života seniorov s demenciou 

59. Posúdenie kvality života v kontexte hodnotenia self-managementu u 

pacientov s diabetes mellitus 2. typu 

60. Posúdiť uspokojovanie potrieb u pacienta s dekubitom 

61. Posudzovanie kognitívnych funkcií u pacientov po cievnej mozgovej 

príhode 

62. Prevencia a liečba dekubitov u chronicky chorých polymorbídnych 

pacientov 

63. Prevencia nozokomiálnych infekcií so zameraním sa na správne 

ošetrovanie invazívnych vstupov  

64. Prevencia nozokomiálnych nákaz - prieskum 

65. Prevencia nozokomiálnych nákaz ako nástroj bezpečnosti pacienta 

v ošetrovateľskej starostlivosti 

66. Prevencia šírenia nozokomiálnych nákaz pri ošetrovaní septických rán 

67. Prieskum postojov sestier k eutanázii 

68. Prieskum postojov širokej laickej verejnosti k eutanázii 



69. Prieskum uplatňovania etických princípov v klinickej praxi z pohľadu 

pacientov 

70. Prieskum uplatňovania etických princípov v klinickej praxi z pohľadu sestier 

71. Príprava sestry a jej osobnosť v kontexte  paliatívnej starostlivosti. 

72. Problematika ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s autizmom  na 

pediatrickom oddelení 

73. Protiepidemiologická prevencia koronavírusu v ambulantných zariadeniach 

z pozície sestry 

74. Psychická záťaž sestier pracujúcich v nepretržitom režime počas pandémie 

COVID -19 

75. Riziká pádov u seniorov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

76. Sledovanie hodnôt Glasgow prognostic score a hladín laktátu u 

geriatrických pacientov po veľkom vnútrobrušnom výkone 

77. Spánok ako ošetrovateľský problém u hospitalizovaných pacientov 

78. Spokojnosť so štúdiom a uplatnenie absolventov ošetrovateľstva 

(retrospektívna analýza) 

79. Starostlivosť o pacienta na lôžku dlhodobej intenzívnej starostlivosti 

80. Starostlivosť o pacienta s ochorením COVID-19 

81. Stres v práci sestry počas pandémie Covid-19 – retrospektívna analýza 

82. Syndróm vyhorenia v práci sestry 

83. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  o deti v ortopedickej ambulancii 

84. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u  pacienta s kolorektálnym 

karcinómom 

85. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u pacientok s nádorom prsníka 



86. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u pacientov po amputácii dolnej 

končatiny 

87. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u pacientov s abdominálnou 

katastrofou 

88. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  u pacientov s nešpecifickým 

črevným zápalovým onemocnení (IBD - inflammatory bowel disease) 

89. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s perianálnymi 

ochoreniami 

90. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o ženu s onkologickým ochorením 

ženských pohlavných orgánov 

91. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s COVID 19 

92. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s DM II. typu 

93. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s ICHS 

94. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s karcinómom žalúdka 

95. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta inej kultúry 

96. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s hiátovou herniou - 

kazuistika 

97. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po chirurgickej liečbe 

morbídnej obezity 

98. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s gastroezopageálnym 

refluxom 

99. Teleošetrovateľstvo – nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti 

100. Teleošetrovateľstvo v starostlivosti o seniorov 

101. Úloha ošetrovateľstva v prevencii šírenia nákazy koronavírusom SARS-

CoV-2 



102. Úloha sestry v prevencii postradiačnej dermatitídy 

103. Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s dekubitom 

104. Úloha sestry v starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu  ochorenia. 

105. Uspokojovanie ľudských potrieb u seniorov v domácom prostredí počas 

pandémie COVID - 19 

106. Uspokojovanie ľudských potrieb u seniorov v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti počas pandémie COVID- 19 

107. Vedomosti sestier o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pozitívneho na 

COVID - 19 

108. Vnímanie morálnych kompetencií sestier z pohľadu študentov 

ošetrovateľstva 

109. Vplyv nutričného stavu na hojenie chronických rán 

110. Vybrané aspekty paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti . 

111. Využívanie informačných technológií v domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti počas krízovej situácie 

112. Význam bazálnej stimulácie u pacientov s demenciou 

113. Význam edukácie v komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s 

DM 

114. Význam edukácie v komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s 

hypertenziou 

115. Význam ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s laparostómiou v liečbe 

závažných vnútrobrušných infekcií 

116. Zdravotná gramotnosť vysokoškolákov 

117. Zdravotná gramotnosť zdravých dospelých 



118. Zhubný nádor žalúdka z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti 


