
 

 

 

1. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína 

 

a) ošetrovateľstvo ako vedná disciplína,  

b) charakteristika ochorenia – cholecystolitiáza, cirhóza pečene (anatómia a fyziológia 

hepatobiliárneho systému,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, 

terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

   

2. Historický pohľad na vývoj ošetrovateľstva  

 

a) vývoj ošetrovateľstva v historickom kontexte vo svete, 

b) charakteristika ochorenia - vredová choroba žalúdka, pankreatitída (anatómia 

a fyziológia tráviaceho systému,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický 

obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

3. Osoba, zdravie, prostredie vo vzťahu k ošetrovateľstvu 
 

a) človek ako systém v oblasti záujmu ošetrovateľstva – osoba, zdravie, prostredie 

z aspektu ošetrovateľstva, 

b) charakteristika ochorenia – ischemická choroba srdca (anatómia a fyziológia srdca,  

definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

4. Ľudské potreby z aspektu ošetrovateľstva 
 

a) osoba a ľudské potreby z aspektu ošetrovateľstva, 

b) charakteristika ochorenia – obliterujúca ateroskleróza a flebotrombóza (anatómia 

a fyziológia ciev,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

      5. Charakteristika a princípy komunitného ošetrovateľstva 

 

a) zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť v komunite, zdravotné riziká, prevencia 

v komunite, 

b) charakteristika ochorenia – glomerulonefritída, urolitiáza (anatómia a fyziológia 

vylučovacieho systému,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, 

terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

 



 

 

 

6. Koncepčné modely a teórie v ošetrovateľstve 

 

a) ošetrovateľský model  F. Nightingelovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve, 

b) charakteristika ochorenia – anémia (anatómia a fyziológia krvného systému,  definícia 

ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

7. Modely potrieb a výsledkov 

 

a) ošetrovateľský model  V. Hendersonovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve, 

b) charakteristika ochorenia - diabetes mellitus (anatómia a fyziológia pankreasu,  

definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

8. Metódy a formy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

 

a) metódy a formy ošetrovateľskej starostlivosti, koncepcia holizmu 

b) charakteristika ochorenia – osteoporóza, osteoartróza (anatómia pohybového systému,  

definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

9. Charakteristika ošetrovateľského procesu 

 

a) charakteristika ošetrovateľského procesu, 

b) charakteristika ochorenia – hypo a hypertyreóza (anatómia a fyziológia endokrinného 

systému,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií, edukácia pacienta 

 

10. Profesia sestry a profesijná príprava na výkon práce sestry 

 

a) rola a profesia sestry, 

b) charakteristika ochorenia - cievna mozgová príhoda (anatómia a fyziológia nervového 

systému,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

11. Edukácia v ošetrovateľstve, edukačný proces v kontexte ošetrovateľskej praxe 

 

a) edukácia –  metódy a formy edukácie, charakteristika edukačného procesu 

b) charakteristika ochorenia - astma bronchiale, pneumónie (anatómia a fyziológia 

systému,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

 



 

 

 

12. Manažment kvality v ošetrovateľstve 

 

a) charakteristika kvality ošetrovateľskej starostlivosti, štandardy v ošetrovateľstve, 

ošetrovateľský audit 

b) charakteristika ochorenia – psoriáza, herpes (anatómia a fyziológia kože,  definícia 

ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

13. Ošetrovateľstvo v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

 

a) ošetrovateľstvo v ambulantnej zdravotnej starostlivosti – charakteristika, osobitosti 

ošetrovateľského procesu, 

b) charakteristika ochorenia – epilepsia, febrilné kŕče (anatómia a fyziológia mozgu,  

definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

14. Etické problémy v gynekologickej praxi 

 

 a) etické problémy v gynekologickej praxi, 

 b) charakteristika ochorenia – zápaly a nádory ženských pohlavných orgánov (anatómia 

a fyziológia ženských pohlavných orgánov,  definícia ochorenia, etiológia, 

diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

15.  Práva hospitalizovaného dieťaťa 

 

a) práva hospitalizovaného dieťaťa, špecifiká komunikácie s detským pacientom 

a návštevami, 

b) charakteristika ochorenia – laryngitída, bronchitída (anatómia a fyziológia ženských 

pohlavných orgánov,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, 

terapia); 

    ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie  

sesterských intervencií 

 

 

16. Rodina v kontexte zdravia a choroby 

 

a) význam rodiny v podpore a upevňovaní zdravia človeka – definícia, znaky, funkcie 

a typy rodín, vplyv rodiny na zdravie jej členov, 

b) charakteristika ochorenia – náhle brušné príhody (definícia, etiológia, diagnostika, 

klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

 

 



 

 

 

17. Osobnosť chorého človeka 

 

a) prežívanie pacienta v chorobe – vzťah pacienta k chorobe, špecifiká prežívania 

choroby v detskom veku, pri chronických ochoreniach, 

b) charakteristika ochorenia – depresia, závislosti (definícia ochorenia, etiológia, 

diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

18. Kontinuálna paliatívna a hospicová starostlivosť v ošetrovateľstve 

 

a) charakteristika terminálneho stavu, manažment symptómov;  

ošetrovateľský proces u pacienta v terminálnom stave so zameraním na posudzovanie 

a plánovanie sesterských intervencií; 

b) etické aspekty paliatívnej a hospicovej starostlivosti, psychosociálne aspekty 

ošetrovania umierajúcich, etické aspekty eutanázie 

 

19. Osobnosť sestry 

 

a) odborné a osobnostné predpoklady pre výkon povolania sestry, 

syndróm vyhorenia, význam duševnej hygieny v práci sestry, asertivita,  

b) charakteristika bezvedomia – definícia, etiológia, klinický obraz, kvalitatívne 

a kvantitatívne poruchy vedomia; 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

20. Výskum v ošetrovateľstve 

 

a) výskum v ošetrovateľstve – fázy, metodológia, význam 

 etické aspekty výskumu v ošetrovateľstve 

 b) charakteristika ochorenia – reumatoidná artritída a reumatická horúčka (definícia 

ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

21. Zdravotná a sociálna starostlivosť o starých ľudí 

 

a) organizácia následnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o starých ľudí, zásady 

poskytovania informácií  

b) charakteristika vekového obdobia z hľadiska zmien v oblasti somatickej, psychickej, 

sociálnej a ekonomickej, kvalita života ako sledovaný fenomén staroby; 

špecifiká ošetrovateľského procesu o geriatrických pacientov so zameraním na 

posudzovanie a plánovanie sesterských intervencií, 

        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

22. Manažment bolesti  

 

a) charakteristika bolesti a vekové osobitosti prežívania, 

manažment bolesti a ošetrovanie pacientov trpiacich bolesťou, 

b) charakteristika ochorenia - karcinóm hrubého čreva, pľúc (klasifikácia nádorov,  

definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

23. Komunikačný proces v ošetrovateľskej praxi 

 

a) charakteristika a využitie verbálnej a neverbálnej komunikácie v ošetrovateľskej praxi, 

b) charakteristika mobility a imobility, imobilizačný syndróm; inkontinencia;  

ošetrovateľský proces u pacienta s dekubitom so zameraním na posudzovanie 

a plánovanie sesterských intervencií 

 

24. Význam empatie v ošetrovateľskej praxi 

 

a) empatia v práci sestry – definícia, faktory ovplyvňujúce empatiu, zásady empatického 

rozhovoru, evalvácia a devalvácia osobnosti klienta/pacienta 

b) charakteristika ochorenia - Crohnova choroba, ulcerózna kolitída (anatómia 

a fyziológia čriev,  definícia ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií, edukácia pacienta 

 

25. Charakteristika stratégií a metód na podporu a udržanie zdravia v spoločnosti 
 

a) výchova k zdraviu – ciele a zameranie, zdravotné uvedomenie,  aktuálne programy 

zdravia, prevencia, 

b) charakteristika ochorenia – hepatitída, AIDS (rozdelenie a spôsoby prenosu, definícia 

ochorenia, etiológia, diagnostika, klinický obraz, terapia); 

ošetrovateľský proces u pacienta so zameraním na posudzovanie a plánovanie 

sesterských intervencií 

 

 

 

 


