
 

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 

                                                       
                                           

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V PEDIATRII 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 
        

1. Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá  
ošetrovateľkou starostlivosťou o deti a dorast oblasti prevencie, diagnostiky, terapie 
a edukácie. 

2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na 
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe  

v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľskú prax na pediatrických pracoviskách  
najmenej jeden rok,  

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 
odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľskú prax na pediatrických pracoviskách  najmenej 
jeden rok,  

c) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra  
a ošetrovateľskú prax na pediatrických pracoviskách  najmenej jeden rok alebo 

d)  úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch pre zdravotnícke povolanie sestra 
a ošetrovateľskú prax  na pediatrických pracoviskách  najmenej jeden rok. 

 
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť 
v pediatrii pre povolanie sestra 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 
 

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 vrátané 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 vrátané 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. 

 
 

Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
Oddiel 1 
Minimálny počet zdravotných výkonov 
 

A. Ošetrovateľské výkony súvisiace s diagnostickými a liečebnými výkonmi, 
ktoré sestra vykonáva samostatne 

 

1. ober biologického materiálu  25 
2. skríningové vyšetrovacie metódy 20 
3. špeciálna starostlivosť o dutinu ústnu u detí 5 
4. starostlivosť o nazogastrickú sondu  10 
5. starostlivosť o centrálny venózny katetéter 10 
6. starostlivosť o permanentný katéter  7 
7. podávanie liekov u detí 50 
8. príprava infúznej terapie u detí 15 
9. príprava a podávanie jedla u dojčiat a batoliat 15 
10. podávanie stravy sondou u detí 10 
11. dychové cvičenie u detí  10 
12. polohovanie 15 
13. monitorovanie bilancie tekutín 10 
14. starostlivosť o rany 5 
15. odsávanie sekrétov 10 
16. endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest, laváž 5 
17. oxygenoterpia   8 
18. príjem, preloženie a prepustenie dieťaťa 10 
19. fyzikálne vyšetrenie dieťaťa, vrátané hodnotenia 

psychomotorického vývinu dieťaťa 
30 

B. Ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri 
diagnostických a terapeutických výkonoch 

 

1. odber venóznej krvi u detí 20 
2. zavádzanie permanentného močového katétra 5 
3. zavádzanie jednorazovej močovej cievky 3 



 

4. zavádzanie centrálneho venózneho katétra 3 
5. podávanie infúznej liečby, umelej výživy, parenterálnej výživy 15 
6. podávanie transfúzie 5 
7. diagnostické neinvazívne a invazívne vyšetrenia 15 
8. obsluha zdravotníckych prístrojov (infúzne a injekčné pumpy, 

ventilátory, monitory, inkubátory, servo – lôžka, EKG, 
endoskopické  prístroje, inhalačné prístroje) 

20 

 
 
B. Praktické skúsenosti 

1. špecializované ošetrovateľské výkony, techniky, postupy fyzikálneho vyšetrenia u detí, 
2. edukácia matky v súvislostí s dojčením, výživou a starostlivosťou o novorodenca, 
3. podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, 
4. vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na detských oddeleniach a v ambulantnej 

všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, 
5. vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa, 
6. aplikovanie metódy ošetrovateľského procesu, jeho jednotlivých krokov a vedenie 

ošetrovateľskej dokumentácie v špecifických podmienkach pediatrickej starostlivosti, 
7. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o fyziologického novorodenca 
8. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s kardiovaskulárnym ochorením, 
9. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s respiračným ochorením 
10.  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s ochorením tráviaceho traktu, 
11. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s ochorením urogenitálneho systému,  
12. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s ochorením kostro-svalového systému, 
13. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s ochorením nervového systému, 
14. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s endokrinným ochorením, 
15. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s metabolickými poruchami, 
16. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s vrodenými vývojovými poruchami, 
17. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s infekčným ochorením, 
18. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s imunoalergickým ochorením, 
19. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s hematopoetickým ochorením, 
20. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s poruchami vedomia, 
21. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s úrazom a popáleninou, 
22. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa v perioperačnom období, 
23. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa s bolesťou 
24. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o dieťa v stavoch ohrozujúcich život, 
25. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii o umierajúce dieťa. 

 
 
Oddiel 2 
Nácvik techník komunikácie 

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 
2. verbálna a neverbálna komunikácia, 
3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. 

 
 



 

c)  Organizačná forma špecializačného štúdia 
Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. 
Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné 
štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej 
práce. 
 
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých 
pracoviskách  zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 
 

 Odborná zdravotnícka prax v špecializovanom odbore ošetrovateľská starostlivosť 
v pediatrii v trvaní 1 rok, z toho: 

 

1. Teoretická príprava vo vzdelávacej ustanovizni 3 týždne 
2. Ošetrovateľská prax vo výučbovom zdravotníckom zariadení 2 týždne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plán špecializačného štúdia   
 
Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 
Špecializačné štúdium -  Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,  pre zdravotnícke povolanie 
sestra je v trvaní 1 roka. 
 
Odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii  
v dĺžke trvania jedného roka, z toho teoretická príprava vo vzdelávacej ustanovizni tri týždne 
(kurz – I., II., III.) a  odborná zdravotnícka prax vo výučbovom zdravotníckom zariadení 2 
týždne. 
 
 
Prijatie na štúdium 
 
Na štúdium možno prijať absolventa, s ukončeným stredným odborným vzdelaním - VOV/SZŠ, 
vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo, ktorý ovláda slovom i písmom slovenský 
jazyk a je spôsobilý pre výkon povolania sestry v Slovenskej republike. Ďalšia podmienka prijatia 
je prax na pediatrickom oddelení v trvaní minimálne jedného roka.  
 
 
Plán štúdia 
 
1 rok  
3 týždne teoretická časť výučby  
2 týždne praktická časť výučby na školiacom pracovisku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ČASOVO  - TEMATICKÝ PLÁN   VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 
    v špecializačnom odbore   

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 
 na 

Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 
 
 
I. kurz: 1. týždeň / 40 hod.  
1. deň  Pondelok 
8,00 – 9,00 hod 
1. Otvorenie kurzu Doc. MUDr. Kuchta, CSc., PhDr. Miriam Capova, Mgr. Hanzeľová, Mgr. 
Taratutová 
10,00 – 12,00    
1. Organizácie zdravotnej starostlivosti o deti (primárna, sekundárna, terciálna) 
2. Organizácia práce sestry pri lôžku PhDr. Capova, Mgr. Hanzeľová 
OBED 
13,00 – 14,30  
1. Zdravotná dokumentácia na pediatrickom oddelení 
2. Charakteristika a delenie detského veku   
3. Rast a vývoj dieťaťa Mgr. Hanzeľová, PhDr. Capová 
15,00 – 16,30   
Teória a modely v ošetrovateľstve, aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť o deti. 
 
2. deň  Utorok 
8,00 – 11,00 hod (15 minút prestávka)  
Ošetrovateľský proces, špecifiká v pediatrickom ošetrovateľstve Doc. PhDr. Zamboriová, PhD., 
PhDr. Toplanská 
OBED 
13,00 – 16,00 hod (15 minút prestávka)  
Štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti o deti  Doc. PhDr. Zamboriová, PhD., PhDr. 
Toplanská 
 
3. deň  Streda  
8,00 – 12,00 (15 minút prestávka)  
1. Choroby dýchacieho systému,  
Akútne, chronické, recidivujúce PhDr. Capova, Mgr. Hanzeľová 
OBED 
13,00 – 15,30  
Ošetrovateľská starostlivosť pri chorobách dýchacích ciest PhDr. Capova, Mgr. Hanzeľová 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. deň  Štvrtok  
8,00 – 12,00 (15 minút prestávka) 
1. Akútne a chronické poruchy výživy  
2. Choroby pečene MUDr. Gombošová, PhD., MUDr. Koľvek, PhD. 
OBED 
13,00 – 15,30   
1.Ošetrovateľská starostlivosť pri chorobách GITu  
2. Výživa u detí  
3. Enterálna a parenterálna výživa Mgr. Hanzeľová, Mgr. Taratutová 
 
5. deň  Piatok   
8,00 – 12,00 (15 minút prestávka) 
1. Ochorenie srdca a ciev u detí   
2. Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Koľvek, PhD. 
OBED 
13,00 – 15,30   
Ošetrovateľská starostlivosť pri chorobách KVS Mgr. Taratutová, Mgr. Hanzeľová 
 
II. kurz: 2. týždeň / 40 hod.  
1. deň  Pondelok 
8,00 – 9,15 hod  
Nefrologické choroby v detskom veku  MUDr. Koľvek, PhD., MUDr. Gombošová, PhD. 
9,30 – 11,30 hod  
Nefrológia - špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  Mgr. Taratutová, Mgr. Hanzeľová 
OBED 
13,00 – 14,30  
Neurologické choroby detského veku  Doc. MUDr. Kuchta, CSc., MUDr. Koľvek, PhD. 
14,45 – 16,00  
Ošetrovateľská starostlivosť pri chorobách NS  Mgr. Taratutová, PhDr. Capová 
 
2. deň  Utorok 
8,00 – 9,15  
1. Endokrinologické choroby u detí, Aktuálny skríning Mgr. Hanzeľová, PhDr. Capová 
9,30 – 11,30  
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  ES -  Mgr. Hanzeľová, PhDr. Capová 
OBED 
13,00 – 14,30  
Infekčné ochorenia u detí  
14,45 – 16,00 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  pri infekčných ochoreniach 
PhDr. Miriam Capova, Mgr. Hanzeľová 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. deň  Streda 
8,00 – 9,15  
Poruchy imunity a alergické ochorenia u detí   MUDr. Gombošová, PhD., MUDr. Koľvek, PhD. 
9,30 – 11,30 
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri poruchách imunitného systému Mgr. Taratutová, Mgr. 
Hanzeľová 
OBED 
13,00 – 16,00 (15 minút prestávka)  
Rehabilitácia v detskom veku  Mgr. Taratutová, Mgr. Hanzeľová 
 
 4. deň  Štvrtok 
8,00 – 09,15  
Ochorenia krvi (poruchy koagulácie, poruchy formovaných elementov) MUDr. Koľvek, PhD., 
MUDr. Gombošová, PhD. 
9,30 – 11,30  
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  krvi, zásady TRF Mgr. Jana Hanzeľová, PhDr. Capová 
OBED 
13,00 – 16,00 (15 minút prestávka)  
1. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti, charakteristika ošetrovateľskej starostlivosti 
o deti  
2. Osobitosti podávanie liekov u deti, formy a spôsoby PhDr. Capová, Mgr. Taratutová 
 
5. deň  Piatok 
8,00 – 09,15  
Choroby kože MUDr. Gombošová, PhD., MUDr. Koľvek, PhD 
9,30 – 11,30 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri ochoreniach kože Mgr. Taratutová, PhDr. 
Capová 
OBED 
13,00 – 16,00 (15 minút prestávka)  
1. Úrazy v detskom veku 
2. Akútne brušné príhody  
3. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri akútnych brušných príhodách Mgr. Taratutová, PhDr. 
Capová 
 
III. kurz: 3. týždeň / 40 hod.  
1. deň  Pondelok 
8,00 – 9,00 hod 
Otvorenie kurzu Doc. MUDr. Kuchta, CSc., PhDr. Capová 

9,30 – 11,30 
Komunikačné techniky PhDr. Toplanská, Doc. PhDr. Zamboriová, PhD. 
OBED 

13,00 – 16,00 (15 minút prestávka)   
1. Intenzívna starostlivosť v pediatrii  
2. Náhle stavy v detskom veku PhDr. Toplanská, Doc. PhDr. Zamboriová, PhD. 
 
 
 



 

2. deň  Utorok 
8,00 – 9,15 hod 
1. Nozokomiálne infekcie MUDr. Koľvek, PhD, MUDr. Gombošová, PhD. 
9,30 – 11,30 hod  
1. Bolesť u detí ako ošetrovateľský problém 
2. Psychológia chorého dieťaťa Mgr. Hanzeľová, PhDr. Capová 
OBED 
13,00 – 16,00 hod (15 minút prestávka)  
1. Etický kódex sestier – zdravotníckeho pracovníka,  
2. Práva detí, Práva hospitalizovaného dieťaťa  
3. Primárna starostlivosť o deti PhDr. Toplanská, Mgr. Hanzeľová,  
4. Ošetrovateľský proces, špecifiká v pediatrickom ošetrovateľstve Doc. PhDr. Zamboriová, PhD., 
PhDr. Toplanská 
 
3. deň  Streda 
8,00 – 10,45  
1. Fyziologický a patologický novorodenec - špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 
2. Novorodenecký skríning MUDr. Gombošová, PhD., MUDr. Koľvek, PhD. 
11,15 – 12,00 
2. Dojčenie- úloha sestry Mgr. Hanzeľová, PhDr. Capová 
OBED 
13,00 – 15,30  
Kardio-pulmonálna resuscitácia u detí  PhDr. Toplanská, Doc. PhDr. Zamboriová, PhD. 
 
4. deň  Štvrtok  
8,00 – 11,00 hod (15 minút prestávka)  
Onkologické choroby u detí - špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  MUDr. Gombošová, PhD., 
MUDr. Koľvek, PhD. 
11,00 – 12,00 hod  
Bazálna stimulácia u detí Mgr. Taratutová, Mgr. Hanzeľová 
OBED 
13,00 – 16,00 hod (15 minút prestávka)  
1. Terminálne štádium u detí  
2. Etické prístupy k rodičom zomierajúceho novorodenca a ich podpora PhDr. Toplanská, Doc. 
PhDr. Zamboriová, PhD. 
 
5. deň  Piatok  
8,00 – 9,15 hod  
Sociálnoprávna ochrana prevencia, poradenstvo Mgr. Hanzeľová, PhDr. Capová 
9,30 – 11,30 hod  
Týrané a zneužívané dieťa CAN PhDr. Capová, Mgr. Hanzeľová 
OBED 
13,00 – 16,00 hod (15 minút prestávka)  
1. Problematika drogovej závislosti 
2. Novorodenec matky s drogovou závislosťou, špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 
3. Ukončenie kurzu PhDr. Capová, Mgr. Hanzeľová, Mgr. Taratutová 
 



 

I kurz  1. týždeň / 40 hod.    
1. Organizácia práce sestry, dokumentácia  
PhDr. Miriam Capová    
2. Základne ochorenia v detskom veku. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii 
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., Doc. PhDr. Zamboriová, PhD., PhDr. Miriam Capová, Mgr. Jana 
Hanzeľová, Mgr. Mária Taratutová, MUDr. Gabriel Koľvek, PhD., MUDr. Katarína Gombošová 
PhD., PhDr. Zuzana Toplanská. 
  
 Rozdelenie detského veku. Charakteristika jednotlivých vekových období. Komplexná 
ošetrovateľská starostlivosť v jednotlivých vekových obdobiach. 
 Rast a vývin sú základnými charakteristikami detského veku. Zväčšovanie jednotlivých 
orgánov sa zvyčajne spája so zmenou ich funkcie. Rast a vývin sú úzko späté a vzájomne sa 
podmieňujú. 
 Otázky výživy tvoria významnú súčasť pediatrickej starostlivosti. Súčasný výživový systém 
sa opiera o moderné poznatky nutričnej fyziológie a o aktuálne vedomosti o postnatálnom vývoji 
organizmu. Umelá výživa - sondová strava (postup, prípravky), parenterálna výživa (žilný prístup, 
cukry, aminokyseliny, tuky, monitorovanie, spôsob podávania, komplikácie, pumpy). 
 Anatómia, fyziológia, patofyziológia respiračného systému. Patologické formy dýchania. 
Charakteristika základných chorôb v detskom veku. Diagnostika. Liečba. KOS. 
 Anatómia, fyziológia, patofyziológia tráviaceho systému. Patologické formy trávenia. 
Charakteristika základných chorôb v detskom veku. Diagnostika. Liečba. KOS. Anatómia, 
fyziológia, patofyziológia pri postihnutí pečene (akútne zlyhanie pečene, intoxikácie, hepatitis, 
cirhóza). 
 Anatómia,fyziológia, patofyziológia srdca a obehu v detskom veku. Hypertenzia v detskom 
veku. Prevencia. Prvá pomoc, monitorovanie, liečba, ošetrovanie. KOS. 

 
II kurz 2. týždeň / 40 hod.  

3. Základne ochorenia v detskom veku. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii 
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., Doc. PhDr. Zamboriová, PhD., PhDr. Miriam Capová, Mgr. Jana 
Hanzeľová, Mgr. Mária Taratutová, MUDr. Gabriel Koľvek, PhD., MUDr. Katarína Gombošová 
PhD., PhDr. Zuzana Toplanská. 
 
 Anatómia, fyziológia, patofyziológia nefrologického systému. Obličky a močové cesty sú 
častejšie postihnuté vrodenými vývojovými chybami ako iné orgány. Nefrotický syndróm. 
Charakteristika základných chorôb v detskom veku. Diagnostika. Liečba. KOS. 
 Anatómia, fyziológia, patofyziológia  žliaz s vnútornou sekréciou (štítna žľaza, diabetes, 
nadoobličky, hypofýza). Hypertyreotoxická kríza, diabetická kóma, hypoglykemická kóma, 
diabetes insipidus. Charakteristika základných chorôb v detskom veku. Diagnostika. Liečba. KOS. 
 Anatómia, fyziológia, patofyziológia centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového 
systému v detskom veku. Charakteristika základných chorôb v detskom veku. Diagnostika. Liečba. 
Bolesť. Bazálna stimulácia. Prvá pomoc. Monitorovanie KOS 
 Detský pacient s traumou, úrazy v detskom veku - polytrauma, traumatický šok, podchladenie, 
strangulácia, prehriatie, popáleniny, pneumothorax, hemothorax, topenie, úrazy oka, brucha, 
končatín, strelné poranenie). Prvá pomoc, monitorovanie, liečba, ošetrovanie. Hromadné nešťastia 
- postup. Bezpečnosť záchrancu. 
 Akútne intoxikácie v detskom veku  (hypnotiká, opiáty, alkohol, CO, huby, organofosfáty, 
botulizmus). Prvá pomoc, monitorovanie, liečba, antidotá, forsírovaná diuréza, ošetrovanie. 



 

 Anatómia, fyziológia, patofyziológia krvného systému,  poruchy koagulačného systému 
(krvácavé stavy, trombózy, embólie, DIC). Prvá pomoc, monitorovanie, liečba, ošetrovanie. 
Trombolytická liečba. 
 Špecifiká intenzívnej starostlivosti v detskom veku. 
 Kyslíková liečba - zásady, indikácie, prístroje, komplikácie v detskom veku. 
 Prístup do žily - periférny, punkcia veľkých ciev, centrálny katéter, pomôcky, činnosť sestry, 
ošetrovanie, komplikácie.  
 Infúzna liečba - indikácie, roztoky (iónové, koloidné, plazmatické), spôsob aplikácie 
v detskom veku,  infúzne pumpy. 
 Transfúzna liečba - prípravky, odber vzorky, povinnosti sestry, riziká, komplikácie v detskom 
veku. 
 Neodkladná základná a rozšírená resuscitácia dospelých a detí (bez pomôcok, s pomôckami), 
zastavenie obehu, postupy, lieky, defibrilácia. 
 Hygiena. Pracovné prostredie, manipulácia s prádlom, odpady, stravovanie. Nozokomiálne 
nákazy. Definícia, pôvodcovia, zdroje, cesty prenosu, prevencia, zásady boja, monitorovanie, 
hlásenie. 
 Dezinfekcia a sterilizácia. Tepelná, chemická, prístroje, použiteľnosť, postupy, prípravky. 
Dekontaminácia. 
 Odber biologického materiálu na vyšetrenie, normálne a patologické hodnoty. 

 
III kurz 3. týždeň / 40 hod.  

4. Rôzne 
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., Doc. PhDr. Zamboriová, PhD, PhDr. Miriam Capová, Mgr. Jana 
Hanzeľová, Mgr. Mária Taratutová, MUDr. Gabriel Koľvek, PhD., MUDr. Katarína Gombošová, 
PhD., PhDr. Zuzana Toplanská. 
  
 Rehabilitácia (dýchania, obehu). 
 Etika.  Práva detského pacienta.  

Psychológia. Psychológia sestry a detského pacienta, úloha sestry, duševná hygiena. postoje k 
životu a smrti. 
Právne otázky. Právna zodpovednosť, trestnoprávna zodpovednosť, administratívna  
zodpovednosť, pracovnoprávna zodpovednosť. 
Organizácia práce na detskom oddelení. Diferencovaná starostlivosť. Organizácia činnosti, 
náplň práce. Prednemocničná a nemocničná zložka. 

 Teória a modely ošetrovateľstva – využitie v pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sestra v špecializačnom štúdiu si praktickú činnosť zaznamenáva do záznamníka výkonov. 
Vykonáva ju podľa nariadenia garanta štúdia a organizačných pokynov vzdelávacej inštitúcie. 



 

 Teoretická časť sa vedie formou prednášok a seminárov pre sestry pred špecializačnou skúškou 
organizovaných LF UPJŠ. Súčasťou teoretickej prípravy je samoštúdium s možnosťou konzultácii, 
účasť na odborných kurzoch a seminároch organizovaných SKSaPA .  
   

Špecializačná skúška 
 Študent špecializačného štúdia sa na skúšku prihlási písomne. K prihláške prikladá index 
odbornosti, záznamník ošetrovateľských výkonov, písomnú prácu, certifikáty o účasti na 
kongresoch a seminároch. 
 Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej teoretickej 
prípravy a praxe,  realizovanie predpísaných výkonov uvedených v špecializačnom študijnom 
programe. 
 
Špecializačná skúška sa skladá z praktickej a teoretickej časti: 
Praktická časť – spracovanie kompletnej dokumentácie pacienta sestrou, zhodnotenie stavu 
pacienta sestrou, stanovenie ošetrovateľských diagnóz, navrhnutie ošetrovateľských postupov 
a zásahov, zhodnotenie ich realizácie. 
Teoretická časť – obhajoba záverečnej práce, ústna odpoveď. 
 
 
Písomná práca špecializačného štúdia  
Tému písomnej práce schvaľuje vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s garantom špecializačného 
štúdia. Práca je vypracovaná podľa študijného poriadku LF UPJŠ Košice, pre ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou práce je aj štúdium teoretických poznatkov (základná 
charakteristika ochorenia). Práca sa obhajuje pred skúšobnou komisiou. 
 
 
Priebežné hodnotenie 
 
Účastník špecializačného štúdia je priebežne hodnotený garantom a školiteľom špecializačného 
štúdia. Výsledok hodnotenia garant zapíše do záznamníka zdravotníckych výkonov a iných 
odborných aktivít študenta. 
Účastník štúdia sa hodnotí v priebehu štúdia, hodnotí sa splnenie plánovaných teoretických  
a praktických cieľov, úroveň vzdelávania. 
 

Hodnotenie študenta špecializačného štúdia 

      Za každý absolvovaný rok špecializačného štúdia sú poslucháčovi pridelené kredity podľa 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia 
sústavného vzdelávania  zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. 
Podmienkou pre súhlas na vykonanie špecializačnej skúšky je získanie príslušného počtu kreditov 
daného minimálnou dĺžkou štúdia v schválenom programe špecializačného odboru.  Pre 
špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Ošetrovateľská  starostlivosť 
v pediatrii, zdravotnícke povolanie sestra,  v dĺžke 1 rok t. j. 20   kreditov.  
 

Ukončenie špecializačného štúdia (viď. Špecializačná skúška) 


