
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (8), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti 

na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, 

na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý pri skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámenie so základnými princípmi a úlohami paliatívnej starostlivosti, indikáciami a sieťou paliatívnej 

starostlivosti, potrebami nevyliečiteľne chorých a ich riešením, úlohou sociálneho pracovníka v rámci 

interdisciplinárnej tímovej práce pri zabezpečovaní paliatívnej starostlivosti. 

Stručná osnova predmetu:  

 História  paliatívnej starostlivosti. 

 Filozofia paliatívnej starostlivosti, definície, pojmy. 

 Zomieranie a proces vyrovnávania sa so smrťou. 

 Kritériá na poskytovanie paliatívnej starostlivosti. 

 Rozdelenie paliatívnej starostlivosti 

 Komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi. 

 Liečba symptómov v paliatívnej starostlivosti. 

 Kompetencie členov interdisciplinárneho tímu. 

 Syndróm vyhorenia pracovníkov a možnosti jeho prevencie. 

Odporúčaná literatúra:  
SMOLEŇOVÁ,L. 2008.Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti. Trnava : Trnavská univerzita, 2008. 

SVATOŠOVÁ, M. 2011. Hospice a umení doprovázet. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011. 

STUDENT, J-CH. – MÜHLUM, A. – STUDENT, U. 2006. Sociální práce v hospici a paliativní péče. Jinočany : 

H&H, 2006. 

DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P.  et al. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej 

starostlivosti. Trnava : SSV, 2005. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinno-voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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