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TEÓRIA OŠETROVATEĽSTVA

1. Historický  pohľad  na  ošetrovateľstvo  (vývoj  ošetrovateľstva  v historickom 
kontexte, začiatky profesionálneho ošetrovateľstva na Slovensku).

2. Vývin  ošetrovateľstva  a  ošetrovateľského  vzdelávania  na  území  Slovenskej 
republiky ( analýza vývoja vzdelávania od roku 1918 – 1948, od r. 1948 – 1990, od 
roku 1990 až po súčasný stav vzdelávania podľa platnej legislatívy). 

3. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína (pojem, odbory, vzťah k iným disciplínam, 
paradigma a metaparadigma ošetrovateľstva).

4. Významné osobnosti svetového a slovenského ošetrovateľstva.

5. Vzťah medzi etapami rozvoja spoločnosti a hľadiskami zmien v ošetrovateľstve od 
obdobia 19. storočia až po súčasnosť.

6. Metódy  práce  sestry  -  ošetrovateľský  proces  (vývoj,  predstavitelia  a osobnosti, 
definícia  a charakteristika,  fázy  ošetrovateľského  procesu,  definícia 
a charakteristika jednotlivých fáz, legislatíva).

7. Ošetrovateľská  anamnéza  (charakteristika,  obsah,  činnosti  sestry  v prvej  fáze 
ošetrovateľského procesu, význam, metódy, zdroje zberu údajov).

8. Sesterská diagnóza (definícia, rozdelenie, súvisiaca legislatíva, hnutie za sesterské 
dg. NANDA,  význam).

9. Plánovanie  a realizácia  ošetrovateľského  procesu  –  intervencií  (definícia, 
charakteristika,  obsah,  metódy,  formy plánovania,  význam,  rozsah  plánovaných 
činností, ktoré sestra vykonáva sama a v spolupráci s lekárom – legislatíva, obsah a 
význam realizácie OP legislatíva o vedení ošetrovateľskej dokumentácie).

10. Potreby  ako  ošetrovateľský  problém  a ich  vzťah  fáze  vyhodnotenia 
ošetrovateľského  procesu  (definícia  potreby,  rozdelenie,  charakteristika, 
Maslowova  hierarchia  potrieb,  proces  uspokojovania  potrieb  a vyhodnotenie 
ošetrovateľského procesu). 

11. Holistický prístup k starostlivosti o chorých – holistické ošetrovateľstvo.



12. Kritické myslenie a emočná inteligencia – ich význam v ošetrovateľskej praxi.

13. Zdravie  a koncepcia   ošetrovateľstva  (charakteristika  zdravia,  modely  zdravia, 
stavy, prevencia, programy zdravia, koncepcia ošetrovateľstva).

14. Pedagogika  v ošetrovateľstve  a jej  význam.  Pedagogické  disciplíny  v 
ošetrovateľstve.

15. Ošetrovateľský model F. Nightingaleovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve.

16. Ošetrovateľský model D. Oremovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve.

17. Ošetrovateľský model V. Hendersonovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve.

18. Ošetrovateľský model M. Gordonovej a jeho uplatnenie v ošetrovateľstve.

19. Charakteristika a smerovanie výskumu v ošetrovateľstve. Etické princípy vedeckej 
práce v ošetrovateľstve. Metodológia výskumu v ošetrovateľstve.

20. Rola sestry - profesionálna príprava a kvalifikácia sestier. (rola, kompetencie podľa 
legislatíva,  regulácia,  registrácia,  licencie,  odborná  spôsobilosť  na  výkon  práce 
sestry   a  spôsoby  ďalšieho  vzdelávania  sestier  v súlade  s platnou  legislatívou 
(nariadenia vlády SR č.742/2004).

21. Komunikácia v ošetrovateľstve a s cudzincami. (špecifiká verbálnej a nonverbálnej 
komunikácie   a  v multikultúrnom  ošetrovateľstve,  špecifiká   ošetrovania 
v kultúrach: pri narodení, umieraní, v stravovaní, v bolesti a utrpení atd.

22. Kvalita  a štandardizácia  ošetrovateľskej  starostlivosti  (definícia,  charakteristika, 
znaky kvality, systémy kvality, štandardy a ich rozdelenie, typy štandardov, audit, 
legislatíva v oblasti štandardov ošetrovateľských výkonov).

23. Vymedzenie pojmu manažment v ošetrovateľstve (definície, základy manažmentu 
      ošetrovateľstva).

24. Osobnosť manažéra v ošetrovateľstve (typy manažérov, roly manažérov, nároky na 
     sestru  manažérku, manažérske schopnosti, zručnosti a zodpovednosti).   

25. Sestra ako manažérka na jednotlivých stupňoch riadenia.  Porovnanie úloh sestry 
     a sestry   manažérky.

26. Manažérske funkcie v ošetrovateľstve – charakteristika a obsah jednotlivých 
      funkcií.

27. Roly sestry – manažérky. Charakteristika a uplatnenie jednotlivých rolí v riadení 
      ošetrovateľskej starostlivosti. 
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