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Obdobie 
štúdia 
predmetu:  
1. semester                             

Forma výučby (prednáška,seminár,lab.cvičenia, klinické cvičenia ...): 
prednáška/ cvičenie/ kontrolované samoštúdium 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    1/2/1                          Za obdobie štúdia: 14/ 28/ 14  

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety: - 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): test, seminárna práca, riešenie kazuistiky 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): absolvoval (a) 
Cieľ predmetu: 
Oboznámiť sa s históriou ošetrovateľstva, charakteristikami a princípmi ošetrovateľstva ako vednej 
disciplíny, koncepciami, modelmi a teóriami ošetrovateľstva, metódou ošetrovateľského procesu, 
klasifikáciou NANDA.  
Stručná osnova predmetu: 
Dejiny ošetrovateľstva (ošetrovateľstvo v najstarších historických obdobiach až do roku 1900, vývoj 
ošetrovateľstva v období od roku 1900 do roku 1960, ošetrovateľstvo po roku 1960).  Život a dielo 
významných osobností v ošetrovateľstve. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína (pojem, predmet 
ošetrovateľstva, odbory ošetrovateľstva, vzťah ošetrovateľstva k iným vedným disciplínam , metodológia 
ošetrovateľstva). Aktuálne požiadavky  na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Procesuálne aspekty 
ošetrovateľstva (osoba a ošetrovateľstvo (niektoré teoretické pohľady na ľudské bytosti), zdravie 
a ošetrovateľstvo, prostredie a ošetrovateľstvo). Základné ľudské potreby. Potreby človeka ako 
ošetrovateľský problém. Ošetrovateľský proces (historický pohľad a definícia ošetrovateľského procesu, 
zložky, kroky ošetrovateľského procesu, výhody ošetrovateľského procesu pre pacienta a sestru). 
Posudzovanie (cieľ posudzovania, typy a pramene údajov, metódy zhromažďovania údajov). 
Ošetrovateľská diagnostika. Ošetrovateľské diagnózy v NANDA doménach (definícia ošetrovateľskej 
diagnózy, rozdiely medzi ošetrovateľskou a lekárskou diagnózou, diagnostický proces: spracovanie údajov 
a hodnotenie pacientových zdravotných problémov, rizík a pozitív, formulácia a dokumentovanie 
ošetrovateľských diagnóz, výhody ošetrovateľských diagnóz). Plánovanie, realizácia a vyhodnotenie 
v ošetrovateľskom procese. Ošetrovateľská dokumentácia. Koncepcie, modely a teórie ošetrovateľstva 
(vymedzenie pojmov: koncepcia, koncepčný rámec, modely, teórie, metaparadigma ošetrovateľstva, súčasti 
ošetrovateľských modelov, kategórie koncepčných modelov a jednotlivé teórie, rozdiel medzi koncepčnými 
modelmi a teóriami). Koncepčný model podľa V.Hendersonovej a jej filozofia ošetrovateľstva. Oremovej 
model sebaopatery. Royovej adaptačný model v ošetrovateľstve. Gordonovej ošetrovateľský model. 
Orlandovej ošetrovateľský model. Základy multikultúrneho ošetrovateľstva, Model M. Leiningerovej. 
Literatúra: 
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MAREČKOVÁ J. 2006. Ošetrovateľské diagnózy v NANDA doménach. Praha : Grada, 2006, 264 s. ISBN 
8024713993 PAVLÍKOVÁ, S. 2007.Modely ošetrovateľstva v kocke. Praha : Grada Publishing, 2007. 144 
s. ISBN 978-80-247-1918-4 VÖRÖSOVÁ, G. ET AL. 2007. Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. 
Martin : Osveta, 2007. 113 s. ISBN 978-80-8063-242-7  
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Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský  
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