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PROGRAM 
D-004 Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite 

9.1.2023 – 13.1.2023   3. týždeň sústredenia 

 
Miesto konania:   FZ SZU so sídlom v  Banskej Bystrici 

                             Blok B202 

Počet účastníkov: 21 

Rozsah teoretickej prípravy:  76 hodín 

 

 

Pondelok 

9.1.2023 

8.00-12.00 

4 hodiny 
Charakteristika najčastejších   

endokrinných ochorení. Etiológia, 

symptomatológia, dg., liečba 

Špecifiká komunikácie, etické aspekty.  

MUDr. Iveta 

Wildová 

 13.00 -17.00 

4 hod. 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s infekčným ochorením, starostlivosť 

o i.v.kanylu, bariérové ošetrovanie, 

dokumentovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

PhDr. Helena 

Gondárová 

Vyhničková 

Utorok 

10.1.2023 

8.00-12.00 

4 hodiny 

Charakteristika najčastejších ochorení. 

GITu.  Etiológia, symptomatológia, 

dg., liečba. 

Prim. MUDr.  

Pavel Dlhopolček  

 13.00-17.00 

4 hodiny 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s ochorením tráviaceho traktu 

aplikácia ošetrovateľského procesu, 

zavedenie a starostlivosť o 

nazogastrickú sondu  podávanie 

výživy sondou dokumentovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká 

komunikácie, etické aspekty. 

Mgr. Denisa 

Šarkoziová   

Streda 

11.1.2023 

8.00 – 11.00 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s ochorením pečene, aplikácia 

ošetrovateľského procesu 

dokumentovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, špecifiká komunikácie, 

etické aspekty. 

PhDr. Janka 

Vnenčáková 

 

 11.00-13.00 Ošetrovateľská rehabilitácia. PhDr., Mgr. Šárka 

Tomková 

http://www.szu.sk/index.html


 14.00-16.00 

2 hodiny 
Charakteristika najčastejších ochorení. 

nervového systému. Etiológia, 

symptomatológia, dg., liečba. 

MUDr. Ján Kothaj 

Štvrtok 

12.1.2023 

8.00-12.00 

4 hodiny 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s ochorením nervového systému 

aplikácia ošetrovateľského procesu 

dokumentovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, špecifiká komunikácie, 

etické aspekty.  

Mgr. Miriam 

Melichová Rečlová 

 13.00–17.00 

4 hodiny 

Verejné zdravotníctvo, prevencia, 

podpora zdravia a výchova k zdraviu v 

komunite, environmentálne zdravie, 

epidemiológia a hygiena.  

doc. MUDr.  

Katarína Slotová, 

PhD. 

Piatok 

13.1.2023 

8.00-12.00 

4 hodiny 

Charakteristika najčastejších   

onkologických ochorení. Etiológia, 

symptomatológia, dg., liečba, liečba 

bolesti. 

MUDr. Vladimír 

Malec, PhD. 

 13.00-16.00 

4 hodiny 
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s onkologickým ochorením,  

Starostlivosť o umierajúceho, tlmenie 

bolesti v domácom prostredí, 

spolupráca pri zavádzaní a ošetrovaní 

centrálneho venózneho katétra,             

starostlivosť o zavedený epidurálny 

katéter a podávanie analgézie, 

aplikácia ošetrovateľského procesu, 

dokumentovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, špecifiká komunikácie, 

etické aspekty v starostlivosti 

o umierajúceho. 

PhDr. Júlia 

Jankovičová 

 

 

 

 

 

 


