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Abstrakt  

Príspevok prezentuje študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch vnútorného lekárstva. Rovnako analyzuje skúsenosti z prvého roka jeho realizácie na 

Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 
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Abstract  

The paper presents a study program in the specialized field of nursing care in the fields of 

internal medicine. Equally analyzes the experience of the first year of its implementation of the 

Faculty health care disciplines University Prešov. 
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Úvod 

Sestra patrí medzi regulované povolania, ktoré musia spĺňať stanovené kritériá. Regulované 

povolanie predstavuje odbornú činnosť alebo skupinu odborných činností, ktorých výkon je 

podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov. Regulované 

vzdelávanie je vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon príslušného regulovaného 

povolania; úroveň a štruktúra tohto vzdelávania sú ustanovené právnymi predpismi príslušného 

členského štátu alebo ich sleduje a schvaľuje orgán členského štátu zriadený na tento účel; súčasťou 

tohto vzdelávania môže byť aj prax a študijný pobyt (Zákon 293/2007 Z.z. z roku 2007 o uznávaní 

odborných kvalifikácií). 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej FZO PU ) priniesla 

od akademického roku 2011/2012 na trh vzdelávania dva nové atraktívne študijné programy - 
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špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

vnútorného lekárstva, č. D 013 a špecializačný študijný program v špecializačnom odbore 

anestéziológia a intenzívna starostlivosť č. D 001 v kategórii sestra. V tomto príspevku 

prezentujeme skúsenosti z prvého roka realizácie jedného z týchto programov - ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva. 

Text práce 

Naša vzdelávacia inštitúcia požiadala Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR 

(ďalej MZ SR) dňa 26. 3. 2010 o akreditáciu špecializačného študijného programu v 

špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva č. D 013 

v kategórii sestra na Fakulte zdravotníckych odborov v Prešove. Ide o špecializačný odbor, ktorý 

integruje poznatky z teórie ošetrovateľstva a klinického intenzívneho ošetrovateľstva, aplikuje ich 

s dôrazom na odbory vo vnútornom lekárstve. Špecializačné štúdium je určené pre sestry, ktoré 

majú ukončený I. alebo II. stupeň vysokoškolského bakalárskeho alebo magisterského vzdelania 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.), vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná 

sestra, prípadne ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sestra. Kľúčovým kritériom 

pre prijatie na špecializačné štúdium je dvojročná ošetrovateľská prax v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť vo vnútornom  lekárstve. Štúdium trvá jeden rok, t.j. dva semestre. Teoretická príprava 

prebieha vo vzdelávacej ustanovizni v rozsahu troch týždňov, čo predstavuje 120 hodín.  

  Odborná prax prebieha vo výučbovom zdravotníckom zariadení vo Fakultnej nemocnici s 

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove počas dvoch týždňov, celkovo 80 hodín. Lektorský zbor pre 

teoretickú časť tvoria lekári a vysokoškolskí pedagógovia so špecializáciou vo vnútornom lekárstve 

a ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve. Obsah teoretickej výučby tvorí úvod do vnútorného 

lekárstva, etiopatogenéza vnútorných chorôb, pracoviská vnútorného lekárstva, špecifiká 

ošetrovateľského procesu, diferencová starostlivosť o interne chorých, pracovnoprávna 

zodpovednosť sestry, etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti, farmakoterapia, liečebná výživa 

vzťahujúca sa na ochorenia a stavy v odboroch vnútorného lekárstva. Ďalšími prednášanými 

témami sú: modely ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v odboroch 

vnútorného lekárstva, štandardy ošetrovateľskej starostlivosti a ich tvorba v odboroch vnútorného 

lekárstva, ošetrovateľský proces a jeho špecifiká, posudzovanie, diagnostika, plánovanie, 

realizácia, hodnotenie a dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného 

lekárstva. Na tieto všeobecné témy naväzuje problematika starostlivosti o pacientov s internými 

chorobami so zameraním na najnovšie prístupy v ich  diagnostike, liečbe a špecifické úlohy sestry.  
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Študenti realizujú odbornú prax vo výučbovom zdravotníckom zariadení pod odborným 

vedením lektoriek. Jeden člen lektorského zboru zodpovedá na praxi za šiestich študentov.  

Sestra v špecializačnom štúdiu si praktickú činnosť zaznamenáva do záznamníka 

zdravotných  výkonov a iných výchovno-vzdelávacích aktivít (tzv. logbook). Vykonáva ju podľa 

nariadenia garanta štúdia a organizačných pokynov vzdelávacej inštitúcie. Súčasťou prípravy je 

samoštúdium s možnosťou konzultácií, účasť na odborných kurzoch a seminároch organizovaných 

SKSaPA. Absolvent špecializačného štúdia je priebežne hodnotený garantom špecializačného 

štúdia každý semester. Hodnotí sa splnenie plánovaných teoretických a praktických cieľov, úroveň 

vzdelania. Spätná väzba o kvalite štúdia sa získava od študentov prostredíctvom anonymného 

dotazníka spokojnosti v závere druhého semestra štúdia. 

Štúdium končí špecializačnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti a jej 

súčasťou je obhajoba špecializačnej práce. Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je 

absolvovanie predpísanej praxe a predpísaných výkonov uvedených v špecializačnom študijnom 

programe. Tému písomnej práce schvaľuje garant špecializačného štúdia. Ťažiskom hodnotenia 

špecializačnej písomnej práce sú spracované špecifiká starostlivosti sestry o pacienta s vybraným 

interným ochorením.  

Praktická časť špecializačnej skúšky zahŕňa spracovanie kompletnej ošetrovateľskej 

dokumentácie pacienta prijatého na kliniku vnútorného lekárstva, zhodnotenie stavu pacienta 

sestrou, stanovenie ošetrovateľských diagnóz, navrhnutie a realizácia ošetrovateľských intervencií 

a zhodnotenie ich realizácie. V rámci teoretickej časti študent ústne prezentuje nadobudnuté 

vedomosti pred skúšobnou komisiou.   

Úpešní absolventi špecializačného štúdia získavajú po vykonaní špecializačnej skúšky 

diplom o špecializácii v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 465/2007, ktorou sa 

ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce 

v zdravotníctve. 

Záver 

V akademickom roku 2011/2012 ukončili štúdium prví absolventi špecializačného štúdia. 

Svoje teoretické a praktické vedomosti odprezentovali na špecializačnej skúške, ktorá sa konala 

v dňoch 10.až 14. septembra 2012 na pôde FNsP J. A. Reimana v Prešove. Diplom o špecializácii 

získalo 38 absolventov z rôznych interných pracovísk viacerých zdravotníckých zariadení 

Prešovského samosprávneho kraja. O atraktivite a kvalite poskytovaného vzdelávacieho programu 
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svedčí aj tohoročný vysoký počet záujemcov o získanie špecializácie v uvedenom odbore 

prostredníctvom štúdia na pôde Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.   
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