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Abstrakt  

Vysoko humánna, zmysluplná, ale predovšetkým zodpovedná práca zdravotníckych 

pracovníkov kladie veľký dôraz na profesionálnu a osobnostnú prípravu. Vzdelávacie 

inštitúcie majú preto morálnu povinnosť neustále ju skvalitňovať a pri príprave budúcich 

zdravotníkov aktuálne reagovať na potreby súčasnej spoločnosti. Katedra ošetrovateľstva 

Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove preto pod vedením vedúcej 

projektu doc. PhDr. Ľubice Derňárovej, PhD., MPH, reagovala na potrebu modernizácie 

a skvalitnenia výučby študentov nelekárskych odborov riešením 3-ročného projektu č. 017 

PU-4/2012 KEGA s názvom Simulačné laboratórium pre nácvik ošetrovateľských postupov.  

 

Kľúčové slová: Simulačné laboratórium. Simulačné modely. Ošetrovateľské postupy. Inovačné prvky 

vzdelávania. 

 

Abstract 

Highly humane, sensible, but is primarily responsible health professionals work places great 

emphasis on professional training and personality. Educational institutions therefore have a moral 

obligation to continually improve it and in the training of health professionals to respond to the current 

needs of contemporary society. Department of Nursing Faculty of Health unions University of Prešov 

therefore under the leadership of the project doc. Dr.. Ľubica Derňárovej, PhD., MPH, has responded 

to the need to modernize and improve student learning solution for non-medical fields of 3-year 

project no. 017 PU-4/2012 KEGA called simulation laboratory for practicing medical procedures 

Key words: Simulation laboratory. Simulation models. Nursing procedures. Innovative elements of 

education. 
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Úvod  

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spracovaných Ministerstvom 

školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného 

programu (§51 ods. 1 Zákona č. 131/2002 a podľa zákona č. 363/2007, s ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/ kompetenciu vykonávať svoje 

pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.  

Sestra – bakalár (I. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť – 

preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám 

metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, 

rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje 

potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej 

spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov 

s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami 

hodnoverných výskumov. 

Povolanie sestry zahŕňa hodnoty ako sú úcta k ľuďom obhajovanie práv človeka, ktorý sa nachádza na 

vrchole úspešnej kariéry alebo v situácii sociálnej biedy a životného neúspechu. Očakáva sa, že toto 

povolanie bude vykonávať osoba vzdelaná s citlivým vnímaním reakcií na chorobu a zmenu 

zdravotného stavu človeka. Svojim správaním sestra preukazuje vyrovnanosť, rozhodnosť, schopnosť 

riešiť konfliktné a krízové situácie spojené s reakciou pacienta na zmenu zdravia. Profesia sestry sa 

spoločensky akceptuje a hodnotí relatívne vysoko ako dôležitá súčasť zdravotnej starostlivosti. 

Povolanie sestry sa v rámci 70 povolaní umiestňuje na 7.-10. mieste, čo naznačuje jeho významnú 

pozíciu i prestíž, hoci sa jeho celkový imidž mení pozitívne len veľmi pomaly. Vysoko humánna, 

zmysluplná, ale predovšetkým zodpovedná práca kladie veľký dôraz aj na  profesionálnu 

a zodpovednú prípravu na povolanie sestry. Vzdelávacia inštitúcia, má morálnu povinnosť rovnako 

zodpovedne pristupovať a neustále skvalitňovať prípravu budúcich sestier a aktuálne reagovať na 

potreby modernej spoločnosti. Výchova a vzdelávanie kvalifikovaného pracovníka a dobrého človeka 

nie je jednostrannou záležitosťou, je výsledkom každodennej spolupráce zamestnancov Fakulty 

zdravotníckych odborov  a študentov, ktorá sa prejavuje vo vysokokvalitnej  výučbe zo strany 

pedagógov a v systematickom a samostatnom štúdiu študentov.  

Sestra sa stáva kvalifikovanou na základe ukončeného štúdia. Obsah je však v tomto prípade 

rozhodujúci. Vedomosti bez praktických zručností sú v povolaní sestry menej významné. Každá sestra 

musí ovládať ošetrovateľské techniky, ktoré sú každodennou súčasťou profesionálnej praxe. Ich 

súčasťou je ovládať základné obväzové techniky, vedieť vykonať dezinfekciu a sterilizáciu, ovládať 

ošetrovateľské postupy pri hygienickej starostlivosti, výžive, vyprázdňovaní, meraní fyziologických 
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funkcií a mobilite,  vedieť pripraviť a podávať farmakologickú liečbu rôznymi spôsobmi, vykonávať 

odber biologického materiálu, ovládať metodiku aplikácie injekcií, spolupracovať pri infúzii, 

transfúzii a parenterálnej výžive, ovládať spoluprácu pri vybraných špeciálnych diagnostických a 

terapeutických výkonoch, zvládnuť paliatívnu a intenzívnu starostlivosť, oboznámiť sa s uplatnením 

telemedicíny vo výučbe chirurgickej disciplíny.  

Úroveň odbornej prípravy študentov nezabezpečuje len ľudský potenciál odborných 

asistentov,  ale aj materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu. Našim zámerom je 

pripraviť podmienky v odborných učebniach tak, aby vyhovovali súčasnému stavu   a úrovni 

vysokoškolského vzdelávania v odbore sestra. Zriadením simulačného laboratória chceme  zvýšiť 

atraktivitu štúdia v programe, o ktorý študenti stabilne vykazujú záujem. Nové vybavené priestory 

umožnia vznik jedného z najmodernejších simulačných laboratórií pre praktickú výučbu, ktorá môže 

byť využiteľná pre prezenčnú, kombinovanú a celoživotnú formu štúdia v národných 

a medzinárodných študijných programoch.  Jednou z trvalých úloh odborných asistentov je naučiť 

študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo praktickým zručnostiam na modeloch 

ľudského tela skôr, ako začnú pracovať s pacientom priamo v nemocnici alebo v komunite. 

Vychádzame zo základného predpokladu, že na rozvoj zručností a schopností vykonávať sesterské 

činnosti nestačia len vedomosti a informácie o ošetrovateľských postupoch. Praktické nadobúdanie 

zručností študentov je založené na viacnásobnom opakovaní, precíznom vykonaní a koordinácii. 

Zámerom je dbať na harmóniu kognitívneho, afektívneho a psychomotorického učenia. 

Projekt Kultúrno edukačnej grantovej agentúry (KEGA č. 017PU-4/2012) pod názvom: 

„Simulačné laboratórium pre nácvik ošetrovateľských postupov je realizovaný od januára 2012. 

Vedúcou projektu je doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH., zástupkyňou vedúcej projektu je 

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., spoluriešiteľmi sú: PhDr. Terézia Fertaľová, PhD., PhDr. Tatiana 

Šantová, PhD., PhDr. Jana Cínová, PhD. a RNDr. Andrej Sýkora, PhD., PhDr. Zuzana Šimová, PhDr. 

Gabriela Kuriplachová. V prípravnej fáze projektu sme pripravili a realizovali prieskum zameraný na 

hodnotenie úrovne teoretických vedomostí  o ošetrovateľských technikách na začiatku zimného 

semestra u študentov prvého ročníka absolvujúcich predmet: Ošetrovateľské techniky. Zároveň sme 

pripravili postery tematicky zamerané na výučbu sternálnej, pleurálnej, abdominálnej a lumbálnej 

punkcie a  postery tématicky zamerané na výučbu endoskópií, konkrétne: bronchoskópia, 

gastroskópia, kolonoskópia a cystoskópia. Súčasťou prípravnej fázy bola úprava interiéru simulačného 

laboratória podobne ako prirodzené podmienky nemocničnej izby z pohľadu pacienta  a z pohľadu 

sestry prostredie imitujúce ošetrovňu. 

Záver 

Absolvent  profesie ošetrovateľstva je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe 

integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie 
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zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj 

starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolvent je schopný poskytovať 

ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine, či komunite v zdraví alebo v chorobe 

a prispieť k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Skvalitnením 

vyučovacieho procesu  prispejeme k výchove a vzdelávaniu erudovaných sestier, schopných 

poskytovať odbornú a kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, čo môže zlepšiť ich uplatnenie na trhu 

práce. 
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