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PRÍLOHA 1:  

Regulácia nelekárskych zdravotníckych povolaní, právne ustanovenia v ČR.   

 

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a  

správě. 

 

Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu  

zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických  

pracovníků. 

 

Věstník MZ č. 9/2004, koncepce ošetřovatelství. 

 

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami. 
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PRÍLOHA 2:  

Činnosti všeobecnej sestry so špecializovanou spôsobilosťou podľa § 54, vyhlášky č.  

55/2011 Sb., o činnostiach zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov. 

 

,,Všeobecná sestra uvedená v § 55 až 67 po získání specializované způsobilosti vykonává 

činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje 

ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace, 

případně zaměření. Přitom zejména může 

 

a) bez odborného dohledu a bez indikace 

1. edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských postupech a 

připravovat pro ně informační materiály, 

2. sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých 

příhod a podílet se na jejich řešení, 

3. koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace, 

4. hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, 

5. provádět ošetřovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné činnosti, realizovat 

výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na 

vlastním pracovišti i v rámci oboru, 

6. připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, 

7. vést specializační vzdělávání v oboru své specializace; 

 

b) na základě indikace lékaře 

1. provádět přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy, doprovázet 

je a asistovat během výkonů, sledovat je a ošetřovat po výkonu, 

2. edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných diagnostických a léčebných 

postupech.“ 
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PRÍLOHA 3:  

Prehľad jednotlivých modulov vzdelávacieho programu v ČR, podľa zákona č. 463/2004 

Sb., o odboroch špecializačného vzdelávania a označení odbornosti zdravotníckych 

pracovníkov so špecializovanou spôsobilosťou. 

 

Tabuľka 27 - Prehľad jednotlivých modulov vzdelávacieho programu 

 v ČR od roku 2004 

Sestra pre intenzívnu starostlivosť 

Kód modul Názov modulu Typ 

modulu 

Dĺžka trvania 

modulu 

Počet 

kreditov 

Ročník prvý 

Základný 

modul 4.1 
Rola sestry špecialistky P 2 – týždne - T 20 

Odborný 

modul 4.2 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť Prax – 1. časť 
P 

3 – týždne - T 

2 – týždne – Pr. 

30 

10 

Ročník druhý 

Odborný 

modul 4.2 
Prax – 2. časť  1 - týždeň 5 

Špeciálny 

modul 4.3.1 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

neodkladnú starostlivosť 

D 
1 – týždeň – T 

1 – týždeň – Pr. 

10 

5 

Špeciálny 

modul 4.3.2 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

anestéziológiu 

D 
1 – týždeň - T 

1 – týždeň – Pr. 

10 

5 

Špeciálny 

modul 4.3.3 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

dlhodobú umelú pľúcnu 

ventiláciu 

D 
1 – týždeň - T 

1 – týždeň – Pr. 

10 

5 

Špeciálny 

modul 4.3.4 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

očisťovacie metódy krvi 

D 
1 – týždeň - T 

1 – týždeň – Pr. 

10 

5 

Špeciálny 

modul 4.3.5 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

kardiológiu 

PV 
1 – týždeň - T 

1 – týždeň – Pr. 

10 

5 

Špeciálny 

modul 4.3.6 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

algeziológiu 

PV 
1 – týždeň - T 

1 – týždeň – Pr. 

10 

5 

Špeciálny 

modul 4.3.7 

Rola sestry pre intenzívnu 

starostlivosť so zameraním na 

operačné stredisko 

D 

1 – týždeň - T 

1 – týždeň – Pr. 

 

10 

5 

 
Odborná prax na 

akreditovanom pracovisku 
P 2 – týždne – Pr. 10 

(Věstník ministerstva zdravotnictva České republiky, upravující rámcové vzdělávací programy pro specializační 

vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, Únor 2006, str. 16). 

 

Vysvetlivky k tabuľke č. 27: P - povinné, D - doporučené, PV - povinne voliteľné, T - teória, 

Pr.- prax. 
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PRÍLOHA 4:  

Prehľad jednotlivých modulov vzdelávacieho programu podľa vyhlášky č. 31/2010 Sb., 

o odboroch špecializačného vzdelávania a označenie odbornosti zdravotníckych 

pracovníkov so špecializovanou spôsobilosťou. 

 

Tabuľka 28 - Prehľad jednotlivých modulov vzdelávacieho programu 

 v ČR od roku 2010 

Špecializačné vzdelávanie v odbore Intenzívna starostlivosť 

Kód  Typ  Názov modulu Rozsah  Počet kreditov 

ZM P 

Organizačné a metodické 

vedenie špecializovanej 

ošetrovateľskej starostlivosti 

1 týždeň T – 40 hod 
20 (á 4 

kredity/deň) 

OM 1 P 
Úvod do intenzívnej medicíny, 

podpora života 

2 týždne T – 80 hod 

1 týždeň Pr –40 hod 

40 (á 4 

kredity/deň) 

5 (á 1 

kredit/deň) 

OM 2 P 
Intenzívna starostlivosť 

v klinických oboroch 

2 týždne T – 80 hod 

2 týždne Pr –80 hod 

40 (á 4 

kredity/deň) 

10 (á 1 

kredit/deň) 

OM 3 P 

Diagnostické, terapeutické a 

ošetrovateľské výkony v 

anestéziológii a intenzívnej 

medicíne 

1 týždeň T – 40 hod 

1 týždeň Pr –40 hod 

20 (á 4 

kredity/deň) 

5 (á 1 

kredit/deň) 

OM 4 P 
Vybrané kritické stavy 

v intenzívnej medicíne 

1 týždeň T – 40 hod 

1 týždeň Pr –40 hod 

20 (á 4 

kredity/deň) 

5 (á 1 

kredit/deň) 

OM 5 P 
Odborná praxe na pracovisku 

akreditovaného zariadenia 

2 týždne Pr –80 hod 

AZ 

30 (á 3 

kredity/deň) 

   

T – teórie ∑ 280 

Pr – praxe ∑ 200 

Pr – AZ   ∑ 80 hod 

 

Celkom    560 hodín 195 kreditov 

(Všeobecná sestra – Intenzivní péče. [online]. 2012 [cit. 20/02/2013]. FNMOTOL.CZ. Dostupné z WWW: 

<http://www.fnmotol.cz/odborna-verejnost/celozivotni-vzdelavani-nelekarskych-

zdravotnickych/specializacni-vzdelavani/vseobecna-sestra/#1>) 

 

Vysvetlivky k tabuľke č. 28: ZM – základný modul, OM – odborný modul, P - povinný, T - 

teória, Pr.- prax. , P – AZ – prax na akreditovanom pracovisku. 

 

 

 

 

 

http://www.fnmotol.cz/odborna-verejnost/celozivotni-vzdelavani-nelekarskych-zdravotnickych/specializacni-vzdelavani/vseobecna-sestra/#1
http://www.fnmotol.cz/odborna-verejnost/celozivotni-vzdelavani-nelekarskych-zdravotnickych/specializacni-vzdelavani/vseobecna-sestra/#1
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PRÍLOHA 5:  

Kompetencie sestry pre intenzívnu starostlivosť podľa vyhláška č. 55/2011 Sb., o 

činnostiach zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov, §55. 

 

,,Sestra pro intenzivní péči v rámci anesteziologicko-resuscitační, intenzivní péče a akutního 

přijmu vykonává činnosti podle § 54 při poskytování ošetřovatelské péče o pacienta staršího 

10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Přitom 

zejména může 

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře 

1. sledovat a analyzovat údaje o zdravotním stavu pacienta, hodnotit fyziologické funkce, 

analyzovat křivku elektrokardiogramu, hodnotit závažnost stavu, 

2. zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích cest a 

s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po 

provedení záznamu elektrokardiogramu, 

3. pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest 

dýchacích, provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami, 

4. zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a 

materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové technice, 

rozpoznávat technické komplikace a řešit je; 

 

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

1. provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pacienta specializovanými postupy pomocí 

přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod, 

2. provádět katetrizaci močového měchýře mužů, 

3. zavádět gastrickou a duodenální sondu pacientovi v bezvědomí, 

4. provádět výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami, 

5. vykonávat činnosti u pacienta s akutním a chronickým selháním ledvin, který vyžaduje 

léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve, 

6. vykonávat činnosti v souvislosti s dlouhodobou umělou plicní ventilací i v domácí péči, 

včetně poučení o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků pacienta a jím 

určených osob, 

7. vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby 

bolesti, 

8. vykonávat činnosti při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů 

celkové a místní anestézie, 

9. provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci k invazivní monitoraci 

krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis; 

 

c) pod odborným dohledem lékaře 

1. aplikovat transfuzní přípravky14) a přetlakové objemové náhrady, 

2. provádět extubaci tracheální kanyly, 

3. provádět externí kardiostimulaci.“
1
 

                                                   
1 Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostiach zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov, §55. 



8 

 

PRÍLOHA 6:  

Zoznam akreditovaných nemocníc zabezpečujúcich program Intenzívna starostlivosť 

v ČR. 

 

Tabuľka 29 - Zoznam akreditovaných nemocníc zabezpečujúcich program 

 Intenzívna starostlivosť v ČR 

Vzdelávací program – Intenzívna starostlivosť 

Nemocnica Akreditácia od - do 

Oblastná nemocnica Kolín, a.s. 01.09.2012 – 31.08.2017 

Klatovská nemocnica, a.s. 01.09.2012 – 31.08.2017 

Thomayerova nemocnica v Prahe 01.11.2012 – 31.10.2017 

Fakultná nemocnica Olomouc 01.11.2012 – 31.10.2017 

Fakultná nemocnica Ostrava 01.09.2012 – 31.08.2017 

Fakultná nemocnica Motol v Prahe 01.09.2012 – 31.08.2017 

Fakultná nemocnica Brno 01.09.2012 – 31.08.2017 

Krajská zdravotní a.s. – Nemocnica Most 01.09.2012 – 31.08.2017 

Krajská zdravotní a.s. – Masarykova 

nemocnica v Ústí nad Labem 

01.09.2012 – 31.08.2017 

Vyšší odborná škola zdravotnícka a SŠZ 

v Ústí nad Labem 

01.11.2012 – 31.10.2017 

Ostravská Univerzita v Ostrave, Lekárska 

fakulta 

01.08.2012 – 31.07.2017 

Mestská nemocnica Ostrava 01.08.2012 – 31.07.2017 

Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe 01.07.2012 – 30.06.2017 

Fakultná nemocnica Plzeň 01.07.2012 – 30.06.2017 

Nemocnica České Budějovice, a.s. 01.05.2012 – 30.04.2017 

Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne 01.05.2012 – 30.04.2017 

ÚVN – Vojenská Fakultná nemocnica Praha 01.05.2012 – 30.04.2017 

NCO NZO v Brne 01.03.2012 – 28.02.2017 

(Specializační vzdělávání. Příloha 05 – Seznam udělených akreditácií specializačního vzdělávaní podle NV č. 

31/2010 Sb., aktualizováno k 01.01.2013 (XLS, 107Kb). [online]. 19.02.2013 [cit. 20/02/2013]. MZCR.CZ. 

Dostupné z WWW: <http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_1765_935_3.html>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_1765_935_3.html
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PRÍLOHA 7:  

Zoznam vzdelávacích ustanovizní s akreditovanými študijnými programami v SR   

 

Tabuľka 30 - Zoznam akreditovaných študijných programov v SR k roku 2013 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

Názov a sídlo 

vzdelávacej 

ustanovizne 

 

Právna forma 
Názov akreditovaného študijného 

programu 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 

 

verejná vysoká 
škola 

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 
o dospelých 

Detto Detto Anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

 

 

Detto Anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej 
práce Sv. Alžbety v 

Bratislave 

 

 

nezisková 

organizácia 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 

v neonatológii 

Prešovská univerzita 

v Prešove 

 

verejná vysoká 

škola 
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave 
štátna vysoká škola Inštrumentovanie v operačnej sále 

Detto Detto 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť                     

o dospelých 

Detto Detto Anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

Detto Detto 

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť                     

v pediatrii 
 

Detto Detto 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť                     

v neonatológii 

(Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. [online]. 

2011 [cit. 21/02/2013]. MZSR.SK. Dostupné z WWW: 

<http://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-

zdravotnickych-pracovnikov>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov
http://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov
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PRÍLOHA 8:  

Dĺžka štúdia a pridelené kredity za špecializačné vzdelávanie sestier v SR, podľa  

vyhlášky č. 366/2005 Z.z., o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov. 

 

Tabuľka 31 - Dĺžka štúdia a pridelené kredity za špecializačné vzdelávanie sestier 

 v SR od roku 2005 

Druh účasti na sústavnom 

vzdelávaní 
Dĺžka štúdia 

Počet pridelených 

kreditov 

Špecializované štúdium sestry 1 rok 20 

Špecializované štúdium sestry 2  roky 40 

Certifikačná príprava sestry 

 3 mesiace 

 1 semester 

 1 rok 

 2 roky 

 

8 

10 

20 

40 

Absolvovanie akreditovaného 

študijného programu 

sústavného vzdelávania
 

s využitím korešpondenčnej 

metódy dištančného 

vzdelávania,  s využitím 

počítačových sietí alebo 

vzdelania uskutočneného 

prezenčnou, kombinovanou 

metódou sústavného 

vzdelávania sestry 

 3 mesiace 

 6 mesiacov 

 1 rok 

 2 roky 

8 

10 

20 

40 

(Tabuľka – kredity. [online]. 2010 [cit. 23/02/2013]. SKSAPA.SK. Dostupné z WWW: 

<http://www.sksapa.sk/Start-download/Vzdel%C3%A1vanie/52-Tabu%C4%BEka-kredity.html>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sksapa.sk/Start-download/Vzdel%C3%A1vanie/52-Tabu%C4%BEka-kredity.html
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PRÍLOHA 9:  

Zoznam špecializačných odborov v kategórii sestra podľa zákona č. 296/2010 Z.z., o 

odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobu ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností.   

 

,,a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok 

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

2. inštrumentovanie v operačnej sále 

3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 

5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

6. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 

7. ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 

10. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 

11. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

12. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

 

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po 

získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo 

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 

2. revízne ošetrovateľstvo“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

PRÍLOHA 10:  

Podmienky pre výkon povolania špecializovanej sestry v odbore anestéziológia 

a intenzívna starostlivosť, podľa vestníka MZ SR z roku 2010. 

 

,,Špecializačné štúdium nadväzuje na 

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a 

intenzívna starostlivosť najmenej tri roky bez prerušenia, 

 

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a 

intenzívna starostlivosť najmenej tri roky bez prerušenia, 

 

c) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a 

ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť najmenej tri 

roky bez prerušenia, 

 

d) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná detská sestra a 

ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť najmenej tri 

roky bez prerušenia alebo 

 

e) úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch pre zdravotnícke povolanie 

sestra a ošetrovateľskú prax v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť 

najmenej tri roky bez prerušenia.“
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa 

ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné 

študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, str. 267. 



13 

 

PRÍLOHA 11:  

Vymedzenie základných pojmov v intenzívnej starostlivosti 

 

,,Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných 

špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo.“ 

 

,,Urgentná zdravotná starostlivosť je neodkladná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej 

zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo 

základných životných funkcií.“ 

 

,,Neodkladná zdravotná starostlivosť(...) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri 

náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo 

základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne 

ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej 

správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. 

(...) je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. (...) je aj vyšetrenie osoby označenej 

za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s 

rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. (...) je neodkladná preprava osoby do 

zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a 

neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na 

transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej 

služby.“
3
 

 

,,Anestéziológia a intenzívna starostlivosť je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá 

komplexnou ošetrovateľkou starostlivosťou o kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, 

zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov alebo orgánových systémov. 

Zahŕňa aj anestetickú starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a liečebných výkonov 

operačnej a neoperačnej povahy.“
4
 

 

,,Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých je špecializačný odbor, ktorý sa 

zaoberá intenzívnym sledovaním, ošetrovaním a liečením náhlych stavov a stavov 

ohrozujúcich život metódou ošetrovateľského procesu.“
5
 

 

,,Základní ošetřovatelská péče - ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, kterým jejich 

zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, 

jejichž riziko ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání, krevního oběhu, vědomí 

a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychického stavu.” 

                                                   
3Zákon č. 576/2004 Z.z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2. 
4Výnos MZ SR zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre 

špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy 

pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, str. 267 
5Výnos MZ SR zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre 

špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy 

pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, str. 272. 
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,,Specializovaná ošetřovatelská péče - ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, kterým 

jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity 

denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí nebo jejich selhání je 

reálné, nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo 

použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho 

okolí; za specializovanou ošetřovatelskou péči se považuje také péče poskytovaná pacientům 

se závažnými poruchami imunity a pacientům v terminálním (konečném) stavu chronického 

onemocnění, kde se nepředpokládá resuscitace.”  

 

,,Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče - ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, u 

kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí 

nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití 

omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí"
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6Vyhláška č.55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, § 2. 
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PRÍLOHA 12:  

Dotazník k diplomovej práci v slovenskom jazyku 

 

Dotazník k diplomovej práci 

Vážené kolegyne a kolegovia, volám sa Darina Lӧrincová a som študentkou 2. ročníku 

nadväzujúceho magisterského štúdia, odboru Intenzívna starostlivosť na 1. LF UK v Prahe. 

Rada by som Vás touto cestou požiadala o spoluprácu a vyplnenie dotazníku, ktorý je 

anonymný a dobrovoľný. Jeho výsledky budú použité v mojej diplomovej práci na tému  

Porovnávanie vzdelávania sestier v intenzívnej starostlivosti v Českej a Slovenskej republike. 

Na otázky prosím odpovedajte zaškrtnutím, poprípade dopíšte slovne.  

      Ďakujem za vašu spoluprácu, ochotu a čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníku.     

 

1. V ktorej nemocnici pracujete? ………............................................................................. 

 

2. Na akom oddelení v súčasnosti pracujete? 

 ARO 

 JIP 

 Iné………………………………………………....................................................... 

 

3. Aká je Vaša dĺžka praxe v obore?   

 menej než 1 rok 

 1-5 rokov 

 6-10 rokov 

 11- 15 rokov 

 16 a viac 

 

4. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie a uveďte aký odbor?  

 SZŠ ……………………..…………………………………...................................... 

 VOŠ……………………………………………….................................................... 

 VŠ- Bc. …………………………………………...................................................... 

 VŠ- Mgr. …………………………………………………….................................... 

 Iné…………………………………………………………....................................... 

 

5. Máte špecializáciu v odbore?  

 Áno (uveďte prosím v akom) ……………………………………………................. 

 V súčasnosti študujem špecializáciu v …………………………………................... 

 Nie 

 

6. Špecializáciu ste získali/ študujete: 

 Po ukončení SZŠ/ VOŠ 

 Po ukončení Bc./ Mgr. 
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 Počas štúdia Mgr. 

 Iné............................................................................................................................... 

 

7. Čo bolo/ je pre Vás motiváciou počas štúdia? (Môžete označiť viac odpovedí) 

 Prospechové štipendium 

 Využívať možnosti mimoškolských aktivít (kultúra, zľavy na ISIC a i.) 

 Nadobudnutie nových vedomostí 

 Iné............................................................................................................................... 

 

8.1.Stretli ste sa s podporou zo strany nadriadených počas svojho vzdelávania na    

svojom pracovisku? 

 Áno 

 Nie 

 Nepožiadal/a som o pomoc 

 Iné……………………………….......................................................................…… 

 

8.2.Ak ste v predchádzajúcej otázke (č. 8. 1) označili odpoveď  „áno“, označte akým  

spôsobom sa ich podpora prejavila (môžete označiť viac odpovedí). 

 Finančný príspevok/ úhrada za vzdelanie 

 Slovným povzbudzovaním v pokračovaní vo vzdelávaní 

 Poskytnutím literatúry potrebnej k štúdiu 

 Upravením pracovných služieb v práci počas vzdelávania 

 Iné……………………………………………….................................................. 

 

9.1.Stretli ste sa s podporou zo strany kolegov/ kolegýň počas svojho vzdelávania na   

svojom pracovisku? 

 Áno 

 Nie 

 Nepožiadal/a som o pomoc 

 Iné……………………………………………………............................................... 

 

9.2.Ak ste v predchádzajúcej otázke (č. 9.1) označili odpoveď „áno“, označte akým  

spôsobom sa ich podpora prejavila. (Môžete označiť viac odpovedí) 

 Finančná pomoc (napr. dohoda, pôžička) 

 Slovným povzbudzovaním v pokračovaní vo vzdelávaní  

 Poskytnutím literatúry potrebnej k štúdiu 

 Výmenou pracovných služieb v práci počas vzdelávania 

 Iné……………………………………………………….................................................. 

 

10. Čo je vašou motiváciou pre ďalšie vzdelávanie v intenzívnej starostlivosti? 

(Môžete označiť viac odpovedí) 

 Postup do vyššej platovej triedy 
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 Osobný rozvoj, doplnenie nových vedomostí 

 Väčší rešpekt zo strany nadriadených 

 Väčší rešpekt zo strany kolegov/ kolegýň 

 Iné...................................................................................................................................... 

 

11. Preferujete na vašom pracovisku sestry so špecializáciou v obore? 

 Áno 

 Skôr áno 

 Nie 

 Skôr nie 

 Neviem 

 

12. Prednášajú na vašom pracovisku semináre zamerané pre prácu v intenzívnej 

starostlivosti?  

 Áno 

 Skôr áno 

 Nie 

 Skôr nie 

 Neviem, nezúčastňujem sa ich 

 

13. Ktoré z nasledujúcich zamestnaneckých benefitov ste mali možnosť využiť? 

(Môžete označiť viac odpovedí)                        

 Finančná podpora (preplatenie cestovného, stravenky na jedlo, príspevok na 

registráciu do knižnice) 

 Možnosť pracovať (z domova) popri štúdiu  

 Individuálne štúdium (materská dovolenka) 

 Iné...................................................................................................................................... 

 

14. Čo bolo/je pre Vás demotiváciou (znížením záujmu) počas štúdia? 

(Môžete označiť viac odpovedí) 

 Zvýšené nároky na vedomosti zo strany vyučujúcich 

 Nedostatočná komunikácia a informovanosť medzi vyučujúcimi a študentmi 

 „Byrokracia“ počas skúškového obdobia zo strany vyučujúcich, nespravodlivé 

hodnotenie študentov 

 Iné……………………………………………………...................................................... 

 

15. S ktorými negatívnymi aspektmi ste sa stretli u zamestnávateľa počas štúdia?  

(Môžete označiť viac odpovedí)  

 Časová náročnosť (na súčasné plnenie pracovných a študentských povinností) 

 Finančná záťaž 

 Kritika zo strany zamestnávateľa (na určovanie priorít štúdium- práca) 

 Iné.......................................................................................................................... 
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16. Máte možnosť vzdelávať sa v špecializačnom obore vo vašej nemocnici, ktorú Vám 

hradí zamestnávateľ (za určitých podmienok)? 

 Áno 

 Nie 

 

17. Ste registrovaná sestra?  

 Áno 

 Nie 

 

18. Máte záujem študovať špecializáciu v obore i v blízkej budúcnosti (o 1-2 roky)?  

 Áno  

 Nie 

 Nie som rozhodnutá/ý 

 

19. Aký je Váš pohľad na celoživotné vzdelávanie sestier?  

 Je veľmi dôležité pre všetky sestry 

 Nie je to nutné u všetkých sestier 

 Je zbytočné 

 Iný názor……………………………………………………………......................... 

 

20. Vzdelávate sa i v iných odboroch, než v ktorom súčasnosti pracujete i po doposiaľ 

ukončenom vzdelaní ktoré ste označil/a v otázke č.4 ? 

 Áno (v akom a ako často?)………………………………......................................... 

 Nie 

 Iné……………………………………………………………………....................... 

 

21.  Akou formou sa najčastejšie vzdelávate? (Môžete označiť viac odpovedí) 

 Účasťou na seminároch ako poslucháč/ka 

 Účasťou na seminároch ako prednášajúci 

 Účasťou na odbornej stáži 

 Účasťou na odbornej konferencii, kongrese či sympóziu 

 Publikačnou činnosťou 

 Pedagogickou činnosťou 

 Vedecko-výzkumnou činnosťou 

 Iné……………………………………………………............................................... 

 

22. Zúčastňujú sa na vašom pracovisku študenti  (špecializačných odborov), ktorí sú 

dostatočne edukovaní o výkonoch pod vedením sestier s odbornou spôsobilosťou? 

 Áno, ale iba sa prizerajú 

 Áno aj vykonávajú odbornú prácu pod odbor. dozorom 

 Pri príležitosti odborného výkonu nemajú záujem „sa zašpiniť“ 
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 Prídu si iba pre potvrdenie o absolvovaní praxe 

 Iné……………………………......................................………………………………… 

 

23. Splnilo alebo splňuje štúdium, ktoré ste absolvovala/ absolvujete, vaše očakávania pre 

prácu v intenzívnej starostlivosti?  

 Áno  

 Skôr áno 

 Nie 

 Skôr nie 

 Neviem 

 

24. Najviac vedomostí ste získali: (Môžete označiť viac odpovedí) 

 Počas štúdia v „lavici“ 

 Počas školskej praxe, stáží 

 Počas pracovného pomeru 

 Iné………………………………………....................................................................….. 

 

25. Sú pre Vás súčasné možnosti vzdelávania sestier pre intenzívnu starostlivosť 

dostatočné? 

 Áno 

 Skôr áno 

 Nie 

 Skôr nie 

 Neviem 

 

26. Pokiaľ ste už štúdium ukončili, zmenilo sa pre Vás niečo po ukončení štúdia?  

(Môžete označiť viac odpovedí) 

 Postup v platovej triede 

 Väčší rešpekt zo strany nadriadených 

 Väčší rešpekt zo strany kolegov/kolegýň 

 Zlepšená starostlivosť o pacientov 

 Iné……………………………………….......................................................................... 
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PRÍLOHA 13: 

Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných 

pracovných činností špecializovanej sestry v študijnom odbore anestéziológia  

a intenzívna starostlivosť v SR od roku 2010. 

 

,,MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V 

ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ 

 

B. Praktické skúsenosti 

1. špecializované výkony, ošetrovateľské techniky a postupy fyzikálneho vyšetrenia, 

2. edukačné a výskumné činnosti v intenzívnej starostlivosti, 

3. techniky a postupy resuscitácie, 

4. diagnostické a terapeutické metódy na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej 

starostlivosti, 

5. starostlivosť o anestéziologické inštrumentárium, pomôcky a prístroje k anestézii, 

resuscitácii a intenzívnej 

starostlivosti, 

6. vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej 

starostlivosti, 

7. dodržiavanie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v anestéziológii a intenzívnej 

starostlivosti, 

8. aplikovanie metódy ošetrovateľského procesu, jeho jednotlivých krokov a vedenie 

ošetrovateľskej dokumentácie 

v špecifických podmienkach intenzívnej starostlivosti, pri poruchách funkcie orgánov a 

systémov v intenzívnej 

medicíne, algeziológii, transplantológii, 

9. komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta: 

9.1. po KPCR, 

9.2. s respiračnou isuficienciou, 

9.3. s obehovým zlyhaním, 

9.4. s kraniocerebrálnym poranením, 

9.5. s náhlou príhodou brušnou, 

9.6. s náhlou príhodou hrudnou, 

9.7. s polytraumou, 

9.8. s akútnou intoxikáciou, 

9.9. s poruchou koagulačného systému, 

9.10. so zlyhaním pečene, 

9.11. s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou- diabetická kóma, hypoglykemická kóma, 

9.12. s multiorgánovým zlyhaním, 

9.13. po cievnej operácii – stav po karotickej endarterektómii, aorto – by – femorálnom by 

passe, 

9.14. s bolesťou, 

10. komplexná ošetrovateľská starostlivosť o darcu, 

11. špecifická starostlivosť v detskom veku. 
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B. 1. Technické zručnosti 

1. zapojenie ventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu, 

2. nastavenie základných parametrov, 

3. zapojenie, nastavenie základných parametrov zvlhčovačov, 

4. manipulácia s monitorom - základné nastavenie, alarmy, 

5. manipulácia s infúznou pumpou a lineárnym dávkovačom, 

6. manipulácia s anestéziologickými prístrojmi, 

7. manipulácia s odsávacími zariadeniami, 

8. manipulácia s defibrilátorom.“
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7
Výnos MZ SR zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre 

špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy 

pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, str. 268 -269. 

 



22 

 

PRÍLOHA 14:  

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci 

s lekárom, podľa vyhlášky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej 

praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe 

pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s 

lekárom 

 

,,Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne 

 

(1) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona poskytuje 

ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou 

praxou získaných vedomostí a zručností (...) štandardmi a lekárskou diagnózou, ak osoba 

potrebuje lekársku starostlivosť, a samostatne 

 

a) identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity a 

zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo 

umieraním, 

b) rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti 

v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity, ktorej poskytuje ošetrovateľskú 

starostlivosť, 

c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, 

d) podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej starostlivosti, 

e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a 

je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť, 

f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby, 

g) zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím 

osoby, 

h) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej 

dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby 

zdravotných poisťovní a štatistiky, 

i) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve, 

j) zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení 

z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 

k) poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom 

sociálnom prostredí osoby, 

l) odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými 

osobami v prípade potreby, 

m) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na 

sebestačnosť, 

n) poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom 

rozsahu osobe, rodine alebo komunite, 

o) uskutočňuje ošetrovateľský výskum, monitoruje požiadavky na výskum v ošetrovateľskej 

praxi, realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi, 

p) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 
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q) riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského tímu, najmä zdravotníckeho asistenta a 

sanitára, a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov, 

r) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, 

s) podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

t) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, 

prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a 

podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva, 

u) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, 

v) odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

potravín. 

 

(2) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona ďalej 

samostatne 

a) meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických funkcií 

a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, 

b) orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu, 

c) vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility, 

d) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, 

e) aplikuje zábaly a obklady, 

f) odsáva sekréty z dýchacích ciest, 

g) ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre, permanentné 

močové katétre,kanyly a stómie. 

 

(3) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona samostatne 

poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť deťom vrátane novorodencov. 

 

(4) Na základe indikácie lekára sestra samostatne 

a) pripravuje osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú 

starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení, 

b) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie, 

c) odoberá biologický materiál, 

d) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré 

svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, 

e) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a 

rektálne rúrky, 

f) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele, 

g) vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu, 

h) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu 

výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, (...) 

i) vykonáva funkčnú diagnostiku. 

 

 



24 

 

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom 

 

Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a 

liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri 

a) zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov, 

b) chirurgických výkonoch, 

c) endoskopických vyšetreniach, 

d) invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch, 

e) podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, 

f) podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.“
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
8 Vyhláška č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v 

spolupráci s lekárom v znení neskorších predpisov, § 2 a § 3. 



25 

 

PRÍLOHA 15: 

Dotazník k diplomovej práci v českom jazyku 

 

Dotazník k diplomové práci 
 

     Vážené kolegyně a kolegové, jmenuji se Darina Lӧrincová a jsem studentkou 2. ročníku 

navazujícího magisterského studia, oboru Intenzivní péče na 1. LF UK v Praze. Ráda bych 

Vás touto cestou požádala o spolupráci a vyplnění dotazníku, který je anonymní a 

dobrovolný. Jeho výsledky budou použity v mé diplomové práci na téma Porovnávání 

vzdělávání sester v intenzivní péče v České a Slovenské republice. Na otázky prosím 

odpovídejte zaškrtnutím, popřípadě dopište slovně. 

      Děkuji za vaši spolupráci, ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

1. Ve které nemocnici pracujete? .............................................................................................. 

 

2. Na jakém oddělení v současnosti pracujete? 

 

 

Jiné……………………………………………………………………………………… 

 

3. Jaká je Vaše délka praxe v oboru? 

 

-5 let 

-10 let 

- 15 let 

 

 

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání a uveďte jaký obor? 

…………………………………………………………………………………………. 

 VOŠ………………………………………………………………………………………… 

-Bc………………………………………………………………………………………. 

-Mgr. ................................................................................................................................. 

 Jiné………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Máte specializaci v oboru? 

uveďte prosím v jakém) ............................................................................................... 

............................. 

 

 

6. Specializaci jste získali / studujete: 
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 Jiné…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Co bylo / je pro Vás motivací během studia? (Můžete označit více odpovědí) 

rospěchové stipendium 

Využívat možnosti mimoškolních aktivit (kultura, slevy na ISIC a jiné) 

 nových vědomostí 

 Jiné………………………………………………………………………………………… 

 

8.1. Setkali jste se s podporou ze strany nadřízených během svého vzdělávání na svém 

pracovišti? 

 

 

dal/a jsem o pomoc 

 Jiné……………………………………………………………………………………….. 

 

8.2. Pokud jste v předchozí otázce (č. 8. 1) označili odpověď "ano", označte jakým způsobem 

se jejich podpora projevila (můžete označit více odpovědí). 

 

 

 

 

 Jiné……………………………………………………………………………………….. 

 

9.1. Setkali jste se s podporou ze strany kolegů/ kolegyň během svého vzdělávání na svém 

pracovišti? 

 

 

 

 Jiné………………………………………………………………………………………. 

 

9.2. Pokud jste v předchozí otázce (č. 9.1) označili odpověď "ano", označte jakým 

způsobem se jejich podpora projevila. (Můžete označit více odpovědí) 

 

 

 

 

 Jiné………………………………………………………………………………………. 

 

10. Co je vaší motivací pro další vzdělávání v intenzivní péči? 

(Můžete označit více odpovědí) 
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 Jiné………………………………………………………………………………………. 

 

11. Preferujete na vašem pracovišti sestry se specializací v oboru? 

 

 

 

 

 

 

12. Přednášejí na vašem pracovišti semináře zaměřené pro práci v intenzivní péči? 

 

 

 

Spíše ne 

jich 

 

13. Které z následujících zaměstnaneckých benefitů jste měli možnost využít? 

(Můžete označit více odpovědí) 

stravenky na jídlo, příspěvek na registraci do 

knihovny) 

pracovat (z domova) při studiu 

 

 Jiné………………………………………………………………………………………… 

 

14. Co bylo / je pro Vás demotiváciou (snížením zájmu) během studia? 

(Můžete označit více odpovědí) 

yučujících 

 

studentů 

 Jiné………………………………………………………………………………………… 

 

15. Se kterými negativními aspekty jste se setkali u zaměstnavatele během studia? 

(Můžete označit více odpovědí) 

 

 

-práce) 

 Jiné…………………………………………………………………………………………. 

 

16. Máte možnost vzdělávat se v specializační oboru ve vaší nemocnici, kterou Vám hradí 

zaměstnavatel (za určitých podmínek)? 
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17. Jste registrovaná sestra? 

 

 

 

18. Máte zájem studovat specializaci v oboru i v blízké budoucnosti (o 1-2 roky)? 

 

 

ý 

 

19. Jaký je Váš pohled na celoživotní vzdělávání sester? 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

20. Vzdělávat se i v jiných oborech, než ve kterém současnosti pracujete i po dosud 

ukončeném vzdělání které jste označil/a v otázce č. 4? 

často?) .................................................................................................... 

 

 Jiné…………………………………………………………………………………………. 

 

21. Jakou formou se nejčastěji vzděláváte? (Můžete označit více odpovědí) 

stí na seminářích jako posluchač/ka 

 

 

 

 

 

-Výzkumný činností 

 Jiné…………………………………………………………………………………………. 

 

22. Účastní se na vašem pracovišti studenti (specializačních odborů), kteří jsou dostatečně 

edukovaní o výkonech pod vedením sester s odbornou způsobilostí? 

 

onávají odbornou práci pod odborným dozorem 

 odborného výkonu nemají zájem "se zašpinit" 

 

 Jiné…………………………………………………………………………………………. 

 

23. Splnilo nebo splňuje studium, které jste absolvovala/ absolvujete, vaše očekávání pro 

práci v intenzivní péči? 
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24. Nejvíce vědomostí jste získali: (Můžete označit více odpovědí) 

 

 

 

 Jiné………………………………………………………………………………………… 

 

25. Jsou pro Vás současné možnosti vzdělávání sester pro intenzivní péči dostatečné? 

 

 

 

 

 

 

26. Pokud jste již studium ukončili, změnilo se pro Vás něco po ukončení studia? 

(Můžete označit více odpovědí) 

 

respekt ze strany nadřízených 

 Větší respekt ze strany kolegů/ kolegyň 

 

 Jiné………………………………………………………………………………………… 
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PRÍLOHA 16:  

Súhrn oficiálnych názvov Československa 

 

1918 – 1920: Republika Československá 

1920 – 1938: Československá republika 

1938 – 1939: Česko-Slovenská republika 

1945 – 1960: Československá republika 

1960 – 1989: Československá socialistická republika 

1989 – 1990: Československá federatívna republika 

1990 – 1993: Česká a Slovenská federatívna republika 

1993 – súčasnosť: Česká republika  

1993 – súčasnosť: Slovenská republika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Československo. [online]. 6.4.2013 [10/04/2013] WIKIPEDIA.CZ. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko>)   

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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PRÍLOHA 17:  

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí  

 do závěrečné práce absolventa studijního programu  

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

 

Příjmení, 

jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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