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Súčasnos ť

a budúcnos ť

vzdelávania 

„neonatologickej sestry“

Súčasné problémy pediatrickej 
ošetrovate ľskej praxe

• Je v klinickej praxi dostatok sestier?

• Aké sú sú časné demografické ukazovatele 
sestier?

• Umožňujú sú časné pracovné podmienky 
poskytova ť kvalitnú starostlivos ť?

• Zodpovedá pregraduálne vzdelávanie sestier 
medzinárodným štandardom?

• Do akej miery sp ĺňa špecializácia potreby 
praxe?



Európa 2012

Štatistické ukazovatele

• OECD          8,7/1000 obyvate ľov
• Slovensko  5,9/1000  obyvate ľov

• vekový priemer  47 rokov v SR
• chýba  cca 15 000 sestier !!!

(Lazorová, 2014)



Slovensko 2012

Pregraduálne vzdelávanie

VŠ vzdelávanie  sestier od r. 2000

• Bakalárske štúdium ošetrovate ľstvo 
46OO h - 2300h praxe/3 roky 

Smernica Európskej komisie (77/452/EEC novelizovaná smernicou 9/595/EEC)
Smernica  2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií



PEDIATRIA

EUROPSKÁ STRATÉGIA  WHO

TEÓRIA PRAX

1. rok               300 hod 450 hod

2. rok           cca 60 hod cca   90 hod

3. rok           cca 60  hod  

Spolu:        cca 420 hod   

cca   90 hod

cca 630 hod



Kľúčové predmety  
bakalárskeho študijného programu

• Ošetrovate ľské techniky

• Pediatria
• Ošetrovate ľstvo v pediatrii 

Prax :
� pediatrické pracoviská
� vedená kvalitnými mentormi (one to one)
� v trojzmennej prevádzke
� adekvátny po čet hodín

Postgraduálne vzdelávanie 2002 – 2013 
(SZU Bratislava)

• Ošetrovate ľská starostlivos ť v pediatrii   683

• Intenzívna   ošetrovate ľská starostlivos ť v pediatrii  353

• Intenzívna  ošetrovate ľská starostlivos ť v neonatológii  523

(Vestník MZSR 17.september 2010)

Kalmetizácia

• Anesteziológia a intenzívna ošetrovate ľská starostlivos ť

v pediatrii návrh  od  roku.... 2008?



Do akej miery spĺňa špecializácia 
potreby praxe?

�1 rok praxe v príslušnom odbore

�Dĺžka štúdia: 1 rok 

�Teória: 4 týždne

�Prax školiace miesto: 2 týždne

Štúdia EK o špecializáciách sestier

Odborné sestry/odbory sestier: 

� podobné úrovni SZŠ (detské sestry, zdravotné sestry), -
nespĺňajú direktívu EU (89/48/EEC) na prípravu všeobecnej 
sestry (Bc).

� získavajú užšie zameranie – špecializujú sa bez 
predchádzajúcej odbornej prípravy (psychiatrická sestra...)

� počet týchto  v EU klesá, v r. 1999 boli len v 6 krajinách,

� názov špecializovaná sestra sa priraďuje k sestrám,

ktoré sú najskôr všeobecnou sestrou podľa direktívy  a 
potom sa špecializujú



Španielsko
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborné sestry
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia 
po univerzitnom  
vzdelaní

NEEXISTUJE Všeobecná sestra Pôrodná asistentka

Psychiatrická sestra

Plánuje sa:

Pediatrická sestra

Geriatrická sestra

Komunitná sestra

Ošetrovate ľský 
manažment

Belgicko
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborná sestra
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia 
po univerzitnom  
vzdelaní

PSYCHIATRICKÁ SESTRA Všeobecná sestra Sestra intenzívnej a 
urgentnej  starostlivosti

Plánuje sa:

Pediatrická sestra

Geriatrická sestra

Sestra v psychiatrii 
a mentálnom zdraví

Sestra pre verejné
zdravotníctvo



Fínsko
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborné sestry
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia
po univerzitnom  
vzdelaní

Praktická sestra : 
vzdelávanie existuje

Všeobecná sestra NEEXISTUJE

Praktická detská sestra: 
je v praxi, dnes sa 
nevzdeláva

Praktická psychiatrická
sestra : 
je v praxi dnes sa 
nevzdeláva

Francúzsko
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborné sestry
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia 
po univerzitnom  
vzdelaní

NEEXISTUJE Všeobecná sestra Anestéziologická sestra

Pediatrická sestra

Operačná sestra



Grécko
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborné sestry
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie 
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia
po univerzitnom  
vzdelaní

NEEXISTUJE Všeobecná sestra Sestra vo vnútornom 
lekárstve

Chirurgická sestra

Pediatrická sestra

Psychiatrická sestra

Holandsko
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborné sestry
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia
po univerzitnom  
vzdelaní

NEEXISTUJE 1.Všeobecná sestra  nad nižší
stupeň maturity 
(min. 16r. pri vstupe do vzdelania)
nespĺňa direktívu

NEMÁ

2. Všeobecná sestra nad vyšší
stupeň maturity
(17 r. pri vstupe do vzdelania)

spĺňa direktívu



Veľká Británia
http:ec.europa.eu/internal_studies/2000/nurses/index_e...

Odborná sestra
Odbory sestier
SZŠ

Univerzitné vzdelanie
Direktíva  89/48/EEC

Špecializácia
po univerzitnom    
vzdelaní

t. č. nevzdelávajú Všeobecná sestra nie je!

1. ½ 3 r. štúdia spoločná,
2. ½ 3 r. štúdia zameraná na 
vybranú oblasť štúdia:  

Nursepracticionair

čiastočne role spoločné
s lekárom

V praxi sú: Sestra pre ošetrovanie 
dospelých

Sestra v komunitnom 
verejnom zdraví

obvodné, školské, zdravia 
pri práci

Sestra pre  ošetrovanie
dospelých

Sestra v odbore mentálne 
zdravie

Sestra  v odbore mentálne 
zdravie

Pediatrická sestra

Sestra pre ošetrovanie 
mentálne hendikepovaných 

Sestra pre ošetrovanie
mentálne  hendikepovaných

Záver

� Akceptova ť trend vysokoškolského 
vzdelávania sestier

� Revidova ť bakalárske štúdium:
etablovaním Európskej stratégie WHO pod ľa 
Smernice Európskeho parlamentu a rady 
2013/55/EÚ

� Zavádzať zmeny  do obsahu špecializa čného 
štúdia pod ľa potrieb praxe



Ďakujeme za pozornos ť


