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DOPLNENIE INFORMÁCIE K ZABEZPEČENIU CHÝBAJÚCEHO PERSONÁLU 

V ÚSTAVNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH 

POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 

 

Vlastné zdroje zdravotníckeho zariadenia sú najefektívnejším riešením nedostatku 

personálu  

Po reprofilizácii lôžkového fondu je potrebné využiť zdravotnícky personál  

z reprofilizovaných oddelení a uzatvorených špecializovaných ambulancií v nemocnici na 

starostlivosť o pacientov na exponovaných oddeleniach zdravotníckeho zariadenia. Tento 

zdravotnícky personál, bez ohľadu na získanú špecializáciu,   môže poskytovať zdravotnú 

starostlivosť na oddeleniach, na ktoré bol v rámci reprofilizácie pridelený, v súlade s nižšie 

uvedenou legislatívou. 

LEKÁR 

Každý lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných 

činností (bez ohľadu na špecializáciu) môže v súlade s § 4ca Vyhlášky č. 321/2005 Z. z. 

o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach samostatne vykonávať nižšie 

uvedené činnosti. 

Lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne 

a) vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, vyšetrovaním a 

liečbou osoby,  

b) zisťuje kompletnú anamnézu osoby, 

c) meria fyziologické funkcie osoby a sleduje vitálne funkcie osoby, 

d) indikuje a interpretuje základné laboratórne metódy a diagnostické metódy, 

e) vykonáva fyzikálne vyšetrenie osoby, 

f) aplikuje transfúzne lieky, 

g) aplikuje injekčnú liečbu, infúznu liečbu a intravenóznu liečbu, 

h) aplikuje lieky do zavedeného epidurálneho katétra, 

i) odoberá krv z artérie, 

j) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre a 

rektálne rúrky,  

k) vykonáva extirpáciu a sutúru malej chirurgickej rany, 

l) vykonáva základný popis röntgenologickej snímky a základný popis 

elektrokardiografického záznamu,  

m) extirpuje odumreté časti dekubitu a ošetruje dekubit, 

n) ošetruje diabetickú nohu, 
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o) odstraňuje Redonov drén, 

p) indikuje farmakoterapiu v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými 

obmedzeniami, 

q) odstraňuje bolesť ľahkého a stredného stupňa, 

r) identifikuje potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti osoby, rodiny alebo 

komunity súvisiace so zmenou ich zdravotného stavu,  

s) vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím 

jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód,  

t) vedie zdravotnú dokumentáciu, analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a na 

základe údajov v zdravotnej dokumentácii vykazuje činnosti pre potreby zdravotných 

poisťovní a štatistiky,  

u) vykonáva punkcie telových dutín, 

v) odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a 

právnickými osobami,  

w) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o zdravotnej starostlivosti s dôrazom na 

zdravie a prevenciu,  

x) poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v potrebnom 

rozsahu osobe, rodine alebo komunite,  

y) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, 

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

poskytovaní zdravotnej starostlivosti,  

aa) analyzuje zdravotný stav osoby a odosiela ju na odborné vyšetrenie na 

zabezpečenie včasnej diagnostiky,  

ab) analyzuje príčiny vzniku najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb a indikuje 

diagnostické vyšetrovacie metódy na ich potvrdenie alebo vylúčenie,  

ac) asistuje pri operačných výkonoch lekárovi so špecializáciou v príslušnom  

špecializačnom odbore,  

ad) asistuje pri invazívnych zdravotných výkonoch a neinvazívnych zdravotných 

výkonoch. 

 

V súlade s Nariadením vlády 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností  v platnom znení, lekár, ktorý získal 

odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva 

špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a 

posudkovú činnosť podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného 

špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť 
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pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, 

výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

SESTRA 

Rozsah ošetrovateľskej praxe sestry určuje Vyhláška MZ SR č. 95/2018 Z. z. ktorou sa 

určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na 

základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie 

poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára 

a v spolupráci s lekárom. 

§ 1 

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe 

indikácie lekára a v spolupráci s lekárom  

(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, v súlade 

so štandardmi v ošetrovateľstve (ďalej len „štandardy“) a v súlade s lekárskou diagnózou 

samostatne:  

a) posudzuje potreby osoby, rodiny alebo skupiny osôb určených geografickou oblasťou alebo 

spoločnými záujmami a hodnotami (ďalej len „komunita“),  

b) určuje ošetrovateľské diagnózy, plánuje, zabezpečuje alebo uskutočňuje uspokojovanie 

potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním a vyhodnocuje uspokojenie 

zistených potrieb,  

c) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu intimity osoby pri 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,  

d) zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, umieraním 

a úmrtím osoby,  

e) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateľskej 

starostlivosti,  

f) vzdeláva osobu, rodinu alebo komunitu o zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach 

v súvislosti s ošetrovateľskou starostlivosťou s dôrazom na sebestačnosť osoby,  

g) odporúča používanie voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych 

pomôcok v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,  

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

i) koordinuje prácu zdravotníckych asistentov a sanitárov a deleguje na nich činnosti v rozsahu 

ich odbornej spôsobilosti,  

j) vykonáva administratívne a dokumentačné činnosti, vystavuje potvrdenia a správy súvisiace 

s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,  

k) využíva dostupné zdravotné záznamy osoby vrátane elektronických záznamov na realizáciu 

a dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti,  
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l) posudzuje zdravotný stav osoby alebo zmenu zdravotného stavu osoby, pričom hodnotenie 

zdravotného stavu alebo zmenu zdravotného stavu meria pomocou hodnotiacich nástrojov a 

meracích nástrojov,  

m) podieľa sa na zhodnotení stavu osoby formou kontrolného záznamu alebo dotazníka vo 

vzťahu k príslušnému ochoreniu alebo klinickému stavu a informuje lekára o zistených 

odchýlkach,  

n) posudzuje potreby poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti osobe, 

o) meria, sleduje a interpretuje číselné údaje a klinické údaje o vitálnych funkciách osoby a o 

fyziologických funkciách osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti,  

p) zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení zo 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia osoby,  

q) riadi hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, 

prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a 

podľa stupňa náročnosti sa podieľa na dezinfekcii a sterilizácii,  

r) odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, 

s) vykonáva orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov, orientačné vyšetrenie 

farbocitu a orientačné vyšetrenie sluchu,  

t) rozhoduje o činnostiach a vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej 

starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny a komunity,  

u) zabezpečuje mobilizáciu osoby a ošetrovateľskú rehabilitáciu osoby a podieľa sa na 

prevencii porúch z imobility,  

v) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, 

w) zabezpečuje aplikáciu zábalov a obkladov, 

x) odsáva sekréty z horných dýchacích ciest a zabezpečuje ich priechodnosť, odsáva sekréty 

osobe so zaistenými dolnými dýchacími cestami,  

y) ošetruje miesta zavedenia invazívnych vstupov ako drénov, periférnych a centrálnych 

žilových kanýl, epidurálnych katétrov, zabezpečuje a kontroluje ich funkčnosť,  

z) ošetruje všetky typy stómií, 

aa)indikuje katetrizáciu močového mechúra, realizuje katetrizáciu močového mechúra 

a zavádza permanentný močový katéter u ženy, zabezpečuje funkčnosť permanentného 

močového katétra, zavádza rektálnu rúrku,  

ab)vyšetruje krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, 

ac)aplikuje kyslíkovú liečbu, inhalačnú liečbu, enterálnu výživu, klystíry a liečivé 

kúpele,  

ad)sleduje a hodnotí tekutinovú bilanciu, 
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ae)vykonáva resuscitáciu osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora 

a záchranného dýchania anestéziologickou maskou v rámci neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti,  

af)realizuje preventívne opatrenia u osôb s chronickým ochorením, fyzickým alebo 

mentálnym postihnutím s cieľom zníženia rizika destabilizácie zdravotného stavu 

osoby,  

ag)spolupracuje na praktickom vyučovaní žiakov a študentov zdravotníckych odborov. 

(2) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra podľa odseku 1 samostatne na základe indikácie 

lekára  

a) pripravuje osobu na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje 

ošetrovateľskú starostlivosť v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení,  

b) odoberá biologický materiál ako kapilárnu krv, krv z periférnej žily, krv z centrálneho 

žilového katétra, moč, stolicu, spútum, stery z kože, slizníc, telových dutín a rán,  

c) preväzuje a ošetruje rany, 

d) odstraňuje stehy z primárne zhojenej rany, 

e) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy u spolupracujúcich osôb, zabezpečuje ich 

funkčnosť, aplikuje enterálnu výživu, ruší žalúdočné a dvanástnikové sondy,  

f) zavádza kanylu do periférnej žily, ruší kanylu z periférnej žily, 

g) aplikuje parenterálnu výživu, 

h) aplikuje lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, 

vaginálne, epidurálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne s výnimkou 

transfúzie krvi, krvných derivátov a kontrastných látok,  

i) zabezpečuje riadenie administratívnych činností súvisiacich s realizáciou vyšetrení. 

(3) Sestra podľa odsekov 1 a 2 realizuje aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s 

diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych a 

neinvazívnych výkonoch chirurgickej a nechirurgickej povahy, pri podávaní kontrastných látok 

intravenóznou formou a podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.  

 

§ 2 

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou špecialistkou 

Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností a odbornú 

spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, poskytuje ošetrovateľskú 

starostlivosť podľa § 1 a špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v 

špecializačných odboroch určených pre sestru, a samostatne  

a) indikuje a vykonáva výmenu a zrušenie kanyly z periférnej žily, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/95/20180401.html#paragraf-1
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b) aplikuje medikamentóznu liečbu v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na 

základe indikácie lekára a po posúdení potreby osoby a vyhodnocuje účinnosť liečby.  

 

§ 3 

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou s pokročilou praxou 

(1) Sestra s pokročilou praxou okrem činností podľa § 1 a 2 v súlade so štandardmi a s lekárskou 

diagnózou samostatne  

a) posudzuje potreby osoby, rodiny a komunity v rozsahu preventívnych opatrení a 

ošetrovateľskej starostlivosti,  

b) zodpovedá za určenie a realizáciu individuálneho ošetrovateľského plánu osoby, 

c) navrhuje a indikuje preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a stabilizácie 

zdravotného stavu osoby,  

d) navrhuje a indikuje intervencie a postupy v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

osobe, rodine a komunite,  

e) indikuje odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom 

indikačnom rozsahu po konzultácii s lekárom,  

f) rozhoduje a zodpovedá za plnenie intervencií a aplikáciu medikamentóznej liečby osobe, 

ktoré zodpovedajú potrebám osoby a sú v súlade s liečebným plánom určeným lekárom,  

g) indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej 

starostlivosti podľa osobitného predpisu,1) 

h) indikuje ošetrovanie primárne sa hojacej rany, 

i) zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienicko-epidemiologických postupov, nariaďuje 

bariérový režim a dohliada nad dodržiavaním bariérového režimu pri ošetrovaní osôb,  

j) rozhoduje o umiestňovaní osôb na lôžka v súlade s dodržiavaním hygienicko-

epidemiologických zásad,  

k) riadi prácu členov ošetrovateľského tímu, 

l) kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii, 

m) tvorí, reviduje a vyhodnocuje ošetrovateľské štandardy a mapy ošetrovateľskej 

starostlivosti, vzdelávacie plány a aplikuje ich do ošetrovateľskej praxe,  

n) sleduje potrebu realizácie výskumu v ošetrovateľstve, realizuje ošetrovateľský výskum a 

jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi,  

o) zavádza a hodnotí systém kvality ošetrovateľskej starostlivosti, 

p) podieľa sa na odbornej príprave žiakov a študentov zdravotníckych odborov. 

(2) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/95/20180401.html#paragraf-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/95/20180401.html#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/95/20180401.html#poznamky.poznamka-1
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Sestrou s pokročilou praxou je sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 

magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa získala v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo a špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore a ktorá nadobudla 

najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore. Sestrou s pokročilou 

praxou je aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 

študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa v bakalárskom študijnom programe získala v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ktorá 

nadobudla najmenej osemročnú odbornú prax.  

Zdravotnícky personál z reprofilizovaných oddelení,  pracujúci pod dohľadom 

špecialistu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo v odbore anestéziológia 

a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, po absolvovaní adaptačného školenia môže byť aj 

výraznou pomocou pri zabezpečení podporných činností v starostlivosti o kritických pacientov 

s COVID-19. 

 


