
Koncepcia Úseku zdravotnej starostlivosti 

Úsek zdravotnej starostlivosti sa podieľa na organizovaní zabezpečenia a metodického 
usmernenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ošetrovateľskej 
starostlivosti zdravotníckymi zamestnancami (sestra, zdravotný asistent) a pomocnými 
zdravotníckymi zamestnancami (opatrovatelia). 

Sestra s odbornou spôsobilosťou a registrovaná v zmysle zákona je povinná poskytovať 
ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdia a odbornou praxou 
získaných vedomostí a zručností, v súlade so štandardmi a lekárskou diagnózou, ak prijímateľ  
potrebuje lekársku starostlivosť. Sestra zodpovedá za realizovanie individuálneho adaptačného 
plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia občanov a poskytovanie úkonov nahrádzajúcich 
sebaobsluhu, vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení 
a vedenia predpísanej zdravotno-ošetrovateľskej dokumentácie vykonávané sestrou. Sestra 
zodpovedá za základné sociálne a zdravotnícke služby v zariadení pre občanov zdravotne 
postihnutých (vyplývajúce z náplne práce). 

Sestra podľa svojej kompetencie zodpovedá za sledovanie bio–psycho-sociálneho stavu 
prijímateľa. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sestra spolupracuje s lekárom, 
asistuje lekárovi a vykonáva ošetrovateľské výkony a činnosti na základe indikácie lekára. 
Samostatne zodpovedá za rozhodovanie a realizovanie samostatných ošetrovateľských výkonov 
a činností, zamerané na identifikáciu potrieb prijímateľov SS a ich uspokojovanie. 

Organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedajú potrebám prijímateľa  
a sú v súlade s jeho liečebným plánom. Zodpovedá za riešenie problémov a zlepšenie stavu 
prijímateľa - príprava a podávanie liečiv, meranie základných vitálnych funkcií (ZVF). Zodpovedá 
za riadenie a realizovanie odbornej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského 
procesu, so zameraním na deti a dospelých, poskytovanie prvej pomoci, najmä pri zlyhaní ZVF, 
pri epileptických záchvatoch a úrazoch. 

Sestra zabezpečuje dodržiavanie bezpečného a etického prostredia prijímateľa, zabezpečuje 
jeho bezpečnosť a ochranu intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa potreby 
úzko spolupracuje s územnou poliklinikou a s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.  Dodržiava 
platný etický kódex sestier a etický kódex zamestnanca DSSpKM. 

Zvyšuje si odbornú spôsobilosť, získava nové aktuálne odborné informácie a praktické odborné 
zručnosti v rámci princípov celoživotného vzdelávania sestier (aktívna a pasívna účasť na 
odborných seminároch, účasť na kongresoch, publikačná činnosť, individuálne vzdelávanie a 
pod...). Rešpektuje povinné sústavné vzdelávanie sestier a hodnotenie sústavného vzdelávania 
sestier 1 x za 5 rokov. 

Sestra je povinná získavať kredity, ktoré sa jej prideľujú za jej účasť na vzdelávaní, na 
seminároch a ktoré sú dôležité pri jej hodnotení, ktoré vykonáva SKSaPA 1 x za 5 rokov. 

Opatrovatelia vykonávajú pomocné opatrovateľské činnosti (napr. starostlivosť o bielizeň, 
poriadok a čistotu priestorov, pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri stravovaní prijímateľov a 
pod.). 
Podľa pokynov odborného zamestnanca vykonávajú pomocné výchovné činnosti, pripravujú 
prijímateľov k činnostiam a na vychádzky. Starajú sa o bezpečné a etické prostredie a o 
bezpečnosť prijímateľov. Dodržiavajú etický kódex zamestnanca DSSpKM. 

Hlavné úlohy úseku zdravotnej starostlivosti 

- podieľať sa na zabezpečení zdravotnej starostlivosti v rámci možností a kompetencií, 
- poskytovať aktívnu a individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského 
procesu, 
- poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na získanie nezávislosti a sebestačnosti, 
-  zachovať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života prijímateľov, 



-  poskytovať opatrovateľskú starostlivosť, 
- organizačne zabezpečiť nepretržitú prevádzku pre prijímateľov s týždennou a celoročnou 
pobytovou formou sociálnej služby. 

Úsek zdravotnej starostlivosti zabezpečuje 

- služby úmerné zdravotnému a duševnému stavu prijímateľov, pri rešpektovaní ich práva a 
dodržiavanie liečebných postupov, 
- komplexnú preventívnu starostlivosť prijímateľov so súhlasom zákonného zástupcu a 
podpísania informovaného súhlasu prostredníctvom zmluvných lekárov a príslušných kliník, 
- komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť formou ošetrovateľského procesu prijímateľom, ktorým 
je poskytovaná týždenná a celoročná pobytová forma sociálnej služby, 
- hygienickú, protiepidemiologickú starostlivosť, 
- výchovnú činnosť pod vedením odborných zamestnancov, 
- vedenie zdravotno-ošetrovateľskej dokumentácie, 
- poskytovanie zdravotníckeho materiálu a kompenzačných pomôcok. 

Pre prijímateľov SS s ambulantnou formou sociálnej služby a týždennou pobytovou 
formou sociálnej služby sa ošetrovateľská starostlivosť poskytuje na základe podpísania 
informovaného súhlasu prijímateľa. 

Pre prijímateľov s celoročnou pobytovou formou sociálnej služby ošetrovateľská 
starostlivosť  sa poskytuje na základe podpísania informovaného súhlasu zákonného zástupcu 
prijímateľa a v spolupráci so zmluvnými lekármi zo Zdravotného strediska Sch. Trnavského (ZS): 
- MUDr. Dagmar Kulhánková (pre deti a dorast) 
- MUDr. Ester Kubicová (pre dospelých prijímateľov) 
- MUDr. Gabriela Mayerová (neurológ) 
Odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby zabezpečujú odborní lekári prostredníctvom 
odborných ambulancií: kardiologická, gynekologická, chirurgická, imunologická, pneumologická, 
dermatologická, nefrologická, urologická, očná a ORL ambulancia. 

Ďalšiu zdravotnú starostlivosť pre prijímateľov poskytujú: 
- MUDr. Točíková (neurológ), Súkromné neurologické centrum Hippokrates pre klientov nad 15 
rokov 
- MUDr. Takáčová (psychiater,) Univerzitná nemocnica Kramáre 
- MUDr. Alakša (psychiater), Súkromná psychiatrická ambulancia Pezinok 
- komplexná ortopedicko-protetická starostlivosť - Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú 
protetiku (ŠNOP), Záhradnícka 42 Bratislava 
- Stomatologická starostlivosť je poskytovaná: 

a) Poliklinika na Heydukovej ul. 
b) MUDr. Raček – stomatologická ambulancia na Bullovej ul. 

Liečivá a zdravotnícky materiál zabezpečujeme prostredníctvom lekárne: 
- ,,Medaco“ - p. Mračna J. 
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