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Štatút pracovnej skupiny  

pre tvorbu, revíziu a novelizáciu 
ošetrovateľských štandardných postupov 

 
 

•  Pracovnú skupinu pre potreby riešenia špecifikovanej problematiky súvisiacej s 
ošetrovateľskými štandardnými postupmi vytvára námestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť. 

•  Členov pracovnej skupiny vyberá a menuje námestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť na základe odbornej spôsobilosti pre povolanie sestra, poznania  
procesov v nemocnici súvisiacich s predmetnou problematikou a predpokladu 
osobných schopností vykonávať činnosti predmetnej skupiny. 

•  Predsedu  pracovnej skupiny vyberá a menuje námestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť z členov pracovnej skupiny na základe splnenia požiadavky odbornej 
spôsobilosti pre povolanie sestra, poznania  procesov v nemocnici súvisiacich 
s predmetnou problematikou, predpokladu osobných schopností a možností 
vykonávať činnosti predmetnej skupiny, predpokladu schopnosti aplikovať prax 
založenú na dôkazoch, predpokladu schopnosti a možností efektívne viesť pracovnú 
skupinu. 

•  Pracovná skupina vykonáva činnosti na základe pokynov a požiadaviek námestníčky 
pre ošetrovateľskú starostlivosť, ktoré súvisia s predmetnou problematikou. 

•  Pracovná skupina analyzuje predmetné činnosti na všetkých pracoviskách 
nemocnice, štatisticky ich vyhodnocuje, vypracováva správy a vedúci pracovnej 
skupiny ich predkladá námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť. 

•  Pracovná skupina predkladá návrhy na riešenie nedostatkov v predmetnej činnosti 
námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť. 

•  Pracovná skupina úzko spolupracuje so samostatným odborným referentom úseku 
ošetrovateľstva. 

•  Vedúci pracovnej skupiny zvoláva pracovne stretnutie členov skupiny podľa zváženia, 
najmenej dvakrát do roka, dokumentuje priebeh stretnutia a dokument predkladá  
námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť. 

•  Vedúci pracovnej skupiny na základe požiadavky námestníčky pre ošetrovateľskú 
starostlivosť zabezpečí vypracovávanie výsledkov skupiny a ich prezentovanie na 
ústavnej i mimoústavnej úrovni. 

•  Menovanie a odvolávanie členov pracovnej skupiny vykonáva námestníčka pre 
ošetrovateľskú starostlivosť. 

•  Zrušenie pracovnej skupiny vykonáva námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. 
 

                                                                                                                              
       V Ružomberku dňa ......................                         PhDr. Renáta Darmošová  dipl. s. 
                                                                                      námestníčka pre ošetrovateľstvo 
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Názov 
pracovného 
postupu 

 
                           Spolupráca sestry pri defibrilácii 

Charakteristik
a prac. 
postupu 

Štandardný ošetrovateľský postup 

Skupina 
starostlivosti 

Naliehavé život ohrozujúce stavy, pacienti, u ktorých došlo k fibrilácii alebo 
náhlemu zastaveniu srdcovej činnosti 

Vyjadrenie  
štandardu 

Defibriláciou srdca pacienta odstránime poruchu srdcového rytmu a zabezpečíme 
efektívnu srdcovú činnosť. 

 Pracovisko 
 

Všetky pracoviská nemocnice a areál nemocnice 

 
 
 

Kritériá štruktúry Kritériá procesu Kritériá výsledku 
Š1 - Pracovníci 
       Lekár, sestra  
 
Š2 – Prostredie 
Ošetrovací box, 
lôžkové oddelenie, 
operačná sála, 
ambulancia, areál 
nemocnice 
 
Š3 - Pomôcky 
Defibrilátor, EKG  gel, 
monitorovací prístroj 
/monitor/, kyslík, 
kyslíková maska, 
jednoduchý dýchací 
prístroj – AMBU vak, 
pomôcky na KPR, 
pomôcky na intubáciu, 
pomôcky na 
odsávanie pacienta, 
štvorce buničitej vaty 
 
Š4 – Dokumentácia 
Dokumentácia 
v zmysle platnej  
legislatívy 
a vnútorných 
predpisov,  
EKG záznam  
 
 

P1 – sestra začne spoluprácu 
s lekárom  na základe ordinácie 
lekára 
P2 – sestra deleguje niektoré 
činnosti / výkony na praktickú 
sestru (zdravotníckeho asistenta) 
a sanitára v rozsahu ich praxe 
P3 - sestra si pred výkonom    
umyje ruky a dodržiava zásady 
HER (použije ochrannú masku a 
rukavice) 
P4 - sestra skontroluje a pripraví 
defibrilátor 
P5 - sestra  zabezpečí všetky 
potrebné pomôcky 
P6 - sestra overí či má pacient 
vybranú zubnú protézu, v prípade 
jej používania protézu z dutiny 
ústnej odstráni 
P7 - sestra zabezpečí pripojenie 
pacienta na EKG monitor a sleduje 
činnosť srdca 
P8 - sestra zabezpečí uloženie 
pacienta do vodorovnej polohy 
P9 -  sestra zabezpečí aby 
pacienta nebol v kontakte 
s vodivými predmetmi 
P10 - sestra nanesie primerané 
množstvo EKG gélu na elektródy 
defibrilátora 
P11 – sestra podľa ordinácie lekára 
nastaví požadovanú hodnotu 
defibrilačnej energie 
P12- sestra podá lekárovi elektródy 
defibrilátora  
P13 - sestra spolupracuje 
s lekárom počas samotnej 
defibrilácie 

V1 – pacient má obnovenú 
pravidelnú srdcovú činnosť 
V2 – u pacienta sa v súvislosti 
s výkonom nevyskytli žiadne 
komplikácie 
V3 – pacient má po  defibrilácii 
sledované vitálne funkcie podľa 
potreby a aktuálneho stavu 
V4 – bol dodržaný HER 
V5 – výkon je zdokumentovaný 
v rozsahu ošetrovateľskej praxe 
zaznamenané, vrátane vitálnych 
funkcií 
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AUDIT ŠTANDARDNÉHO OŠETROVATEĽSKÉHO POSTUPU 
 

Pracovisko   

Audítori  

Metódy neplánovaná situácia, otázka pre vedúcu sestru, otázka pre sestru, pozorovanie 
sestry počas výkonu,   kontrola dokumentácie, kontrola prostredia, kontrola 
pomôcok, pozorovanie pacienta, otázka pre lekára 

Dátum  

 

 

Š 

T 

R 

U 

K 

T 

Ú 

R 

A 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 
Š1 Má sestra potrebné vedomosti a skúsenosti 

na realizáciu výkonu? 
Otázka pre vedúcu sestru    

Š2 Sú zabezpečené optimálne priestorové 
podmienky na realizáciu výkonu? 

Kontrola prostredia   

Š3 Má sestra k dispozícií všetky potrebné 
pomôcky? 

Kontrola pomôcok   

Š4 Má sestra k dispozícií potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola dokumentácie   

Čiastkové skóre  

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

 

 

Kód Kontrolné kritéria Metóda hodnotenia Áno Nie 
P1 Začala sestra spoluprácu s lekárom pri 

výkone na základe ordinácie lekára? 
Pozorovanie sestry počas 
výkonu 

  

 Vykonávala sestra spoluprácu s lekárom 
v rozsahu svojej ošetrovateľskej praxe? 

Pozorovanie sestry počas 
výkonu 

  

P2 Delegovala sestra niektoré činnosti / 
výkony na praktickú sestru 
(zdravotníckeho asistenta) a sanitára 
v rozsahu ich praxe? 

Pozorovanie sestry počas 
výkonu 

  

P3 Umyla si sestra pred výkonom ruky 
a dodržiava zásady HER? 

Otázka pre sestru 
 

  

P4 Skontrolovala a pripravila sestra 
defibrilátor? 

Pozorovanie sestry počas 
výkonu 

  

P5 Zabezpečila sestra všetky potrebné 
pomôcky? 

Kontrola pomôcok   

P6 Overila sestra neprítomnosť  zubnej 
protézy/vybrala zubnú protézu ak ju 

Pozorovanie pacienta   

https://www.health.gov.sk/?spdtp

Obsah  - Osobitná čiastka 
 

Číslo ŠP Názov štandardu Strana 

0001 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom 5 
0002 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania 29 
0003 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u 

dospelých) 
44 

0004 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom 
imobilizačného syndrómu 

73 

0005 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja 
malnutrície 

92 

0006 Komplexný ošetrovateľský manažment predchádzania vzniku dekubitov u 
rizikového pacienta 

107 

0007 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v agentúre domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 

129 

0008 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v dome ošetrovateľskej 
starostlivosti 

163 

0009 Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnej pomoci 195 

0010 Komplexný manažment pacienta so schizofréniou 215 
0011 Komplexný manažment pacienta s trvalými poruchami s bludmi 233 
0012 Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami 240 
0013 Komplexný manažment pacienta s akútnymi a prechodnými psychotickými 

poruchami 
250 

0014 Štandardný operačný postup pre paliatívnu rádioterapiu 260 
0015 Štandardný operačný postup pre radikálnu rádioterapiu 271 
0016 Štandardný operačný postup pre kraniálnu stereotaktickú rádioterapiu 282 
0017 Štandardný operačný postup pre rádioterapiu s modulovanou intenzitou (IMRT) 292 
0018 Štandardný operačný postup pre nenádorovú rádioterapiu 303 
0019 Štandardný operačný postup pre stereotaktickú ablatívnu extrakraniálnu 

rádioterapiu 
312 

0020 Štandardný operačný postup pre brachyterapiu 322 
0021 Štandardný operačný postup pre stereotaktickú rádiochirurgiu 347 
0022 Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment 

karcinómu krčka maternice 
357 

0023 Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej 
prehliadke v primárnej starostlivosti 

378 
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