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Štandardný postup (štandard) je profesijne dohodnutá 
úroveň určitého výkonu, starostlivosti. 

(Hulková, 2016) 



Východiská
 Zavedením jednotných ošetrovateľských postupov, ktoré by

reflektovali najnovšie poznatky v ošetrovateľstve, sa zvýši kvalita
a dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti rovnako na
celom území Slovenska.

 Národný projekt „Tvorba nových a inovovaných štandardných
klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“.

 Absencia štandardných postupov v intenzívnej ošetrovateľskej
starostlivosti.



Legislatívny základ tvorby štandardizácie
 Zákon NR SR č. 576/ 2004 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zavedený inštitút klinického auditu)

 Zákon NR SR č. 578/2004, Z. z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

 Koncepcia odboru ošetrovateľstva č. 14535/2006-OO zo dňa 6. júl 2006

 Vyhláška MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe
poskytovanej sestrou a PA ......

 Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z., o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych
povolaniach v znení neskorších predpisov



 Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie

materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení

neskorších predpisov

 Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009 – OZS zo dňa

30. apríl 2010

 Odborné usmernenie MZ SR č. 16138-2/2004-OO pre tvorbu, implementáciu

a hodnotenie štandardov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, zo dňa 30. augusta, 2004

 Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie

do medicínskej praxe, Zoznam schválených štandardných postupov (Vestník MZ SR,

osobitné vydanie dňa 1. februára 2019, ročník 67)



História štandardizácie ošetrovateľstva 
na Slovensku



Procesuálne 
štandardy 

+

Audity



Ošetrovateľské štandardy na Slovensku v NIS 



Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt:

 Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do 

medicínskej praxe

 Projekt používa projektovú skratku ŠDTP (Štandardné diagnostické a terapeutické 

postupy).

 Projekt je podporený z operačného programu Ľudské zdroje MPSVR SR (kódom 

NFP312041J193)

 Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť štandardné klinické postupy a začleniť ich do celoštátneho 

systému zdravotnej starostlivosti.



62 odborných pracovných 
skupín (OPS)

 Ošetrovateľstvo 

 Intenzívna ošetrovateľská 
starostlivosť



https://www.standardnepostupy.sk/nove-standardy/

Odborná pracovná skupina
„Ošetrovateľstvo“

Schválené!



MZ SR schválilo odbornú pracovnú skupinu pre tvorbu štandardov 
„Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti“

Členovia:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s. (predseda)
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
PhDr. Lenka Gajdošová, PhD. 
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD.
PhDr. Monika Matošová, MPH 
PhDr. Anna Bullová
Mgr. Viera Kormaníková
Mgr. Lucia Behunová
Mgr. Tatiana Maďarová

Na tvorbe sa podieľali:
Mgr. Miloš Čakloš
Bc. František Ňaňo



Odborná pracovná skupina

„Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti“

1. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej

ventilácii.

2. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na mimotelovej

membránovej oxygenácii.

3. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s akútnou bolesťou.

4. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v bezvedomí.



Proces tvorby ŠDTP

Publikovanie  ŠDTP vo Vestníku MZ SR a zverejnené na www.standardnepostupy.sk 

Schválenie ŠDTP ministrom  zdravotníctva SR 

Posudzovanie ŠDTP „Komisiou MZ SR pre ŠDTP“

Multidisciplinárny proces pripomienkovania ŠDTP inými OPS

Posudzovanie ŠDTP odborným garantom OPS a odborným garantom národného 
projektu

Uloženie ŠDTP do informačného systému IMUTHES 

Vytvorenie ŠDTP a predloženie na pripomienkovanie v rámci OPS



Štruktúra ŠDTP

1. Kľúčové slová
2. Zoznam skratiek a vymedzenie 

základných pojmov
3. Kompetencie 
4. Úvod
5. Prevencia
6. Epidemiológia 
7. Patofyziológia
8. Klasifikácia
9. Posudzovanie
10.Diagnostika
11.Plánovanie a realizácia

12. Prognóza a vyhodnotenie
13. Stanovisko expertov (posudková 

činnosť, revízna činnosť, PZS a pod.)
14. Zabezpečenie a organizácia 

starostlivosti
15. Ďalšie odporúčania
16. Doplnkové otázky manažmentu 

pacienta a zúčastnených strán
17. Špeciálny doplnok štandardu
18. Odporúčania pre ďalší audit a revíziu 

štandardu
19. Literatúra





Prílohy ŠDTP_ECMO





Odporúčania pre ďalší audit a revíziu štandardu

V súlade s trendmi vývoja kompetencií sestier špecialistiek v anestéziológii
a intenzívnej starostlivosti v Európe i vo svete je potrebné pristúpiť k ich úprave aj
na Slovensku.

Jedným z krokov je pripravovaná

 úprava minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program

v špecializačnom odbore „Anestéziológia a intenzívna starostlivosť“

 príprava nového špecializačného študijného programu pre sestry „Perfuziológia“

 príprava certifikovanej pracovnej činnosti „ECMO“ a

 následne legislatívna úprava rozsahu praxe sestier špecialistiek v uvedených

odboroch.



Odborná pracovná skupina

„Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti“

1. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej

ventilácii. Schválené 22.09.2021

2. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na mimotelovej

membránovej oxygenácii. Schválené 22.09.2021

3. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s akútnou bolesťou.
Schválené 15.06.2022





Záver

Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa 
vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie 

choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom 
uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri 

zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade 
so štandardnými postupmi na výkon prevencie, 

štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými 
terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu 

pacienta. 
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Kontakt:

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. 
sestra špecialista v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti 

E-mail: milan.laurinc@gmail.com
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