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Mgr. Věra Hordějčuková 

 Dodržování bezpečnostních předpisů v práci všeobecné sestry na lůžkovém oddělení  

 Pohled (zkušenosti/představy)  zdravotnických zařízení (všeobecných sester) na praktickou výuku 

žáků středních zdravotnických škol  

 Znalosti a představy všeobecných sester o paliativní péči  

 Možnosti paliativní péče v nemocničním zařízení  

 Vliv prostředí zdravotnického zařízení na léčebný proces  

 Zdravotní rizika práce všeobecné sestry ve zdravotnickém zařízení  

 Pracovní podmínky všeobecné sestry v nemocničním zařízení  

 Supervize v práci všeobecné sestry  

 Postoj všeobecné sestry k euthanázii  

 Dobrovolnictví v komplexní péči o pacienty v nemocnici  

 Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání  

 Specifika komunikace s pacientem v resuscitační péči  

 

Mgr. Alena Pješčáková 

 Zdravotník v roli pacienta 

 Postoj zdravotníků k pacientovi bezdomovci 

 Postavení laických pečovatelů v péči o seniory (rodinný příslušník v roli pečovatele) 

 Výživa seniorů a její zajištění ve zdravotnickém prostředí 

 Postoje české veřejnosti k péči o seniory 

 Dodržování bariérových postupů zdravotnickým personálem (dezinfekce, hygiena rukou) 

 Potřeby jedinců pečujících o své blízké 

 Znalosti sester o nefarmakologických možnostech prevence TEN 

 Vybavenost standardních oš. jednotek pomůckami pro seniory 
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Mgr. Hana Elexová 

 Vize ošetřovatelské péče z pohledu přibývajícího počtu seniorů v populaci 

 Role staničních a vrchních sester na oddělení 

 Skupinový systém ošetřovatelské péče v praxi 

 Fyzická kondice sester 

 Přístup sester k pacientům s duševní poruchou na somatických odděleních  

 Měření ošetřovatelské zátěže u sester 

  

Mgr. Lenka Bicanová 

 Komunikační dovednosti všeobecných sester v cizím jazyce 

 Prevence kontraktur u imobilních osob 

 Vzdělávání všeobecných sester očima veřejnosti 

 Postoje všeobecných sester k homeopatické léčbě 

 Informovanost laické veřejnosti o lymské borelióze 

 Prevence syndromu karpálního tunelu – nemoci počítačové generace 

 

Mgr. Vladimíra Müllerová 

 Ošetřovatelská kazuistika pacienta s… 

 

Mgr. Irena Dubová 

 Ošetřovatelská kazuistika pacienta s… 

 

Mgr. Radka Jeníčková 

 Ošetřovatelská kazuistika pacienta s… 

 Agresivita pacientů ve zdravotnickém zařízení 

 Informovanost všeobecných sester o prevenci profesionálních nákaz 

 Role sestry-mentorky ve zdravotnických zařízeních 

 Kompetence všeobecné sestry (zákon versus realita) 

 Motivace všeobecných sester při výkonu jejich profese 

 Psychosomatický obraz nemoci 

 Kvalita života u pacientů po CMP 

 Specifika ošetřovatelské péče v kontextu transkulturního ošetřovatelství 
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PhDr. Věra Potužáková 

 Identifikace s rolí sestry 

 Vztah sestra – lékař (vzájemný respekt,…) 

 Týmová spolupráce/nespolupráce, konflikty na pracovišti, pracovní atmosféra 

 Uniforma a odznak jako součást image sestry, standard úpravy 

 Informační nouze ve zdravotnickém zařízení 

 Role sestry v 21. století 

 Kompetence všeobecné versus praktické sestry 

 Respektování kompetencí ve zdravotnickém týmu 

 Očekávání absolventů vzdělávacího programu DVS/očekávání budoucích zaměstnavatelů 

 

Mgr. Radka Šrámková 

 Kvalita života pacientů po TEP 

 Problematika chronické bolesti 

 Spirituální potřeby nemocných a možnosti jejich saturace ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

 Přínos svépomocných skupin pro chronicky nemocné klienty a jejich rodinné příslušníky 

 Komunikační bariéry mezi sestrou, nemocným a jeho rodinou 

 Historický vývoj profese sestry v kontextu se změnou jejího postavení ve společnosti pohledem 

zdravotníků 

 


