
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Farmaceutická fakulta 

Kód predmetu: KBMBL/15-Bc/00 Názov predmetu: Zdravotnícka hygiena 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: Seminár / Laboratórne cvičenie / Prednáška 
Rozsah výučby (v hodinách): Týždenný: 0 / 1 / 1                     Za obdobie štúdia: 0 / 14 / 14 
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: kombinovaná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4  

Stupeň štúdia: Bc. = 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na získanie kreditov je nutné úspešné absolvovanie previerky počas 

semestra s minimálnou úspešnosťou 50% a predmet sa končí skúškou v písomnej forme s minimálnou 
úspešnosťou 50%. 

Výsledky vzdelávania: V prvej časti sa Zdravotnícka hygiena zaoberá základnými zložkami životného prostredia 

a ich pôsobením na zdravie človeka. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie zdraviu prospešných 
podmienok v životnom prostredí. Predmet sa zameriava na vysvetlenie faktov, ktoré sú pre  pracovníka v 
zdravotníctve  najdôležitejšie, teda pravidlá pre hygienu vzduchu, vody a odpadov v laboratórnych podmienkach. 
Študent sa ďalej oboznámi so základnými pravidlami výživy, manipulácie s potravinami a s hygienou práce. 
Študent ako odborný pracovník v zdravotníctve získa vedomosti a schopnosti zabezpečiť a zhodnotiť hygienu 
zdravotníckeho zariadenia, pri manipulácii so zdravotníckymi pomôckami. Absolvent predmetu bude teoreticky a 
čiastočne aj prakticky pripravený na požiadavky pri práci v zdravotníckom zariadení. 

Stručná osnova predmetu: Postavenie hygieny a jej úloha v oblasti zdravotníctva, hygiena vzduchu, vody, 

odpadov, výživy a práce, ďalej význam, požiadavky a dodržiavanie hygieny v zdravotníckom zariadení, pri práci 
so zdravotníckymi pomôckami a pri ich kontrole, hodnotenie mikrobiologickej čistoty zdravotníckych pomôcok  z 
hľadiska požiadaviek na ich sterilitu a nesterilitu. Základná obsahová náplň Zdravotníckej hygieny vychádza zo 
súčasného stavu jednotlivých odborov týkajúcich sa hygieny konkrétneho prostredia a pravidiel, či metód 
používaných v praxi. 

Odporúčaná literatúra:  

Dubničková M, Bilková A.: Hygiena pre farmaceutov. Bratislava: UK, 2011, 116 s. 
Podstatová H.: Základy epidemiológie a hygieny. Praha: GALÉN 2009. 158s  
Ševčíková a kol.: Hygiena. Bratislava: UK, 2006. 328 s. 
Gopfertová D. a kol.: Mikrobiológie, imunológie, epidemiológie a hygiena. Praha: TRITON. 2002. 148s.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Od akademického roku 2012/13 - Celkový počet hodnotených študentov: 104 
percentuálny podiel hodnotených študentov: A- 38%, B-28%, C-21%, D-5%, E-5%, Fx-3% 
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