
Otázky pre ŠS bakalárskeho štúdia  

z predmetu Zdravotnícke pomôcky 
 

   

   1. Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Príprava sterilnej         

zdravotníckej pomôcky na opakované použitie. Možnosti  a druhy sterilizácie.    

Kontrola sterilizácie. 

            Subjekty podnikania v systéme zabezpečenia zdravotníckych pomôcok. 

Živnostenské podnikanie. Obchodné spoločnosti podľa obchodného 

zákonníka. 

 

 

2. Zdravotnícke pomôcky zo skla. Požiadavky na sklo laboratórne a sklo 

používané v zdravotníctve. (zloženie skla, neutralita skla, chemická odolnosť 

skla, tepelná odolnosť a pevnosť skla) 

      Právna úprava poskytovania zdravotníckych pomôcok. 

      Výroba, distribúcia, výdajne zdravotníckych pomôcok. 

 

 

3.   Zdravotnícke pomôcky z gumy, delenie, charakteristika, použitie. 

      Prírodné polyméry, zdroje, vlastnosti. 

          Zákon č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Základné pojmy.             

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti, predpisovanie, výdaj ZP, lekársky 

poukaz. 

4.   

4.   4.  Zdravotnícke pomôcky zo syntetických polymérov. Zloženie a štruktúra 

syntetických polymérov, výroba, vlastnosti, manipulácia. 

      Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Základné pojmy, 

      lekársky poukaz,  kategorizácia a úhrada ZP. 

 

 



 

5.   Zubolekárske nástroje,  pomôcky a materiály dentálnej protetiky. Materiály      

dentálnej chémie používané na ošetrovanie chrupu. 

            Správna lekárenská prax. Požiadavky na materiálne a priestorové 

vybavenie výdajne zdravotníckych pomôcok. 

 

  

 6.    Materiály používané v  röntgenovej  diagnostike. Základy röntgenovej 

diagnostiky. 

          Registrácia a kontrola zdravotníckych pomôcok. Systém zabezpečenia  

kvality zdravotníckych pomôcok. ŠUKL. 

 

 

 

7.   Zobrazovacie metódy využívajúce röntgenové žiarenie. Skiaskopia. Skiagrafia. 

          Počítačová tomografia. Subtrakčná angiografia. Význam použitia kontrastných 

látok. 

J        Zákon č. 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Základné 

pojmy. Základné pojmy a charakteristika ZP. 
 

  

  8.    Zdravotnícke pomôcky korekčné a  kompenzačné pre zrakovo postihnutých. 

Diagnostické zdravotnícke pomôcky v očnom lekárstve. Poruchy zraku. 

          Kategorizácia zdravotníckych pomôcok. Zoznam zdravotníckych pomôcok     

a systém ich úhrady na základe zdravotného poistenia. 

 



   

  9. Zdravotnícke pomôcky pre sluchovo postihnutých. Načúvacie prístroje. 

Kompenzačné pomôcky. Poruchy sluchu. 

Podnik ako hospodárska jednotka. Typy a organizačná štruktúra 

podnikov. Organizačné normy. Výroba a distribúcia zdravotníckych 

pomôcok. 

 

 

10.    Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov. Diabetes mellitus. 

         Zdravotnícke pomôcky v ambulantnej starostlivosti. 

         Cenová kalkulácia zdravotníckych pomôcok, legislatívna úprava.  

Kalkulačné členenie nákladov. Systém cien a úhrad za ZP. 

 

 

11. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky. Členenie, použitie. Vozíky, zdviháky 

chorých, kočíky, mobilné chodúľky, krauler. 

        Správna výrobná a veľkodistribučná prax. Ich aplikácia na proces 

výroby a distribúcie  ZP. Požiadavky na personálne zabezpečenie. 

 

 

12. Ortopedicko - protetické  pomôcky. Rozdelenie, indikácie, sortiment. Prsné 

epitézy. 

        Výrobný proces. Členenie a charakteristika výroby a výrobného procesu. 

Výrobná dokumentácia. 

 

 



 

13.   Zdravotnícke pomôcky pre stomikov. Rozdelenie, charakteristika.          

Doplnkový sortiment. Výber zdravotníckej pomôcky podľa typu stómie. 

        Informácie, informačné systémy a  zdravotníctvo. Zber informácií 

o zdravotníctve. Základné informácie o zdravotnej starostlivosti a systém 

ich zverejňovania. 

 

 

14.  Zdravotnícke pomôcky na kompresívnu liečbu. Jednotlivé druhy. 

       Funkcia kompresívnych pomôcok. Indikácie. 

       Financovanie zdravotníctva. Zdravotné poistenie. Európsky systém 

prístupu k hradeniu zdravotnej starostlivosti. 

 

 

15.   Zdravotnícke pomôcky na ošetrenie inkontinencie. Absorbujúce pomôcky na 

jednorazové použitie. Systémy na odvádzanie moču. Zdravie a choroba, 

životné podmienky a faktory ovplyvňujúce zdravie. 

       Štátna zdravotná politika. 

 

 

 

16.   Fixačné ovínadlá. Imobilizujúce ovínadlá a obväzy. Termoplastické       

a syntetické obväzy a dlahy. Krycie a fixačné priehľadné fólie. Náplaste. 

           Medzinárodné programy ochrany a podpory zdravia. 

           Program WHO a jeho program  Zdravie pre všetkých. 

 



 

17.   Obväzové prostriedky na priame krytie rán. Výrobky z gázy. Kombinované, 

masťové a špeciálne kompresy. Hydrokoloidné a hydrogélové obväzy. 

          Základné zdravotnícke zákony v SR.  Základné pojmy, obsah,    

charakteristika. 

 

 

   

  18.   Obväzové prostriedky – definícia, klasifikácia, charakteristika. Vlákniny. 

Tkaniny.  charakteristika, druhy, skúšky. Netkané textílie. Hojenie rán. Spôsob 

ošetrovanie rán. Funkcia obväzu v jednotlivých fázach hojenia. 

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Vzťahy medzi zdravotníckymi 

pracovníkmi. Etika vzťahu k pacientovi. Práva pacientov. 

 

 

 

19. Zdravotnícke pomôcky z kovu, rozdelenie, vlastnosti a druhy používaných 

kovov. Korózia a konzervácia kovových nástrojov a prístrojov. 

        Stomatologické nástroje a pomôcky. 

Verejné zdravotníctvo. Verejné zdravie. Determinanty zdravia. 

Legislatíva a obsah verejného zdravotníctva na Slovensku. 

 

20. Základné chirurgické kovové nástroje a pomôcky. Nástroje na injekcie 

a punkcie.  Drobné vyšetrovacie nástroje a pomôcky. 

        Vybrané aspekty  z problematiky komunikácie na pracovisku. 

Psychológia vzťahov vedúci pracovník a podriadení. 

 



 

21. Nástroje na šitie a  podväzovanie. Chirurgický šijací materiál. Vstrebateľný. 

Nevstrebateľný. Prípravky, charakteristika, skúšanie. 

Prevádzkový poriadok. Zákonník práce. Práva a povinnosti 

zamestnancov. 

Práva a povinnosti zamestnávateľov. 

 

 

 

22. Klasifikácia zdravotníckych pomôcok. Diagnostické zdravotnícke   pomôcky 

in vitro. Definícia, cieľ a hlavné oblasti použitia. 

        Aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka.  

        Definícia manažmentu, manažér a manažment. Základné úlohy, špecifiká 

manažmentu v zdravotníctve. Marketing a zdravotníctvo. 
 

 

 

 

 

 

 


