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Kalendár vydania jednotlivých čísel časopisu v roku 2018: 

1. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 01/2018 - vydanie: 28.02.2018 (uzávierka 
01.02.2018) 

2. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 02/2018 - vydanie: 30.04.2018 (uzávierka 
01.04.2018) 

3. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 03/2018 - vydanie: 30.06.2018 (uzávierka 
01.06.2018) 

4. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 04/2018 - vydanie: 31.08.2018 (uzávierka 
01.08.2018) 

5. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 05/2018 - vydanie: 31.10.2018 (uzávierka 
01.10.2018) 

6. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 06/2018 - vydanie: 31.12.2018 (uzávierka 
01.12.2018) 

Графік видання номерів журналу в 2018 році: 

1. Професійний журнал медсестринства та акушерства 01/2018 - випуск: 28.02.2018 
(матеріали приймаються до  01.02.2018) 

 2. Професійний журнал медсестринства та акушерства 02/2018 - випуск: 30.04.2018 
(матеріали приймаються до 01.04.2018 р.) 

 3. Професійний журнал медсестринства та акушерства 03/2018 - випуск: 30.06.2018 
(матеріали приймаються до  01.06.2018) 

 4. Професійний журнал медсестринства та акушерства 04/2018 - випуск: 31.08.2018 
(матеріали приймаються до  01.08.2018 р.) 

 5. Професійний журнал медсестринства та акушерства 05/2018 р. - випуск: 
31.10.2018 (матеріали приймаються до  10/01/2018) 

 6. Професійний журнал медсестринства та акушерства 06/2018 р. - випуск: 
31.12.2018 (матеріали приймаються до  01.12.2018 р.) 

Tematické okruhy pre rok 2018: 

1. Reforma zdravotníctva a jej dopady na sestry a pôrodné asistentky 
2. Vynárajúce sa globálne zdravotné problémy: Ako reagujú sestry 
3. Nové kompetencie sestier a pôrodných asistentiek a ich vplyv na zdravie 
populácie 
4. Sestra s pokročilou praxou v systéme zdravotnej starostlivosti: Príležitosti a výzvy 
pre prax a vzdelávanie 
5. Koordinácia starostlivosti: Prínosy medziodborovej spolupráce 
6. História a budúcnosť ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku 



7. Emocionálne zdravie: Stratégie pre sestry 
8. Zdravé sestry: Perspektívy starostlivosti o seba 
9. Zdravotná starostlivosť a kvalita: Perspektívy ošetrovateľstva 
10. Násilie pacientov a návštevníkov: Čo vieme? Čo môžeme urobiť? 
11. Sociálne médiá a komunikačné technológie: Noví "priatelia" v zdravotníctve 
12. Nové tisícročie: Rozvíjajúce sa ošetrovateľské úlohy 
13. Vytvorenie kultúry bezpečnosti: Ďalšie kroky 
14. Starostlivosť zameraná na pacienta 
15. Štandardy a zručnosti pre prax 
16. Zdravé pracovné prostredie 
17. Podpora zdravotnej gramotnosti: Stratégie pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti 
18. Ošetrovateľské technológie: Inovácia a implementácia 
19. Obezita na vzostupe: Čo môžu sestry robiť? 
20. Profesionálne cesty v ošetrovateľstve: Možnosti vyhľadávania, štartu a udržania 
kariéry 
21. Medzinárodná migrácia sestier 
22. Environmentálne zdravie: Dôležité voľby pre ekologickejší svet 
23. Sila na ovplyvňovanie starostlivosti o pacienta 
24. Plánovanie a reakcie na katastrofy: Pripravenosť sestier na terorizmus a iné 
hromadné nešťastia 
25. Infekčné choroby: Výzvy a riešenia 
26. Partnerstvá a spolupráca: Aké zručnosti potrebujeme? 
27. Bezpečnosť sestry: Riešime riziká? 
28. Ohrozený zdravotnícky systém: Otázky pracovnej sily a pracovného prostredia 
29. Zdieľané riadenie: Model pre sestry, aby získali kontrolu nad svojou praxou 
30. Zdravotná starostlivosť a starnutie obyvateľstva: Aké sú dnešné výzvy? 
31. Mnoho tvárí rozmanitosti: Poskytovanie kultúrne kompetentnej starostlivosti 
32. Vstup do praxe: Prečo je dôležité venovať pozornosť mladým sestrám? 
33. E-zdravie: Sľub alebo nebezpečenstvo? 
34. Vymierajúce ošetrovateľstvo: Ako zastaviť tento proces? 
35. Ošetrovateľstvo vo svete: Aké sú rozdiely? 
36. Elektronické publikovanie: Ako, čo a prečo? 
37. Klasifikácia ošetrovateľstva: Čo o nej ne/vieme? 
38. Rodinné ošetrovateľstvo: Súčasnosť, alebo budúcnosť komunitnej starostlivosti 
39. Školské sestry: Významná rola sestry v kontrole a edukácii chronicky chorých 
detí, rodiny a komunity 

 

Тематика на 2018 рік: 

1. Реформа охорони здоров'я та її вплив на медичних сестер і акушерок 
2. Вирішення проблем глобального здоров'я: як медичні сестри реагують 
3. Нові компетенції медичних сестер та акушерок та їх вплив на здоров'я населення 
4. Медсестра з передовою практикою в системі охорони здоров'я: можливості та виклики 
для практики та освіти 
5. Координація догляду: переваги міжвідомчої співпраці 
6. Історія та майбутнє медсестринства та акушерства на Словаччині 
7. Емоційне здоров'я: нові медсестринські стратегії 
8. Здоров’я медичної сестри: перспективи самодопомоги 
9. Охорона здоров'я та якість медичної допомоги 



10. Насильство серед пацієнтів та відвідувачах: що ми знаємо? Що ми можемо зробити? 
11. Соціальні засоби масової інформації та комунікаційні технології: нові "друзі" в секторі 
охорони здоров'я 
12. Нове тисячоліття: нові завдання в дієтології 
13. Створення культури безпеки 
14. Догляд за хворими 
15. Стандарти та навички для практики 
16. Здоровий психологічний клімат в середовищі лікувально-профілактичного закладу  
17. Підтримка медичної грамотності: стратегія надання медичних послуг 
18. Корпоративні технології: інновації та впровадження 
19. Проблеми ожиріння: що може зробити медсестра? 
20. Кар’єра в системі охорони здоров’я: пошук, початок та адаптація 
21. Міжнародна міграція медсестер 
22. Екологічний стан здоров'я: важливий вибір для "зеленого світу" 
23. Сила впливу та  турботи про пацієнта 
24. Планування та реагування на катастрофи: ризики тероризму та інших масових 
катастроф 
25. Інфекційні хвороби: виклики та рішення 
26. Партнерство та співпраця: які навички ми потребуємо? 
27. Безпека медсестри: чи вважаємо ми ризиками? 
28. Система охорони здоров'я та внутрішні проблеми галузі 
29. Спільне управління: модель для медсестер, щоб отримати контроль над своєю 
практикою 
30. Охорона здоров'я та старіння населення: які сьогоднішні проблеми? 
 31. Забезпечення культурно-компетентного догляду в системі ОЗ 
32. Початок практики: чому важливо звернути увагу на молодих медичних сестер? 
 33. E-Health: обіцянка чи небезпека? 
 34. Медичне обслуговування: як зупинити цей процес? 
 35. Медсестра в світі: які відмінності? 
 36. Електронне видання: як і чому? 
 37. Класифікація медичних сестер: що ми знаємо? 
 38. Сімейне медсестринство: сучасність чи майбутнє  
39. Шкільні медсестри: важлива роль медсестри в контролі та освіті хронічно хворих 
дітей, сімей та громад 
 


