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Sekcia sestier 
pracujúcich v psychiatrii
 vznik 1997, počet členov 600, registruje členky SK SaPA

 zabezpečuje aktivity sústavného vzdelávania 

 presadzuje odborné návrhy pre výkon oše. praxe

 podporuje rozvoj nových foriem psychiatrickej oše. starostlivosti

 poradný orgán MZ pri tvorbe a realizácii  Národného programu duševného 
zdravia /07.06.2017/

 spolupracuje s občianskymi a pacientskymi združeniami

 psychoedukačné služby pre pacientov a ich príbuzných

 vytvorenie edukačných a tréningových materiálov

 implementácia do praxe

 zodpovedný výbor Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA + psychiatrické 
zariadenia



Ciele
Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii

 pozdvihnutie odbornej úrovne psychiatrického 
ošetrovateľstva

 uplatnenie komunitnej starostlivosti v praxi

 rozvíjanie medzinárodnej spolupráce V4 v rámci 
psychiatrického ošetrovateľstva aj  v rámci Európskej 
asociácie psych. sestier

 vzdelávanie v psychiatrickom ošetrovateľstve /odborné 
podujatia, publikácie/



Spolupráca V4

 2010  Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA 

 2011 Radava – založenie V4, 2012  Budapest (deklarácia – smer, 
zásady, projekty)

 2013  Praha - logo, 2014 Varšava, 2015 Košice, 2016 Budapest,

 2017 Praha

 realizovanie spoločného výskumu – vzdelávanie, špecifické 
podmienky psychiatrického ošetrovateľstva

 presadzovanie kompetencií psychiatrických sestier

 zjednocovanie špecializačného štúdia ošetrovateľská starostlivosť 
v psychiatrii



HORATIO
Európska asociácia pre psychiatrické sestry EPN /apríl 2006/

 sieť kontaktov medzi národnými organizáciami, ktoré 
združujú sestry pracujúce v psychiatrii

 2011 Deklarácia z Turku (Fínsko)

 2012 vstup Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii

 rozvoj ošet. v psychiatrii, vzdelávania, vedy a  výskumu

 výmena informácií v rámci EÚ

 akceptovanie a uznanie psychiatrického ošet. v ZS

 posilnenie postavenia sestry v oblasti duševného zdravia

 členstvo zástupcu V4 vo výbore Horatio

 Účasť na podujatiach- festivaloch



Vision 

 rozvoj komunitnej starostlivosti

 vypracovanie medzinárodných guidelines

 vytvorenie loga sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii

 vydanie odbornej publikácie „Psychiatrické ošetrovateľstvo“

 určenie personálnych normatívov/psychiatrický pacient

 prehodnotenie kompetencií

 uprednostnenie bezpečnosti sestry/pacienta

 realizovanie stáží/výmenných pobytov

 motivácia a nábor sestier pre prácu na psychiatrii

 Implemtácia posudzovacích škál do klin. psych oše.



Ďakujeme za pozornosť!


