HYGIENICKÁ STANICE
Chtě li byste svou prácípřispě t k dodrž ováníhygienický ch předpisů ,
k zamezeníšířeníinfekčních nemocí,
ke zlepšenípracovního i ž ivotního prostředí?
Máte kladný vztah k biologii a chemii?
Zvládáte svou práci a své úkoly v daný ch termínech bez zpož dě ní?
Máte své sešity a jiné písemnosti v pořádku?
Dokáž ete v nich najít, co potřebujete?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast HYGIENICKÁ STANICE.

Bavilo by vá s zabývat se
laboratorní
mi zkouš kami, testová ní
m
rů zných vzorků ,
pracovat s biologickými
a chemickými materiá ly?

Zvlá dá te jedná nís lidmi?
Má te sluš né vystupová ní
?
Je pro vá s bezproblé movou
zá lež itostíněco někomu vyří
dit,
někomu zatelefonovat,
na něco se zeptat?

Bavilo by vá s obsluhovat
rů zná zaří
zenía aparatury?
Ví
te, ž e o tyto stroje je také třeba
pečovat, prová dět jejich údrž bu?

Umí
te, je-li to třeba,
ve sluš nosti ří
ci i nepří
jemné věci?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohlo by se pro vás
hodit ně která z uplatně ní:

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li
ANO, mohla by se pro vás hodit ně která
z uplatně ní:

- zdravotní laborant 1) - diplomovaný zdravotní laborant 2) - vědecký a výzkumný pracovník -

- asistent hygienické služby 1 - diplomovaný asistent hygienické služby 2) - lé kař– hygienik - lé kař -

(zamě ření na přírodní vě dy, na chemii,
příp.lé kař či lé kař-hygienik, s tím, že se jedná
o řídicí činnost na úseku mikrobiologie nebo
hygienický ch laboratoří)

1

) maturita

2

) VOŠ

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

HYGIENICKÁ STANICE
Hygiena životní
ch podmí
nek
a podpora zdravého způsobu života
(zejména hygiena ovzduší, vody, výživy,
služeb, zá ležitosti životní
ho prostředí,
výstavby, dopravy, boje proti hluku, podpora
zdravého způsobu života)

Hygiena prá ce
a pracovnílékařství

lé kař-hygienik *)

asistent hygienické služby *)

diplomovaný
asistent hygienické služby *)

Epidemiologie
(zejména epidemiologie infekč ních i
neinfekč ní
ch onemocně ní
, epidemiologie
nemocnič ních ná kaz, opatřenív oblasti
dezinfekce, dezinsekce a deratizace)

lé kař

Mikrobiologie
(např. bakteriologie, imunologie,
parazitologie)

(zamě ření na přírodní vě dy, na chemii)

Hygienické laboratoře

zdravotní laborant

vě decký a vý zkumný pracovník

(analýzy a vyhodnocová nírůzných vzorků,
mě řeníemisíapod.)

diplomovaný zdravotní laborant

*) Konkrétníuplatně nízávisína dalším vzdělánívedoucík tzv. atestaci pro urč ité zaměření.

Jaký je hlavní charakter činnosti?

Obsluha
Měř ení,
Odebírání
Ř ízení,
př ístrojů
testování,
vzorků
organizování
a
analý zy,
k laboratornímu
aparatur vyhodnocování
testování

Kontrola

Vyř izování,
dojednávání

zdravotní laborant
diplomovaný zdravotní laborant
-pracovník

vě decký a vý zkumný asistent hydiplomovaný asis-

-gienické služby
-tent hygienické služby
lé kař-hygienik
lé kař

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Zdravotnické
specializace
a atestace
1. a 2. stupně
podle 77/82 Sb.
smě rované
k jednotlivým
zamě řením a
specializací
m

Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnějšía relativně nejvhodnější
obory školní
ho vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů.

vysoká
škola

lékař
lékař-hygienik

Vš eobecné lé kařství
nejlé pe zaměření
na hygienu a preventivní
lé kařstvínebo na epidemiologii

maturita,
vyššíškola

vě decký a vý zkumný
pracovník

Biologické nebo chemické obory

diplomovaný asistent
hygienické služby

Specializace ve zdravotnictví(VOŠ )
- diplomovaný asistent hygienické služ by

asistent
hygienické služby

Specializace ve zdravotnictví(SOŠ )
- asistent hygienické služ by

diplomovaný
zdravotní laborant

Specializace ve zdravotnictví(VOŠ )
- diplomovaný zdravotnílaborant

zdravotní laborant

Laborant ve zdravotnictví(SOŠ )

Jestliže pro výkon urč itého povolá nístač íurč itý stupeň vzdě lá ní(např. zá kladnívzdě lá ní, vyuč eníapod.), nejsou
uvá dě ny obory vyššího stupně , i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína škodu.

