NEMOCNICE,
ORDINACE,
SANATORIUM, LÁ ZNĚ
Chtěli byste peč ovat o zdraví lidí?
Myslíte si, ž e má te k lidem vztah, ž e jste ochotni pro č lověka,
který potřebuje pomoc, obětovat svůj č as a své pohodlí?
Je na vá s dokonalé spolehnutí?
Když něco dělá te, prová díte to s rozmyslem a bez zmatků?
Myslíte si, ž e mezi vaše vlastnosti patří trpělivost?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
„ NEMOCNICE, ORDINACE, SANATORIUM, LÁ ZNĚ “.
Bavilo by vás provádě t
vyšetřování zdravotního stavu lidí,
léčení nemocných, léčebné zákroky,
předcházení nemocem?
Chtě li byste ošetřovat nemocné,
pečovat o ně , pomáhat lékařům?
Bavilo by vás zabývat se
laboratorními zkouškami,
zhotovováním a testováním vzorků,
pracovat s biologickými
a chemickými materiály?
Chtě li byste pomáhat lidem proti
tě lesným a pohybovým obtíž ím?
Chtě li byste jim usnadň ovat
návrat do normálního ž ivota
po nemocích a ú razech?

Vhodné uplatně ní pro vás:
- lé kař -

Vhodné uplatně nípro vás:
- oš etřovatel - zdravotnísestra - diplomovaná zdravotnísestra - zdravotnický zá chraná ř - diplom. zdravotnický zá chraná ř -

Vhodné uplatně nípro vás:
- zdravotnílaborant - diplom. zdravotnílaborant - radiologický laborant - diplom. radiologický laborant - farmaceutický laborant - dipl. farmaceutický laborant -

Vhodné uplatně nípro vás:
- rehabilitač nípracovní
k- fyzioterapeut - diplomovaný fyzioterapeut - ergoterapeut - diplomovaný ergoterapeut -

Vhodné uplatně nípro vás:
Bavilo by vás pečovat o lidský chrup?

- zubnílé kař - zubníinstrumentá řka - zubnílaborant (technik) - diplomovaný zubnítechnik - diplomovaná dentá lníhygienistka -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Prevence proti nemocem
hygienická a protiepidemická opatření,
preventivníprohlídky, očková ní.

Ambulantní lé
č ení (v ordinaci)
vyšetřová nípacientů a stanovenídiagnó zy choroby,
předepsá nívhodných léků , zajištěnídalšího speciá lního
vyšetřeníu jiného lékaře.
Nemocnič ní lé
č ení
prová děníoperač ních zá kroků , sledová ní
stavu pacientů , rozhodová nío dalším
postupu léč ení.

Ošetř ování, asistence
Vedenídokumentace o pacientech,
asistence při lékařských zá krocích včetně přípravy pomů cek,
ošetřová nípacientů , sledová níjejich stavu, podá vá níléků , ,
poskytová níneodkladné péč e při selhá níživotních funkcí, měření
tlaku, odebírá níkrve, prová děnívýtěrů apod.

Stomatologie (pé
č e o chrup)
Léč enía spravová níchrupu,
zhotovová nízubní
ch korunek, mů stků , umělých chrupů , rovná tek,
asistence zubnímu lékaři, výchova k péč i o chrup.

Zdravotnickézáchranář ství
Vyprošťová nízraněných při rů zných havá riích,
poskytová níneodkladné zdravotnické pomoci.

Laboratorní č innosti
Zkoumá níbiologických vzorků ,
obsluha rentgenových a dalších speciá lních přístrojů .

Pé
č e o uzdravenépacienty po nemocech a ú razech
Masá že, rehabilitač nícvič ení
, lá zeňské koupele a dalšíprocedury.

hygienik (epidemiolog)

lé kař
praktický , dě tský ,
různé odborné specializace
(internista, chirurg,, ortoped,
urolog, psychiatr aj.)

ošetřovatel
zdravotní sestra
diplomovaná zdravotní sestra
(všeobecná sestra, dě tská sestra,
porodní asistentka,
sestra pro intenzívní pé č i,
sestra pro psychiatrii)

zubnílé kař
zubníinstrumentářka
zubní laborant (technik)
diplomovaný zubní technik
dipl. dentální hygienistka
zdravotnický záchranář
diplomovaný
zdravotnický záchranář
zdravotní laborant
diplom. zdravotní laborant
radiologický laborant
diplom. radiologický laborant
farmaceutický laborant
dipl. farmaceutický laborant
rehabilitač nípracovník
fyzioterapeut
diplomovaný fyzioterapeut
ergoterapeut
diplomovaný ergoterapeut

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Vyšetř ování, Podávání
posuzování, doporuč ení
rozhodování
a rad

Práce
rukama,
ruč ními
nástroji a
pomůckami

Obsluha
př ístrojů
a zař ízení

Provádění
záznamů,
evidování

Peč ování

Roznášení a
Ú klidové
podávání
př edmětů, a pomocné
práce
pomůcek
apod.

lé kař
zubní lé kař
hygienik
rehabilitač ní pracovník
fyzioterapeut
diplomovaný fyzietarapeut
ergoterapeut
diplomovaný ergoterapeut
diplomovaná
dentální
hygienistka

zdravotní sestra, diplomovaná zdravotní sestra
zdravotnický záchranář,
diplomovaný
zdravotnický záchranář
zubní laborant (technik),
diplomovaný zubnítechnik
zdravotní laborant
farmaceutický laborant
zubní instrumentářka
radiologický laborant

ošetřovatel

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?

Zdravotnické
specializace
a atestace
1. a 2. stupně
podle 77/82 Sb.
směrované
k jednotlivým
profesní
m
uplatněním

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 .

zubní lékař
vysoká
škola

hygienik
lékař
rehabilitač nípracovník

Stomatologie

dipl.rehabilitač ní .pracovník*)
dipl. farmaceutický laborant *)

maturita,
vyššíškola

Všeobecné lékařství

dipl. radiologický laborant *)
Rehabilitace
dipl. dentálníhygienistka *)
zdravotní laborant
dipl. zdravotnílaborant*)
farmaceutický laborant

Specializace ve zdravotnictví (jen VOŠ )
Laborant ve zdravotnictví

radiologický laborant
Technik ve zdravotnictví
zubnílaborant (technik)
dipl. zubní technik *)

Ošetřovatelství

zdravotní sestra
Maturita v kterémkoliv oboru
dipl. zdravotnísestra *)
zdravotnický záchranář

Kterýkoliv obor

dipl.zdrav.záchranář *)
Ošetřovatelství
zubníinstrumentářka
ošetřovatel

*) pro tato povolá níje třeba VOŠ

středníškola
bez maturity

