
DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
53-41-M/03 Praktická sestra (dálkové studium, zkrácené)

(1) v původním jazyce

 
2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 
3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.

Odborné kompetence:

poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní
ošetřovatelskou péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní
asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče, tzn. zejména poskytovat ošetřovatelskou péči
 v souladu s danými postupy, právními předpisy a standardy;
sledovat fyziologické funkce, fyzický a psychický stav pacientů, zaznamenávat je do dokumentace;
provádět komplexní hygienickou péči a prevenci proleženin, zajišťovat stravovací a pitný režim pacientů;
provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost;
zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii, odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál;
provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve;
provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie a periferní žilní vstupy;
pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let;
aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury, provádět  ve spolupráci s odborníky rehabilitační ošetřovatelství
včetně metod bazální stimulace;
provádět nácvik sebeobsluhy a sociální aktivizaci pacienta s cílem zvyšování jeho soběstačnosti;
podílet se na zajištění herních aktivit dětí;
vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků;
podávat léčivé přípravky, s výjimkou radiofarmak a přípravků s obsahem návykových látek, nebo formou aplikace nitrožilně a do
epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku;
připravovat pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, poskytovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich;
vykonávat činnosti zubní instrumentářky.

 
4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči, jako
zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální
péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče.

 



razítko a podpis
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5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace
Čsl. mádeže 5/9
Děčín
405 02
CZ
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu, který
osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika

Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo
mezinárodní)

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř.
absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě
dlouhých programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním související, zvl. vyhláška č. 55/2011 Sb.

 

6. Úředně uznávané způsoby získání osvědčení

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy - -

pracoviště -
 -

uznané předchozí učení / praxe   

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 2 roky / 2 236 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (ISCED 354/344, EQF 4) 
 
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na:
www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum
Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). Poskytuje doplňující
informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací
(Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES.
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz


