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Vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí 

Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce, má rozvinutou úroveň jazykového projevu, dokáže vyhledávat, 

porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Dále zná základní postupy kritické analýzy odborného 

textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Absolvent se orientuje v základních oblastech etiky, psychologie a komunikace. V etice je absolvent vybaven 

základními etickými pojmy, postoji a normami. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně-

psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží na psychické 

procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními 

sociálně-psychologickými znalostmi, dovednostmi a postoji, které využívá v praxi a při práci se sociální skupinou. 

Absolvent dokáže získané etické a psychologické znalosti využívat při reflexi problémů, s nimiž se mohl setkat 

v rámci dosavadní odborné praxe. Absolvent získá základ, který mu umožní následně studovat v navazujících 

magisterských studijních programech nebo v rámci specializačních programů. 

Absolvent prokazuje znalosti, dovednosti a postoje v činnostech, které může vykonávat bez odborného dohledu 

a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy 

a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími 

ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných 

právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytuje pacientovi 

informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, 

klinického psychologa nebo klinického logopeda. Dále se podílí na praktickém vyučování ve studijních oborech 

k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími 

odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech 

akreditovaných kvalifikačních kurzů. Podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny 

a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově 

nastupujících zdravotnických pracovníků a provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové 

situace. 

Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou 

lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou 

péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Absolvent vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti 

pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných 

v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy). 

Sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, a další 

tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků, pozoruje, hodnotí a zaznamenává fyzický a psychický 

stav pacienta. Získává osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu, zajišťuje a provádí vyšetření biologického 

materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve. Provádí odsávání sekretů z horních cest dýchacích 

a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťuje jejich průchodnost. Absolvent hodnotí 

a ošetřuje poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, hodnotí a ošetřuje centrální a periferní 

žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti, pečuje o zavedené močové katetry pacientů všech věkových 



kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře. Ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem  

a logopedem ve zdravotnictví provádí rehabilitační ošetřování, zejména polohování, posazování, základní pasivní, 

dechová a kondiční cvičení, nácvik mobility a přemisťování, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti 

pacienta a cvičení týkající se rehabilitace poruch komunikace a poruch polykání a vyprazdňování a metody bazální 

stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce těla, včetně prevence dalších poruch z imobility. 

Absolvent dále edukuje pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech, použití zdravotnických 

prostředků a připravuje pro ně informační materiály. Orientačně hodnotí sociální situaci pacienta, identifikuje 

potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovává pomoc v otázkách 

sociálních a sociálně-právních. Zajišťuje činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů, 

poskytuje a zajišťuje psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči 

o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta. Absolvent přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, 

manipulovat s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky  

a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. Analyzuje, 

zajišťuje a hodnotí kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče, zajišťuje stálou připravenost pracoviště 

včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků. Doporučuje použití vhodných 

zdravotnických prostředků pro péči o stomie, chronické rány nebo při inkontinenci, dále doporučuje vhodné 

kompenzační zdravotnické prostředky pro zajištění mobility a sebeobsluhy v domácím prostředí. Při poskytování 

vysoce specializované ošetřovatelské péče může absolvent pod odborným dohledem všeobecné sestry  

se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí  

v příslušném oboru a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle 

platné legislativy České republiky. Absolvent dále vykonává bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, 

paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům  

a na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje nebo zajišťuje ošetřovatelskou 

péči při těchto výkonech a po nich. Absolvent zavádí periferní žilní katetry pacientům starším 3 let, podává léčivé 

přípravky s výjimkou radiofarmak, nejde-li o nitrožilní injekce nebo infuze u dětí do 3 let věku. Dále zavádí  

a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii, provádí screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírá krev  

a jiný biologický materiál a hodnotí, zda jsou výsledky fyziologické; v případě fyziologických výsledků může 

naplánovat termín další kontroly. Absolvent provádí ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, 

drenážních systémů a kůže v průběhu léčby radioterapií, odstraňuje stehy u primárně hojících se ran a drény  

s výjimkou drénů hrudních a drénů v oblasti hlavy, provádí katetrizaci močového měchýře žen a dívek starších  

3 let, provádí výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádí gastrické sondy pacientům při vědomí starším  

10 let, zajišťuje jejich průchodnosti a ošetření, a aplikuje enterální výživu u pacientů všech věkových kategorií. 

Provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let, asistuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků 

a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji. Absolvent provádí návštěvní službu a poskytuje péči  

ve vlastním sociálním prostředí pacienta, podává potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

Absolvent pod odborným dohledem lékaře nebo zubního lékaře aplikuje nitrožilně krevní deriváty, zpracovává 

dentální materiály v ordinaci, vykonává činnost zubní instrumentářky.  

 


