B0913P3600016 Zdravotnické záchranářství
Vymezení výstupních znalostí, dovedností, způsobilostí a kompetencí
Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce, mají rozvinutou úroveň jazykového projevu, dokáží vyhledávat,
porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Znají základní postupy kritické analýzy odborného
textu. Jsou vybaveni 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 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. Podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání, 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, provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace.
Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické
ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče
intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Absolvent monitoruje a hodnotí vitální funkce (včetně snímání
elektrokardiografického záznamu), průběžně sleduje a hodnotí poruchy rytmu, vyšetřuje a monitoruje pulzním
oxymetrem, zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace
srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, zajišťuje periferní žilní nebo intraoseální
vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou
hypoglykemií, provádí laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotí je. Zavádí a udržuje inhalační
a kyslíkovou terapii. Obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní
prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení. Provádí
první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci,
transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacientů během transportu. V rozsahu své odborné způsobilosti vykonává
činnosti při řešenínásledků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci
integrovaného záchranného systému, v případě potřeby zajišťuje péči o tělo zemřelého. Přejímá, kontroluje
a ukládá zdravotnické prostředky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci, sterilizaci a jejich dostatečnou
zásobu. Provádí neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu a první ošetření novorozence, přijímá, eviduje

a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti,
zabezpečuje odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky. Provádí telefonní
instruktáž k poskytování první pomoci a poskytuje další potřebné rady za použití vhodného psychologického
přístupu. Absolvent při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče
intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat
činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče. Může zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami,
zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem,
pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci, podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,
asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, odebírat biologický materiál na vyšetření.

Zdravotnický záchranář dle § 3 vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky
č. 391/2017 Sb.), bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti:
a)

poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu
veřejného zdraví,
c)

provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů,
pracuje
s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,

d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního
lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda,
e)

podílí se 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,

f)

podílí se na přípravě standardů,

g) motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe,
h) podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků,
i)

provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace.

Zdravotnický záchranář dle § 17 vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně vyhlášky
č. 391/2017 Sb.), může vykonávat níže uvedené činnosti.
1) Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace
vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče,
a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Přitom zejména může
a)

monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování
a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce
elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,

c)

zajišťovat periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci
roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,

d) provádět laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotit je,
e)

obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky,
a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,

f)

provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,

g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat
bezpečnost pacientů během transportu,
h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí při
provádění záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému,
i)

zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,

j)

přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich
dezinfekci
a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
l)

provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu a první ošetření novorozence,

m) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle
stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací
techniky,
n) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití
vhodného psychologického přístupu,
o) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii.
2) Zdravotnický záchranář při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní
lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace
lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může
a)

zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat
přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní
ventilaci,

b) podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,
c)

asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,

d) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let,
e)

odebírat biologický materiál na vyšetření.

