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Profil absolventa

Profil absolventa
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent učebního oboru Ošetřovatel je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným

vzděláním. Bude připraven poskytovat ošetřovatelskou péči v různých typech zdravotních a sociálních zařízení -

v nemocnicích, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, hospicích, charitách i v domácí péči.

Výčet základních činností:

• provádět hygienickou péči u klientů včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka

• pomáhat při podávání stravy klientům podle míry jejich soběstačnosti

• pečovat o vyprazdňování klientů

• měřit klientům tělesnou teplotu, výšku, hmotnost

• doprovázet klienty na odborná vyšetření a ošetření

• zajišťovat aplikaci tepla a chladu

• provádět úpravu těla zemřelého

• provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvýšit soběstačnost klienta a prevenci imobilizačního syndromu

• podílet se na zajištění herních aktivit dětí

• podílet se na aktivizaci dospělých klientů a komunikace s nimi

• poskytnout psychickou podporu klientům

• pečovat o úpravu prostředí klientů

• asistovat při ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech - asistovat při převazech, podávání

léčivých přípravků, včetně

  aplikací injekcí a infúzí, při odběru biologického materiálu, při sondování a zavádění močového katétru

a výplachu močového měchýře a

  sondování a péče o katétry

• pečovat o prostředí a pomůcky

• podílet se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla

• provádět dezinfekci a sterilizaci, pečovat o pomůcky z různých materiálů, včetně pomůcek na jedno použití

• znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

• znát systém péče o zdraví pracujících

• pracovat ekonomicky, nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem

na životní prostředí

 

Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou ve 3. ročníku, která se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky

a ústní zkoušky. Konání závěrečné zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušným prováděcím právním předpisem v aktuálním znění.

Dokladem o získání středního vzdělání je "vysvědčení o závěrečné zkoušce" a „výuční list“. Dosaženým stupněm

vzdělávání je "střední vzdělání s výučním listem".

 

Kompetence absolventa
Klíčové kompetence

• Kompetence k učení

• Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů

• Kompetence k řešení problémů

• Komunikativní kompetence

• Kompetence ke komunikaci

• Personální a sociální kompetence
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• Kompetence k profesionálnímu a sociálnímu životu

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• Kompetence občana a kultrurní povědomí

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• Pracovní uplatnění a podnikatelské aktivity

• Matematické kompetence

• Matematické kompetence

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• Znalost a umění použití IKT

Odborné kompetence
• Podílet se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického

asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v

rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo

porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou

lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče

• Základy Základní ošetřovatelská peče pod dohledem

• Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod

přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta

• Procesy asistence

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• Bezpečnost práce a ochrana zdraví

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti

zavedeným na pracovišti

• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku

• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

• efektivně hospodařili se svými finančními prostředky

• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem

na životní prostředí

• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské

ohodnocení


