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Technik pre zdravotnícke pomôcky
Charakteristika
Technik pre zdravotnícke pomôcky samostatne vykonáva
odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji
doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok v
zdravotníckych zariadeniach, ktoré zodpovedajú obsahu a
rozsahu získaného vzdelania.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Optimálne školské vzdelanie
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Špecializačné študijné programy
Certifikačné študijné programy
Študijné programy sústavného vzdelávania
-

neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej
zdravotnej služby)
neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem zdravotníckeho povolania
lekár)

Právny predpis
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Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
-

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

-

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

-

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

-

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

-

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

-

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:
-

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní
technik pre zdravotnícke pomôcky: diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 36 ods. 2)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú zdravotnícku prax.

Osobnostné predpoklady
-

Pozornosť

nadpriemerná
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-

Spoľahlivosť
Precíznosť (presnosť)
Praktické myslenie
Asertivita
Trpezlivosť
Komunikatívnosť
Empatia
Sebaovládanie
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Pamäť

nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Sociálny typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Záchvatové a kolapsové stavy

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Fóbicko-anxiózne poruchy
Poruchy správania
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v
neštandardnej (vynútenej) polohe
Kožné choroby významného rozsahu a lokalizácie
Poruchy sluchu
Poruchy zraku
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Doplňujúce informácie
Príklady práce
-

Výroba, kontrola a uchovávanie zdravotníckych a diagnostických pomôcok.
Kontrola kvality zdravotníckych a diagnostických pomôcok.
Zabezpečenie hygienických a protiepidemiologických opatrení pri používaní, hospodárení a poskytovaní
zdravotníckych a diagnostických pomôcok.
Konzultačná činnosť s odbornými pracovníkmi a pacientmi týkajúca sa zloženia, použitia, ošetrovania,
správneho uchovávania zdravotníckych a diagnostických pomôcok.
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Pracovné podmienky
-

Psychická pracovná záťaž
Záťaž biologickými faktormi
Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
Zraková záťaž
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Zvýšené riziko úrazu

čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná

Charakter práce
Charakter činností
- Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke
pomôcky sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom
programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

Klasifikácie
ISCO-08
3214 Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
SK ISCO-08
3214001 Technik pre zdravotnícke pomôcky
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
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