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Praktická sestra so špecializáciou
Charakteristika
Praktická sestra so špecializáciou získala odbornú spôsobilosť na
výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne
vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného
špecializačného študijného programu príslušného
špecializačného odboru. Vykonáva samostatnú odbornú prácu
pri zabezpečovaní plánovaných výkonov ošetrovateľskej
starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu,
hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov.
Spolupracuje so zdravotnou sestrou aj v diagnostickom a
liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej
starostlivosti o seniorov. Zároveň vykonáva administratívne
práce a vedie zdravotnú dokumentáciu.

Alternatívne názvy
-

Zdravotnícky asistent špecialista
Zdravotnícky asistent so špecializáciou
Zdravotnícky asistent so špecializáciou v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Úplné stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo /Bc/
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent
Špecializačný odbor starostlivosť o seniorov
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Špecializačné študijné programy
Certifikačné študijné programy
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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
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

-

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých
zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

-

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

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
- aspoň 1 rok
Štúdium špecializačného odboru starostlivosť o seniorov nadväzuje na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom
odbore zdravotnícky asistent a najmenej jednoročnú odbornú zdravotnícku prax.
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Osobnostné predpoklady
-

Pozornosť
Precíznosť (presnosť)
Trpezlivosť
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Sebaovládanie
Spoľahlivosť
Sebaistota
Vnútorná stabilita
Komunikatívnosť
Pamäť
Praktické myslenie
Empatia

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Sociálny typ
Administratívny typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Duševné poruchy
Poruchy správania

Mzdy v regiónoch
Kraj
Slovenská republika

Od
1054 Eur

Medián
1263 Eur

Do
1603 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Záťaž biologickými faktormi
Zraková záťaž
Celková fyzická záťaž
Manipulácia s bremenami
Psychická pracovná záťaž
Záťaž chemickými faktormi
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
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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
Získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, odbornej spôsobilosti na výkon
špecializovaných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v
zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za
získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, odbornej spôsobilosti na výkon
špecializovaných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v
zdravotníckom povolaní praktická sestra podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z.

Klasifikácie
ISCO-08
3256 Zdravotnícki asistenti
SK ISCO-08
3256002 Praktická sestra (zdravotnícky asistent) so špecializáciou
Sekcia SK NACE Rev. 2
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Divízia SK NACE Rev. 2
86 Zdravotníctvo
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
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