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Inštrumentovanie na operačne] sále
ošetrovateľská starostlivosť o deti
ošetrovateľská starostl ivosť v detskej psychiatrii
sociálna služba
stomatologická starostlivosť
výchovná starostlivosť
zdravotná výchova obyvateľstva

Ženská sestra

anestéziológia, resuscítácia a intenzívna starostli-
vosť
inštrumentovanie na operačne] sále
ošetrovateľská starostlivosť o ženu
sociálna služba
zdravotná výchova obyvateľstva

Diétna sestra

poruchy výživy a výmeny látok
zdravotná výchova obyvateľstva

Rehabilitačný pracovník
liečba prácou
liečebná telesná výchova

Asistent hygienickej služby
epidemiológia
hygiena detí a dorastu
hygiena práce
hygiena všeobecná a komunálna
hygiena výživy a predmetov bežného používania
hygiena žiarenia
zdravotná výchova obyvateľstva

Zdravotnícky laborant
hematológia a transfúzna služba
histológia
klinická biochémia
laboratórne metódy v genetike
laboratórne metódy v hygiene
laboratórne metódy v hygiene práce
laboratórne metódy v hygiene žiarenia
laboratórne metódy v lekárske] imunológii
laboratórne metódy v lekárske] mikrobiológii
nukleárna medicína

Farmaceutický laborant
farmaceutická analytika
lekárenstvo
technológia prípravy liekov
zásobovanie zdravotníckymi potrebami

Rádiologický laborant
nukleárna medicína
rádiodiagnostika
rádioterapia

Zubný laborant
čeľustná ortopédia
fixné náhrady
snímateľné náhrady

Očný optik
optometria

B. VYŠŠIE ŠPECIALIZÁCIE STREDNÝCH
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Strední zdravotnícki pracovníci môžu získať vyššiu
špecializáciu v organizácií a riadení práce stred-
ný»h zdravotníckych pracovníkov po dosiahnutí
špecializácie v niektorom z týchto úsekov práce:

anestéziológia, resuscitácia a intenzívna starostli-
vosť
epidemiológia
hygiena detí a dorastu
hygiena práce
hygiena všeobecná a komunálna *
hygiena výživy a predmetov bežného používania
hygiena žiarenia
liečba prácou
liečebná telesná výchova
ošetrovateľská starostlivosť o deti
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
ošetrovateľská starostlivosť v detskej psychiatrii
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
ošetrovateľská starostlivosť o ženu
sociálna služba

Príloha č. 5 vyhlášky č. 79/1981 Zb.

Špeciálna príprava a pomaturitně specializačně štúdium iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

A. ŠPECIÁLNA PRÍPRAVA INÝCH ODBORNÝCH
PRACOVNÍKOV S VYSOKOŠKOLSKÝM
VZDELANÍM NA VÝKON PRÁCE
V ZDRAVOTNÍCTVE

získavajú špeciálnu prípravu na výkon práce v zdra-
votníctve najmä v týchto úsekoch činnosti:
biomedicínska kybernetika
farmaceutické analytické metódy
farmaceutické technologické postupy

Iní odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním hospodársko-technické služby
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hygiena životného a pracovného prostredia
kádrová a personálna práca
klinická psychológia
kontrola v zdravotníckych zariadeniach
sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
technická spolupráca v odboroch nukleárne] me-
dicíny, rádiodiagnostiky a rádioterapie
vedecko-technické informácie
vyšetrovacie metódy v hygiene
vyšetrovacie metódy v klinické] biochémii
vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii
vyšetrovacie metódy v parazitológii
zdravotnícke právo
zdravotnícka štatistika

B. POMATURITNĚ SPECIALIZAČNĚ ŠTÚDIUM
INÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV
V ZDRAVOTNÍCTVE S ÚPLNÝM STREDNÝM
VZDELANÍM NA VÝKON PRÁCE
V ZDRAVOTNÍCTVE

Iní odborní pracovníci s úplným stredným vzdela-

ním získavaj1'1 prípravu na výkon práce v zdravot-
níctve pomaturitným špecializačným štúdiom na-
jmä v týchto úsekoch činnosti:

hospodársko-technická služba
hygienický dozor
kádrová a personálna práca
kontrola v zdravotníckych zariadeniach
laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii
laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene
laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikologii
liečba prácou
ortopedická protetika
psychologické laboratórium . /
radiačná hygiena
sociálna služba ^ \

Príloha č. B vyhlášky 6. 79/1981 Zb.

Možnosti preradenia stredných zdravotníckych pracovníkov na iné úseky práce

Úseky práce, v ktorých môžu pracovať strední zdravotnícki pracovníci, ak do dvoch rokov odo dňa
preradenia na takýto úsek vykonajú na stredne] zdravotnícke] škole skúšky z uvedených predmetov:

Z odboru Do odboru Na úseku práce Skúšky z predmetov

zdravotná
sestra

rehabilitačný
pracovník

asistent hygienické]
služby

úsek fyzikálne] terapie rehabilitačné- fyz iká lna terapia
ho oddelenia nemocnice s poliklinikou
(ďalej len „NsP") a odborného
liečebného ústavu
liečba prácou
protiepidemické odd. hygienickej
stanice (ďalej len „HS")
odd. hygieny práce HS

odd. hygieny výživy a predmetov
bežného používania HS
odd. hygieny detí a dorastu HS .-

odd. hygteny všeobecnej a komunálnej
HS

rádiologický laborant všetky rtg. odd. NsP po zaškolení
minimv odbornom minime

liečba prácou
epidemiológia
právne náuky
hygiena práce
právne náuky
hygiena výživy
právne náuky
hygiena detí a dorastu
právne náuky
hygiena všeobecná
a komunálna
právne náuky
rádiologická fyzika
rádiodiagnostika


