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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] medicíny, 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

1 1

ním získavaj ' prípravu na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom najmä 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
^
\

Iní odborní pracovníci s úplným stredným vzdela-

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

zdravotná
sestra

Do odboru

Na úseku práce

Skúšky z predmetov

rehabilitačný
pracovník

úsek fyzikálne] terapie rehabilitačné- fyzikálna terapia
ho oddelenia nemocnice s poliklinikou
(ďalej len „NsP") a odborného
liečebného ústavu
liečba prácou
liečba prácou

asistent hygienické]
služby

protiepidemické odd. hygienickej
stanice (ďalej len „HS")

epidemiológia
právne náuky

odd. hygieny práce HS

hygiena práce
právne náuky

odd. hygieny výživy a predmetov
bežného používania HS

hygiena výživy
právne náuky

odd. hygieny detí a dorastu HS .-

hygiena detí a dorastu
právne náuky

odd. hygteny všeobecnej a komunálnej hygiena všeobecná
a komunálna
HS
právne náuky
rádiologický laborant

všetky rtg. odd. NsP po zaškolení
v odbornom minim
minime

rádiologická fyzika
rádiodiagnostika
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Z odboru

detská
sestra

Do odboru

rehabilitačný
pracovník

asistent hygienickej
služby

Na úseku práce

úsek fyzikálnej terapie rehabilitačného odd. NsP a odborného liečebného
ústavu
. . .
liečba prácou
protiepidemické odd. HS
odd. výživy a predmetov bežného
používania HS
odd. hygieny detí a dorastu HS

ženská
sestra

rehabilitačný
pracovník

diétna
sestra
rehabilitačný
pracovník
asistent
hygienickej
služby
rádiologický
laborant

asistent hygienickej
služby
zdravotná sestra

zubný
laborant

úsek fyzikálnej terapie rehabilitačného odd. NsP a odborného liečebného
ústavu
..
liečba prácou
odd. hygieny výživy a predmetov
bežného používania HS
v celej šírke odboru
. .

zdravotnícky laborant laboratóriá HS
.
zdravotná sestra
asistent hygienickej
služby
zdravotná sestra

Čiastka 20

Skúšky z predmetov

fyzikálna terapia
liečba prácou
epidemiológia
právne náuky
hygiena výživy
právne náuky

*.. .

hygiena detí a dqrastu
právne náuky
fyzikálna terapia
liečba prácou
hygiena výživy
právne náuky
teória ošetrovania chorých
starostlivosť o chorých
mikrobiológia

,
všetky odborné poliklinické
pracoviská
odd. radiačnej hygieny HS
zubné oddelenie polikliniky

choroby vnútorné
starostlivosť o chorých
hygiena práce
právne náuky
mikrobiológia
epidemiológia a hygiena
starostlivosť o chorých

