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ošetřovatel

základy somatologie

stavba lidského těla

zdraví a nemoc, příčiny nemoci 

subjektivní a objektivní příznaky 
onemocnění

život ohrožující příznaky a stavy 

fyziologické funkce

infekční a neinfekční 
onemocnění

význam očkování, očkování 
povinná a nepovinná 

radiační ochrana

ochrana veřejného zdraví

léčebně preventivní péče 

zdravotní péče, zdravotní stav 
nemocného

zdravotní pojištění

sociální služby

санітар

основи соматології

будова людського тіла

здоров’я та хвороба, причини 
хвороб

суб'єктивні та об'єктивні 
ознаки захворювання

небезпечні для життя ознаки 
й стани

фізіологічні функції

інфекційні та неінфекційні 
захворювання

значення щеплення, 
обов'язкові та необов'язкові 
щеплення

захист від радіації

охорона здоров'я населення

медична профілактична 
допомога

медичний догляд, медичний 
стан хворого

медична страховка

суспільні послуги

Základy 
poskytování 

ošetřovatelské 
péče 

 
Спеціальності 

основи 
сестринського 

догляду 
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Ošetřovatelská 
péče a klinické 

obory 
 

Сестринський 
догляд та 

клінічні 
спеціальності

ošetřovatelská péče

ochrana osobních údajů 
pacientů

zásady hygieny, antisepse 
a asepse

sterilizace a dezinfekce

zdravotnické prostředky 
a pomůcky

úprava lůžka a prostředí

podávání stravy a tekutin 
nemocným

základní rehabilitační 
ošetřovatelství

prevence poruch mobility 
u pacientů

první pomoc při úrazu  
na pracovišti 

ošetřovatelská péče ve vztahu 
k internímu lékařství, k chirurgii 

ošetřovatelská péče ve vztahu 
k péči o dítě a pediatrii 

ošetřovatelská péče ve vztahu 
k péči o staré lidi a geriatrii 
 

ošetřovatelská péče ve vztahu 
k paliativní péči 

zařízení sociálních služeb

aktivizační metody  
pro nemocné

léčebný režim

cестринський догляд

захист персональних даних 
пацієнтів

oснови гігієни, антисептики 
та асептики

стерилізація та дезінфекція

медичні прилади  
та допоміжні засоби

oбробка ліжка а середовища

подання їжі та рідини хворим 

базова реабілітаційна 
допомога

профілактика порушень 
рухомості у пацієнтів

перша допомога при 
нещасному випадку  
на робочому місці

cестринський догляд  
у відношенні до внутрішньої 
медицині, до хірургії

сестринський догляд  
у відношенні догляду  
за дитиною та педіатрії

cестринський догляд  
у відношенні догляду  
за людьми похилого віку  
та геронтології

cестринський догляд  
у відношенні до паліативної 
допомоги

заклади соціальних служб

методи активізації  
для хворих

pежим лікування
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psychohygiena pro práci 
ošetřovatele

syndrom vyhoření

komunikace, řešení náročných 
situací a konfliktů

психогигієна у праці санітара 
 
cиндром вигорання 
 
спілкування, вирішення 
складних сітуацій  
і конфліктів

Sociální vztahy 
a komunikativní 

dovednosti 
 

Соціальні 
стосунки 

та навички 
комунікації
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Poznámky 

Примітки


