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praktická sestra

systém zdravotní péče

ochrana veřejného zdraví

zdravotnictví, zdravotní péče, 
zdravotní služby 

ošetřovatelská péče

léčebně preventivní péče 

sociální služby, sociální zařízení 

mikrobiologie, mikroorganismy 

infekční a neinfekční 
onemocnění

imunita, imunologie

epidemiologie

hygiena, hygienické služby

podpora zdraví a prevence 
nemocí

Světová zdravotnická 
organizace (WHO)

zdravý životní styl

radiační ochrana

somatologie

klinická propedeutika

subjektivní a objektivní příznaky 
nemoci

практична медсестра

система охорони здоров'я

охорона здоров'я населення

охорона здоров'я, охорона 
здоров'я, медичне 
обслуговування

cестринський догляд

медична профілактична 
допомога

соціальні служби, об'єкти 
соціального призначення

мікробіологія, 
мікроорганізми

інфекційні та неінфекційні 
захворювання

імунітет, імунологія

епідеміологія

гігієна, гігієнічні послуги

зміцнення здоров'я та 
профілактика захворювань

Всесвітня організація 
охорони здоров'я (ВООЗ)

здоровий спосіб життя

захист від радіації

соматологія

клінічна пропедевтика

суб'єктивні та об'єктивні 
ознаки захворювання

Základ pro 
poskytování 

ošetřovatelské 
péče 

 
Основа надання 

сестринського 
догляду 
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standardní diagnostické 
metody

standardní léčebné metody

patologické změny v organismu

стандартні методи 
діагностики

стандартні методи лікування

патологічні зміни в організмі

Ošetřování 
a ošetřovatelská 

péče 
 

Сестринська 
справа та догляд

Sociální vztahy 
a dovednosti 

 
Соціальні 

стосунки та 
навички

ošetřovatelství, ošetřovatelský 
proces

zdravotnické prostředky 
a pomůcky

fyzický a psychický stav 
nemocných

zdravotnická dokumentace

ošetřování nemocných, 
ošetřovací jednotka

první pomoc při úrazu 

fyziologické funkce

etický kodex, zdravotnická etika

obecná psychologie, 
psychologie osobnosti

psychické procesy a stavy

vývojová psychologie, sociální 
psychologie

socializace, socializační proces 

sociální interakce, sociální 
vztahy, sociální skupiny 

zdravotnická psychologie, 
psychologie zdraví

komunikace, verbální 
a neverbální komunikace

сестринська справа, 
сестринський процес

медичні прилади  
та допоміжні засоби

фізичний і психологічний 
стан хворого

медична документація

лікування хворих, 
сестринський пункт

надання першої допомоги 
при нещасних випадках

фізіологічні функції

кодекс етики, медична етика

загальна психологія, 
психологія особистості

психічні процеси і стани

психологія розвитку, 
соціальна психологія

соціалізація, процес 
соціалізації

соціальна взаємодія, 
соціальні відносини, 
соціальні групи

психологія здоров'я, 
психологія здоров'я

спілкування, вербальне  
і невербальне спілкування
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