
več erné formy š túdia:

sanitár

praktická sestra

masér

Š tudijné odbory praktická sestra, masér

a farmaceutický laborant sú zaradené

do medzinárodnej š tandartnej klasifikácie

vzdelávania ISCED 3, t.j. získanie prvej

odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh

práce s mož nosť ou získania vyš š ieho

stupň a vzdelávania na ISCED 4 alebo 5,

t.j. na vysokých š kolách a univerzitách.

Sanitár
absolvent je schopný samostatne

vykonávať sanitárske č innosti na

vš etkých úsekoch zdravotnej

a sociálnej starostlivosti.

Podmienky prijatia:

- uchádzač nemusí byť zamestnaný

v zdravotníctve alebo v sociálnych

služ bách

- ukonč ené stredoš kolské vzdelanie

Stredná zdravotnícka š kola

Masarykova 27

071 01 Michalovce

telefón: (056) 6441452

fax: (056) 6441596

e-mail: skola@szsmi.eu.sk

web: www.szsmi.eu.sk



Nie ste rozhodnutí, kde budete

pokrač ovať v š túdiu po skonč ení

základnej š koly? Ponúkame Vám niekoľ ko

základných informácií o mož nostiach

š túdia na Strednej zdravotníckej š kole

(SZŠ ), ktorá sídli na ulici Masarykovej

v Michalovciach.

denné š túdium:

farmaceutický laborant

(4 - roč né s maturitou)

Absolvent š tudijného odboru praktická

sestra je pripravený:

-zabezpeč ovať plánované výkony základnej

oš etrovateľ skej starostlivosti v jednotlivých

fázach oš etrovateľ ského procesu, pri

uspokojovaní biologických, psychických

a sociálnych potrieb klienta

-plniť úlohy v diagnostickom a lieč ebnom

rež ime

-poskytovať odbornú prvú pomoc

-vykonávať administratívne práce a viesť

dokumentáciu

Absolvent sa uplatní vo vš etkých

úsekoch zdravotnej a sociálnej

starostlivosti, kde môž e pracovať

v tíme.
Ď alš ie vzdelávanie: oš etrovateľ stvo, pôrodná

asistencia, fyziatria, farmácia, verejné

zdravotníctvo, sociálna práca, dentálny

hygienik, zdravotnícky záchranár, lekárske,

prírodovedecké a filozofické fakulty a i.

Š tudijný odbor farmaceutický laborant

pripravuje zdravotníckych pracovníkov,

ktorí sú spôsobilí vykonávať základné

odborné práce pri príprave lieč ivých

prípravkov, pri kontrole lieč iv, pri výdaji

voľ nopredajných liekov, doplnkového

sortimentu a zdravotníckych pomôcok a pri

uchovávaní a skladovaní lieč iv, lieč ivých

prípravkov a liekov.

Absolvent š tudijného odboru je

pripravený:

-vykonávať základné odborné práce spojené

s výrobou, kontrolou, distribúciou a expe-

dovaním liekov a ostatného zdravot-

níckeho materiálu, s výskumom

-podieľ ať sa na primárnej, sekundárnej a

terciárnej prevencii

-poskytovať odbornú prvú pomoc

-vykonávať ekonomické, administratívne

práce a viesť dokumentáciu lekárne.

Absolvent sa uplatní v lekárň ach a vý-

dajniach zdravotníckych potrieb, vo far-

maceutických firmách, ktoré sa

zaoberajú výrobou lieč iv a liekov, vo výs-

kumnom ústave lieč iv, v distribuč ných

firmách, ktoré distribuujú lieč ivá, lieky

a zdravotnícke pomôcky, v laborató-

riách pre kontrolu lieč iv a liekov.

Ď alš ie vzdelávanie: vysokoš kolské š túdium -

farmaceutické fakulty a ď alš ie nelekárske

š tudijné odbory.

Podmienky prijatia pre odbor

farmaceutický laborant (FL), praktická

sestra (PS) a masér (M):

Do prvého roč níka denného š túdia môž u byť

prijímaní absolventi základnej š koly, ktorí

splnili podmienky výberového konania (SJL,

prírodopis (PS,M) chémia (FL)) a zdravotné

kritéria na prácu v odbore, vrátane kritérií

pre pracovníkov vykonávajúcich epide-

miologicky závaž nú č innosť .

Pre odbor masér naviac š tudenti absolvujú

testy fyzickej zdatnosti. Vyjadrenie

o zdravotnom stave musí byť pripojené.

Podmienky výberového konania budú vč as

oznámené na základné š koly, na webovej

stránke š koly, ale aj prostredníctvom

televíznej stanice Mistrál.

Absolvent š tudijného odboru masér je

pripravený:

-samostatne vykonávať na základe ordinácie

lekára:

-klasickú masáž za lieč ebným úč elom

-procedúry foto-, hydro-, termo- a

balneoterapie

-reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž

pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta

-samostatne vykonávať š portovú masáž

-poskytovať odbornú prvú pomoc

-vykonávať administratívne práce a viesť

dokumentáciu

Absolvent sa uplatní najmä v zdravot-

níckych a kúpeľ ných zariadeniach a za-

riadeniach sociálnej starostlivosti.

Ď alš ie vzdelávanie: vysokoš kolské š túdium

najmä v odbore fyzioterapia a ď alš ie

nelekárske š tudijné odbory.

Milí š tudenti, deviataci!

denné š túdium:

praktická sestra

(4 - roč né s maturitou)

denné š túdium:

masér

(4 - roč né s maturitou)


