Ústav zdravotnických studií
Uplatnění absolventů
Studijní program B5341 Ošetřovatelství
5341R007 - Porodní asistentka
Studijní obor vychovává odborníky, kteří musí být schopni poskytovat potřebný dohled, péči
a radu ženám v těhotenství, při porodu a po porodu, vést porod na svoji vlastní zodpovědnost
a pečovat o novorozence a kojence. Tato péče v sobě zahrnuje preventivní opatření, zjišťování
abnormálních stavů matky či dítěte, zprostředkování lékařské pomoci a v případě neexistence
lékařské pomoci schopnost poskytnout nutnou pomoc. Důležitou rolí je poradenství a osvěta
v oblasti zdraví, a to nejen pro ženy, ale v rámci rodiny či komunity.
5341R009 - Všeobecná sestra
Studijní obor vychovává odborníky, kteří jsou schopni samostatně poskytovat indiviuální péči
a oporu jedincům v období zdraví a nemoci. Jsou schopni vést a provádět vyšetřování
vycházející z ošetřovatelské činnosti a současně převzít za tuto činnost odpovědnost. Umí
naslouchat a hovořit s nemocným a zajistit jeho spoluúčast na celkové péči. Sestavují pro
nemocného individuální plán ošetřovatelské péče, předávají mu potřebné informace
a zachovávají jeho důstojnost. Jsou schopni plánovat svoji práci i práci pracovní skupiny, řídit
a kontrolovat studenty ošetřovatelství i podřízené pracovníky. Sledují výzkumné a vývojové
práce, spolupracují na sběru klinických dat a výsledků a využívají je pro zajišťování kvality
ošetřovatelské péče.

Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví
5342R004 – Fyzioterapie
Studijní obor připravuje studenty pro výkon povolání na specializovaných pracovištích
léčebné rehabilitace, na pracovištích pro léčbu bolesti, v lázních a léčebnách. Studium
umožňuje studentům získat základní odborné znalosti, které vyžaduje povolání fyzioterapeuta.
Výuka je přednostně zaměřena na diagnostiku poruch funkce především pohybového systému
a na jejich komplexní léčbu v rámci fyzioterapie. Vedle důkladné teoretické přípravy
je kladen velký důraz na praktickou výuku. Ta probíhá formou praktických cvičení
v odborných učebnách, praxí a stážemi na odborných pracovištích.
5342R002 – Ergoterapie
Studijní obor připravuje studenty pro výkon specializovaných činností v preventivní, léčebné
i výchovné péči pro pacienty ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízení. Studium
umožňuje studentům získat speciální odborné vědomosti a dovednosti oboru. Výuka
je zaměřena na testování a následnou péči o pacienta v komplexní rehabilitaci. Široce
je uplatňována výuka ve specializovaných odborných učebnách školy a na odborných
pracovištích zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální péče.

