SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
pre nelekárske zdravotnícke povolania
Termín podania žiadostí o zaradenie do ďalšieho vzdelávania je do 31. 12. 2020.
Dodržanie uvedeného termínu je podmienkou na zaradenie do štúdia k 1. 2. 2021.

Zdravotnícke povolanie sestra
Špecializačný odbor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revízne ošetrovateľstvo (1 rok)
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť (1,5 roka)
Inštrumentovanie v operačnej sále (2 roky)
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (1 rok)
Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (1 rok)
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (1 rok)
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (1 rok)
Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii(1 rok)
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite (1 rok)
Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (1,5 roka)
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (1,5 roka)

Certifikovaná pracovná činnosť
•
•
•
•
•
•

CPČ – Audiometria (6 mesiacov)
CPČ - Funkčné vyšetrovacie metódy (6 mesiacov)
CPČ - Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (6 mesiacov)
CPČ - Ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov (6 mesiacov)
CPČ – Starostlivosť o chronické rany (6 mesiacov)
CPČ – Ortoptika a pleoptika (6 mesiacov)

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka
Špecializačný odbor
•
•

Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (1 rok)
Pôrodná asistencia v rodine a komunite (1 rok)

Certifikovaná pracovná činnosť
•

Psychofyzická príprava na pôrod (6 mesiacov)

Školiace miesta
• Kardiotokografia (3 dni)

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
Špecializačný odbor
• Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému (2 roky)
• Fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja (2 roky)
Certifikovaná pracovná činnosť
•
•

Reflexná terapia podľa Vojtu (1 rok)
Techniky terapie lymfedému (1 rok)

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár
Špecializačný odbor
•
•
•

Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti (1 rok)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (1 rok)
Starostlivosť o kriticky chorých (2 roky)

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik
Špecializačný odbor
•
•
•
•

Manažment v rádiologickej technike (1 rok)
Nukleárna medicína (1 rok)
Radiačná onkológia (1 rok)
Špeciálna rádiológia (1 rok)

Certifikovaná pracovná činnosť
•
•

Magnetická rezonancia (8 mesiacov)
Mamografia (8 mesiacov)

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant
Špecializačný odbor
•
•
•

Laboratórne metódy v klinickej biochémii (1 rok)
Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii (1 rok)
Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii (1 rok)

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant
Špecializačný odbor
•
•

Lekárenstvo (1 rok)
Zdravotnícke pomôcky (1 rok)

Zdravotnícke povolanie nutričný terapeut
Špecializačný odbor
•

Liečebná výživa (1 rok)

AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
pre pedagogických pracovníkov
•

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa
profesijných predmetov – zdravotníckych predmetov (2 roky)

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan

•
•
•

Predpísaná dĺžka štúdia je uvedená v zátvorke pri jednotlivých programoch
ďalšieho vzdelávania.
Žiadosť o zaradenie nájdete TU (DOC, PDF)
Podmienkou pre aktivovanie jednotlivých špecializačných odborov
a certifikačných pracovných činností je minimálny počet 10 uchádzačov.
V prípade menšieho počtu záujemcov rozhoduje o otvorení vzdelávacej aktivity
dekan fakulty.

V prípade ďalších otázok kontaktujte PhDr. Janu Rottkovú, PhD., prodekanku
pre ďalšie vzdelávanie – jana.rottkova@szu.sk.

