všeobecné
ošetřovatelství

Bakalářský studijní program trvá tři roky. Forma studia je prezenční, vyučuje se v češtině. Absolutoriem
získáš akademický titul Bc. Studijní program splňuje
požadavky na přípravu všeobecných sester a umožňuje uplatnění na trhu práce EU.

Čím pak budeš?
→ absolventi studijního programu všeobecné ošetřovatelství budou způsobilí k povolání kvalifikované profese
s názvem všeobecná sestra.
→ všeobecná sestra se bez odborného dohledu a na
základě indikace lékaře podílí na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné
a dispenzární péče, připravuje pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace
lékaře je provádí nebo při nich asistuje
→ zajišťuje při těchto výkonech ošetřovatelskou péči
K přihlášení potřebuješ:
→ do konce dubna podat přihlášku v elektronickém studijním informačním systému (SIS)
→ ve stanovené lhůtě zaplatit poplatek za přihlášení

Přijímací zkoušky:
→ mají formu písemného testu z biologie
→ můžeš skládat v náhradním termínu, pokud se do dne
konání přijímací zkoušky písemně omluvíš a doložíš
potvrzení o nemoci nebo souběhu s termínem konání
maturity
"Všeobecná sestra je v současné době samostatným
oborem a vědeckou disciplínou odrážející změnu postavení této profese ve zdravotnickém
systému. Všeobecné sestry se tak
stávají samostatnými odborníky,
jejichž profese v sobě spojuje
znalosti a dovednosti z řady medicínských oblastí. Je to krásné
a smysluplné povolání s vysokou
společenskou prestiží a také velkou
perspektivou. Existují studie, podle
kterých je práce sester v současné době i do budoucna
nejméně zastupitelná a nahraditelná moderními technologiemi."
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
a garant výuky programu Všeobecné ošetřovatelství
Jaké vědomosti a dovednosti studiem získáš?
→ teoretické vědomosti z věd, o které se opírá ošetřovatelství
→ vybrané výzkumné metody používané v ošetřovatelství
→ významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka,
jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu
Přijat ke studiu můžeš být, pokud
→ jsi úspěšně složil přijímací zkoušku na naši fakultu
→ máš středoškolské vzdělání ukončené maturitou

→ máš maturitu z češtiny, ze slovenštiny nebo doklad
o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1
→ předložíš doklad o rovnocennosti (nostrifikaci) středoškolského vzdělání, jsi-li absolventem
střední školy jinde než v ČR nebo na Slovensku
Při zápisu je nutné předložit potvrzení
→ o zdravotní způsobilosti a potvrzení o očkování proti
hepatitidě typu B
„Na 1. LF UK máme ty nejlepší předpoklady provázet
studenty na jejich cestě za zdravotnickým vzděláním a vychovat kvalitní
absolventky a absolventy, připravené pro praxi, vybavené chápáním biomedicínských disciplín
a zodpovědností vůči základním
lidským hodnotám.“
profesor Martin Vokurka, děkan 1. LF UK

Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná.
www.lf1.cuni.cz

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje veškeré podmínky přijetí
ke studiu podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a podle vnitřních
předpisů Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty v jejich přesném a úplném znění.

