Výuku všeobecného ošetřovatelství
považujeme na 1. LF UK za důležitou součást přípravy zdravotnických profesí na té nejvyšší
úrovni. Máme ty nejlepší předpoklady vychovávat kvalitní
všeobecné sestry, tedy pro praxi plně připravené absolventky
a absolventy s hlubokou zodpovědností k hodnotám lidského života
a zdraví. Kombinujeme teoretickou, simulační a praktickou výuku a dbáme na posilování spolupráce
mezi lékařskými i nelékařskými odborníky ve zdravotnictví.
prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF UK
Jaké vědomosti a dovednosti studiem získáte?
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 a dovednosti plánovat, poskytovat a vyhodnocovat
zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty
a pracovat v týmu.
Kontakt:
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2, 121 00
Jak se u nás studuje? Podívejte se na
video o studiu na 1. LF UK na kanálu
YouTube →

www.lf1.cuni.cz/uchazeci
Sledujte, co se děje na naší fakultě:
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IG		

FB

Pozor! Tento leták má pouze informativní charakter a neobsahuje
veškeré podmínky přijetí ke studiu podlezák. 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.

Všeobecné
ošetřovatelství

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.
Proč studovat všeobecné ošetřovatelství na 1. LF UK?
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Klademe důraz na propojení teoretické a praktické
výuky (poměr teorie a praxe 1 : 1).
Teoretická výuka je pojata interaktivní formou (tematické klinické dny s odborníky, workshopy).

Praxe probíhá na unikátních a vysoce specializovaných klinických pracovištích, kde jsou studenti již od
začátku členy zdravotnického týmu.
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
(Bc.) trvá tři roky a je v prezenční formě. Absolvování
studia umožňuje práci ve všech typech zdravotnických
zařízení, vč. vysoce specializovaných pracovišť s možností uplatnění na trhu práce v ČR, EU i v dalších zemích.
O studiu všeobecného ošetřovatelství
Absolventi všeobecného ošetřovatelství budou způsobilí
k výkonu profese všeobecná sestra.
Všeobecná sestra se bez odborného dohledu a na základě
indikace lékaře podílí na poskytovaní preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární peče, připravuje pacienty, klienty k diagnostickým
a léčebným postupům. Zajišťuje při těchto výkonech
ošetřovatelskou péči.

prof. Michal Kršek, přednosta III. interní kliniky – kliniky
endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN a garant
výuky programu Všeobecné ošetřovatelství

→ předložíte doklad o rovnocennosti (nostrifikaci) středoškolského vzdělaní, jste-li absolventem střední školy
jinde než v ČR nebo na Slovensku.

K přihlášení potřebujete:

Při zápisu je nutné předložit potvrzenío zdravotní způsobilosti a potvrzenío očkování proti hepatitidě typu B.

→ do konce února podat přihlášku pomocí elektronického
studijního informačního systému (SIS),
→ ve stanovené lhůtě zaplatit související poplatek.
Přijímací zkoušky:
→ mají formu písemného testu z biologie (platí pro akademický rok 2023/2024) a biologie a ošetřovatelství (od
akademického roku 2024/2025),
→ můžete skládat v náhradním termínu, pokud se do dne
konání přijímací zkoušky písemně omluvíte a doložíte
potvrzení o nemoci nebo souběhu s konáním maturity
nebo státnice.
Přijati ke studiu můžete být,pokud:
→ jste úspěšně složili přijímací zkoušku na naši fakultu,
→ máte středoškolské vzdělaní ukončené maturitou,
→ máte maturitu z češtiny, ze slovenštiny nebo doklad
o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1,

Vystudováním všeobecného ošetřovatelství získáte jedinečnou
možnost vykonávat uznávanou a smysluplnou profesi.
Uplatnění najdete ve všech
odvětvích zdravotnictví:
v ambulantním provozu,
na standardních lůžkových
odděleních, pracovištích intenzivní medicíny, ve sportovní
nebo estetické medicíně. Záleží na
vás, zda hledáte dynamické pracoviště, kde jste součástí multioborového týmu, nebo preferujete klidný provoz s možností
vlastní organizace práce. Můžete se věnovat klinické praxi
s přesahem do výzkumu, školství nebo sociální práce. Získáte flexibilitu pracovního života s možností změny náplně
práce podle aktuálních osobních potřeb. Neznám krásnější,
univerzálnější povolání.
Mgr. Beáta Švárová, přednostka Ústavu teorie a praxe
v ošetřovatelství 1. LF UK

