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ČÁSTKA 2

1 Cíl specializa!ního vzd lávání
Cílem specializa ního vzd"lávání v oboru Zdravotnické prost#edky je získání
specializované zp!sobilosti s ozna ením odbornosti farmaceutický asistent pro zdravotnické
prost#edky osvojením si pot#ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk!
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou
. 424/2004 Sb. ve zn"ní pozd"jších p#edpis!.

2 Vstupní podmínky a pr#b h specializa!ního vzd lávání
Podmínkou pro za#azení do specializa ního vzd"lávání v oboru Zdravotnické
prost#edky je získání odborné zp!sobilosti k výkonu povolání farmaceutický asistent dle
zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka#ských zdravotnických povoláních, ve zn"ní pozd"jších
právních p#edpis! (dále jen zákon . 96/2004 Sb).
Specializa ní vzd"lávání nemusí být uskute $ováno p#i výkonu povolání, ú astník
vzd"lávání však musí p#ed p#ihlášením se k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu povolání
stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.
%ást specializa ního vzd"lávání (základní modul) lze absolvovat distan ní formou
studia, nap#. metodou e-learningu.
Optimální doba specializa ního vzd"lávání je 18 – 24 m"síc!, kterou lze prodloužit
nebo zkrátit p#i zachování po tu hodin vzd"lávacího programu. V p#ípad", že celková délka
specializa ního vzd"lávání se od celodenní pr!pravy liší, úrove$ a kvalita nesmí být nižší než
v p#ípad" celodenní pr!pravy.
Vzd"lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd"lávání
a praktické výuky. Praktická výuka tvo#í alespo$ 50 % celkového po tu hodin, v etn"
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za#ízení v rozsahu stanoveném
tímto vzd"lávacím programem. Požadavky vzd"lávacího programu je možné splnit ve více
akreditovaných za#ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za#ízení, kde
ú astník vzd"lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt" disponují náležitým personálním,
materiálním a p#ístrojovým vybavením.
Vzd"lávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným
po tem kredit!, p#i emž ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn"
dosažených výsledk! vzd"lávání.
Podmínkou pro získání specializované zp!sobilosti v oboru Zdravotnické prost#edky
je:
za#azení do oboru specializa ního vzd"lávání,
výkon povolání v p#íslušném oboru specializa ního vzd"lávání minimáln" 1 rok
z období 6ti let v rozsahu minimáln" ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo
minimáln" 2 roky v rozsahu minimáln" p"tiny stanovené týdenní pracovní doby
do data p#ihlášení se k atesta ní zkoušce,
absolvování teoretické výuky,
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absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd"lávacím
programem,
získání stanoveného po tu kredit! ur ených vzd"lávacím programem,
úsp"šné složení atesta ní zkoušky.

3 U!ební plán
Nedílnou sou ástí vzd"lávacího programu je vedení studijního pr!kazu a záznamu
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Po et výkon! uvedených v kapitole 3.2
U ební osnovy - seznam výkon! a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby ú astník
specializa ního vzd"lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce
praktické.
3.1 U!ební osnova základního modulu
Základní modul – ZM

Organizace a provoz farmaceutických pracoviš&

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn!, tj. 40 hodin teoretické výuky

Po!et kredit#

20

Cíl

Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi pot#ebnými
k organiza nímu a metodickému vedení odborných inností na
pracovišti.
Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Vzd!lávání dosp!lých

Zásady vzd"lávání dosp"lých, cíle, vedení,
motiva ní faktory, hodnocení ú astník! SV.

2

Organizace a #ízení
v lékárenských
za#ízeních

Management a role manažera. Klí ové role a
funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví.
Leadership a role lídra. Firemní kultura.
Strategický management. Management zm"n.
Management asu. Budování a #ízení pracovního
týmu. Personální management a rozvoj lidských
zdroj!.

3

Právní problematika

Základní zákonné a provád"cí p#edpisy ve
zdravotnictví.
Povinnosti
zdravotnických
pracovník!, práva a povinnosti, vedení a nakládání
se zdravotnickou dokumentací, ml enlivost. Právní
odpov"dnost ve zdravotnictví. Platné právní
p#edpisy a normy spojené s inností lékáren,
prodejen a výdejen zdravotnických prost#edk!.

3

Kvalita a bezpe í
lékárenské pé e

Strategické #ízení kvality lékárenské pé e.
Indikátory kvality a jejich sledování. Standardy
lékárenských inností, správné vedení zdravotnické
dokumentace. 'ízení rizik a prevence nežádoucích
událostí ve zdravotnických za#ízeních v .

4

Téma
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sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola
kvality. Etické a ekonomické aspekty výdeje lé iv
a zdravotnických prost#edk!. Zásady správné
lékárenské praxe podle platné vyhlášky.
Hygienický
#ád
lékáren.
Zásady
práce
s nebezpe nými látkami. Postup p#i zneškod$ování
nepoužitelných lé iv.

Interpersonální
dovednosti

Podp!rné techniky zvládání pracovní zát"že,
podp!rné techniky v komunikaci s agresivním
pacientem, komunikace se zvláštními skupinami
pacient!. Etický p#ístup k pacient!m a jejich
blízkým s ohledem na v"k a charakter onemocn"ní.
Identifikace faktor! ovliv$ujících kvalitu života
pacient!.

4

Edukace

Edukace – cíle edukace v lékárenských za#ízeních,
volba a praktická aplikace metod edukace.
Edukace pacient!/klient! a jiných osob. Specifika
edukace d"tí, senior!, cizinc! a zvláštních skupin
nemocných. Tvorba eduka ních materiál!. Zásady
moderní prezentace.

4

Pr"zkumné
a výzkumné šet#ení
v lékárenství

Charakteristika, specifika a význam výzkumu v
lékárenství. Techniky výzkumu, výzkumný proces
a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp!sob
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu.
Prezentace výsledk!, aplikace poznatk! do praxe.

5

Vymezení
problematiky
ve#ejného
zdraví,
determinanty zdraví a jejich aktuální situace v %R,
aktuální zdravotní politika v evropském kontextu.

2

Radia ní ochrana – ionizující zá#ení, jeho základní
druhy a vlastnosti, nep#íznivé ú inky ionizujícího
zá#ení, radia ní zát"ž obyvatel, zp!soby ochrany
p#ed ionizujícím zá#ením, zásady pro pobyt
v prostorách se zdroji ionizujícího zá#ení,
legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov"dnosti
p#i využívání zdroj! ionizujícího zá#ení.

2

Problematika závislostí – škodlivé užívání
návykových látek (NL) a závislostí na NL v %R.
P#ehled NL zneužívaných v %R a jejich vlastností,
zdravotní a právní aspekty související se
zneužíváním NL a závislostí na NL.

2

První pomoc

Základní
resuscitace.

3

Krizový management
ve zdravotnictví

Základy krizového managementu. Mimo#ádné
události a katastrofy (typy katastrof, definice
katastrofy a medicíny katastrof, spektrum
postižení). Krizová p#ipravenost (definice,
legislativní zázemí, orgány krizového #ízení a
jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní

Vybraná problematika
ve#ejného zdraví

neodkladná

kardiopulmonální

3
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pojmy, plán krizové p#ipravenosti zdravotnických
za#ízení. Hromadný výskyt postižených (základní
pojmy,
zdravotnický
záchranný
#et"zec,
zdravotnická záchranná služba, traumatologický
plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce
p#i hromadném p#íjmu, t#íd"ní pacient!). Evakuace
nemocnic (zásady evakuace, evakua ní plán).
Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy,
hlavní zásady, prost#edky individuální ochrany,
základní vybavení domácnosti,
informování obyvatelstva, vzd"lávání).
Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp"tná vazba.

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:
umí koordinovat ve spolupráci s farmaceutem práci týmu
v lékárenské praxi v oblasti své specializace,
orientuje se v právních p#edpisech a normách souvisejících
s pracovní problematikou lékárenských za#ízení,
p#ipravuje standardy specializovaných postup! ve svém oboru,
zná zásady vzd"lávání dosp"lých,
podílí se na statistické analýze dat pro v"decké a výzkumné ú ely,
poskytuje odborné informace zdravotnickým pracovník!m a
spolupracuje na zajišt"ní edukace pacient!,
orientuje se v problematice závislostí a možnostmi jejich prevence,
poskytuje neodkladnou první pomoc p#i náhlém postižení zdraví a
ohrožení života,
vyhodnocuje rizikové p#í iny lidského pochybení, navrhuje efektivní
opat#ení zam"#ená na prevenci pochybení a omyl!.

Zp"sob ukon ení
modulu

Diagnostické metody (nap#. test, apod.).

3.1.1

Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu

Absolvent/ka základního modulu je p#ipraven/a:
podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpe nosti innosti na pracovišti,
koordinovat práci len! pracovního týmu,
hodnotit kvalitu poskytované pé e,
provád"t pr!zkumná a výzkumná šet#ení,
navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob,
p#ipravovat eduka ní materiály.

3
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3.2 U!ební osnovy odborných modul# – povinné
3.2.1

U!ební osnova odborného modulu OM 1

Odborný modul – OM 1

Výroba zdravotnických prost#edk!

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn!, tj. 40 hodin teoretické výuky
15 dn!, tj. 120 hodin odborné praxe

Po!et kredit#

35 (20 – T + 15 – Pr)

Cíl

P#ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti
konkrétního oboru specializace Zdravotnické prost#edky.
Téma

Klasifikace a distribuce
ZP

Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Vymezení oboru, klasifikace a distribuce
zdravotnických prost#edk!.
Ekonomika prodejen a výdejen zdravotnických
prost#edk! a odd"lení komplexního zásobování.

7

Druhy materiál! používané
zdravotnických prost#edk!:

Výroba a skladování ZP

pro

výrobu

výroba a vlastnosti vláknitých absorb ních
materiál! pro zdravotnické použití,
výroba, vlastnosti a použití plošných textilních
materiál! ve zdravotnictví,
výroba chirurgického šicího materiálu,
výroba a vlastnosti skla, porcelánu a pryže,
výroba, vlastnosti, druhy a použití kovových
materiál!.
Vliv technologie výroby na jakost výrobk!, jejich
funk nost, stálost a odolnost.
Zásady konzervace, uchovávání a skladování
zdravotnických prost#edk!.
Vliv sterilizace na zdravotnický materiál.

31

2

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp"tná vazba.

Výsledky vzd!lávání:

Absolvent/ka:
zná zásady správného zp!sobu skladování zdravotnických
prost#edk!,
zná postupy p#i p#íjmu a výdeji zdravotnických prost#edk! a
pom!cek.

Seznam výkon#

Po!et

P#íjem zásilky ZP – zadat údaje z faktur do po íta e:
podle kód! PDK,
podle kód! pojiš&oven.

10

Cenování zdravotnických prost#edk! a jejich uložení podle šarží

10
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3.2.2

U!ební osnova odborného modulu OM 2

Odborný modul – OM 2

Sortiment zdravotnických prost#edk! a pom!cek

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn!, tj. 40 hodin teoretické výuky
20 dn!, tj. 160 hodin, odborné praxe

Po!et kredit#

40 (20 – T + 20 – Pr)

Cíl

P#ipravit farmaceutického asistenta pro požadované innosti
konkrétního oboru specializace Zdravotnické prost#edky.
Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Fyziologie a somatologie

Základy stavby lidského t"la a jeho jednotlivých
funkcí s ohledem na výdej a prodej
zdravotnických prost#edk!.
P#ehled innosti vybraných orgánových soustav
s ohledem na využití znalostí p#i výdeji a prodeji
zdravotnických prost#edk!.

5

Obvazové prost#edky

Pr!b"h hojení ran a obecné požadavky na krycí
materiály.
Primární krytí ran.
Prost#edky pro lé bu chronických ran.
Prost#edky na fixaci primárního krytí.
Náplasti.
Obinadla ke kompresivní terapii, elastické
pun ochy a návleky.
Prost#edky pro stomiky, diabetiky a inkontinentní
pacienty.

10

Chirurgické nástroje
a pom"cky

Chirurgické nástroje, drobné vyšet#ovací a m"#ící
nástroje a pom!cky.
Speciální nástroje a pom!cky používané
v chirurgii.
Nástroje a pom!cky používané ve stomatologii
a stomatologických laborato#ích.

10

Ortopedické pom"cky

Ortopedicko-protetické a kompenza ní prost#edky
pro zdravotn" postižené.

5

Ostatní ZP

P#ístrojová technika používaná pro lé bu
ambulantních pacient! (nap#. inzulinové pumpy).
Inhala ní pom!cky.
Nástroje a pom!cky používané v transfúzní
služb".
Materiály pro rtg. diagnostiku.

8

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp"tná vazba.

2

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:

Téma
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umí využít teoretických znalostí v poradenské innosti p#i výdeji
a prodeji zdravotnických prost#edk! a pom!cek,
tvo#í doporu ené postupy pro výdej zdravotnických prost#edk!.
Seznam výkon#

Po!et

Výdej zdravotnických prost#edk! a pom!cek na poukaz pod odborným
dohledem

40

Retaxace poukaz!

10

Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma
z oboru Zdravotnické prost#edky
Zp"sob ukon ení modulu

3.2.3

Diagnostické metody (ov"#ení znalostí formou písemného testu,
apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o spln"ní
p#edepsaných výkon!.

Odborný modul 3 – odborná praxe

Odborný modul OM 3

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného
za#ízení

Rozsah praxe

5 dn!, tj. 40 hodin

Po!et kredit#

15

Seznam výkon#
Výkony spojené s vypracováním odborné písemné práce na zvolené téma z oboru Zdravotnické
prost#edky, která je zárove$ praktickou ástí atesta ní zkoušky.

4 Hodnocení výsledk# vzd lávání v pr#b hu specializa!ního
vzd lávání
Akreditované za#ízení p#id"lí každému ú astníkovi specializa ního vzd"lávání
školitele, který je zam"stnancem akreditovaného za#ízení. Školitel pro teoretickou výuku
vypracovává studijní plán a plán pln"ní praktických výkon!, které má ú astník vzd"lávání
v pr!b"hu p#ípravy absolvovat a pr!b"žn" prov"#uje znalosti (v"domosti a dovednosti).
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p#id"leného školitele, který je
zam"stnancem daného pracovišt", má specializovanou zp!sobilost v oboru a osv"d ení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzuje spln"né výkony.
a) Pr"b!žné hodnocení školitelem:
školitel pravideln" a pr!b"žn" prov"#uje teoretické znalosti a praktické
dovednosti ú astníka specializa ního vzd"lávání. Do studijního pr!kazu
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit!.
b) P#edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky:
absolvování teoretické a praktické výuky, v . spln"ní požadované odborné
praxe v akreditovaném za#ízení potvrzené ve studijním pr!kazu a výkon!
obsažených ve vzd"lávacím programu potvrzené p#id"leným školitelem;
získání p#íslušného po tu kredit!.

ČÁSTKA 2
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Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., v platném zn!ní.

5 Profil absolventa
Absolvent specializa ního vzd"lávání v oboru Zdravotnické prost#edky bude p#ipraven
provád"t, zajiš&ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou
výdejní innost v oboru Zdravotnické prost#edky. Je oprávn"n na základ" vlastního posouzení
a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou, zabezpe ovat specializované postupy v oblasti
skladování, výdeje a prodeje zdravotnických prost#edk! v rozsahu své specializované
zp!sobilosti stanovené innostmi, ke kterým je p#ipraven na základ" tohoto vzd"lávacího
programu a platné legislativy.
5.1 Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj#,
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa!ního
vzd lávání získal/a zp#sobilost
Farmaceutický asistent se specializovanou zp!sobilostí v oboru Zdravotnické
prost#edky je p#ipraven/a:
podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zm"nu
v postupu, provád"t výzkum zam"#ený na odhalení p#í in nedostatk!
v poskytované pé i, vytvá#et podmínky pro aplikaci výsledk! výzkumu do
klinické praxe,
zavád"t nové metody do provozu,
p#ipravovat standardy specializovaných postup! v rozsahu své zp!sobilosti,
podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku specializa ního vzd"lávání
v oboru Zdravotnické prost#edky,
zajiš&ovat výdej úplného sortimentu zdravotnických prost#edk!,
provád"t individuální poradenskou innost v oblasti výb"ru a správného používání
zdravotnických prost#edk!,
doporu it správné uchovávání zdravotnických prost#edk! a dalších výrobk!
souvisejících s pé í o zdraví,
provád"t kontroly správného zacházení se zdravotnickými prost#edky na
odd"leních zdravotnických za#ízení,
školit v této oblasti neléka#ské pracovníky zdravotnických za#ízení,
podílet se na analýzách pot#eby a spot#eby zdravotnických prost#edk! v za#ízeních
ústavní pé e.
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6 Charakteristika akreditovaných za$ízení a pracoviš%
Vzd"lávací instituce, zdravotnická za#ízení a pracovišt" zajiš&ující výuku ú astník!
specializa ního vzd"lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb.
ve zn"ní pozd"jších právních p#edpis!. Tato za#ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování
specializa ního vzd"lávání dle p#íslušného vzd"lávacího programu. Minimální kritéria
akreditovaných za#ízení jsou dána spln"ním odborných, provozních, technických
a personálních p#edpoklad!.
6.1 Akreditovaná za$ízení a pracovišt

Personální
požadavky

Školitelem i lektorem m!že být pouze farmaceut se specializovanou
zp!sobilostí v p#íslušném oboru specializace. Dále pak léka# se specializovanou
zp!sobilostí, která souvisí se zam"#ením vzd"lávacího programu
farmaceutických asistent!.
Školitelem i lektorem m!že být i farmaceutický asistent se specializovanou
zp!sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv"d ení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Lektorem m!že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv"d ení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.
Lektorem m!že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing.
atd.), která odpovídá zam"#ení vzd"lávacího programu (p#edm"ty jako je
ekonomika a financování, právní problematika, krizový management,
organizace a #ízení, atd.).
Pedagogické schopnosti.
Doklady o odborné, specializované, event. pedagogické zp!sobilosti.

Materiální
a technické
vybavení

Musí odpovídat standard!m a platné legislativ".
Pro teoretickou ást vzd"lávacího programu standardn" vybavená u ebna s PC
a dataprojektorem a s možností p#ístupu k internetu.
Modely a simulátory pot#ebné k výuce praktických dovedností – modely
a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR.
P#ístup k odborné literatu#e, v etn" el. databází (zajišt"ní vlastními prost#edky
nebo ve smluvním za#ízení).

Organiza!ní
a provozní
požadavky

Pro praktickou ást vzd"lávacího programu – poskytování zdravotní pé e dle
p#íslušného oboru.
Pro teoretickou ást vzd"lávacího programu – jiná za#ízení, která mají smluvní
vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p#íslušného oboru specializace.

Bezpe!nost
a ochrana
zdraví

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany
zdraví p#i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn" ochrany p#ed
ionizujícím zá#ením.
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk! platných
právních a ostatních p#edpis! k zajišt"ní bezpe nosti a ochrany zdraví p#i práci.
Požadavky jsou dopln"ny informacemi o rizicích možných ohrožení v
souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn" informací vztahujících se k
opat#ením na ochranu p#ed p!sobením zdroj! rizik.
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7 Tabulka modul#
Specializa!ní vzd lávání v oboru Zdravotnické prost$edky
Kód

Typ

Název

ZM

P

Organizace a provoz
farmaceutických pracoviš&

OM 1

P

OM 2

OM 3

Rozsah

Po et kredit"

1 týden T – 40 hodin

20 (à 4 kredity/den)

Materiály pro výrobu ZP

1 týden T – 40 hodin
3 týdny Pr – 120 hodin

20 (à 4 kredity/den)
15 (à 1 kredit/den)

P

Sortiment ZP a pom!cek

1 týden T – 40 hodin
4 týdny Pr – 160 hodin

20 (à 4 kredity/den
20 (à 1 kredit/den)

P

Odborná písemná práce

120 hodin

P

Odborná praxe na pracovišti
1 týden Pr AZ – 40 hodin
akreditovaného za#ízení

30 kredit!
15 (à 3 kredity/den)

T – teorie ( 120
Pr – praxe ( 400
Pr – AZ ( 40 hodin
Celkem 560 hodin

Celkem 140

Vysv!tlivky: P – povinné, T – teorie, Pr – praxe, AZ – akreditované za#ízen, ZP – zdravotnické
prost#edky
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