Stredná zdravotnícka škola

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Objav s nami
radosť z
UZDRAVOVANIA

Z D R AVOT N Í C K Y
ASISTENT
4-ročné denné štúdium s maturitou
2-ročné externé štúdium

O možnostiach štúdia
u nás Ťa radi
poinformujeme
písomne, osobne,
alebo telefonicky.
Informačný leták
s podrobnejšími
informáciami je
k dispozícii na našej
webovej stránke,
alebo u výchovného
poradcu tvojej školy.

Zdravotnícky asistent je
kvalifikovaný pracovník, ktorý
vykonáva komplexnú hygienickú
starostlivosť o chorých, asistuje pri
poskytovaní odborných liečebných
a ošetrovateľských výkonov
v zdravotníckych zariadeniach, ale
aj v zariadeniach sociálnej
starostlivosti.
Štúdiom na našej škole získaš nielen
schopnosť rozumieť potrebám ľudí
v tvojom okolí, ale aj zručnosť
odborného zdravotníckeho
pracovníka.
Z hľadiska rastu osobnosti sa
zdokonalíš v tímovej práci,
budovaní medziľudských vzťahov,
samostatnom rozhodovaní,
sebaúcte a úcte k daru života.

Telefón: 038/ 532 32 50
5432 Any Street West, Townsville, State 54321
Email: szsinfo@stonline.sk
Web: http://szsto.edupage.sk

Tel 555.543.5432

MASÉR

S A N I TÁ R

4-ročné štúdium s maturitou

1-ročné externé štúdium

Masér je kvalifikovaný pracovník
so širokým uplatnením, ktorý
vykonáva odborné masérske práce
a masáže v zdravotníckych
zariadeniach, kúpeľoch, hoteloch
a penziónoch, fitnescentrách či
v športových kluboch. Samotné
povolanie si vyžaduje veľmi dobrý
zdravotný stav a fyzickú zdatnosť.
Je rovnako vhodné pre chlapcov aj
dievčatá. Preto, ak rád pracuješ
s ľuďmi a v čistom prostredí, je
tento študijný odbor vhodný práve
pre teba.
Navyše si po štúdiu môžeš založiť
živnosť a podnikať.

Rozšírte si vaše doterajšie vzdelanie
o možnosť stať sa kvalifikovaným
pracovníkom v zdravotníctve, ktorý
vykonáva pomocné práce
v ošetrovateľskej starostlivosti
o pacienta a sanitárske práce
spojené s dezinfekciou
zdravotníckych pomôcok a
prostredia. Získate tak perspektívu
v atraktívnom a stabilnom odvetví,
kde prioritou číslo jedna je samotný
človek a jeho potreby. Staňte sa
sprievodcom na ceste za zdravím
pacienta.
Študijný odbor sanitár v externej
forme zohľadňuje svojou povahou
vaše terajšie zamestnanie i rodinné
povinnosti.

Fax 555.543.5433
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