
Profil absolventa bakalárskeho štúdia 
 študijného programu  

„Urgentná zdravotná starostlivosť“ 
 
          Vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť sa 
získava štúdiom bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, ktorý sa 
zameriava na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností založených na 
súčasnom stave vedy, čím pripravuje profesionálov pre poskytovanie urgentnej zdravotnej 
starostlivosti osobám s náhlym ohrozením zdravia alebo života. Absolvent je kvalifikovaný 
zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom, pripravený vykonávať odborné 
činnosti samostatne, v spolupráci s lekárom alebo v spolupráci s ostatnými zložkami 
integrovaného záchranného systému. Uplatňuje sa v rámci zdravotnej starostlivosti vo fáze 
prvého kontaktu s pacientom, v etape prednemocničnej a mimonemocničnej zdravotnej 
starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, na urgentných príjmových pracoviskách 
zdravotníckych zariadení a v činnostiach potrebných pre ochranu zdravia a záchranu života vo 
všeobecnom záujme ako sú napr. mimoriadne udalosti, hromadné nešťastia, unilaterálne 
ohrozenia, branná pohotovosť štátu a pod.  
Absolvent je pripravený poskytnúť v rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti odborné 
vedomosti, schopnosti a praktické zručnosti: 
- každej osobe, v každom veku, v každom akútnom ochorení,  
- bez zbytočného odkladu, 
- mimo zdravotníckych zariadení, 
- v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. 
Absolvent je schopný pohotovo reagovať, cieľavedome, rýchle, rozvážne a rozhodne konať 
v situáciách týkajúcich sa záchrany života a zdravia. Je schopný vykonávať zmeny, prijímať 
riziko, niesť zodpovednosť, vedieť improvizovať. V mimoriadnych krízových situáciách vie 
pohotovo poskytnúť odbornú záchrannú a predlekársku prvú pomoc vrátane jednotlivých 
špeciálnych výkonov. Je spôsobilý komunikovať na profesionálnej úrovni a pozná právnu 
a etickú zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie.  
K najdôležitejším výstupných štandardom absolventa patria kvality osobnosti a tieto 
schopnosti: 
- kreatívne a kriticky myslieť, 
- racionálne rozhodovať a pohotovo reagovať, 
- flexibilne vykonávať zmeny a byť zodpovedný, 
- cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať, 
- byť empatický a asertívny, 
- aplikovať a využívať získané odborné vedomosti a schopnosti v praxi, 
- tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, 
- koordinovať tím a pracovať v tíme, 
- získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať, 
- byť schopný prezentovať výsledky práce na odborných podujatiach, 
- rozvíjať vlastnú osobnosť, vzdelávať sa a byť schopný vzdelávať iných, 
zaujímať sa o vývoj odboru urgentná zdravotná starostlivosť štúdiom odbornej literatúry, 
účasťou na odborných podujatiach a podieľať sa na profesionálnom rozvoji tvorivou 
činnosťou. 
 


