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B. NÁSTAVBOVÉ SPECIALIZACE FARMACEUTO

Po dosažení specializace I. stupně mohou farma-
ceuti získat nástavbové specializace zejména v těch-
to zvlášť úzkých oborech:,

Farmaceutická analytika

biochemická a toxikologická analytika
biologické a mikrobiologické kontrolní metody

Farmaceutická technologie

laboratorní diagnostika
léčivé rostliny '
organopreparáty a mikrobiologické a imtmobiolo-
gické přípravky
radioaktivní přípravky
technologie lékových forem
technologie přírodních a syntetických léčiv

Klinická farmacie

biochemická a toxikologická analytika
biologické a mikrobiologické kontrolní metody
farmakologie a toxikologie léčiv
farmakologie a toxikologie veterinárních léčiv
radioaktivní přípravky'

Lékárenství

farmakologie a toxikologie léčiv
veterinární farmacie
galenická farmacie
laboratorní diagnostika
léčivé rostliny

Příloha g. 4 k vyhlášce S. 77/1881 Sb.

Specializace a vyšší specializace středních zdravotnických pracovníků

Ortopedie

ortopedická protetika

Otorinolaryngologie
audiologie
dětská Otorinolaryngologie

Pediatrie
biomedicínská kybernetika
endokrinológie
felinická farmakológie
lékařská imunologie
lékařská genetika
nefrologie

Psychiatrie
biomedicínská kybernetika
gerontopsychiatrie
léčení alkoholismu a j iných toxikománií
sexuologie

Radiodiagnostika
biomedicínská kybernetika

Stomatológie
stomatologická chirurgie

Urológie
1 dětská urologie

Všeobecné lékařství
biomedicínská kybernetika
geriatrie

A. SPECIALIZACE STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

Střední zdravotničtí pracovníci jednotlivých oborů
mohou získat pomaturitním specializačním studiem
specializaci v těchto úsecích práce:

Zdravotní sestra

anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče
inštrumentovaní na operačním sále
nukleární medicína
ošetřovatelská péče o dospělé
ošetřovatelská péče v psychiatrií
sociální služba
stomatologická péče
zdravotní výchova obyvatelstva

Dětská sestra

anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče
inštrumentovaní na operačním sále
ošetřovatelská péče o děti
ošetřovatelská péče v dětské psychiatrií
sociální služba
stomatologická péče
výchovná péče
zdravotní výchova obyvatelstva

Ženská sestra
anesteziologie, resuscitace a intenzívní peče
inštrumentovaní na operačním sále <
ošetřovatelská péče o ženu
sociální služba
zdravotní výchova obyvatelstva
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Dietní sestra

poruchy výživy a výmeny látek
zdravotní výchova obyvatelstva

Rehabilitační pracovník .

léčba prací
léčebná tělesná výchova

Asistent hygienické služby

epidemiológie
hygiena dětí a dorostu
hygiena práce
hygiena všeobecná a komunálni
hygiena výživy a předmětů běžného užívání
hygiena záření
zdravotní výchova obyvatelstva

Zdravotní laborant

hematologie a transfúzni služba
histológie
klinická biochémie
laboratorní metody v genetice
laboratorní metody v hygieně
laboratorní metody v hygieně práce
laboratorní metody v hygieně záření
laboratorní metody v lékařské imunologii
laboratorní metody v lékařské mikrobiologii
nukleární medicína

Farmaceutický laborant

farmaceutická analytika
lékárenství
technologie léků
zásobování zdravotnickými potřebami

Radiologický laborant
nukleární medicína
radiodiagnostika
rádioterapie

Zubní laborant
čehstní ortopedie
fixní náhrady
snímatelné náhrady

Oční optik
optometrie ' ,

B. VYŠŠÍ SPECIALIZACE" STŘEDNÍCH
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ'*

Střední zdravotničtí pracovníci mohou získat vyšší
specializaci v organizaci a řízení práce střed-
ních zdravotnických pracovníků po dosažení spe-
cializace v některém z těchto úseků práce:

anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče
epidemiologie
hvgiena dětí a dorostu
hygiena práce
hygiena všeobecná a komunální
hygiena výživy a předmětů běžného užívání
hygiena záření ••
léčba prací
léčebná tělesná výchova
ošetřovatelská péče o děti *
ošetřovatelská péče o dospělé
ošetřovatelská péče v dětské psychiatrii
ošetřovatelská péče v psychiatrii
ošetřovatelská péče o ženu
sociální služba

Příloha í. 5 k vyhlášce č. 77/19B1 Sb.

Speciální průprava

a pomaturitní specializační studium jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví

A, SPECIÁLNÍ PROPRAVA JINÝCH ODBORNÝCH
PRACOVNÍKŮ S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM
PRO VÝKON PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Jiní odborní pracovníci s vysokoškolským vzdě-
láním získávají speciální průpravu pro výkon práce
ve zdravotnictví zejména v těchto úsecích činnosti:
biomedicínská kybernetika
farmaceutické analytické metody
farmaceutické technologické postupy
hospodářskotechnická služba
hygiena životního a pracovního prostředí
kádrová a personální práce
klinická psychologie
kontrola zdravotnických zařízení
sterilizace, dezinfekce, dezm&ekce a deratizace

technická spolupráce v oborech nukleární medicíny,
radiodiagnostiky a rádioterapie
vědeckotechnické informace
vyšetřovací metody v hygieně
vyšetřovací metody v klinické biochemii
vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii
vyšetřovací metody v parazitológii
zdravotnické právo
zdravotnická statistika
B POMATURITNÍ SPECIALIZAČNÍ STUDIUM

JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ VE
ZDRAVOTNICTVÍ S ÚPLNÝM STŘEDNÍM
VZDĚLÁNÍM PRO VÝKON PRÁCE VE
ZDRAVOTNICTVÍ

Jiní odborní pracovníci s úplným středním vzdělá-


