
Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná dětská sestra 
 
Činnosti, pro které je absolvent připravován: 
 
Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná dětská sestra bez odborného dohledu a bez indikace 
poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou  péči  prostřednictvím  ošetřovatelského  procesu  v 
souladu  s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti. 
 
Jsou připraveni: 

 
• Absolvent/ka umí na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a 

humanitních předmětů a na základě zkušeností z klinické praxe rozpoznat somatické a 
psychosociální potřeby dítěte vzniklé v průběhu zdravého vývoje jedince a v důsledku 
zdravotní odchylky nebo nemoci dokáže stanovovat u dítěte ošetřovatelskou diagnózu, 
ošetřovatelský plán a vyhodnocovat výsledky péče. 

• Zajišťovat bezpečné a vhodné prostředí pro péči a léčbu. 

• Vyhodnocovat potřeby a úroveň péče o dítě a projevy jeho onemocnění a rizikových faktorů 

za použití měřících technik používaných v ošetřovatelské praxi. 
• Sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce tj. dech, puls, elektrokardiogram, 

tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry. 

• Provádět přípravu dětí a adolescentů na specializované diagnostické a léčebné postupy, 

včetně jejich edukace nebo edukace rodičů, přípravy edukačních materiálů. 
• Vytvářet stimulující výchovné a léčebné prostředí, připravovat a provádět výchovná 

zaměstnání. 

• Pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav dítěte. 

• Provádět psychickou přípravu dítěte na diagnostické a léčebné výkony a ošetřovatelskou 

péči o děti v jejich průběhu a po jejich ukončení s ohledem na vývojové zvláštnosti dětské 

psychiky. 

• Sledovat a vyhodnocovat psychomotorický vývoj dítěte a vést o něm záznam; vytvářet 

stimulující prostředí pro zdravý vývoj dítěte, činit opatření k zamezení vzniku psychických 

deprivací a retardací, 
• rozvíjet komunikační schopnosti dítěte, vyhledávat rizikové faktory ohrožující zdravý 

vývoj dítěte. 

• Vykonávat činnosti ošetřovatelské péče poskytované dítěti v domácím prostředí i během 

hospitalizace. 

• Účastnit se porodu, provádět první ošetření novorozence, zahájit a podílet se na 

kardiopulmonální resuscitaci, zajišťovat transport novorozence na následná pracoviště, 

zajišťovat termoneutrální prostředí, sledovat a hodnotit poporodní adaptaci, edukovat matky 

v péči o novorozence po dobu hospitalizace i po propuštění do domácí péče. 
• Připravovat stravu novorozencům, kojencům nebo dětem do 3 let věku; podávat stravu 

dětem všech 
• věkových skupin, včetně využití alternativních postupů podávání; vést matky ke správnému 

přístupu ve výživě dítěte, edukovat je v technikách kojení a dohlížet na jeho správné 
provedení, podporovat rozvoj a udržení laktace, poskytovat poradenskou činnost. 

• Poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci primární péče, vykonávat návštěvní službu, 

hodnotit domácí prostředí z hlediska zajištění zdravého vývoje dítěte, poskytovat rady a pomoc 

v oblasti hygieny, výživy, kojení, vyprazdňování, zajišťování plánu povinného očkování, 

preventivních prohlídek a dispenzární péče, prevence úrazů, šikany a závislosti v dětském 

věku. 

• Metodicky vést a organizovat výchovnou péči o děti všech věkových skupin, vypracovávat 



programy výchovné péče a výchovná zaměstnání, doporučovat úpravu prostředí, vhodné 

hračky a výchovné 

• pomůcky, komunikovat s dětmi i jejich rodinami, a to i s ohledem na specifika a zvyklosti určité 
skupiny osob. 

• Edukovat  rodiče  nebo  jiného  zákonného  zástupce  dítěte  ve  výchově  a  ošetřovatelské  

péči  o  dítě v jednotlivých vývojových obdobích, pomáhat řešit zdravotní problémy v rámci 

školního poradenství, spolupracovat s ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu, 

vede rozhovory s rodiči v náročné životní situaci. 
• Vykonávat činnosti ošetřovatelské péče poskytované dítěti, které má poruchy duševního 

zdraví. 

• Zajišťovat herní aktivity dětí. 
• Zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 

kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky). 

• Provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost. 

• Hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány. 

• Ošetřovat centrální a periferní žilní vstupy. 

• Provádět  ve  spolupráci  s fyzioterapeutem  a  ergoterapeutem  rehabilitační  ošetřování,  
především polohování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci 
a nápravu hybných a tonusových odchylek včetně poruch imobility. 

• Provádět nácvik sebeobsluhy u větších a dospívajících dětí s cílem zvyšování soběstačnosti. 

• Edukovat rodiče popřípadě jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně 
informační materiály. 

• Hodnotit sociální situaci dítěte, identifikovat potřebnost spolupráce 

sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních. 

• Zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přeložením a propuštěním dítěte. 

• Provádět psychickou podporu umírajícím dětem a jejich blízkým, po stanovení smrti lékařem 

zajišťovat péči o tělo zemřelého. 

• Zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků včetně omamných látek, a manipulaci 

s nimi. 

• Zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s 
nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci. 

 
Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná dětská sestra mohou bez odborného dohledu a 
na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře vykonávat činnosti při poskytování preventivní, 
diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Připravuje dětské 
pacienty všech věkových kategorií k diagnostickým a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře 
nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto 
výkonech a po nich. 
 
Jsou připraveni: 

 
• Zavádět periferní žilní katétry dětem všech věkových skupin s výjimkou nedonošených 

novorozenců. 

• Podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak. 

• Zavádět a udržovat kyslíkovou terapii. 

• Provádět screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírat krev a jiný 

biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické. 

• Provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně drénů. 

• Provádět katetrizaci močového měchýře dívek s výjimkou katetrizace nedonošených 

novorozenců. 

• Podávat dítěti klyzma. 



• Provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly. 

• Provádět výplach žaludku u dítěte při vědomí, zavádět gastrické sondy dětem při vědomí, 
včetně zajištění jejich průchodnosti a ošetření, a aplikovat enterální výživu. 

 
Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná dětská sestra mohou pod odborným 
dohledem lékaře: 

 
• Aplikovat nitrožilně krevní deriváty. 

• Asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a dále bez odborného dohledu na základě 
indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji. 

• Zpracovávat dentální materiály v ordinaci, vykonávat činnosti zubní instrumentářky podle § 
40 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná dětská sestra jsou dále připraveni: 

 
• Pracovat se zdravotnickou technikou, uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní 

postupy. 

• Podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na 
realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. 

• Podílet se na výzkumných šetřeních a sběru informací. 

• Dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
• Dodržovat pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností dětské 

sestry a jiných zdravotnických pracovníků. 

• Jednat v duchu etiky ošetřovatelské péče a s vědomím sociální, kulturní i multikulturní 
a duchovní dimenze povolání. 

• Chápat význam zdraví pro jedince i společnost i podíl a roli dětského pacienta a 
zdravotníka při upevňování zdraví. 

• Respektovat osobnost a důstojnost dítěte a jeho práva. 
• Poskytovat ošetřovatelskou péči dětem z odlišného sociokulturního prostředí, jednat s 

vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností. 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat hospodárně a ekologicky. 

• Chránit a upevňovat své zdraví, umět se vyrovnat s náročností povolání, čelit stresu a syndromu 

vyhoření. 

• Využívat efektivně pro svou práci a profesní růst různé zdroje informací, informační a 
komunikační technologie i znalost cizích jazyků. 

• Usilovat o zvyšování společenské a odborné prestiže povolání dětské sestry. 
 


