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Maturitní okruhy z předmětu ošetřovatelství 

1. Ošetřovatelská péče u klienta s ischemickou chorobou srdeční, akutní a chronická forma. 

2. Ošetřovatelská péče u klienta s nedostatečností pravého a levého srdce. 

3. Ošetřovatelská péče u klienta s hypertenzí, s onemocněním žil, trombembolická nemoc. 

4. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení dolních končetin,  

péče po amputaci dolní končetiny. 

5. Ošetřovatelská péče u klienta se záněty průdušek a plic, TBC. 

6. Ošetřovatelská péče u klienta s chorobou červené a bílé krevní řady, krvácivé choroby. 

7. Ošetřovatelská péče u klienta s chronickou obstrukční pulmonální nemocí, astma 

bronchiale. 

8. Ošetřovatelská péče u klienta s vředovou chorobou žaludku a duodena, refluxní choroba 

jícnu (GERD). 

9. Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami žlučníku a žlučových cest. 

10. Ošetřovatelská péče u klienta se záněty jater a jaterní cirhózou. 

11. Ošetřovatelská péče u klienta se záněty, nádory slinivky břišní. 

12. Ošetřovatelská péče u klienta s diabetes mellitus. 

13. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním štítné žlázy, chirurgická léčba nemocí štítné 

žlázy, pooperační komplikace. 

14. Ošetřovatelská péče u klienta s cévní mozkovou příhodou, s epilepsií. 

15. Ošetřovatelská péče u klienta s urolithiasis, záněty močových cest a ledvin. 

16. Ošetřovatelská péče u klienta s akutním a chronickým selháním ledvin. 

17. Ošetřovatelská péče u klienta s vybraným onkologickým onemocněním (ca prsu,  

ca tlustého střeva, maligní melanom). 

18. Ošetřovatelská péče u klienta se záněty střev (Crohnova nemoc, colitis ulcerosa), stomie. 

19. Ošetřovatelská péče u klienta s náhlou příhodou břišní (kýly, dělení, komplikace, 

neprůchodnost střev). 

20. Ošetřovatelská péče u klienta s náhlou příhodou břišní (zánětlivé NPB, krvácení do GIT). 

21. Ošetřovatelská péče u klienta na infekčním oddělení, charakter práce, ošetřování 

nemocného s infekční mononukleózou, s lymskou boreliózou, s klíšťovou encefalitidou, 

s meningitidou. 
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22. Ošetřovatelská péče u klienta na ORL oddělení, charakter práce, ošetřování nemocného 

s akutní otitidou, před a po adenotomii, karcinom hrtanu. 

23. Ošetřovatelská péče u klienta na očním oddělení, charakter práce ošetřování nemocného  

s kataraktou, s glaukomem, první pomoc při poranění oka. 

24. Ošetřovatelská péče o staré a chronicky nemocné, péče o umírající, péče o zemřelého. 

25. Ošetřovatelská péče u klienta na psychiatrickém oddělení, charakter práce, demence, 

schizofrenie, deprese. 

26. Ošetřovatelská péče u klienta na ortopedickém oddělení, charakter práce, osteoartróza 

kyčelního kloubu, osteoporóza, poranění páteře. 
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                                                           ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 

Jaselská, příspěvkové organizace 


