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Maturitní okruhy z předmětu ošetřování nemocných 

1. Ošetřovatelská péče u nemocného s ischemickou chorobou srdeční. 

2. Ošetřovatelská péče u nemocného se srdeční nedostatečností. 

3. Ošetřovatelská péče u nemocného s arytmiemi (pacemarker). 

4. Ošetřovatelská péče u nemocného s hypertenzní nemocí. 

5. Ošetřovatelská péče u nemocného se záněty žil, trombembolickou nemocí. 

6. Ošetřovatelská péče nemocného před a po cévních operacích dolních končetin, s bércovým 

vředem, po amputacích. 

7. Ošetřovatelská péče u nemocného s cévní mozkovou příhodou. 

8. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním dýchacího ústrojí. 

9. Ošetřovatelská péče u nemocného před a po operaci hrudníku, s hrudní drenáží. 

10. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním ledvin. 

11. Ošetřovatelská péče u nemocného s endokrinologickým onemocněním. 

12. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním diabetes mellitus. 

13. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním krvetvorby. 

14. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním zažívacího traktu (vředová choroba 

gastroduodena, záněty). 

15. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním jater. 

16. Ošetřovatelská péče u nemocného s onemocněním slinivky břišní. 

17. Ošetřovatelská péče u nemocného před a po operaci žaludku. 

18. Ošetřovatelská péče u nemocného před a po operaci žlučníku. 

19. Ošetřovatelská péče u nemocného před a po operaci tenkého a tlustého střeva, se stomií. 

20. Ošetřovatelská péče u nemocného před a po operaci kýly, s náhlou příhodou břišní. 

21. Ošetřovatelská péče u nemocného s frakturou, extenzí, imobilizačním obvazem. 

22. Ošetřovatelská péče u nemocného s úrazy hlavy, s komocí mozku. 

23. Ošetřovatelská péče u nemocného před a po artroskopiích, před a po totální endoprotéze. 

24. Ošetřovatelská péče u nemocného s onkologickým onemocněním. 

25. Ošetřovatelská péče u nemocného s demencí, specifika péče o geriatrického pacienta. 
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