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Témata  profilové maturitní zkoušky 
 

 

Obor: Zdravotnický asistent    Školní rok: 2019/2020  

                 

Předmět:  Ošetřovatelství 

 

Forma zkoušky: ústní 

 

 

1. Ošetřování nemocného s onemocněním diabetes mellitus 

Dietní systém a zásady při podávání stravy klientům v nemocnici 

 

2. Ošetřování nemocného s náhlou příhodou břišní 

Úkoly zdravotnického asistenta při infuzní terapii 

 

3. Ošetřování nemocného s HIV/AIDS 

Etické normy v ošetřovatelském povolání – práva nemocných a hospitalizovaných dětí 

 

4. Ošetřování nemocného po amputaci dolní končetiny 

Problematika převazů ran, nové poznatky v ošetřování chronických ran 

 

5. Ošetřování nemocného s infarktem myokardu 

Úkoly zdravotnického asistenta při zajišťování medikamentózní léčby 

 

6. Ošetřování nemocného s nespecifickými střevními záněty (Crohnova choroba, 

ulcerózní kolitida) 

Potřeby nemocných 

 

7. Ošetřování nemocného na očním oddělení (glaukom, katarakta) 

      Úkoly zdravotnického asistenta při přípravě nemocného k operaci 

 

8. Ošetřování nemocného s hlubokou žilní trombózou 

Zásady a zvláštnosti při podávání opiátů 

 

9. Ošetřování nemocného dítěte s akutním zánětem horních cest dýchacích (laryngitis 

akuta) 

První ošetření novorozence 

 

10.  Ošetřování nemocného s onemocněním prostaty 

       Úkoly zdravotnického asistenta při prevenci a odstraňování poruch vyprazdňování   

       stolice 

 

11. Ošetřování nemocného s astma bronchiale 

Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s křečovými stavy 
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12. Ošetřování nemocného s cévní mozkovou příhodou 

Problematika ošetřování dekubitů 

 

13. Ošetřování nemocného s hypertenzí 

      Sledování fyziologických funkcí 

 

14. Ošetřování nemocného s osteoartrózou 

Polohy nemocných a význam rehabilitace pro ošetřování nemocných 

 

15. Ošetřování nemocného s kolorektálním karcinomem 

      Problematika ošetřování kolostomie 

 

16. Ošetřování nemocného s Alzheimerovou chorobou 

Zvláštnosti ošetřování seniorů a problematika osteoporózy 

 

17. Ošetřování nemocného s cirhózou jater 

Problematika nozokomiálních nákaz 

 

18. Ošetřování nemocného s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí 

Zásady a úkoly zdravotnického asistenta při podávání kyslíku 

 

19. Ošetřování nemocného s anémií 

Úkoly zdravotnického asistenta při podávání transfúze 

 

20. Ošetřování nemocného s onemocněním štítné žlázy 

Úkoly zdravotnického asistenta při ošetřování klienta po operaci 

 

21. Ošetřování nemocné s karcinomem prsu 

Význam kojení a jeho vliv na matku a dítě 

 

22. Ošetřování nemocného s onemocněním žlučníku a žlučových cest 

Imobilizační syndrom 

 

23. Ošetřování nemocného se selháním ledvin 

      Úkoly zdravotnického asistenta při poruchách vyprazdňování moči 

 

24. Ošetřování nemocného s vředovou chorobou gastroduodena 

Úkoly zdravotnického asistenta při poruchách spánku 

 

25. Ošetřování nemocného s  onemocněním pankreatu 

      Péče o klienta s bolestí 

 

 

Otázky připravil: Mgr. Marie Janečková 

Schváleno předmětovou komisí dne: 3. 9. 2019        Mgr. Jaroslava Slavíková                     

Schváleno ředitelkou školy dne:        3. 9. 2019        Mgr. Hana Švejstilová                    
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