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1. Ošetřování nemocných s anemií. 

Krevní transfúze – povinnosti zdravotnického asistenta. 

 

2. Ošetřování nemocných s intersticiální nefritis (pyelonefritis) 

Odběry moče na vyšetření. 

 

3. Ošetřování nemocných s akutní pankreatitis. 

Infuzní terapie – povinnosti zdravotnického asistenta. 

 

4. Ošetřování umírajících, péče o mrtvé tělo.  

Potřeby nemocných. 

 

5. Ošetřování nemocných s jaterním selháním. 

Punkce – povinnosti zdravotnické asistenta při výkonu, ošetření po výkonu (punkce 

ascitu, jaterní biopsie).  

 

6. Ošetření onkologicky nemocných - ošetřování, léčba v onkologii.  

Nemocný a bolest. 

 

7. Ošetřování nemocných s průjmovým onemocněním. 

Odběry stolice na vyšetření.  

 

8. Ošetřování nemocných s astma bronchiale. 

Aplikace kyslíku. 

 

9. Ošetřování nemocných s artrózou a endoprotézou kyčelního kloubu (předoperační 

příprava a pooperační péče). 

Drény, drenážní systémy. 

 

10. Ošetřování nemocných s flebotrombózou dolních končetin. 

První pomoc při epistaxi, ošetření v nemocnici. 

 

11. Ošetřování nemocných s ischemickou CMP. 

Ošetřování nemocného s dekubity, prevence. 

 

12. Ošetřování nemocných s pravostranným chronickým srdečním selháváním. 

Vyšetřovací metody v kardiologii. 

 

13. Ošetřování nemocných s akutním infarktem myokardu. 

     PP při AIM, základy laické resuscitace. 

 

14. Ošetřování nemocného s demencí. 

Ošetřování inkontinentních nemocných, pomůcky pro inkontinentní 



 

15. Ošetřování nemocného s vředovou chorobou žaludku a duodena. 

Endoskopické vyšetřovací metody (příprava nemocného, péče po vyšetření). 

 

16. Ošetřování nemocných s epilepsií. 

Sledování fyziologických funkcí. 

 

17. Ošetřování nemocných s chronickým selháním ledvin, možnosti léčby. 

Odběry krve na vyšetření. 

 

18. Ošetřování nemocných s hypotyreózou a hypertyreózou. 

Dietní systém, stravování nemocných. 

 

19. Ošetřování nemocných před a po gynekologickém výkonu. 

Vyšetřovací metody v gynekologii 

 

20. Ošetřování nemocného s kataraktou. 

Vyšetřovací metody v očním lékařství 

 

21. Ošetřování nemocných s DM I.typu, edukace, akutní komplikace, jejich prevence a 

léčba. 

Aplikace injekcí. 

 

22. Ošetřování nemocných s CHOPN 

Nemocný a spánek. 

 

23. Ošetřování nemocného s chronickým uzávěrem tepen dolních končetin. 

Polohy, polohování nemocných.  

 

24. Ošetřování nemocných s DM II. typu, chronické komplikace + prevence. 

Podávání léků, formy léků. 

 

25. Ošetřování nemocných s appendicitis 

Předoperační příprava – typy. 

. 
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Osnova maturitních otázek 1. část 

- Charakteristika onemocnění 

- Příznaky 

- Příčiny, rizikové faktory 

- Diagnostika 

- Léčba (p.p PPP) 

- Ošetřování nemocných: 

 Uložení, pohybový režim 

 Sledování, zvláštnosti při ošetřování 

 Výživa 

 Vyprazdňování 

 Domácí péče + prevence 



 

 

 


