
Okruhy maturitních témat – OŠETŘOVATELSTVÍ 

 

obor: Zdravotnický asistent, kód: 53-41-M/01 

školní rok 2020/2021  

 

1. Ošetřovatelská péče u nemocného s  tuberkulózou plic 

2. Ošetřovatelská péče u nemocného s průduškovým astmatem 

3. Ošetřovatelská péče u nemocného s infarktem myokardu 

4.  Ošetřovatelská péče u nemocného s hypertenzí 

5. Ošetřovatelská péče u nemocného s biliární kolikou 

6. Ošetřovatelská péče u nemocného s  vředovou chorobou žaludku a duodena 

7. Ošetřovatelská péče u nemocného s akutní pankreatitidou 

8. Ošetřovatelská péče u nemocného s renální kolikou 

9. Ošetřovatelská péče u nemocného s infekcí močových cest 

10. Ošetřovatelská péče u nemocného s hepatitidou typu A 

11. Ošetřovatelská péče u nemocných dětí a dospělých s diabetem mellitem 

12. Ošetřovatelská péče u nemocného s totální endoprotézou 

13. Ošetřovatelská péče u nemocného s anémií 

14. Ošetřovatelská péče u nemocného s cévní mozkovou příhodou   

15. Ošetřovatelská péče u nemocného s poruchami štítné žlázy 

16. Ošetřovatelská péče u nemocného po amputaci dolní končetiny 

17. Ošetřovatelská péče u nemocného s cholelitiázou před a po laparoskopické operaci 

18. Ošetřovatelská péče u nemocného s akutní apendicitidou před a po laparoskopické  

       operaci 

19. Ošetřovatelská péče u nemocné ženy s karcinomem prsu 

20. Ošetřovatelská péče u nemocného s kolostomii 

Vypracovala: Mgr. Dana Pokorná 



Okruhy maturitních témat – OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH 

 

obor: Zdravotnický asistent, kód: 53-41-M/01 

školní rok 2020/2021 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1.  Stravování nemocných   

2.  Péče o pomůcky – dezinfekce, sterilizace, prevence nozokomiálních nákaz   

3.  Péče o kůži a prevence proleženin a opruzenin  

4.  Sledování fyziologických funkcí   

5.  Cévkování  

6.  Klyzma   

7.  Podávání léků – per os  

8.  Podávání léků konečníkem, kůží   

9.  Podávání léků, na sliznici nosní, do dýchacího ústrojí, inhalační kyslíková  

      terapie  

10.  Injekce   

11.  Infúze 

12.  Odběr biologického materiálu  

13.  Endoskopie – gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie a ERCP 

14.  Užití tepla a chladu v léčbě 

15.  Převazování ran, drény  

 

 

                                                                                    



PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami dýchacího ústrojí 

2. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami oběhového systému 

3. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami zažívacího ústrojí 

4. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami ledvin a močových cest 

5. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami endokrinologickými a  

       metabolickými 

6. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami pohybového systému 

7. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami mozku a míchy 

8. Ošetřovatelská péče u nemocných s chorobami krevními 

9. Ošetřovatelská péče u onkologicky nemocných 

10. Ošetřovatelská péče u starých a chronicky nemocných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Iva Dubcová, Mgr. Dana Pokorná 



Okruhy maturitních témat – SOMATOLOGIE 

 

obor: Zdravotnický asistent, kód: 53-41-M/01 

školní rok 2020/2021 

 

1. Opěrná soustava 

2. Pohybová soustava 

3. Oběhový systém – krev 

4. Oběhový systém – srdce 

5. Oběhový systém – cévy 

6. Dýchací systém 

7. Trávicí systém – dutina ústní, hrudní oddíl trávicí trubice 

8. Trávicí systém – břišní oddíl trávicí trubice 

9. Játra, žlučník, žlučové cesty, pankreas 

10. Soustava vylučovací – ledviny 

11. Soustava vylučovací – vývodné cesty močové 

12. Soustava endokrinní – hypotalamus a hypofýza 

13. Soustava endokrinní – periferní žlázy s vnitřní sekrecí 

14. Nervový systém – mozek, hlavové nervy 

15. Nervový systém – mícha, míšní nervy, řízení hybnosti 

16. Smysly – kožní čití, zrak 

17. Smysly – chuť, čich, sluch a rovnováha 

18. Reprodukční systém ženy 

19. Reprodukční systém muže 

20. Kůže 

 

Vypracovala: Mgr. Blanka Krejzová 


