
              OOššeettřřoovvaatteellssttvvíí  
ttéémmaattaa  kk  úússttnníí  mmaattuurriittnníí  zzkkoouuššccee  

ŠŠkkoollnníí  rrookk::    22002200//22002211  

              OObboorr::    zzddrraavvoottnniicckkýý  aassiisstteenntt  

              TTřřííddaa::    ZZAA  44..  ZZ  

VVyyuuččuujjííccíí::  MMggrr..  PPaaaarroovváá  LLuucciiee,,  

MMggrr..  PPooggooddoovváá  AAnnddrreeaa  
 

1. Zvláštnosti práce zdravotnického asistenta na ORL oddělení, 
ošetřovatelská péče o dítě s laryngitidou, otitis media, adenoidní vegetací, 
sinusitis. 

2. Ošetřovatelská péče o nemocné s vředovou chorobou gastroduodena, 
výživa nemocných. 

3. Zvláštnosti práce zdravotnického asistenta na infekčním oddělení, 
ošetřovatelská péče o nemocné s AIDS. 

4. Ošetřovatelská péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou, rehabilitace. 

5. Náhlé příhody břišní – obecně, ošetřovatelská péče o nemocné 
s apendicitis a pancreatitis. 

6. Ošetřovatelská péče o staré a chronicky nemocné. 

7. Ošetřovatelská péče o nemocné po amputaci dolních končetin, 
ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou. 

8. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním ledvin. 

9. Ošetřovatelská péče o nemocné s cukrovkou, inzulinoterapie. 

10. Ošetřovatelská péče o nemocné s komplikacemi cukrovky. 

11. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním tlustého střeva, péče 
o nemocného se stomiemi. 

12. Ošetřovatelská péče o nemocné s vertebrogenním algickým syndromem, 
infúzní terapie. 

13. Zvláštnosti práce zdravotnického asistenta na psychiatrickém oddělení, 
ošetřovatelská péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. 

14. Ošetřovatelská péče o nemocné s anémií, transfúze. 

15. Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickým onemocněním – 
rozdělení, příčiny, diagnostika, léčba, prevence, paliativní péče. 

16. Ošetřovatelská péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční.  

17. Ošetřovatelská péče o nemocné s hypertenzí. 

18. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním štítné žlázy.  
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19. Ošetřovatelská péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí. 

20. Ošetřovatelská péče o nemocné s jaterní cirhózou.  

21. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním cév. 

22. Ošetřovatelská péče o nemocné před a po operací karpálního tunelu, 
hallux valgus, dupuytrenovy kontraktury, předoperační příprava, 
pooperační péče - obecně 

23. Ošetřovatelská péče o nemocné s cholelithiázou, drény a drenáže. 

24. Ošetřovatelská péče o ženu s onemocněním prsu. 

25. Ošetřovatelská péče o nemocné s kýlou. 
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