
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,  

příspěvková organizace 

 

Maturitní témata z předmětu Ošetřovatelství 

pro třídu PS4C oboru Praktická sestra ve školním roce 2022/2023 

 

1. Ošetřovatelská péče o nemocné se zánětlivým onemocněním dýchacích cest.  

2. Ošetřovatelská péče o nemocné s CHOPN a astma bronchiale. 

3. Ošetřovatelská péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční. 

4. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním cév dolních končetin. 

5. Ošetřovatelská péče o nemocné s amputací dolní končetiny. 

6. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním krve – červené a bílé krevní řady. 

7. Ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem. 

8. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním štítné žlázy. 

9. Ošetřovatelská péče o nemocné s vředovou chorobou gastroduodena. 

10. Ošetřovatelská péče o nemocné s jaterní cirhózou. 

11. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním žlučníku a žlučových cest. 

12. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním slinivky břišní. 

13. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním tenkého a tlustého střeva. 

14. Ošetřovatelská péče o nemocné se střevní neprůchodností. 

15. Ošetřovatelská péče o nemocné se zánětlivými náhlými příhodami břišními. 

16. Ošetřovatelská péče o nemocné se zánětlivým onemocněním ledvin a močových cest. 

17. Ošetřovatelská péče o nemocné s urolitiázou a hyperplazií prostaty. 

18. Ošetřovatelská péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou. 

19. Ošetřovatelská péče o nemocné v předoperačním a pooperačním období. 

20. Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním pohybového systému.  

21. Specifika ošetřovatelské péče o nemocné s onkologickým onemocněním. 

22. Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickým onemocněním prsu. 

23. Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickým onemocněním tlustého střeva. 

24. Ošetřovatelská péče o nemocné dlouhodobě ležící a seniory. 

25. Ošetřovatelská péče o ženu v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.  

 

Povolené pomůcky k maturitní zkoušce jsou anatomické obrazy. 

Projednáno na oborové komisi PS a OS dne 30. 8. 2022. 

 

PhDr. Kamila Veselá 

        vedoucí oboru PS a OS 

 

 

V Ostravě dne 1. 9. 2022    Schválila: RNDr. Jana Foltýnová, Ph. D. 

         ředitelka školy 


