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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

obor vzdělání: Praktická sestra, RVP 53-41-M/03 Praktická sestra 
 

Předmět: Ošetřování nemocných 

Období: jarní a podzimní období 2023 

Forma: ústní zkouška 

Témata:  
  

 

 

1. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s onemocněním srdce a oběhového  systému 

2. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s onemocněním dýchacího systému 

3. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s onemocněním krve a krvetvorby 

4. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s diagnózou úplavice cukrová 

5. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativní nebo chirurgickou léčbou štítné žlázy 

6. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s onemocněním nervového systému 

7. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým onemocněním 

tenkého střeva  

8. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým onemocněním 

tlustého střeva 

9. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativní nebo chirurgickou léčbou vředové 

choroby žaludku a dvanáctníku 

10. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativní nebo chirurgickou léčbou 

onemocnění slinivky břišní 

11. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým   onemocněním 

ledvin a močových cest 

12. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým onemocněním 

žil 

13. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým onemocněním 

tepen 

14. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativní nebo chirurgickou léčbou při 

onemocnění jater 

15. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativní nebo chirurgickou léčbou při 

onemocnění žlučníku a žlučových cest 

16. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým způsobem léčby 

náhlých příhod břišních 
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17. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým způsobem léčby 

gynekologických onemocnění 

18. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných před a po operaci kýly 

19. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných před a po amputaci horní nebo dolní končetiny 

20. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s nádorovým onemocněním prsu 

21. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s konzervativním nebo chirurgickým způsobem léčby 

při poranění kostí a kloubů 

22. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných se zánětlivou komplikací v ráně 

23. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s popáleninami 

24. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s imobilizačním syndromem 

25. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných s onkologickým onemocněním 

26. Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných přijatých k plánovanému vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Eva Kosinová 
Schválil:   Ing. Lenka Demjanová, ředitelka školy 
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