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  1. Klinika a ošetřovatelská péče u akutní a chronické ischemické choroby srdeční 
       Léčebné a vyšetřovací polohy 
 
  2. Klinika a ošetřovatelská péče u hypertenze 
       Sledování fyziologických funkcí 
 
  3. Klinika a ošetřovatelská péče u onemocnění tepen 
      Pooperační ošetřovatelská péče 
 
  4. Klinika a ošetřovatelská péče u onemocnění žil 
       Obvazová technika 
 
  5. Klinika a ošetřovatelská péče u zánětlivých onemocnění horních cest dýchacích 
       Podávání léků dýchacími cestami 
 
  6. Klinika a ošetřovatelská péče u astmatu bronchiale a pneumonie 
       Oxygenoterapie 
 
  7. Klinika a ošetřovatelská péče u vředové choroby žaludku a dvanácterníku 
       Stravování a výživa dospělých 
 
  8. Klinika a ošetřovatelská péče u neinfekčních onemocnění žlučníku a slinivky břišní 
       Drény a drenáže 
 
  9. Klinika a ošetřovatelská péče u neinfekčních onemocnění střev (náhlé příhody břišní,  
       Crohnova nemoc, hemeroidy) 
       Vyprazdňování stolice 
 
10. Klinika a ošetřovatelská péče u diabetu mellitu a poruch funkce štítné žlázy 
       Laboratorní vyšetření krve 
 
11. Klinika a ošetřovatelská péče u onemocnění krve (anemie, poruchy krevní srážlivosti) 
       Transfúze krve, dárcovství krve 
 
12. Klinika a ošetřovatelská péče u onkologických onemocnění střev a konečníku 
       Infuzní terapie, invazivní vstupy 
 
13. Klinika a ošetřovatelská péče u zánětlivých onemocnění močového ústrojí (cystitis,  
       pyelonefritis, glomerulonefritis) 
       Vyprazdňování moče 
 
14. Klinika a ošetřovatelská péče u onkologického onemocnění prsu a plic 
       Příprava pacienta před operací 
 
15. Ošetřovatelská péče o staré a chronicky nemocné, péče o umírající, péče o tělo   
       zemřelého 
       Identifikace a saturace potřeb nemocných 
  



 
 
16. Klinika a ošetřovatelská péče u onkologických onemocnění krve a kůže  
      Způsoby aplikace léků 
 
17. Klinika a ošetřovatelská péče u cévních mozkových příhod 
       Rehabilitační ošetřovatelství 
 
18. Klinika a ošetřovatelská péče u epilepsie a poruch vědomí 
       Resuscitace 
 
19. Klinika a ošetřovatelská péče u vybraných infekčních onemocnění (TBC, hepatitis) 
       Nozokomiální nákazy, dezinfekce a sterilizace 
 
20. Klinika a ošetřovatelská péče u dermatovenerologických onemocnění (atopický     
       ekzém, lupénka, AIDS) 
       Formy léků, aplikace léků kůží 
 
21. Ošetřovatelská péče o ženy v těhotenství a během porodu 
       Edukace a aktivizace nemocných 
 
22. Klinika a ošetřovatelská péče u vybraných dětských onemocnění (cystická fibróza, 
       průjmová onemocnění, zánět mozkových blan) 
       Výživa kojence a batolete, požadavky na stravu dětí 
 
23. Klinika a ošetřovatelská péče u vybraných duševních onemocnění (neurózy, demence) 
       Příjem, překlad a propuštění nemocného 
 
24. Klinika a ošetřovatelská péče u zubního kazu a paradentózy 
       Bolest 
 
25. Klinika a ošetřovatelská péče u vybraných onemocnění oka (katarakta, glaukom) 
       Prevence, screening, dispenzarizace 
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