
MATURITNÍ TÉMATA PRO ZKOUŠKU Z UČEBNÍ PRAXE  
 

Obor vzdělávání:  PRAKTICKÁ SESTRA 
Forma zkoušky:  praktická 
Školní rok:   2022/2023 

 

1. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s ischemickou chorobou srdeční  

2. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s poruchou krevní srážlivosti 

3. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného se srdeční nedostatečností 

4. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s hypertenzí 

5. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s žilní trombózou 

6. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s tromboembolickou nemocí 

7. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s obstrukcí dýchacích cest 

8. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena 

9. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s dyspeptickým syndromem 

10. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s onemocněním jater 

11. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s anémií 

12. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s diabetem mellitem 

13. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s onemocněním štítné žlázy 

14. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s cévní mozkovou příhodou 

15. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s onemocněním ledvin a močových cest 

16. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s úrazem hlavy 

17. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného se zlomeninou 

18. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s polytraumatem 

19. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s poraněním břicha 

20. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s ischemickou chorobou dolních končetin 



21. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s varixy dolních končetin 

22. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s diabetickou gangrénou 

23. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s operací žaludku 

24. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s operací žlučníku 

25. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s kýlou 

26. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s operací střev 

27. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s pankreatitidou 

28. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s operací prsu 

29. Realizace ošetřovatelské péče u nemocného s onkologickým onemocněním 

30. Realizace ošetřovatelské péče u starých a chronicky nemocných 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne: 10. 10. 2022  
                                        
Schválila: PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy 
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