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OKRUHY OTÁZEK K ABSOLUTORIU Z OŠETŘOVATELSTVÍ 

V KLINICKÝCH OBORECH 

 

 
1. Ošetřovatelská péče o dítě s hematologickým onemocněním 

2. Ošetřovatelská péče o dítě v paliativní péči 

3. Ošetřovatelská péče o dítě s chirurgickým onemocněním vrozených vývojových vad  

4. Ošetřovatelská péče o dítě s urologickým onemocněním 

5. Ošetřovatelská péče o dítě v hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii 

6. Ošetřovatelská péče o dítě s neurochirurgickým onemocněním 

7. Ošetřovatelská péče o fyziologického a patologického novorozence  

8. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním dýchacího ústrojí 

9. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním gastroenterologickým 

10. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním kardiologickým 

11. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním krve (červené i bílé složky) 

12. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněními nefrologickými 

13. Systém primární pediatrické péče, úloha sestry v preventivní. péči, systém očkování, P-M vývoj 

14. Ošetřovatelská péče o dítě s endokrinologickými chorobami 

15. Ošetřovatelská péče o dítě se záchvatovitými onemocněními v dětské neurologii 

16. Ošetřovatelská péče o dítě s neuroinfekcí 

17. Ošetřovatelská péče o dítě se závislostmi na návykových látkách, návyková rizika, prevence, léčba  

18. Ošetřovatelská péče o dítě s poruchami příjmu potravy 

19. Ošetřovatelská péče o dítě se zánětlivým i nezánětlivým onemocněním dutiny ústní a hltanu 

20. Ošetřovatelská péče o dítě se zánětlivým onemocněním oka  

21. Ošetřovatelská péče o dítě s infekčním i neinfekčním onemocněním kůže 

22. Ošetřovatelská péče o dítě s infekčním i neinfekčním onemocněním GIT – průjmová onemocnění 

23. Ošetřovatelská péče o dítě s jaterními infekcemi 

24. Ošetřovatelská péče o dítě v prevenci zubního kazu, dentální hygiena 

25. Ošetřovatelská péče o dítě se syndromem CAN 
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Sestavila:  Mgr. Olga Bürgerová, v. r.,  

Mgr. Marie Břendová, PhD. v. r. 

 

Schválil vedoucí předmětové komise: prof. doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., v. r. 

 

Schválil ředitel školy:    Mgr. Kočovský Václav, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Příbrami dne  16. 11. 2022         
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