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1. Ošetřovatelská péče o nemocného  s kraniocerbrálním poraněním 

2. Ošetřovatelská péče o nemocného s chirurgickým onemocněním krku a štítné žlázy 

3. Ošetřovatelská péče o  nemocného  s urologickým onemocněním  

4. Ošetřovatelská péče o nemocného s kardiochirurgickým onem. 

5. Ošetřovatelská péče o  nemocného  s chirurgickým onemocněním cév 

6. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním srdce  

7. Ošetřovatelská péče nemocných s onemocněním krve  

8. Ošetřovatelská péče o  nemocného s onemocněním dolních DC 

9. Ošetřovatelská o péče nemocného s chronickým onemocněním GIT  

10. Ošetřovatelská péče o nemocného s poruchou metabolismu  

11. Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním kloubů (TEP) 

12. Ošetřovatelská péče o  nemocného s afektivní poruchou 

13. Ošetřovatelská péče o nemocného  se zánětlivou NPB 

14. Ošetřovatelská péče o nemocného s cévním onemocněním mozku  

15. Ošetřovatelská péče o nemocného se záchvatovitým neurologickým onemocněním  

16. Ošetřovatelská péče o seniory ve zdraví  

17. Ošetřovatelská péče o  seniory s demencí 

18. Ošetřovatelská péče  o nemocného  s nádorovým onemocněním 

19. Ošetřovatelská péče o umírajícího pacienta 

20. Ošetřovatelská péče o ženu se zánětlivým gynekologickým onemocněním  

21. Ošetřovatelská péče o nemocného  s NPB  

22. Ošetřovatelská péče o nemocného  se zánětlivým onemocněním pohybového systému 

23. Ošetřovatelská péče o dítě se zánětlivým onemocněním DC  

24. Ošetřovatelská péče o nemocného s chronickým onemocněním DC  

25. Ošetřovatelská péče o nemocného s diabetickou nohou v komunitní a domácí péči 

26. Ošetřovatelská péče o ženu v těhotenství   

27. Ošetřovatelská péče  o nemocného  s očním onemocněním 
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28. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním GIT 

29. Ošetřovatelská péče o nemocného  po operaci kýly 

30. Ošetřovatelská péče o  nemocného se stomatologickým onemocněním 

 

   

 

OSNOVA PRO ZKOUŠENÍ OKO 

 

1. Medicínský management 

- patofyziologie onemocnění 

- etiologie onemocnění 

- symptomatologie 

- diagnostika 

- terapie 

 

2. Ošetřovatelský management 

- posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze 

- aktuální a potenciální problémy a stanovení ošetřovatelských diagnóz 

- poskytování ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu 

- edukační plán 
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