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Témata k maturitní zkoušce z Ošetřovatelství 

Obor vzdělání:   53-41-M/01 Zdravotnický asistent – denní studium  

Školní rok  2020/2021 – jarní a podzimní období MZ 

 

1. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním dýchacího systému  

2. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním srdce a oběhového systému  

3. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním zažívacího systému  

4. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním močového systému  

5. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí  

6. Ošetřovatelský proces u nemocného s krevními chorobami  

7. Ošetřovatelský proces u nemocného s neurologickým onemocněním  

8. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním pohybového systému  

9. Ošetřovatelský proces u nemocné s gynekologickým onemocněním  

10. Ošetřovatelský proces u geriatrického pacienta  

11. Základy multikulturního ošetřovatelství  

12. Předoperační a pooperační péče  

13. Ošetřovatelský proces u nemocného s ORL onemocněním  

14. Ošetřovatelský proces u nemocného s očním onemocněním  

15. Ošetřovatelský proces u nemocného s onkologickým onemocněním  

16. Ošetřovatelský proces u nemocného s kožním onemocněním  

17. Ošetřovatelský proces u nemocného s infekčním onemocněním  

18. Ošetřovatelský proces u nemocného s psychiatrickým onemocněním  

 

Osnova maturitní otázky:  

1. Charakteristika onemocnění 

2. Příčina  

3. Příznaky 

4. Vyšetřovací metody  

5. Léčba  

6. Stanovení ošetřovatelských problémů, ošetřovatelské intervence  
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Vypracovala dne  2. 10. 2020 Mgr. Martina Šlapáková, v. r., Mgr. Jiří Vacek, v.r. 

 

Schváleno v předmětové komisi:  Mgr. Jarmila Milcová, v. r. - vedoucí předmětové komise  

 

Schváleno ředitelem školy:  Mgr. Václav Kočovský, v. r. - ředitel školy 

 

Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín MZ. 
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