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1. Ošetřování nemocných se srdeční nedostatečností 

anatomicko-fyziologický úvod, srdeční nedostatečnost - definice, rozdělení a příčiny, 

selhání levého srdce (klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s levostranným selháním srdce. 

 

 

2. Ošetřování nemocných s hypertenzí 

anatomicko-fyziologický úvod, hypertenze – definice WHO, příčiny, rozdělení podle 

příčiny a orgánových změn diagnostika, léčba 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s dekompenzovanou hypertenzí, edukace 

nemocného. 

 

 

3. Ošetřování nemocných s onemocněním žaludku a duodena 

anatomicko-fyziologický úvod, onemocnění žaludku a duodena; vředová choroba žaludku 

a duodena (příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s krvácejícím vředem duodena. 

 

 

4. Ošetřování nemocných s cévní mozkovou příhodou 

anatomicko-fyziologický úvod, CMP - definice, rozdělení podle příčiny a průběhu, 

klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s levostrannou hemiparézou, rehabilitace 

nemocného. 

 

 

 



5. Ošetřování nemocných s náhlou příhodou břišní 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení a příklady NPB, appendicitida (příčiny, klinický 

obraz, diagnostika, léčba, komplikace). 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s komplikovanou appendicitidou v den 

příjmu. 

 

 

6. Ošetřování nemocných s onemocněním pankreatu 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení nemocí pankreatu, akutní pankreatitida (příčiny, 

klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s akutní pankreatitidou (konzervativní léčba), 

edukace nemocného. 

 

 

7. Ošetřování nemocných s onemocněním prostaty 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení onemocnění prostaty, benigní hyperplazie 

prostaty (příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace, prevence) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s benigní hyperplázií prostaty (1. pooperační 

den). 

 

 

8. Ošetřování nemocných s onemocněním štítné žlázy 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení nemocí štítné žlázy; hyperfunkce štítné žlázy 

(příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s hyperfunkcí štítné žlázy (konzervativní 

léčba). 

 

 

9. Ošetřování nemocných se zánětem dýchacích cest 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení zánětů dýchacích cest, pneumonie (příčiny, 

klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s pneumonií při příjmu do zdravotnického 

zařízení. 

 

 

10. Ošetřování nemocných s frakturou 

anatomicko-fyziologický úvod, definice a druhy zlomenin, klinický obraz, diagnostika, 

léčba, komplikace 

Specifika ošetřovatelská péče o nemocného s frakturou krčku kosti stehenní (1. 

pooperační den po osteosyntéze) 

 

 

 

 



11. Ošetřování nemocných s onemocněním tepen DK 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení onemocnění tepen, ICHDK (definice, etiologie, 

rizikové faktory, stadia a klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace)  

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s ICHDK (po amputaci DK 4. den), péče o 

pahýl, edukace nemocného 

 

 

12. Ošetřování nemocných s onemocněním střev 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení onemocnění střev, kolorektální karcinom 

(etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s čerstvě zavedenou kolostomií (3. den po 

operaci), edukace nemocného 

 

 

13. Ošetřování dětí s onemocněním zažívacího ústrojí 

anatomicko - fyziologický úvod, přehled nejčastějších onemocnění GIT v dětském věku, 

průjmová onemocnění (etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba) 

Specifika ošetřovatelské péče o kojence s průjmovým onemocněním (příjem dítěte), 

specifika práce s dítětem, edukace rodiče 

 

 

14. Ošetřování nemocných s onemocněním prsu 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení onemocnění prsu, adenocarcinom prsní žlázy 

(etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence, samovyšetření prsu) 

Specifika ošetřovatelské péče o ženu po ablaci prsu (3. pooperační den), rehabilitace. 

 

 

15. Ošetřování seniorů 

biologické, psychické a sociální znaky stáří, znaky chorob ve stáří, imobilizační syndrom 

Specifika ošetřovatelské péče imobilního, polymorbidního seniora v terminálním stadiu  

života 

 

 

16. Ošetřování nemocných s diabetes mellitus 

anatomicko-fyziologický úvod, definice a rozdělení DM (etiologie, rizikové faktory, 

klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s dekompenzovaným DM II. typu (nemocný s 

opakovaným porušením léčebného režimu), edukace nemocného 

 

 

17. Ošetřování nemocných s očním onemocněním 

anatomicko-fyziologický úvod, druhy očních onemocnění, katarakta (etiologie, klinický 

obraz, diagnostika, léčba) 

Ošetřovatelská péče o nemocného s kataraktou (0. operační den), edukace nemocného 



18. Ošetřování nemocných s křečovými stavy 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení křečových stavů, epilepsie (etiologie, klinický 

obraz, diagnostika, léčba) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného po prodělaném generalizovaném záchvatu, 

první pomoc. 

 

  

19. Ošetřování nemocných s onemocněním ledvin 

anatomicko-fyziologický úvod, rozdělení nemocí ledvin, urolitiáza (etiologie, klinický 

obraz, diagnostika, léčba, komplikace) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s renální kolikou (příjem nemocného), 

edukace nemocného 

 

 

20. Ošetřování nemocných s poraněním hlavy  

anatomicko-fyziologický úvod, stupně poranění mozku, kvantitativní poruchy vědomí, 

otřes mozku (etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčba) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s otřesem mozku (příjem nemocného), 

edukace nemocného. 

 

21. Ošetřování ženy s nádorovým onemocněním pohlavních orgánů 

anatomicko-fyziologický úvod, nádorová onemocnění ženských pohlavních orgánů, 

etiologie, prevence, klinický obraz, diagnostika, léčba 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocnou po konizaci děložního čípku (0. operační den, 

příprava k operaci a pooperační péče). 

 

 

22. Ošetřování nemocných s onemocněním žlučových cest 

anatomicko-fyziologický úvod, onemocnění žlučových cest, cholecystolitiáza (etiologie, 

klinický obraz, diagnostika, léčba) 

Specifika ošetřovatelské péče o nemocného po laparoskopické cholecystoectomii (1. den 

po operaci). 

 

 

 

 

 

     Dne 25. 9. 2018 projednala OK ZA   schválila RNDr. Jana Kabelková 

       statutární zástupkyně SZŠ a VOŠ Cheb 


