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Předmět: Zdravotní nauka a Pečovatelství 

Školní rok: 2022/2023 

1. a) Dobrovolnictví, druhy a oblasti dobrovolnictví     

    b) První pomoc - druhy, stavy bezprostředně ohrožující život, KPCR   

2. a) Péče o spánek, odpočinek 

    b) Ošetřovatelská péče při onemocnění diabetes mellitus 

3. a) Sledování fyziologických funkcí – vyprazdňování moče, stolice. 

 b) Dietní systém  

4. a) Rehabilitace při péči o klienty 

    b) Ošetřovatelská péče u infarktu myokardu 

5. a) Kojení a jeho význam, životospráva kojící ženy 

    b) Ošetřovatelská péče u vředové choroby 

6. a) Aplikace tepla a chladu 

    b) Sledování fyziologických funkcí – tělesná teplota, dech 

7. a) Tělesné, psychické a sociální změny ve stáří 

    b) Alimentární nákazy             

8. a) Ošetřování klientů s onemocněním cévní mozková příhoda 

    b) První pomoc při poranění pohybového ústrojí 

9. a) Imobilizační syndrom  

    b) Nozokomiální nákazy                     

10. a) Práva nemocných, práva hospitalizovaných dětí, domácí řád 

     b) Sledování fyziologických funkcí, krevní tlak, pulz       

11. a) Dekubity 

      b) Ošetřovatelská péče při hypertenzi 

12. a) Civilizační choroby 

      b) První pomoc při poranění hlavy       

          



13. a) Zdraví a nemoc – činitelé ovlivňující zdraví 

      b) První pomoc – transport raněných, polohy raněných.            

14. a) Nádory – dělení, příčiny vzniku, příznaky, léčba, prevence 

      b) Péče o klienty v terminálním stadiu            

15. a) Sledování fyziologických funkcí – vědomí, bilance tekutin 

      b) Ošetřovatelská péče u akutního respiračního onemocnění 

16. a) Péče o klienta s bolestí 

      b) Epidemiologie                

17. a) Péče o nemocné dítě   

      b) Ošetřovatelská péče u zánětu vývodných cest močových 

18. a) Pomoc v domácnosti, hospicové hnutí 

      b) První pomoc při krvácení   

19. a) Historicky významné osobnosti v pečovatelství      

      b) Dezinfekce, sterilizace 

20. a) Pečovatelství – charakteristika oboru, vlastnosti pečovatele, etika v pečovatelství  

      b) První pomoc při otravách 

 

Vypracovala: Mgr. Šárka Krajíčková 
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Vytvořeno v Jihlavě 29. 9. 2022 

Žáci s maturitními okruhy seznámeni 30. 9. 2022. 


