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Zkouška se skládá ze 3 částí: 

a) humanitní vědy 

b) ošetřovatelství 

c) ošetřovatelství v klinických oborech 

 

1.    
a) Člověk jako osobnost a metody jejího poznávání. 

b) Historický vývoj ošetřovatelství – determinanty a vývojové linie historického vývoje, 

významné osobnosti. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění dýchacího ústrojí – zánětlivá 

onemocnění, astma bronchiale, CHOPN.   

  

2.    
a) Charakteristika dynamických vlastností osobnosti. 

b) Profesní organizace sester – význam, historie a současnost. Kategorie NLZP, adaptační 

proces. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění srdce – ICHS, srdeční selhání, 

hypertenze.   

  

3.    
a) Charakteristika výkonových vlastností osobnosti. 

b) Charakteristika ošetřovatelství jako vědní discipliny – definování oboru, cíle, 

charakteristické rysy, discipliny a filosofie oboru, koncepce ošetřovatelství v ČR. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění žil – záněty žil, žilní insuficience, 

TEN.  

  

4.    
a) Charakteristika prenatálního, perinatálního a novorozeneckého období. 

b) Profesní příprava a vzdělávání sester – východiska, historie a současnost, pregraduální 

a postgraduální studium, národní registr zdravotnických pracovníků. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u BHP, prostatektomie, TURP, TUMP, TUIP.   
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5.    
a) Charakteristika kojeneckého a batolecího období. 

b) Ošetřovatelská praxe a její legislativní úpravy – aktuální legislativa, organizační systémy 

práce sestry. Regulované profese EU. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění jícnu a žaludku – refluxní choroba, 

vředová choroba.  

  

 

6.    
a) Charakteristika předškolního období a mladšího školního věku. 

b) Ošetřovatelský proces – charakteristika, fáze, význam. Praxe založená na důkazech. 

c)  Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění krve – anémie, leukémie, krvácivé 

choroby.  

 

7.    
a) Charakteristika období dospívání, staršího školního věku a adolescence. 

b) Ošetřovatelská dokumentace, zdroje informací. Hodnotící a měřící techniky v 

ošetřovatelství. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění střev – Crohnova choroba, colitis 

ulcerosa.  

  

8.    
a) Charakteristika dospělosti. 

b) Management kvality ošetřovatelské péče – východiska, znaky kvality, metody posuzování. 

Standardy ošetřovatelské péče – druhy, význam. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění CMP.  

  

9.    
a) Charakteristika stáří. 

b) Ošetřovatelská diagnostika – definování ošetřovatelské diagnózy a její formulování, druhy, 

taxonomie ošetřovatelských diagnóz NANDA. Mezinárodní standardní terminologie. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u zlomenin.   

  

10.    
a) Vývojové teorie a periodizace vývoje jedince. 

b) Osobnost sestry – předpoklady pro výkon povolání, ochrana zdraví sestry, role, funkce 

a image sestry. Profesní kompetence sestry. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění jater, žlučníku, slinivky břišní 

– jaterní cirhóza, cholelithiáza, akutní a chronická pankreatitida.   

  

11.    
a) Role pacienta, respektování důstojnosti člověka. 

b) Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – metaparadigma a paradigma v ošetřovatelství, 

charakteristika a význam. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění ledvin a močových cest – selhání 

ledvin, záněty močových cest.   
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12.    
a) Taxonomie náročných životních situací, syndrom vyhoření. 

b) Charakteristika a struktura humanistických modelů a teorií, jejich využití a aplikace v praxi 

– charakteristika jednotlivých modelů/teorií. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u metabolických onemocnění – diabetes mellitus, 

DNA, hyperlipoproteinemie.  

  

13.    
a) Bolest, strach a úzkost. 

b) Charakteristika a struktura interpersonálních modelů a teorií, jejich využití a aplikace v praxi 

– charakteristika jednotlivých modelů/teorií. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u NPB.   

  

14.    
a) Zolův model, porovnání role nemocného a zdravého jedince. 

b) Charakteristika a struktura systémových modelů a modelů energetických polí 

– charakteristika jednotlivých modelů/teorií. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění mozku a míchy – poranění mozku, 

úrazy míchy.  

  

15.    
a) Adaptace na nemoc, maladaptivní reakce, nemoc akutní a chronická. 

b) Multikulturní ošetřovatelství. Teorie kulturně shodné péče Madeleine Leininger 

– východiska, charakteristika, význam a využití. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u ICHDK, PTA, amputace.   

  

16.    
a) Psychosomatické vztahy, stres. 

b) Potřeby člověka – základní terminologie, klasifikace a hierarchie potřeb. Potřeby v době 

nemoci. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění štítné žlázy, strumektomie. 

  

17.    
a) Profesionální chování sestry, profesionální deformace, iatrogenie. 

b) Biologické potřeby – charakteristika, determinující faktory. Základní ošetřovatelská péče 

– vymezení pojmu. Teorie základní ošetřovatelské péče Virginie Henderson. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u onemocnění mléčné žlázy.  

  

18.    
a) Psychologická problematika onkologicky nemocných. 

b) Psychosociální a spirituální potřeby – charakteristika a základní pojmy, determinující 

faktory, potřeba jistoty a bezpečí, sebekoncepce a sebeúcta, duchovní zdraví 

a ošetřovatelský proces. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u nádorového onemocnění střev – stomie. 
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19.    
a) Psychologie handicapu. 

b) Výzkum v ošetřovatelství – význam, fáze výzkumného procesu, oblasti výzkumu 

v ošetřovatelství, metodologie. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u urolithiázy, LERV, PEK.     

 

20.    
a) Vliv nemocničního prostředí na psychiku nemocného, hospitalismus. 

b) Edukace v ošetřovatelství – základní terminologie, edukační proces a jeho fáze, edukační 

diagnóza, faktory ovlivňující efektivitu edukace v ošetřovatelství. 

c) Medicínský a ošetřovatelský management u coxartrozy, TEP.  

 


