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M A T U R I T N Í  O K R U H Y  
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
 

Obor vzdělávání: 
 
Z D R A V O T N I C K Ý  A S I S T E N T  (denní studium) 

 

 
1. OŠETŘOVATELSTVÍ 

1. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním oběhového systému – ICHS (angina 
pectoris, infarkt myokardu). 
Fyziologické funkce. 

2. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním tepen a žil – ischemická choroba 
dolních končetin, flebotrombóza.  

 Antikoagulační terapie. 
3. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním dýchacích cest – astma bronchiale, 

pneumonie. 
 Oxygenoterapie, inhalace. 
4. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT – vředová choroba 

gastroduodena. 
 Gastroskopie. 
5. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT – akutní pankreatitis, biliární 

kolika.  
Problematika spánku. 

6. Ošetřovatelská péče u nemocných s endokrinologickým onemocněním – hypofunkce a 
hyperfunkce štítné žlázy. 

 Dietní systém. 
7. Ošetřovatelská péče u nemocných s metabolickým onemocněním – diabetes mellitus. 

Hypoglykemie, hyperglykemie. 
 Edukace pacienta s diabetem mellitem. 
8. Ošetřovatelská péče u nemocných s krevním onemocněním – anémie. 
 Problematika transfúzí, potransfúzní reakce.  
9. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním střev. Karcinom tlustého střeva, 

stomie. 
 Příprava pacienta na kolonoskopii. 
10. Ošetřovatelská péče u nemocných v předoperační a pooperační péči. Pooperační 

komplikace.  
 Drény a drenážní systémy.  
11. Ošetřovatelská péče u nemocných s hypertenzní nemocí. 
 Odběry krve na hematologické vyšetření. 
12. Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálním stádiu, paliativní a hospicová péče. 

Adaptace nemocného na hospitalizaci. Hospitalismus. 
13. Ošetřovatelská péče u nemocných na urologickém oddělení. Cystitis.  Renální kolika. 

Péče o nemocného s permanentním močovým katetrem. 
14. Ošetřovatelská péče u nemocných na gynekologickém oddělení. Péče o ženy 

s operačním způsobem léčby. 
 Dekubity a jejich prevence. 
15. Ošetřovatelská péče u nemocných s náhlou příhodou břišní. Rozdělení NPB. 

Apendicitida. 
 Infúzní terapie. 
16. Ošetřovatelská péče u nemocných s poruchou vědomí. 
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 Imobilizační syndrom. 
17. Ošetřovatelská péče u nemocných na traumatologickém oddělení.  

Rozdělení zlomenin, imobilizační obvazy, druhy ortéz.  
Ošetřovatelská péče o pacienta se sádrovým obvazem. 

18. Ošetřovatelská péče u nemocných na onkologickém oddělení. Karcinom prsu. 
Samovyšetření prsu.  

 Vedlejší účinky chemoterapie. 
19. Ošetřovatelská péče u nemocných na neurologickém oddělení. Cévní mozková příhoda. 

Epilepsie. 
 Biochemické vyšetření krve. 
20. Ošetřovatelská péče u nemocných na ortopedickém oddělení. Artróza, totální 

endoprotéza kyčle. Artroskopie.  
 Rehabilitace. 
21. Ošetřovatelská péče u nemocných na infekčním oddělení. Průjmová onemocnění. 

Hepatitidy. 
 Péče o hydrataci nemocného. 
22. Ošetřovatelská péče u nemocných na ORL. Akutní laryngitis. Otitis media. 

První pomoc u epistaxe. 
23. Ošetřovatelská péče u nemocných na očním oddělení. Katarakta. Glaukom. První pomoc 

při úrazu oka.  
 Odběry moče. 
24. Ošetřovatelská péče u nemocných na dermato-venerologickém oddělení. Lupénka. 

Bércový vřed. 
 Ošetřovatelská péče o chronické rány. 
25. Ošetřovatelská péče u nemocných na psychiatrickém oddělení. Alzheimerova demence. 

Závislosti. 
Elektrokonvulzivní terapie. 

 
 
2. OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH 

1. Ošetřovatelská péče při odběru moči.  
2. Ošetřovatelská péče při odběru krve.    
3. Péče o pomůcky – dezinfekce a sterilizace. 
4. Péče o lůžko, úprava – s nemocným, bez nemocného. 
5. Příjem, překlad nebo propuštění nemocného.   
6. Ošetřovatelská péče při zajištění kyslíkové a inhalační terapie.  
7. Ošetřovatelská péče při zajištění hygieny – ležící nemocný na lůžku, hygiena v koupelně, 

částečně soběstačný. 
8. Ošetřovatelská péče o drény a drenážní systémy.   
9. Ošetřovatelská péče při zajištění výživy – dietní systém a poučení o dietě. 
10. Ošetřovatelská péče při sledování fyziologických funkcí – provedení měření, záznam. 
11. Ošetřovatelská péče při zajištění vyprazdňování stolice – klyzma. 
12. Vizita – příprava, asistence, plnění ordinací od vizity.  
13. Ošetřovatelská péče při převazu rány, obvazová technika. 
14. Ošetřovatelská péče při perorální aplikaci léků.   
15. Ošetřovatelská péče při subcutánní aplikaci léků. 
16. Ošetřovatelská péče při aplikaci intramuskulárních injekcí. 
17. Rehabilitace a polohování nemocných. 
18. Ošetřovatelská péče o imobilního pacienta. 
19. Ošetřovatelská péče o opruzeniny a dekubity.  
20. Příprava nemocného na endoskopické vyšetření, sledování po výkonu. 
21. Ošetřovatelská péče o nemocného s bolestí. 
22. Ošetřovatelská péče při zajištění vyprazdňování močového měchýře, péče o PMK.  
23. Ošetřovatelská péče o nemocného se stomií. 
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24. Zásady předoperační péče, předoperační příprava.  
25. Zásady pooperační péče a možné pooperační komplikace. 

 
 

3. PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE 
1. Psychologie jako věda (předmět psychologie, odvětví psychologie, význam 

psychologie). Kojenecké období. 
2. Psychologické metody a techniky. Prenatální období. 
3. Vnímání a čití (čití, počitkové prahy, vjemy, vlastnosti vnímání, poruchy vnímání). 
 Novorozenecké období. 
4. Pozornost (druhy, vlastnosti, činitelé ovlivňující pozornost). Batolecí období. 
5. Paměť (fáze, druhy, typy, poruchy paměti). Předškolní období, školní zralost. 
6. Učení (typy, obsahy, druhy, činitelé učení). Období puberty. 
7. Představivost (představy a fantazie, typy představivosti, druhy představ). Období 

adolescence. 
8. Myšlení (myšlenkové operace, formy myšlení, vlastnosti, druhy, poruchy myšlení). 
 Dospělost. 
9. Psychologická problematika sluchově, zrakově, tělesně a mentálně postižených. 
 Stárnutí, stáří. 
10. City (vlastnosti, druhy, poruchy citů). Sociální psychologie (předmět a význam, 

socializace osobnosti, poruchy socializace). 
11. Motivace (motivy, motivace, potřeby, postoje). Sociální skupina (znaky, druhy sociálních 

skupin, pozice, status, vůdcovství v sociální skupině). 
12. Vůle (volní jednání, fáze, činitelé volního jednání, poruchy vůle). Syndrom vyhoření 
13. Obecná charakteristika osobnosti (osobnost, vlastnosti a struktura osobnosti). 
 Strach a úzkost. 
14. Temperament (vymezení, typologie osobnosti), vlohy. Psychický teror na pracovišti 

(mobbing, bossing, sexual harassment). 
15. Schopnosti, zájmy (vymezení, stupně a druhy schopností, druhy zájmů, sklony). 
 Sociálně patologické jevy (drogy, šikana, sekty). 
16. Charakter (vymezení, charakterové vlastnosti, volní vlastnosti). Domácí násilí. 
17. Řeč (druhy a poruchy řeči). CAN syndrom  
18. Poznávání osobnosti (metody poznávání osobnosti, faktory zkreslující poznávání 

osobnosti). Verbální komunikace. 
19. Psychosomatická onemocnění (somatopsychické a psychosomatické vztahy, funkční 

poruchy, poruchy příjmu potravy). Neverbální komunikace. 
20. Psychologická problematika umírání a smrti. Konflikt a stres (řešení a prevence 

konfliktních a stresových situací). 
21. Profesionální chování sestry. Sociální evalvace, devalvace. 
 Asertivita (asertivní chování, zásady, metody). 

 
4. SOMATOLOGIE 

1. Buňka, funkční morfologie tkání, (mimo tkáň nervovou). 
2. Pohybový systém – kostra páteře a hrudníku, stavba a funkce kloubů. 
3. Pohybový systém – kostra HK, kostra DK, základní orientace na lidském těle. 
4. Pohybový systém – kostra lebky, obecná stavba kostí, druhy kostí, spojení. 
5. Pohybový systém – stavba a funkce svalů, svalové skupiny. 
6. Trávicí systém – hlavový a hrudní oddíl. 
7. Trávicí systém – břišní a pánevní oddíl. 
8. Trávicí systém – žlázy, základní živiny. 
9. Močový systém – stavba a funkce. 
10. Smyslové ústrojí – zrakové, chuťové. 
11. Smyslové ústrojí – sluchověrovnovážné, čichové, hmatové. 
12. Krev – funkce a složení, (mimo obranyschopnost organismu). 
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13. Oběhový systém – srdce, převodní systém, průtok krve srdcem. 
14. Oběhový systém – tepenný, projevy a řízení srdeční činnosti. 
15. Oběhový systém – žilní, lymfatický, obranyschopnost organismu. 
16. Dýchací systém – stavba a funkce. 
17. CNS – zadní mozek, hlavové nervy. 
18. CNS – základní rozdělení, páteřní mícha – stavba a funkce, reflex a reflexní dráha. 
19. Látkové řízení organismu, jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí. 
20. CNS – mezimozek, vegetativní nervy, nervová tkáň, synapse a mediátory. 
21. CNS – koncový mozek, mozková kůra, mozkové obaly, mozkomíšní mok. 
22. Kožní systém, termoregulace. 
23. Pohlavní systém ženy – stavba a funkce, ovariální a menstruační cyklus. 
24. Oplození, těhotenství, krevní oběh u plodu, porod, kojení. 
25. Pohlavní systém muže – stavba a funkce. 

 
 
 
Platí pro jarní i podzimní zkušební období. 
 
Třebíč 30. 9. 2019 
 
Ing. Lenka Havlíková v. r. 
 ředitelka školy 
 


