
 

TÉMY PRAKTICKEJ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 

Z PREDMETU 

OŠETROVATEĽSTVO V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH  

 
 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

1.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s ochorením tráviaceho systému –  

   náhle brušné príhody (apendicitída): 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

2.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta,  s ochorením tráviaceho systému –  

   náhle brušné príhody (ileus, akútna pankreatitída): 

 

a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

    a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

3.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s ezofagiálnymi varixami: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

 

 

 



meno pacienta: 

číslo izby: 

 

4.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s ochorením tráviaceho systému –  

   osobitosti pri vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

5.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, pri ochoreniach žlčníka a žlčových  

   ciest: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

    a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

6.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, pri ulceróznej kolitíde: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

7.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s nádorovými  ochorením prsníka: 

 

a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

    a nezávislých činností sestry. 



meno pacienta: 

číslo izby: 

 

8.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s nádorovými  ochoreniami žalúdka: 

 

a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

    a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

9.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s nádorovými  ochoreniami pečene  

   a pankreasu: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

10.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s nádorovými  ochoreniami tenkého 

     a hrubého čreva: 

 

a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

    a nezávislých činností sestry. 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

11.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s cievnymi ochoreniami končatín–  

     varixy: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 



meno pacienta: 

číslo izby: 

 

12.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, s cievnymi ochoreniami končatín –  

     diabetická noha: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

13.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, v perioperačnom období (zlomenina  

     stehnovej kosti): 
 

  a) Definícia predoperačnej starostlivosti, ošetrovateľská starostlivosť  

              - všeobecná / špeciálna 

              - somatická / psychická / medikamentózna 

              - celková / lokálna. 

  b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta, s využitím vhodného koncepčného modelu. 

  c)  Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na vylosovanej izbe, plnenie  

       závislých a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

14.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, v perioperačnom období (zlomenina  

     ramennej kosti): 

 

 a) Definícia predoperačnej starostlivosti, ošetrovateľská starostlivosť  

              - všeobecná / špeciálna 

              - somatická / psychická / medikamentózna 

              - celková / lokálna. 

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta, s využitím vhodného koncepčného modelu. 

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na vylosovanej izbe, plnenie  

     závislých a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

 

 

 

 

 



meno pacienta: 

číslo izby: 

 

15.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ranou: 

 

a)Definícia, rozdelenie, charakteristika, diagnostika, ošetrovanie rán, hojenie, prevencia 

    ranovej infekcie 

b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta, s využitím vhodného koncepčného modelu 

c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na vylosovanej izbe, plnenie závislých  

    a nezávislých činností sestry 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

16.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poraneniami hlavy: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

17.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poraneniami hrudníka: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

18.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poranením chrbtice: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 



meno pacienta: 

číslo izby: 

 

19.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nefrektómiou: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

20.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nefrolitiázou: 

  

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

21.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cystektómiou: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

22.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ureterolitiázou: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 



meno pacienta: 

číslo izby: 

 

23.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s orchiektómiou: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

24.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, po radikálnej prostatektómii: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

25.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nádorom močového mechúra: 

 

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

26.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v perioperačnom období a jeho 

     osobitosti - stómie :  

  

 a) Definícia a charakteristika ochorenia, etiopatogenéza ochorenia, klinický obraz, diagnostické    

     metódy, komplexná liečba, prevencia a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti.  

 b) Ošetrovateľský proces u vybraného pacienta s využitím vhodného koncepčného modelu.  

 c) Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na vylosovanej izbe, plnenie závislých   

     a nezávislých činností sestry. 

 


