
 

 

TÉMY PRAKTICKEJ  ŠTÁTNEJ  SKÚŠKY  

Z PREDMETU   

OŚETROVATEĽSTVO V INTERNÝCH ODBOROCH 
 

 

 

 

meno pacienta: 

číslo izby: 

 

1. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením dolných dýchacích ciest: 

Bronchopneumónia 

 

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 dolných dýchacích ciest:  

Chronická obštrukčná choroba pľúc 

 

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 ochorením srdca a cievneho 

systému: Ischemická choroba srdca, Angina pectoris  

 

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 srdca a cievneho 

systému: Infarkt myokardu 

 

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 s ochorením srdca a cievneho 

systému: Poruchy srdcového rytmu  

 

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 s ochorením srdca a cievneho 

systému: Arteriálna hypertenzia  

 

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 ochorením srdca a cievneho 

systému: Chronická žilová insuficiencia 

 

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 ochorením srdca a cievneho 

systému: Chronická ischémia končatinových tepien 

 

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 ochorením srdca a cievneho 

systému: Flebotrombóza 

 

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 ochorením tráviaceho systému: 

Vredová choroba 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: 

 

11. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením tráviaceho systému: 

Cirhóza pečene 

 

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 ochorením tráviaceho systému:  

Crohnova choroba, Ulcerózna colitída 

 

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 s ochoreniami krvi a krvotvorby: 

Anémia sideropenická 

Anémia z narušenej krvotvorby 

Anémia zo zvýšenej straty erytrocytov 

Perniciózna anémia 

 

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: 

 

14. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochoreniami krvi a krvotvorby: 

Leukémia – akútna a chronická forma 

Hodgkinova choroba 

 

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: 

 

15. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s endokrinologickými 

a metabolickými  ochoreniami: Hypotyreóza, Hypertyreóza 

 

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: 

 

16.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s endokrinologickými 

a metabolickými  ochoreniami: Diabetes mellitus 

 

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 ochoreniami urologickými: 

Pyelonefritída 

Glomerulonefritída 

 

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 ochoreniami urologickými: 

Chronická renálna insuficiencia 

 

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 ochoreniami pohybového systému: 

Reumatoidná artritída 

Osteoartróza 

 

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 onkologickým ochorením:   

Karcinóm 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: 

 

21. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s onkologickým ochorením:   

Karcinóm pečene 

 

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 ochoreniami kože: Vred 

predkolenia 

 

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 ochoreniami kože: Dekubity 

 

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 s psychiatrickým ochorením: 

Demencia – Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia 

 

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 Polymorbiditou. 

 

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. 

 

 

 

 


