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Teoretická část zkoušky:
1. blok otázek
1) Hygienická péče o nemocného, hygiena dýchacích cest, zásady odsávání, dekubity a péče o ně
2) Odběr biologického materiálu (způsoby, zásady, fyziologické hodnoty vzorků,…)
3) Monitorace pacienta (invazivní, neinvazivní), monitorace v PNP a NP
4) Kardiopulmonální resuscitace (postupy, zásady, rozdíly u věkových skupin,…)
5) Způsoby zajištění dýchacích cest, pomůcky, fyziologické hodnoty dýchacího systému, ETI
6) Oxygenoterapie (indikace, zásady, parametry,…), skladování a manipulace s kyslíkovými lahvemi
7) Infúzní léčba – rozdělení roztoků, zásady,…
8) Transfúze – zásady podání, druhy krevních derivátů, dokumentace, komplikace,…
9) Umělá plicní ventilace (rozdělení, indikace, základní ventilační režimy), péče o pacienta na UPV
10) Kanylace – PŽK, CŽK, ART (indikace, péče o katétry, postupy, komplikace)
11) Kardioverze, defibrilace, kardiostimulace (základní pojmy, příprava pacienta, postup, komplikace)
12) EKG (základní pojmy, příprava, postup), Holterova monitorace, ergometrie
13) Opiáty – zásady podávání, základní farmaka v PNP (základní pojmy z obecné farmakologie)
14) Předoperační a pooperační péče
15) Anestezie (celková, místní), bolest u pacienta – možné ošetřovatelské intervence
2. blok otázek
1) Výživa nemocných – enterální, parenterální,…
2) Aplikace injekcí, inzulinoterapie
3) Punkce – indikace, pomůcky, příprava pacienta, způsob provedení, komplikace,…
4) Výplach žaludku – příprava pomůcek a pacienta, postup,…
5) Amputace, ošetření amputátu
6) Nozokomiální infekce, bariérový způsob ošetřování, péče o ránu – postupy, komplikace,…
7) Katetrizace močového měchýře
8) Zásady ošetřování pacienta se stomií - druhy stomií, možnosti ošetření, pomůcky,…
9) Zásady péče o umírajícího a mrtvého pacienta, edukace pacienta
10) Charakteristika pracovišť PNP a NP, rozdíly, vybavení, organizace práce
11) Dezinfekce, sterilizace, dekontaminace, použití dez. roztoků a jejich ředění
12) Vyprošťování a polohování pacienta, zásady ošetřování pacienta s poraněním páteře a zlomeninami
13) Vybavení resuscitačního kufru
14) Transplantace, péče o dárce orgánů,…
15) Dokumentace v PNP a NP, kompetence DZZ – zařazení do posádky
Praktická část zkoušky:
1)
2)
3)
4)
5)

provedení KPR
příprava pomůcek k aplikaci injekcí a odběru biologického materiálu, praktická ukázka
zajištění základních vitálních funkcí a monitorace pacienta (dle pravomocí SZP)
katetrizace močového měchýře
praktická dovednost obsluhy přístrojů a pomůcek (EKG, ID, infúzní pumpa,…..)
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