OTÁZKY KE ZKOUŠCE 1. ročník VŠS a PAS
OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY
Každý student si vylosuje 1 otázku, která má praktickou a teoretickou část. Teoretickou část (část
otázky A) student ústně vysvětlí a zodpoví, praktickou část (část otázky B) předvede na modelové situaci.
1) a) ošetřovací jednotka a její vybavení, příjem, překlad a propuštění pacienta
b) zavedení permanentního močového katétru u ženy
2) a) lékařská a sesterská vizita, zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení
b) zavedení nasogastrické sondy
3) a) hodnocení vitálních funkcí – TK, P (EKG), D (SpO2), TT, vědomí, apod.
b) příprava sterilního stolku
4) a) hygienicko-epidemiologický režim, prevence nozokomiálních nákaz
b) úprava lůžka s plně imobilním pacientem
5) a) ošetřovatelská péče v rámci prevence a léčby MRSA, zásady bariérového způsobu ošetřování
b) příprava pomůcek pro zavedení CŽK
6) a) hygiena rukou, dezinfekce a sterilizace
b) očistné klyzma
7) a) obvazová technika, obvazové materiály, ošetřovatelská péče o rány, převazy ran
b) kardiopulmonální resuscitace
8) a) komplexní hygienická péče o nemocného (dospělého a dětského pacienta)
b) péče o stomii – výměna stomického systému
9) a) ošetřovatelská péče o dýchací cesty , dechová rehabilitace pacientů
b) odběr biologického materiálu – odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření
10) a) prevence a ošetřovatelské péče o dekubity
b) zavedení PŽK
11) a) periferní žilní kanylace
b) celková hygiena pacienta na lůžku
12) a) zásady polohování pacientů – prevence vzniku dekubitů
b) hygiena rukou zdravotníků
13) a) prevence pádu a zranění pacienta
b) příprava pomůcek na (VŠS – hrudní, PAS – lumbální) punkci
14) a) enterální výživa pacientů – druhy, možnosti, dietní systém,…
b) prevence vzniku dekubitů – správné polohování plně imobilního pacienta na lůžku
15) a) parenterální výživa pacientů – možnosti, druhy apod.
b) léčebné (kapénkové) klyzma
16) a) zajištění klidného spánku pacienta
b) zavedení PŽK
17) a) vyprazdňování moče a stolice
b) zavedení nasogastrické sondy

18) a) zásady podávání léků (p.o., s.c., i.m., i.v. apod.)
b) zavedení permanentního močového katétru u ženy
19) a) ošetřovatelská péče o invazivní vstupy (CŽK, ART)
b) chirurgické nástroje – správné určení, pojmenování a popis využití
20) a) kontrola bolesti – zásady aplikace opiátů
b) kardiopulmonální resuscitace (VŠS – dospělého, PAS – novorozence)
21) a) infúzní terapie
b) příprava sterilního stolku
22) a) podávání transfuzí
b) hygiena rukou zdravotníků
23) a) odběr biologického materiálu
b) příprava pomůcek a podání infúze
24) a) zásady a možnosti podávání kyslíku
b) kardiopulmonální resuscitace (VŠS – dospělého, PAS – novorozence)
25) a) termoregulace pacientů
b) zavedení permanentního močového katétru u ženy
26) a) perioperační péče
b) úprava lůžka s plně imobilním pacientem
27) a) péče o stomie
b) chirurgické nástroje – správné určení, pojmenování a popis využití
28) a) punkce – lumbální, hrudníku, drenáž hrudníku
b) hygiena rukou zdravotníků
29) a) kardiopulmonální resuscitace
b) příprava pomůcek a podání infúze
30) a) péče o zemřelého
b) odběr biologického materiálu – odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření
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