
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch - štátna bakalárska skúška 

 

1. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s infarktom myokardu 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

3. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s pneumóniou 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

4. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hypertenziou 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

5. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s náhlou príhodou brušnou 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

6. Komplexná ošetrovateľská perioperačná starostlivosť o pacienta s ochorením žalúdka 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

7. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri akútnej pankreatitíde 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

8. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s karcinómom hrubého čreva 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 



9. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s trombózou a tromboflebitídou (s 

chirurgickým ochorením ciev) (charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, 

diagnostika, terapia, sesterské posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, 

intervencie, hodnotenie). 

 

10. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s nádorovým ochorením 

prsníka (charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, 

sesterské posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

11. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s laryngitídou (charakteristika 

ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské posúdenie, 

diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

12. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s dyspepsiou 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie) 

 

13. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientku so zápalmi rodidiel 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

14. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

15. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s  demenciou                                      

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

 

16. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s imobilizačným syndrómom 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 



17. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalovým ochorením obličiek 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

18. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v bezvedomí 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

19. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou 

(charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, intervencie, hodnotenie). 

 

20. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so syndrómom získanej 

imunitnej nedostatočnosti (charakteristika ochorenia, etiológia, klinické prejavy, 

diagnostika, terapia, sesterské posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritéria, 

intervencie, hodnotenie). 

 

21. Komplexná ošetrovateľská perioperačná starostlivosť o pacienta s ochorením štítnej 

žľazy (charakteristika ochorení, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, 

sesterské posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie).  

 

22. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom stave  

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie).  

23. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cholelitiázou (charakteristika 

ochorení, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské posúdenie, 

diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie).             

 

24.  Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v šokovom stave  

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie).  

  



25.Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitom   

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie).  

  

26. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s anémiou   

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie). 

 

27. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s leukémiou  

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie). 

 

28. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením ucha  

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie), špecifiká 

ošetrovania detí.  

 

29. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením oka  

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie). 

 

30. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s inkontinenciou  

(charakteristika stavu, etiológia, klinické prejavy, diagnostika, terapia, sesterské 

posúdenie, diagnostika, ciele, výsledné kritériá, intervencie, hodnotenie). 

 

 

 

 

 


