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Školní rok 2017/2018
Maturitní okruhy ze Základů pečovatelství
1. Charakteristika a cíle pečovatelství – kompetence pečovatele, vývoj pečovatelství, etika
v práci pečovatele, osobnost pečovatele.
2. Pečovatelský proces a jeho fáze, úloha pečovatelky v rámci pečovatelského procesu. Účel a
zásady pozorování klientů. Předávání informací o klientovi. Zásady vedení pečovatelské
dokumentace. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí a jeho prevence.
3. Lůžko, typy lůžek, základní vybavení lůžka, pomocná zařízení a pomůcky lůžka. Péče o
odpočinek a spánek nemocných. Potřeby nemocných – Eberstův květ zdraví, způsoby
aktivního vyhledávání potřeb nemocného.
4. Hygiena a bezpečnost ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nozokomiální nákazy –
dělení, prevence. Dezinfekce – metody. Sterilizace – způsoby.
5. Péče o klienty s dekubity – faktory, místa vzniku proleženin, klasifikace proleženin,
prevence, léčba. Imobilizační syndrom – charakteristika, prevence.
6. Péče o výživu – charakteristika výživy, zásady při podávání stravy, dietní systém, způsoby
podávání stravy, pitný režim klienta (hydratace, dehydratace), specifika stravy v dětském
věku, specifika stravy ve stáří.
7. Péče o vyprazdňování – faktory ovlivňující vyprazdňování stolice, způsoby vyprazdňování
stolice, poruchy vyprazdňování stolice, očistné klyzma, pomůcky a provedení, faktory
ovlivňující vyprazdňování moči, poruchy vyprazdňování moči, péče o inkontinentního
klienta, péče o klienta se stomií.
8. Péče o klienta s bolestí – význam bolesti, typy, posuzování, zásady komunikace u klienta
s bolestí, možnosti tišení bolesti. Péče o polohu nemocného – léčebné, vyšetřovací a
vynucené polohy.
9. Péče o pohyb klienta – význam, faktory. Rehabilitace. Péče o dýchání klienta – poruchy,
příznaky poruch dýchání, použití inhalací. Aplikace tepla a chladu.
10. Subjektivní a objektivní příznaky. Změny chování nemocných (hospitalismus, bolest).
Multikulturní péče – specifika menšin žijících v ČR, komunikace s klienty menšin.
11. Péče o klienta s mentálním postižením – charakteristika mentálního postižení, psychické
zvláštnosti jedinců s mentálním postižením, druhy péče o mentálně postižené.

12. Péče o klienta se smyslovým postižením – charakteristika zrakového postižení, druhy péče o
zrakově postižené (pomoc pečovatele osobě se zrakovým postižením, kompenzační
pomůcky), charakteristika sluchového postižení, druhy péče o sluchově postižené,
komunikace se sluchově postiženým.
13. Péče o klienta s tělesným postižením – příčiny tělesného postižení, druhy péče o tělesně
postižené. Péče o klienta s roztroušenou sklerózou. Péče o klienta s Parkinsonovou
chorobou.
14. Péče o klienta s cévní mozkovou příhodou – charakteristika nemoci, fyzioterapie
nemocných, ošetřovatelská péče.
15. Péče o klienta s duševní poruchou – symptomy duševních poruch, péče o klienta se
schizofrenií.
16. Péče o klienta s poruchami paměti – specifické faktory stáří, péče o klienta s Alzheimerovou
chorobou, zásady přístupu ke klientům s demencí. Péče o staré a dlouhodobě nemocné
klienty.
17. Péče o klienty s diabetes mellitus – charakteristika onemocnění, léčby diabetu, komplikace
diabetu, specifika péče.
18. Péče o klienta s onkologickým onemocněním – charakteristika nádorů, příznaky, léčba,
ošetřovatelská péče, psychologická problematika nádorových onemocnění.
19. Péče o klienta v terminálním stádiu nemoci – fáze umírání, péče o potřeby umírajících.
Hospicová péče. Úprava těla zemřelého.
20. Význam a zásady první pomoci. První pomoc u zraněných se ztrátou vědomí, v šoku, při
otravách a poleptání. Postup přivolání RZP.
21. První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti, při krvácení, poranění páteře a kostí. První
pomoc při poranění hrudníku a břicha. Zásady komunikace se zraněným.
22. Péče o dítě – charakteristika psychomotorického vývoje, příznaky nejčastějších dětských
onemocnění (např. průjem, zvracení, laryngitida, plané neštovice). Péče o nemocné dítě.
23. Psychosociální aktivizace klienta – faktory ovlivňující možnosti aktivizace, druhy
aktivizací. Péče o společensky nepřizpůsobivé klienty – azylová péče.
24. Systém sociálního zabezpečení v ČR – systém sociálního pojištění, státní sociální podpora,
sociální pomoc – charakteristika dávek.
25. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. – dělení sociálních služeb, charakteristika
zařízení sociálních služeb, standardy kvality, audity péče. Metody sociální práce.
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