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Okruhy k praktické závěrečné zkoušce pro obor PA 

                                    

 

Studijní program: Porodní asistence 

Studijní obor: Porodní asistentka 

Stupeň vzdělání: bakalář 

Forma studia: prezenční 

 

Obsahové zaměření okruhů ke zkoušce: Gynekologické oddělení  
 

1. Ošetřovatelský proces u ženy se zánětlivým onemocněním pohlavních orgánů  

2. Ošetřovatelský proces u ženy s funkčními poruchami reprodukčních orgánů (ovulační a 

menstruační cyklus)  

3. Ošetřovatelský proces u ženy s klimakterickými obtížemi  

4. Ošetřovatelský proces u ženy se sterilitou a s endometriózou  

5. Ošetřovatelský proces u ženy před a po malém gynekologickém zákroku (kyretáž)  

6. Ošetřovatelský proces u ženy s operativním řešením inkontinence  

7. Ošetřovatelský proces u žen před plánovanou velkou gynekologickou operací  

8. Ošetřovatelský proces u žen před plánovanou malou gynekologickou operací  

9. Ošetřovatelský proces u ženy s benigním nádorovým onemocněním reprodukčních orgánů  

10. Ošetřovatelský proces u ženy s karcinomem děložního čípku  

11. Ošetřovatelský proces u ženy v rámci radioterapie a chemoterapie  

12. Ošetřovatelský proces u ženy s onemocněním prsní žlázy  

13. Ošetřovatelský proces u ženy s náhlou gynekologickou příhodou  

14. Ošetřovatelský proces u ženy s metabolickým onemocněním  

15. Ošetřovatelský proces u ženy s chorobami srdce a cév  

16. Ošetřovatelský proces u ženy s chorobami jater  

17. Ošetřovatelský proces u ženy při urgentních stavech  

18. Ošetřovatelský proces u ženy s infekčním onemocněním  

19. Ošetřovatelský proces u ženy při potratu (spontánní)  

20. Ošetřovatelský proces u ženy s mimoděložní graviditou  
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21. Ošetřovatelský proces u ženy po císařském řezu  

22. Ošetřovatelský proces u matky po porodu mrtvého plodu  

23. Ošetřovatelský proces u ženy s embolií  

24. Ošetřovatelský proces u ženy s preeklampsií  

25. Ošetřovatelský proces u ženy s DIC (diseminovaná inravaskulární koagulopatie)  

26. Ošetřovatelský proces u ženy s HELLP syndromem  

27. Ošetřovatelský proces u ženy s imobilizačním syndromem  

28. Ošetřovatelský proces u ženy v terminálním stadiu  

29. Ošetřovatelský proces u ženu s inkontinencí moči  

 

 

Obsahové zaměření okruhů ke zkoušce: Porodní sál  

 
1. Ošetřovatelský proces u rodičky při příjmu na porodní sál  

2. Ošetřovatelský proces u ženy při spontánním porodu  

3. Ošetřovatelský proces u ženy při indukovaném porodu  

4. Ošetřovatelský proces u ženy při porodu koncem pánevním  

5. Ošetřovatelský proces u ženy v I. době porodní  

6. Ošetřovatelský proces u ženy v II. době porodní  

7. Ošetřovatelský proces u ženy v III. době porodní  

8. Ošetřovatelský proces u ženy v IV. době porodní  

9. Ošetřovatelský proces u ženy při protrahovaném porodu  

10. Ošetřovatelský proces u ženy při patologiích I. doby porodní  

11. Ošetřovatelský proces u ženy při patologiích II. doby porodní  

12. Ošetřovatelský proces u ženy s patologiemi ve III. době porodní  

13. Ošetřovatelský proces u ženy s patologiemi ve IV. době porodní  

14. Ošetřovatelský proces u ženy s nejasným termínem porodu  

15. Ošetřovatelský proces u ženy při operativním porodu (císařském řezu)  

16. Ošetřovatelský proces u ženy při operativním porodu (forceps)  

17. Ošetřovatelský proces u ženy při operativním porodu (vakuum extrakce)  

18. Ošetřovatelský proces u ženy s využitím alternativních metod v porodnictví  

19. Ošetřovatelský proces u ženy s vícečetnou graviditou  

20. Ošetřovatelský proces u ženy s rizikovou graviditou  
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21. Ošetřovatelský proces u ženy při akutních příhodách v porodnictví  

22. Ošetřovatelský proces u matky po porodu mrtvého plodu  

 
23. Ošetřovatelský proces u ženy s embolií  

24. Ošetřovatelský proces u ženy s preeklampsií  

25. Ošetřovatelský proces u ženy s DIC (diseminovaná inravaskulární koagulopatie)  

26. Ošetřovatelský proces u ženy s HELLP syndromem  

 
 


