Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
602 00 Brno, Jaselská 7/9

Školní rok: 2018/2019
Obor: Sociální činnost 75-41-M/01
Forma studia: denní

Maturitní okruhy z předmětu péče o klienty
1. Péče o částečně soběstačného klienta v domově pro seniory, péče o hygienu, výživu, lůžko,
dopomoc při oblékání, péče o prostředí klienta, aktivizace.
2. Péče o imobilního klienta, imobilizační syndrom, polohování, rehabilitační ošetřovatelství.
3. Celková hygienická péče o seniora – koupel, význam a zásady při zajištění hygienické péče.
4. Péče o klienta s dekubity, predilekční místa vzniku dekubitů, prevence, ošetřování dekubitů.
5. Péče o inkontinentního nemocného, druhy inkontinence, pomůcky pro inkontinentní, kritéria
výběru pomůcek.
6. Péče o klienty s poruchou vyprazdňování moče, permanentní močový katétr, urostomie, zásady
péče o permanentní močový katétr, výměna močového sáčku, důvody zavedení.
7. Péče o seniora s poruchou vyprazdňování stolice, zácpa, průjem, výživová opatření, komplikace,
klyzma, aktivizace.
8. Péče o klienty s pohybovým omezením, kompenzační pomůcky, aktivizace klientů s pohybovým
omezením.
9. Péče o výživu klienta, zásady podávání stravy, zvláštnosti podávání stravy u seniorů, zhodnocení
výživy klienta.
10. Péče o výživu imobilizovaného klienta, podpora enterální výživy, sipping, PEG, zvláštnosti
podávání.
11. Péče o klienta s bolestí, charakteristika bolesti, zdroje bolesti při péči o klienty, prostředky
zmírňující bolest.
12. Péče o klienta s poruchou spánku, zvláštnosti seniorského věku, spánková inverze, aktivizace
klientů
13. Péče o aktivitu klienta, význam psychosociální aktivizace v domově pro seniory, prostředky,
aktivizační program, role ergoterapeuta.
14. Péče o klienta s roztroušenou sklerózou, charakteristika onemocnění, cvičení a fyzioterapie,
podpora klienta a aktivizace.
15. Péče o klienty s diabetes mellitus, charakteristika DM, příčiny ve stáří, příznaky, léčba.
16. Péče o klienty po cévní mozkové příhodě, rehabilitační a aktivizační pomoc při léčbě.
17. Péče o klienta s Alzheimerovou chorobou, charakteristika onemocnění projevy v jednotlivých
fázích, přístup ke klientovi a jeho možná aktivizace.
18. Péče o klienta s poruchou paměti, rizika u seniorů, trénink paměti.
19. Péče o klienta s demencí, druhy, projevy, aktivizace klientů.
20. Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou, možnosti aktivizace klientů.
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21. Péče o klienta s neurologickým onemocněním, charakteristika a možné projevy onemocnění,
uspokojování potřeb klienta, aktivizace klienta.
22. Péče o klienta s duševní poruchou, charakteristika onemocnění, možnosti aktivizace klientů.
23. Péče o klienty se zrakovým handicapem, využití kompenzačních pomůcek, možnosti aktivizace
klientů.
24. Péče o klienty s onkologickým onemocněním, charakteristika onkologických onemocnění
ve stáří, komplikace, nežádoucí účinky léčby, zásady komunikace s klientem.
25. Péče o klienty v terminálním stádiu, péče o mrtvé tělo.

V Brně dne 30. 9. 2018
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