
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace  

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek 

 

Témata k maturitní zkoušce z pečovatelství 

 

Obor:                75-41-M/01  Sociální činnost 

Třída:               4. C 

Platnost:           termín jaro 2022, podzim 2022       

 

Praktická zkouška probíhá formou přímo obslužné péče u uživatelů domova pro seniory. 

 

1. Hygienická péče 

(u dětí do tří let, u dospělých, u uživatelů s různou mírou soběstačnosti, využití 

kompenzačních pomůcek při hygieně, využití bazální stimulace při hygieně, péče o lůžko). 

 

 

 

2. Péče o pohyb, imobilizační syndrom a jeho prevence 

(aktivní a pasivní rehabilitace u dospělých uživatelů, Baby masáž a její přínos pro dítě  

a matku).   

 

 

 

3. Péče o pokožku 

(opruzeniny, dekubity, prevence opruzenin a dekubitů, péče o ránu, péče o pokožku kojence 

a batolete, možné projevy problematických změn na kůži dítěte).  

 

 

 

4. Péče o výživu 

(dietní systém, výživa dospělého uživatele, výživa dítěte, význam kojení). 

 

 

 

5. Péče o vyprazdňování 

(vyprazdňování stolice a moči, péče o stomie, inko pomůcky, péče o dítě s průjmovým 

onemocněním). 

 

 

 

6. Péče o uživatele s onemocněním dýchacích cest 

(péče o dospělého uživatele s dušností, péče o dítě se zánětlivým onemocněním, s projevy 

alergie, preventivní opatření u dětí a dospělých, měření TT u dítěte). 

 



 

 

7. Péče o dospělého uživatele s bolestí, péče o spánek a odpočinek u dospělých i dětí 

(bolest, škála bolesti, mapa bolesti, možnosti ovlivnění bolesti, spánek a poruchy spánku). 

 

 

 

8. Aktivizace 

(dospělých, seniorů, možnosti aktivizací u dětí v batolecím a předškolním období, režim dne 

v jeslích, dětské skupině a v MŠ). 

 

 

 

9. Péče o uživatele v domácnosti, péče o seniory s demencí 

(péče o děti a dospělé se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky, možnosti sociální 

podpory. Péče o seniory, péče o seniora s demencí, zásady práce se seniorem s demencí).  

 

 

10. Péče o pomůcky a prostředí, práva a potřeby uživatelů a ochrana zdraví 

(prevence nozokomiálních nákaz, dekontaminace a dezinfekce, zásady práce se sterilním 

materiálem, potřeby a práva uživatelů sociálních služeb, individuální plánování péče, role 

klíčového pracovníka). 

 

 

 

Projednáno předmětovou komisí dne: 31. 8. 2021 

 

Schváleno a zveřejněno ředitelkou školy dne: 31. 8. 2021   

 

 

                                                                                         

 

Zpracovala: Mgr. Martina Jalůvková                                 Schválila: Mgr. Ludmila Pavlátová 

                                                                                                           ředitelka školy 

 

                                                                                         

 

 

 


