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Ošetřovatelská péče o dítě s metabolickými vadami.   

Ošetřovatelská péče u dětí s onemocnění dýchacích cest plic.  

Ošetřovatelská péče u dětí s alergiemi.  

Ošetřovatelská péče o dítě s náhlou příhodou břišní.  

Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním trávicího ústrojí.  

Ošetřovatelská péče u dětí s poruchou imunity.  

Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním srdce a cév.  

Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněními centrální nervové soustavy.  

Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním ledvin a močových cest.  

Ošetřovatelská péče u dětí s endokrinologickými onemocněními včetně diabetu mellitu.  

Ošetřovatelská péče u fyziologického novorozence.  

Ošetřovatelská péče u nezralého novorozence.  

Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním krve.  

Ošetřovatelská péče u dětí po úrazech.  

Ošetřovatelská péče u dětí s ušním, nosním, krčním onemocněním.  

Ošetřovatelská péče u dětí se smyslovým a tělesným postižením.  

Ošetřovatelská péče o dítě s chronickým onemocněním.  

Ošetřovatelská péče o dítě s poruchou vědomí.  

Ošetřovatelská péče o dítě s intoxikací.  

Ošetřovatelská péče u dětí se záchvatovitým onemocněním.  

Ošetřovatelská péče o dítě s průjmovým onemocněním.    
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Ošetřovatelská péče o dítě po operaci.  

První pomoc a resuscitace novorozenců a dětí.  

Integrovaný záchranný systém, první pomoc dle doporučených postupů Guidelines 2021.  

Sociální péče o dítě (osvojení, adopce, pomoc rodičům při dlouhodobém ošetřování dítěte).  

  

  

Ošetřovatelství jako samostatná vědní disciplína.  

Výzkum v ošetřovatelství, praxe založená na důkazech v ošetřovatelství.  

Transkulturní ošetřovatelství.  

Ošetřovatelský proces – metoda péče o dítě.  

Etické aspekty ošetřovatelské profese.  

Specifika pediatrické ošetřovatelské péče v kontextu psychomotorického vývoje dítěte.  

Teorie lidských potřeb, motivace a klasifikace potřeb.   

Standardizovaná ošetřovatelská terminologie.  

Výživa a dietetika v pediatrické ošetřovatelské péči.   

Podpora zdraví v pediatrické ošetřovatelské péči.  

Primární a komunitní pediatrická péče.  

Paliativní péče v pediatrii.  

Ošetřovatelská pediatrická dokumentace, hodnotící škály a testy v pediatrickém ošetřovatelství. 

Profese dětské sestry.  

Zdravotnický management.  

Poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče.  

Epidemiologické aspekty ošetřovatelské péče.   

Sociologie zdraví a nemoci v dětském věku.  

Nemoc jako zátěžová situace.  

Vedení ošetřovatelské praxe v pediatrické péči.   

Komunikace v pediatrické ošetřovatelské péči.   
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Vypracoval tým akademických pracovníků studijního programu Pediatrické ošetřovatelství. 

Okruhy z humanitních a společenských věd konzultovány a odsouhlaseny s přednostkou Ústavu 

humanitních a společenských věd FZV UP v Olomouci Mgr. Šárkou Vévodovou, Ph.D.                      

  

  

  

                                                                            

  

V Olomouci 14.10.2022          Mgr. Hrubá Renata, Ph.D. 

                   Garant SP Pediatrické ošetřovatelství  

  

  

 

 

  

Doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN 

      Pověřena výkonem pravomocí přednostky   

                     ošetřovatelství FZV UP  

  


