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Pořadí Téma absolventské práce 

1 Život s autismem  

2 Ošetřovatelský proces u P/K po kraniocerebrálním traumatu po 13 letech 

3 Nádorové onemocnění varlat 

4 Zdravotník v roli pacienta 

5 Paliativní péče z pohledu pečující osoby 

6 Resekce žaludku 

7 Ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitem 

8 Srovnání vlivu antikoncepce na organismus zeny napříč stoletím. 

9 Autoimunitní onemocnění – SLE (Systémový lupus erythematodes) 

10 Zubní kaz, informovanost žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdrav. o jeho prevenci. 

11 Ošetřovatelský proces u P/K s kolapsovým stavem 

12 Informovanost dárců o využití krve a krevní plazmy 

13 Metody léčby chronických posttraumatických bolestí 

14 Rozdíl řádových a světských sester ve vnímání pacienta/klienta 

15 Ošetřovatelský proces u P/K s akutním levostranným selháním. 

16 Ošetřovatelský proces u P/K v bezvědomí 



17 Život po AIM 

18 Poruchy přijmu potravy 

19 Obezita – problém současnosti 

20 OP u P/K s frakturou proximálního humeru 

21 Využití konceptů péče o seniory s poruchou paměti a orientace 

22 Výživa u geriatrických p/k-kazuistika 

23 Problematika autotransfúze 

24 Informovanost P/K s antikoagulační léčbou 

25 Problematika komunikace s klienty se zrakovým handicapem v ošetřovatelské praxi  

26 Informovanost veřejnosti ve středním věku z Libereckého kraje o možnostech preventivních prohlídek u praktického lékaře 

27 Edukace P/K po exstirpaci novotvaru v prsu 

28 Komunikace sester s pacienty jiných národnostních menšin v České republice při poskytování ošetřovatelské péče 

29 Inovativní metody v ošetřovatelské péči o seniory se zaměřením na reflexologii nohy 

30 Srovnání změn postupu a používaných preparátů při léčbě obezity před třiceti lety a dnes 

31 Fyzická zdatnost mládeže a dospívajících 

32 Astma bronchiale – kazuistika  

33 Informovanost obyvatel o prevenci kolorektálního karcinomu 

34 Edukace P/K před implantací kardiostimulátoru 

35 Je plánované rodičovství ve 21. století problém? 

36 Ošetřovatelský proces u P/K se subdurálním hematomem 

37 Pacient s vasodilatační léčbou tinnitu 

38 Stresová inkontinence moči u ženy středního věku. 

39  Arteriální přístupy v kardiologii, jejich komplikace a řešení 

40 Ošetřovatelský proces u pacienta s lokální intraarteriální trombolýzou 

41 Zásady správného životního stylu u kojících žen 

42 Psychologická problematika klienta s tělesným postižením (ošetřovatelská kazuistika) 

 


