
Ukázka testových otázek 
(ošetřovatelství, psychologie, chirurgie) 

pro přijímací řízení ve studijních programu: Specializace 

v ošetřovatelství – Perioperační péče 

 

Správné odpovědi jsou uvedeny za testem.  

 

1. Fáze ošetřovatelského procesu jsou:  

a) zhodnocení, diagnostika, plánování, realizace, vyhodnocení 

b) plánování, diagnostika, stanovení cílů a intervencí, realizace a zhodnocení 

c) vyhodnocení, plánování, diagnostika, realizace a zhodnocení 

d) zhodnocení, diagnóza, intervence, realizace a vyhodnocení 

 

2. K hodnocení a dokumentaci kvality péče nepatří: 

a) akreditační standardy  

b) normy ISO 

c) ošetřovatelská a lékařská přehledová zpráva o pacientovi, kontrolní a výsledkové listy 

d) zprávy o kvalitě, audity vnitřní a vnější, monitoring a hlášení mimořádných událostí, 

kontrolní listy, výsledky hygienicko-epidemiologických kontrol. 

 

3. Vyberte správné tvrzení o Týmovém ošetřovatelství: 

a) rozvíjí se od počátku 90. let a ústřední postavou byla L. Hallová 

b) tento systém byl navrhnut pro překonání rozdrobenosti péče, aby došlo k pokrytí 

rostoucích nároků na požadavků kladených na profesionální sestry 

c) tato metoda je založena na modelu produktivity a výkonosti  

d) tento systém zajišťuje poskytování vyčerpávající, kontinuální péče o pacienta 

 

4. Všeobecná sestra ve spolupráci s fyzioterapeutem provádí u pacienta: 

a) dechová cvičení a kondiční cvičení 

b) rehabilitační ošetřovatelství zejména polohování 

c) nácvik mobility a soběstačnosti 

d) podává léčivé přípravky vyjma radiofarmak 

 

5. Vyberte zákon, který se nevztahuje k zdravotní péči a zdravotnictví: 

a) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotní péči  

b) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získání a uznání způsobilosti k výkonu NLZP 

c) zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

d) zákon č. 456/2016 Sb., o evidenci obyvatel 

 

6. Mladší školní věk začíná: 

a) nástupem do mateřské školy 

b) nástupem do školy 

c) prořezáním prvních zubů stálého chrupu 

d) dosažením školní míry 



7. Freud vysvětluje psychický vývoj na základě: 

a) pudů 

b) nevědomých protipřenosů 

c) vývojových stupňů 

d) nenávisti ve vztazích  

 

8. K psychologickým metodám tlumení bolesti nepatří: 

a) placebo 

b) biologická zpětná vazba 

c) hypnóza 

d) podání analgetik 

 

9. Základní složkou myšlení je: 

a) dojem 

b) pojem 

c) vjem 

d) vhled  

 

10. Klasifikace následků nemocí a úrazů označuje neschopnost pracovat jako: 

a) impairment 

b) disabilitu 

c) handicap 

d) nemoc  

 

11. Rány dle hojení procesu dělíme na:  
a) granulační a negranulační 

b) primární a sekundární 

c) primární, sekundární a kombinované 

d) chirurgické a spontánní 

 

12. Anastomóza je:  

a) snesení koncové části těla (např. článku prstu, končetiny, ušního boltce) 

b) odstranění tkáně či cizorodého materiálu 

c) vyústění dutého orgánu navenek/napovrch 

d) vzájemné spojení dvou tkání nebo dvou orgánů  

 

13. HCAI znamená:  

a) infekce spojené se zdravotní péčí 

b) infekce spojené s hospitalizací 

c) exogenní infekce 

d) endogenní infekce 

 

14. Vyšetření chirurgického pacienta zahrnuje:  

a) laboratorní vyšetření, vyšetření lékařem, edukaci 

b) anamnézu, RTG vyšetření, odběry krve a moči 

c) anamnézu, fyzikální vyšetření, paraklinická vyšetření 

d) anamnézu, informovaný souhlas, fyzikální vyšetření 

 



15. Označte správné tvrzení.  Operace radikální:  

a) je akutní operace 

b) řeší příčinu pacientových obtíží 

c) neřeší příčinu, pouze odstraňuje obtíže 

d) je operace, při které došlo k úmrtí pacienta  

 

16. Bolest fantomová je:  

a) povrchní, ostrá, dobře lokalizovaná 

b) tupá, nepřesně lokalizovatelná, někdy vyzařující 

c) pociťována na jiném místě než vzniká 

d) bolest již neexistující části těla 

 

17. Punkce je: 

a) nabodnutí orgánu nebo tkáně 

b) odvedení krve či sekretu z tělní dutiny 

c) odvedení ascitu z břišní dutiny 

d) evakuace cysty 

 

18. Luxace je:  

a) zhmoždění 

b) podvrtnutí  

c) vymknutí 

d) poškození vazů 

 

19. Benigní nádor roste:  

a) pomalu a tvoří metastázy 

b) pomalu a je ohraničený 

c) rychle a infiltruje do okolí 

d) invazivně a destruktivně 

 

20. Sterilizační proces tvoří: 

a) 2 fáze 

b) 3 fáze 

c) 4 fáze 

d) 5 fází 

 

 

Správné odpovědi: 

1a; 2c; 3b; 4d; 5d; 6b; 7a; 8d; 9b; 10b; 11b; 12d; 13a; 14c; 15b; 16d; 17a; 18c; 19b; 20b. 


