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1. Omów patomechanizm astmy oskrzelowej oraz postępowanie w sytuacji zaostrzenia 

choroby. 

2. Omów zakażenie układu moczowego (ZUM) u dzieci - przyczyny, objawy i postępowanie 

pielęgniarskie. 

3. Czym jest zespół maltretowanego dziecka i jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone? 

4. Wymień czynniki ryzyka zespołu Downa (trisomii 21 chromosomu), cechy dysmorficzne. 

Omów opiekę nad dzieckiem z zespołem Downa. 

5. Problemy pielęgnacyjne dziecka z zespołem zaburzonego wchłaniania (choroba trzewna). 

Rola pielęgniarki w opiece i edukacji pacjenta i rodziny. 

6. Wymień i scharakteryzuj choroby zakaźne wieku dziecięcego. Omów zasady profilaktyki oraz 

edukacji.  

7. Scharakteryzuj ostre zespoły wieńcowe i postępowanie z pacjentem z rozpoznanym OZW. 

8. Omów ostre zapalenie trzustki (przyczyny, objawy, leczenie) oraz postępowanie z pacjentem 

w stanie zaostrzenia choroby. 

9. Omów marskość wątroby (przyczyny, objawy, leczenie) oraz postępowanie z pacjentem w 

stanie zaostrzenia choroby. 

10. Omów przewlekłą niewydolność nerek (przyczyny, objawy, leczenie) oraz sposoby leczenia 

pacjenta z rozpoznaną chorobą. 

11. Wymień choroby reumatoidalne i scharakteryzuj jedną z nich (przyczyny, objawy i 

postępowanie terapeutyczne, pielęgnacyjne). 

12. Omów cukrzycę typu II - objawy, rozpoznanie oraz postępowanie terapeutyczno – 

pielęgnacyjne z pacjentem. 

13. Scharakteryzuj powikłania cukrzycy oraz zaplanuj edukację pacjenta z cukrzycą w celu 

zapobiegania ewentualnym powikłaniom. 

14. Omów ostrą niewydolność krążenia (przyczyny, objawy, leczenie) oraz  postępowanie z 

pacjentem w stanie zaostrzenia choroby. 

15. Omów niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (przyczyny, objawy, leczenie i 

pielęgnowanie). 

16. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przed i po wyłonieniu stomii jelitowej.  

17. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego – omów objawy i opiekę 

pielęgniarską nad pacjentem. 

18. Zasady opieki pielęgniarskiej i rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta po 

operacji tarczycy. 

19. Omów zasady opieki pielęgniarskiej pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. 

Zasady edukacji, rehabilitacji, zalecenia do domu.  

20. Zasady rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjentów z ostrymi stanami 

chirurgicznymi jamy brzusznej. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem z zapaleniem 

wyrostka robaczkowego. 

21. Kamica pęcherzyka żółciowego. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym 

do zabiegu operacyjnego w trybie planowym. Wskazówki pielęgnacyjne przy wypisie. 

22. Omów opiekę okołooperacyjną nad pacjentem z wyłonioną kolostomią. 



23. Omów rolę pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym 

mózgu do radzenia sobie w zakresie higieny ciała, spożywania posiłków, przemieszczania się i 

innych czynności dnia codziennego. 

24. Podaj definicję udaru mózgu oraz scharakteryzuj czynniki ryzyka udaru. Wymień objawy 

wskazujące na rozpoczynający się udar mózgu.  

25. Przedstaw etapy powstawania przepukliny jądra miażdżystego i scharakteryzuj problemy  

pielęgnacyjne pacjenta z zespołem bólowym w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. 

26. Omów wskazania do badania płynu mózgowo – rdzeniowego. Przedstaw rolę pielęgniarki w 

przygotowaniu pacjenta do zabiegu punkcji lędźwiowej, omów opiekę nad pacjentem w 

trakcie i po zabiegu. Przedstaw sposoby zapobiegania zespołowy popunkcyjnemu. 

27. Przedstaw istotę, cel, wskazania i przeciwwskazania oraz główne zadania pielęgniarki w 

leczeniu trombolitycznym.  

28. Omów etapy powstawania odleżyn, zasady oceny ryzyka,  zasady oceny odleżyn. Omów 

profilaktykę przeciwodleżynową.  

29. Omów problemy pielęgnacyjne osób starszych. 

30. Omów zasady postępowania pielęgnacyjnego u osób z chorobą Parkinsona. 

31. Omów przygotowanie i postępowanie z pacjentem, u którego planowane jest wykonanie 

znieczulenia podpajęczynówkowego. 

32. Wymień najczęściej spotykane powikłania znieczulenia podpajęczynówkowego i 

zewnątrzoponowego. 

33. Wymień wskazania do wykonania znieczulenia ogólnego dotchawiczego i omów rolę 

pielęgniarki anestezjologicznej w postępowaniu z pacjentem znieczulanym ogólnie 

dotchawiczo. 

34. Omów metody przyrządowe udrażniania dróg oddechowych. 

35. Wymień i omów skale oceniające stopień trudności intubacji dotchawiczej. 

36. Omów jadłowstręt psychiczny – przyczyny, objawy somatyczne i współtowarzyszące 

zaburzenia  psychiczne. Scharakteryzuj kompleksowość postępowania pielęgniarskiego 

wobec pacjenta i jego rodziny. 

37. Wymień przyczyny samobójstw, dokonaj charakterystyki sygnałów „ostrzegawczych” u osoby 

chcącej popełnić samobójstwo. Omów profilaktykę samobójstw (działania państwa i zadania 

rodziny w profilaktyce).  

38. Schizofrenia – omów przyczyny choroby, postacie choroby, objawy, leczenie (formy terapii). 

39. Wymień przyczyny zachowań agresywnych. Omów właściwe postępowanie pielęgniarki w 

kontakcie z pacjentem agresywnym. 

40. Omów zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): przyczyny, 

objawy, zaburzenia  towarzyszące, przebieg zaburzenia. Działania  pielęgniarki w 

psychoedukacji i terapii pacjenta i jego rodziny. 

 

 


