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PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

1. Pielęgnowanie dzieci w infekcyjnych chorobach serca. 

2. Scharakteryzuj opiekę nad noworodkiem z zaburzeniami oddychania.  

3. Wymień wady wrodzone serca u dzieci – przyczyny, objawy. diagnostyka, leczenie 

zadania pielęgniarki.  

4. Wskaż metody oceny stanu zdrowia noworodka w pierwszej dobie życia. 

5. Zróżnicuj cechy wcześniaka oraz noworodka donoszonego. 

6. Omów zalety karmienia piersią. Wskaż rolę i znaczenie dla rozwoju somatycznego i 

emocjonalnego dziecka.  

7. Omów rolę szczepień ochronnych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. 

8. Wskaż przyczyny biegunek u niemowląt i zaproponuj działania profilaktyczne. 

9. Opisz objawy kliniczne, leczenie i pielęgnowanie dziecka z mukowiscydozą. 

10. Podaj definicję i omów fazy choroby sierocej. 

11. Omów potrzeby pielęgnacyjne dziecka hospitalizowanego z powodu cukrzycy typu I. 

12. Wskaż zasadnicze problemy w pielęgnowaniu dziecka z wadą wrodzoną serca. 

13. Wymień przyczyny oraz procedury diagnostyczne i pielęgnacyjno – lecznicze w 

stanach odwodnienia u dzieci.  

14. Scharakteryzuj somatyczne i psychospołeczne zaburzenia rozwoju dziecka z zespołem 

Downa. 

15. Omów metody diagnozowania zaburzeń wchłaniania jelitowego u dzieci oraz 

znaczenie diety eliminacyjnej. 

16. Zespół nerczycowy – przyczyny, objawy, diagnostyka, problemy pielęgnacyjne i 

interwencje pielęgniarskie. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

1. Omów nadciśnienie tętnicze - podział, klasyfikacje, objawy, diagnostykę, leczenie i 

problemy pielęgnacyjne chorych. 

2. Wymień czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego oraz przedstaw 

oddziaływania profilaktyczne w zakresie tej choroby. 

3. Przedstaw postępowanie terapeutyczne w zawale mięśnia sercowego z 

uwzględnieniem zadań pielęgniarskich. 

4. Omów problemy pielęgnacyjne u pacjenta z ostrą niewydolnością lewokomorową 

serca. 

5. Wymień czynniki ryzyka POCHP; omów przebieg choroby. Przedstaw postępowanie 

leczniczo-pielęgnacyjne u pacjentów z POCHP. 

6. Wymień rodzaje zapalenia płuc; omów postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w 

bakteryjnym zapaleniu płuc. 

7. Wymień rodzaje wirusowego zapalenia wątroby oraz przedstaw elementy profilaktyki 

WZW. 

8. Omów zadania pielęgnacyjne u chorych na białaczkę. 

9. Scharakteryzuj nadczynność tarczycy. 

10. Podaj definicję, przyczyny oraz rodzaje cukrzycy. Wymień i opisz kierunki 

oddziaływań terapeutycznych u chorych na cukrzycę. 

11. Omów elementy leczenia i pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem 

stawów (RZS). 

12. Przedstaw udział pielęgniarki w leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitacji pacjenta z 

zesztywniającym zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).  

13. Scharakteryzuj zespół metaboliczny. 

14. Omów zasady pielęgnacji pacjenta z  niedokrwistością. 

15. Omów problemy pielęgnacyjne pacjenta z niewydolnością nerek. 

16. Nagłe zatrzymanie krążenia - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, problemy 

pielęgnacyjne chorych i interwencje pielęgniarskie. 

  

 

 

 

 



 

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

  

1. Wymień przyczyny powstawania przepukliny brzusznej. Omów wskazówki dla 

pacjentów po przebytym zabiegu operacyjnym z powodu przepukliny brzusznej. 

2. Omów zasady pielęgnacji pacjenta po strumectomii z uwzględnieniem powikłań. 

3. Przedstaw profilaktykę obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii. 

4. Omów zasady pielęgnacji pacjenta z drenażem jamy opłucnej. 

5. Omów zasady przygotowania pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego. 

6. Wskaż wskazania do wyłonienia stomii jelitowej, oraz zasady pielęgnacji po 

wyłonieniu stomii. 

7. Wymień i omów metody zapobiegania pooperacyjnej zakrzepicy żylnej. 

8. Podaj przyczyny i powikłania zapalenia pęcherzyka żółciowego. 

9. Omów przygotowanie do zabiegu operacyjnego, oraz postępowanie po zabiegu.  

10. Omów pielęgnowanie pacjenta w chorobie oparzeniowej w fazie wstrząsu, 

katabolizmu i anabolizmu. 

11. Omów pielęgnowanie chorego po wszczepieniu by-passów naczyń wieńcowych. 

12. Omów istotne problemy pielęgnacyjne pacjenta przyjętego do oddziału chirurgicznego 

z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym. 

13. Ostre zapalenie trzustki- przyczyny , objawy , leczenie interwencje pielęgniarskie. 

14. Scharakteryzuj chorobę wrzodową żołądka –przyczyny, objawy, powikłania. Zakres 

edukacji pacjenta z tym schorzeniem. 

15. Omów przyczyny, objawy i postępowanie pielęgniarki w niedrożności przewodu 

pokarmowego. 

16. Omów udział pielęgniarki w rozpoznawaniu i leczeniu wstrząsu krwotocznego 

spowodowanego krwawieniem z przewodu pokarmowego . 

17. Ostre zapalenie otrzewnej- przyczyny , objawy diagnostyka, zadania pielęgniarki. 

18. Rola pielęgniarki wobec chorego przygotowywanego do amputacji naczyniowej 

kończyny dolnej i w okresie  pooperacyjnym. 

  

   

  

  

 


