
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO – CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

PIELĘGNIARSTWO 

 

I. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne: 

1. Opieka nad pacjentem z neutropenią i agranulocytozą. 

2. Opieka nad pacjentem ze stanem zapalnym błony śluzowej jamy ustnej po 

chemioterapii. 

3. Pacjent z nudnościami i wymiotami powstałymi na skutek podania leków 

cytostatycznych. 

4. Opieka nad pacjentem poddawanym trepanobiopsji. 

5. Opieka nad pacjentem z bólem o charakterze pieczenia i rozpierania w klatce 

piersiowej po wysiłku (w przebiegu choroby niedokrwiennej serca). 

6. Czynniki ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca.  

7. Klasyfikacja NYHA do oceny stanu pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego. 

8. Dieta u pacjenta z rozpoznaną dusznicą bolesną o podłożu miażdżycy tętnic 

wieńcowych. 

9. Przygotowanie pacjenta do arteriografii wieńcowej (koronarografii). 

10. Opieka nad pacjentem z trudnościami w odkrztuszaniu wydzieliny z drzewa 

oskrzelowego. 

11. Opieka nad pacjentem z kaszlem suchym, męczącym spowodowanym ostrą fazą stanu 

zapalnego oskrzeli. 

12. Badanie spirometryczne stosowane w pulmonologii. 

13. Opieka pielęgniarska nad pacjentem diagnozowanym bronchoskopowo. 

14. Badanie gazometryczne krwi tętniczej i włośniczkowej. 

15. Powikłania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 

16. Edukacja pacjenta z POCHP. 

17. Pacjent z uporczywym świądem skóry w przebiegu żółtaczki w marskości wątroby. 

18. Przygotowanie pacjenta do gastroskopii. 

19. Oznaczenie pełnego dobowego profilu glikemii. 

20. Powikłania cukrzycy typu II. 

21. Powikłania choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. 

22. Opieka nad pacjentem dializowanym z powodu przewlekłej niewydolności nerek. 

23. Zasady profilaktyki stopy cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu II. 

24. Zasady przeciwdziałania zaparciom u pacjenta przewlekle leżącego. 



25. Powikłania trójukładowej pancytopenii w przebiegu leczenia ostrej białaczki 

szpikowej. 

26. Opieka nad pacjentem z niedokrwistością z niedoboru żelaza. 

27. Przewlekłe powikłania cukrzycy typu II. 

28. Powikłania nadciśnienia tętniczego. 

29. Powikłania leczenia cytostatykami. 

30. Dieta u pacjenta z biegunką po leczeniu cytostatykami. 

 

II. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 

1. Definicja zakażenia. 

2. Objawy kliniczne wstrząsu. 

3. Postępowanie z chorym we wstrząsie. 

4. Podział ran w zależności od ryzyka zakażenia.  

5. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.  

6. Grupy czynników uspasabiających do wymiotów po zabiegu operacyjnym. 

7. Opieka pielęgniarska w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym. 

8. Objawy bólu niezgłaszane niewerbalnie przez chorego. 

9. Ocena ryzyka powstania odleżyn. 

10. Profilaktyka u chorych z rozpoznanym zagrożeniem odleżyn. 

11. Przyczyny pooperacyjnych zaburzeń oddechowych. 

12. Objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. 

13. Żywienie enteralne, żywienie parenteralne, leczenie żywieniowe. 

14. Kompresjoterapia. 

15. Zasady zakładania opatrunku uciskowego (kompresjoterapia). 

16. Rodzaje niedożywienia. 

17. Techniki żywienia enteralnego. 

18. Niebezpieczeństwa związane z żywieniem dojelitowym. 

19. Preparaty podawane drogą żył centralnych i drogą żył obwodowych. 

20. Powikłania związane z żywieniem pozajelitowym. 

21. Objawy tężyczki u chorego po operacji tarczycy. 

22. Przełom tyreotoksyczny. 

23. Objawy zakrzepicy naczyń kończyn dolnych. 

24. Objawy nasilonego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 

25. Powikłania stomii jelitowej. 



26. Stomia i jej rodzaje.  

27. Zasady pielęgnacji stomii. 

28. Wyznaczanie miejsca wyłonienia stomii. 

29. Umiejscowienie bólu po cholecystektomii laparoskopowej.  

30. Postępowanie z pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym.  

31. Informacje dla pacjenta po wykonanym badaniu endoskopowym. 

32. Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

 

III. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

1. Lęki separacyjne. 

2. Fazy choroby szpitalnej. 

3. Niedokrwistość megaloblastyczna u dzieci. 

4. Objawy wady wrodzonej VSD (ubytek przegrody międzykomorowej). 

5. Edukacja dziecka i jego rodziców w cukrzycy. 

6. Profilaktyka pierwszorzędowa. 

7. Ostre biegunki u niemowląt. 

8. Astma oskrzelowa u dziecka. 

9. Zespół nerczycowy. 

10. Profilaktyka zakażeń dróg moczowych. 

11. Siatki centylowe. 

12. Atopowe zapalenie skóry u dzieci. 

13. Postępowanie profilaktyczne wobec niemowlęcia obarczonego rodzinnym wywiadem 

atopii. 

14. Cechy noworodka donoszonego. 

15. Fizjologiczne odruchy okresu noworodkowego. 

16. Stany przejściowe noworodka. 

17. Karmienie naturalne niemowląt. 

18. Krzywica u dzieci. 

19. Zasadnicze momenty rozwoju psychoruchowego dziecka w okresie niemowlęcym.  

20. Ospa wietrzna u dzieci. 

21. Objawy odwodnienia u dziecka. 

22. Szczepienia ochronne w pierwszym roku życia. 

23. Mukowiscidoza. 

24. Zespół złego wchłaniania. 



25. Celiakia. 

26. Europejska Karta Praw Dziecka. 

27. Objawy hipoglikemii u dziecka. 

28. Profilaktyka infekcji dróg oddechowych u niemowląt. 

 


