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Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne
1. Badania przesiewowe u noworodka - definicja, nieprawidłowości, które można wykryć za
pomocą testów przesiewowych, organizacja badań przesiewowych w Polsce.
2. Czynności wykonywane w odniesieniu do noworodka po urodzeniu.
3. Noworodek A.P.; C III, P II, urodzony siłami natury; masa ciała 3330g, 10 pkt w skali Apgar; U
matki potwierdzony dodatni wynik HBs ( Hbs+). Wskaż rodzaje działań profilaktycznych
podejmowanych u noworodka w czasie pierwszych 12 godzin życia dziecka.
4. U noworodka w 1 dobie życia stwierdzono: zażółcenie powłok skórnych, zażółcenie
białkówek oka, senność, trudności w karmieniu. Poziom bilirubiny 16mg/dl (pomiar
przezskórny). Grupa krwi matki „0” Rh( - ), grupa krwi ojca „A” Rh (+); Noworodek urodzony z
C I, P I (siłami natury). Przedstaw propozycje diagnoz pielęgniarskich.
5. Rodzaje stanów przejściowych występujących u noworodka.
6. Patomechanizm choroby hemolitycznej płodu i noworodka oraz zasady profilaktyki.
7. Noworodek A.L, C III, P I, urodzony w 29 tyg. ciąży; urodzeniowa masa ciała 950 g., 4/5/5 pkt
w skali Apgar. Na Bloku Porodowym podano Surfaktant metodą Insure; zastosowano
wsparcie oddechowe metodą nieinwazyjną CPAP (60% tlenu); po 6 godzinach zaintubowany,
wentylacja tryb IMV 45% tlenu. Gazometria: ph - 7,21; pO2 – 48 mmHg; pCo2 – 53 mmHg.
Przedstaw propozycje diagnoz pielęgniarskich.
Opieka nad chorym ze schorzeniami naczyń
8. Przedstaw stałe składowe i proces gojenia się ran, wskaż najważniejsze fazy procesu gojenia
się ran przewlekłych.
9. Omów patogenezę i epidemiologię owrzodzeń żylnych.
10. Omów etiopatogenezę i scharakteryzuj owrzodzenie tętnicze.
11. Przedstaw patofizjologię i klasyfikację odmrożeń oraz zasady postępowania leczniczego.
12. Omów patofizjologię odleżyn oraz czynniki mające wpływ na ich powstanie.
13. Omów zasady postępowania w leczeniu ran odleżynowych.
14. Przedstaw zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej.
Opieka nad chorym w chorobach przewlekłych nerek
15. Przedstaw zasady dializy otrzewnowej oraz zalety i ograniczenia wynikające ze stosowania
tej metody.
16. Przedstaw zasady hemodializy oraz zalety i ograniczenia wynikające ze stosowania tej
metody.
17. Zdefiniuj pojęcie przetoki tętniczo-żylnej z naczyń własnych oraz przedstaw zasady jej
pielęgnacji.
18. Przedstaw zasady hemodiafiltracji oraz korzyści wynikające ze stosowania tej techniki.
19. Podaj wskazania, przeciwwskazania i omów proces kwalifikacji pacjenta do przeszczepienia
nerki.
20. Zespół nerczycowy – definicja, zaplanuj opiekę nad pacjentem.
21. Podaj metody leczenia nerkozastępczego.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
22. Proszę przedstawić rolę i znaczenie szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych
oraz zjawisko odporności zbiorowiskowej (zw. populacyjną, grupową, stadną).
23. Proszę omówić proces epidemiczny i jego elementy.
24. Co to są zakażenia oportunistyczne i jakie jest postępowanie eliminujące bądź ograniczające
ich występowanie.
25. Kto realizuje działania w zakresie zmniejszenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych i na
czym one polegają.
26. Jakie działania podjęłaby Pani/Pan przy wystąpieniu u pacjenta zakażenia Clostridium
difficile.
27. Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami
zakaźnymi i zakażeniami.
28. Omów zasady postępowania w ogniskach epidemicznych zakażeń szpitalnych wywołanych
przez szczepy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus).
Pielęgniarstwo europejskie
29. Czy Polska może być atrakcyjnym krajem dla poszukujących pracy pielęgniarek z zagranicy?
Uzasadnij swoje stanowisko.
30. Wyjaśnij pojęcie „zasoby pielęgniarstwa”. Omów krótko i oceń zasoby pielęgniarstwa
polskiego w odniesieniu do zasobów wybranych krajów europejskich. W ocenie uwzględnij
migracje zagraniczne pielęgniarek na tle zmian demograficznych.
31. Proszę omówić czynniki warunkujące rozwój pielęgniarstwa europejskiego w XXI wieku.
32. Wyjaśnij termin Evidence Based Nursing Practice (EBNP). Wskaż charakterystyczne cechy
koncepcji pielęgniarstwa opartego na dowodach naukowych.
33. Cele i funkcje europejskich czasopism pielęgniarskich. Proszę wymienić kilka przykładowych
tytułów polskich i zagranicznych czasopism pielęgniarskich.
34. Deklaracja Monachijska „Pielęgniarki i położne siłą na rzecz zdrowia” – główne założenia.
35. Wyjaśnij termin: Europejski System Transferu Punktów (ECTS, European Credit Transfer
System). Omów celowość wprowadzenia i pozytywne strony ECTS.
Andragogika
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Jakie znaczenie ma i czemu służy kształcenie ustawiczne dorosłych?
Jakie cechy ma nowoczesny model nauczania-uczenia się?
Jakie czynniki wpływają na skuteczność i efektywność uczenia się dorosłych?
Co rozumie się współcześnie pod pojęciem edukacji pacjenta i czym jest ona uwarunkowana?
Jakie metody dydaktyczne mają największe znaczenie w edukacji pacjentów?
Jakie metody oddziaływania wychowawczego mają zastosowanie w edukacji zdrowotnej
dorosłych?
Jakie etapy możemy wyróżnić w procesie edukacji pacjenta i co one obejmują?
Jakie zasady warunkują efektywność edukacji zdrowotnej?
Jakie znaczenie mają kryteria doboru treści kształcenia w ujęciu Wincentego Okonia?
Jakie funkcje spełnia kształcenie ustawiczne dorosłych?

Teoria pielęgniarstwa
46. Co to jest diagnoza pielęgniarska proszę uzasadnić celowość jej tworzenia
i stosowania w pracy pielęgniarki/pielęgniarza.

47. Która ze znanych teorii pielęgniarstwa jest Panu /Pani najbliższa i dlaczego właśnie ta ma
zastosowanie w pracy?
48. Co to jest Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (INCP) i dlaczego zasadne jest
jej wprowadzenie w naszym kraju?
49. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich ICNP zawiera 7 osi proszę je wymienić i krótko omówić?
50. F. Nightingale przedstawiała następujące kanony (prawa) pielęgniarstwa: wentylacja i
ogrzewanie, zdrowie domu, światło, hałas, różnorodność, łóżko - jego wyposażenie,
utrzymanie w czystości i zapewnienie wygody, czystość pokoju i ścian oraz czystość osobista,
żywienie i podawanie posiłków, ,,głupie” budzenie nadziei i doradzanie, obserwacja,
zarządzanie – czy w dalszym ciągu są one aktualne, uzasadnij swoją odpowiedź.
51. Omów znaczenie teorii pielęgniarstwa dla rozwoju pielęgniarstwa.
52. Wymień i omów jedną ze znanych Panu /Pani teorii pielęgniarstwa?
Pielęgniarstwo kardiologiczne
53. Pacjent hospitalizowany z powodu zawału mięśnia sercowego po zatrzymaniu krążenia i
skutecznej reanimacji, skarży się na ogólne osłabienie. W celu zmniejszenia dolegliwości,
pacjenta poddano rehabilitacji. Ustal diagnozę i plan pielęgnacji dla opisywanego pacjenta.
54. Do szpitala przyjęto 37-letniego pacjenta w celu wykonania operacyjnej wymiany zastawki
aortalnej. Chory jest zakwalifikowany do autotransfuzji. Przedstaw diagnozy pielęgniarskie i
plan opieki nad tym pacjentem.
55. U 70-letniego pacjenta kilka dni po operacji wymiany stawu biodrowego pojawiła się nagła
duszność, ból w klatce piersiowej i okresowo krwioplucie. W zapisie EKG obecna była
tachykardia zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu i
świeżym blokiem prawej odnogi pęczka Hisa. Zaplanuj postępowanie i ustal plan opieki nad
pacjentem
56. U Pacjenta hospitalizowanego w oddziale kardiologicznym z powodu zawału mięśnia
sercowego z typowym obrazem klinicznym, potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi oraz
EKG doszło w 1 dobie leczenia do obrzęku płuc. Zaplanuj postępowanie i ustal plan opieki nad
pacjentem
57. 60-letni pacjent w trzydzieści dni po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki mitralnej został
przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii z powodu utrzymującej się od kilku dni wysokiej
temperatury. U chorego nad zastawką słyszalny jest szmer rozkurczowy. Zaplanuj
postępowanie i ustal plan opieki nad pacjentem
58. Co obejmuje pielęgniarska obserwacja pacjenta w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego
59. 60-letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki z rozpoznaniem śluzaka w mięśniu sercowym.
Chora jest przygotowywana do zabiegu operacyjnego. Zaplanuj opiekę przed- i pooperacyjną
w takiej pacjentki, uwzględniając najważniejsze problemy pielęgnacyjne i plan opieki.
60. Pacjentka 67-letnia z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością serca leczona inhibitorami
konwertazy angiotensyny, nitratami oraz preparatami naparstnicy została przyjęta do szpitala
z powodu zaostrzenia choroby podstawowej. U pacjentki występowała w chwili przyjęcia
duszność spoczynkowa. Zaplanuj postępowanie i ustal plan opieki nad pacjentem
Zarządzanie w pielęgniarstwie
61. Czym dla organizacji jest analiza SWOT ? Na przykładzie poradni kardiologicznej dokonaj
takiej analizy.
62. Omów zalety i wady specjalizacji na pielęgniarskim stanowisku pracy, przedstaw metody
przeciwdziałania jej negatywnym skutkom.
63. Przedstaw podstawowe funkcje zarządzania, omów jedną z nich.

64. Zdefiniuj stanowisko pracy i zaprogramuj stanowisko pielęgniarki oddziałowej w/g schematu:
pion/ oddział, nazwa stanowiska, podległość służbowa, zastępstwa, cele stanowiska, zadania,
uprawnienia, odpowiedzialność, wymagane kwalifikacje/wykształcenie, doświadczenie,
umiejętności, cechy osobowości/, współpraca.
65. Przedstaw założenia procesu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem pojęć sprawność i
skuteczność zarządzania.
66. SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację, opisujący pięć
cech, jakie powinien spełniać: sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny, realny, terminowy –
omów jego założenia i przedstaw przykład prawidłowo pod względem metodologicznym,
opracowanych celów.
67. Autoprezentacja jako zarządzanie własnym wizerunkiem. Przedstaw podstawowe założenia
autoprezentacji w procesie rekrutacji i doborze pożądanego pracownika – pielęgniarki.
Opieka nad chorym z przetoką jelitową
68.
69.
70.
71.

Rodzaje stomii.
Powikłania wczesne i późne u pacjenta z wyłonioną przetoką jelitową.
W jakiej części jelita najczęściej umiejscawia się rak jelita grubego.
Postępowanie przedoperacyjne u pacjenta przygotowywanego do zabiegu w obrębie jelita
grubego.
72. Co to jest stomia? Jakie są przyczyny wyłonienia stomii?
73. Wymień możliwe powikłania późne po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej.
74. W jaki sposób wyznacza się przed zabiegiem operacyjnym miejsce wyłonienia
stomii?
Opieka nad chorym z chorobą układu oddechowego
75. Cele i zadania opieki pielęgniarskiej nad chorym z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.
76. Proszę scharakteryzować główne czynniki ryzyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
(POCHP).
77. Zróżnicuj cele wykonywania inhalacji u pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego.
Omów błędy popełniane najczęściej dotyczące tej procedury medycznej
78. Wymień i scharakteryzuj narzędzia wykorzystywane do oceny stopnia natężenia duszności w
wybranych schorzeniach układu oddechowego.
79. Scharakteryzuj metody diagnozowania i zasady leczenia gruźlicy.
80. Określ zasady domowego leczenia tlenem (DLT), scharakteryzuj sprzęt stosowany w tym
leczeniu i uzasadnij korzyści z tlenoterapii uzyskiwane przez osoby z przewlekłymi chorobami
układu oddechowego,
81. Scharakteryzuj powikłania wentylacji mechanicznej płuc prowadzonej w warunkach
domowych i określ zasady profilaktyki tych zaburzeń, na które ma wpływ odpowiednia
pielęgnacja chorego.
Wielokulturowość w opiece medycznej
82. Opisz początki rozważań nad kulturową opieką pielęgniarską i podstawy rozwoju
pielęgniarstwa transkulturowego.
83. Omówić problemy komunikacji międzykulturowej na przykładzie kontaktu z pacjentem
odmiennym kulturowo.
84. Omów problemy związane z pielęgnacją pacjenta wynikające z jego religijnych uwarunkowań
na przykładzie wybranego wyznania.

85. Omów pojęcia: stereotyp, uprzedzenie, przedstaw ich wpływ na prawidłową komunikację i
ustalenie prawidłowego planu pielęgnacyjnego pacjenta.
86. Omów „Model kompetencji kulturowych” L. Purnell.
87. Omów „Model wschodzącego słońca” M. Leininger.
88. Proszę omówić na czym polegają i kogo dotyczą zasady koszerności.
89. Proszę omówić zagadnienia żywieniowe pacjentów hospitalizowanych wynikające z
uwarunkowań religijnych.
90. Proszę omówić zagadnienia rytualnej czystości i nieczystości oraz ich wpływ na sprawowanie
opieki pielęgniarskiej.
91. Proszę omówić zagadnienia związane z transplantologią w Hinduiźmie
92. Proszę omówić pojęcia etnocentryzm i etnorelatywizm, oraz ich wpływ na poznawanie
innych kultur.
Opieka nad chorym z SM
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Jakie znasz leki stosowane w leczeniu SM?
Omów objawy stwardnienia rozsianego.
Jakie są zalecenia dotyczące życia codziennego dla pacjentów chorujących na SM?
Diagnostyka SM.
Jaki jest cel leczenia modyfikującego?
Wymień podstawowe postaci Stwardnienia Rozsianego.
Co to jest, w odniesieniu do SM, „rzut” choroby i jakie jest postępowanie z pacjentem u
którego wystąpi.

Alergologia
101. Omów podstawowe zmienne spirometryczne pomocne w ustaleniu rozpoznania
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
102. Kryteria diagnostyczne ‘sleep apnea’ – zespołu chorobowego bezdechów śródsennych.
103. Bruksizm – mechanizmy i leczenie.
104. Odczulanie jako metoda leczenia alergii sezonowej – omów zasady.
105. Omów diagnozowanie alergii: test skórne i testy krwi – na czym polegają.
106. Odwracalny i nieodwracalny skurcz oskrzeli – podaj przykłady dwóch standardowych
chorób, w których patogenezie każdy z tych 2 rodzajów skurczu (obturacji) oskrzeli odgrywa
kluczową rolę.
107. Idiopatyczna śródmiąższowa choroba płuc, jaki jest mechanizm i dominujące objawy, czy
choroba zaliczana jest do chorób infekcyjnych płuc.
108. Jakie znasz testy niewydolności oddechowo-krążeniowej, omów ich główną rolę w
prowadzeniu przewlekle chorych, czyli po co się je wykonuje.
Opieka nad chorym z chorobą krwi
109. Wymień najczęstsze choroby krwi, omów ich diagnostykę i metody leczenia z
uwzględnieniem poziomów opieki zdrowotnej (POZ, AOS, oddziały hematologiczne)
110. Omów zakres kompetencji w ramach profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem
z chorobami krwi
111. Przedstaw przyczyny, objawy kliniczne i podstawowe metody terapii ostrych białaczek i
zespołów mielodysplastycznych,
112. Przedstaw przyczyny, objawy kliniczne i podstawowe leczenia białaczek przewlekłych,
113. Przedstaw przyczyny, objawy kliniczne, rodzaje i podstawowe metody leczenia
chłoniaków,

114. Przedstaw objawy niepożądane chemioterapii, a także postępowanie pielęgniarskie w
przypadku nudności i wymiotów oraz uszkodzenia szpiku kostnego.
115. Przedstaw objawy niepożądane chemioterapii oraz postępowanie pielęgniarskie w
przypadku ich wystąpienia.
Podstawy psychoterapii
116. Pacjent prawie nie mówi o sobie. Nie chce pamiętać swojej przeszłości, nie mówiąc nawet o
dzieciństwie. Pytania: Z jakiej pozycji psychologicznej możemy wziąć tę sytuację?
Jakie jest psychologiczne zjawisko u pacjenta? Jakie jest kryterium strukturalne w tym
przykładzie? Jaki jest mechanizm ochrony psychologicznej? Jaka osobista organizacja
(według O. Kernberga) jest reprezentowana?
117. Pacjent cierpi na konflikty w zakresie relacji interpersonalnej. Boi się bliskości przez to, że
jest przekonany, że w nim samym utajone jest coś haniebne, nienawistne i niewybaczalne.
Pytania: Którą strategię psychoterapii można zastosować?
Dlaczego należy zastosować wybraną strategię? Co może stać się głównym mechanizmem
psychoterapeutycznej pomocy? Które bazowe teorie można zastosować? Który rodzaj
psychoterapii jest celowy w tym wypadku?
117. „Spójrz przez okno innej osoby. Postaraj się zobaczyć świat tak, jak widzi go twój pacjent.
"Pytania: Jaki jest kierunek psychologiczny? Jakie techniki psychologiczne są stosowane?
Jakiego rodzaju psychoterapii używasz? Jaka jest różnica między empatią a pustymi
komplementami? Jaki jest oczekiwany efekt wspierania psychoterapii?
118. Pacjentka pyta mężczyznę-psychoterapeutę: "Czy ja się podobam Panu? Gdyby Pan nie był
moim psychoterapeutą, mógłby się Pan do mnie zbliżyć?
Pytania: Jakie jest psychologiczne zjawisko pacjenta? Jakie pytania należy zadać, aby zbadać
naturę tego zjawiska? Jaka teoria psychologiczna opisuje to zjawisko? Jakie teorie
psychologiczne można wykorzystać do pracy z tym zjawiskiem? Jaka taktyka pracy, twoim
zdaniem, z tym zjawiskiem jest bardziej skuteczna?
119. Pacjent wieku 16 lat, unika bliskich związków z innymi ludźmi z powodu strachu przed
wykorzystaniem, lęku przed wtargnięciem do wewnętrznego świata i tego, że może być
porzucony. Pytania: Jaką strategię psychoterapii mogę zastosować?
Dlaczego muszę zastosować wybraną strategię? Co może stać się głównym mechanizmem
pomocy psychoterapeutycznej? Jakie podstawowe teorie można zastosować? Jaka jest w
tym przypadku psychoterapia?
120. Mężczyzna, zgodnie z wynikami analizy, właśnie dowiedział się, że jest zarażony wirusem
HIV. Pytania: Jakie przeważa reakcje emocjonalne?
Jak poznać subiektywne doświadczenia pacjenta? Jakie są czynniki kształtujące wewnętrzny
obraz choroby? Jaka funkcja psychologiczna może stać się celem interwencji
psychologicznej?
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
121. Omów zasady kwalifikacji i kryteria przyjęcia chorych do oddziałów Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

122. Podaj definicję, kryteria rozpoznania ostrej niewydolności oddechowej oraz metody oceny
skuteczności wentylacji u chorego wentylowanego mechanicznie.
123. Podaj definicję i podstawowy podział duszności. Jakie jest postępowanie w leczeniu
duszności .
124. Omów inwazyjne i nieinwazyjne metody monitorowania hemodynamicznego u chorego z
ostrą niewydolnością krążenia.
125. Pacjent lat 70, przyjęty do oddziału Intensywnej terapii z rozpoznaniem niewydolności
oddechowej, jest zaintubowany, stosowana jest wentylacja mechaniczna wspomagana, w
dniu dzisiejszym zaplanowano odzwyczajanie pacjenta od respiratora. Zaplanuj
postępowanie i ustal plan opieki nad chorym.
126. Pacjentka lat 64, przyjęta do oddziału Intensywnej terapii z rozpoznaniem niewydolności
wielonarządowej będącej wynikiem wstrząsu septycznego, pacjentka sedowana,
prowadzona jest kontrolowana wentylacja mechaniczna (oddech CMV) oraz terapia
nerkozastępcza za pomocą ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej CVVH. Zaplanuj opiekę nad
pacjentką w trakcie prowadzenia terapii nerkozastępczej.
127. Pacjent lat 26 został przyjęty do oddziału Intensywnej po przedawkowaniu leków
p/depresyjnych, punktacja w skali GCS = 8. Jakie są ogólne zasady postępowania z chorym
nieprzytomnym ? Ustal plan opieki nad chorym.
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
128. Wyjaśnij w którym tygodniu ciąży powinien zostać wykonany test obciążenia glukozą, jakie
wyniki glikemii są prawidłowe dla kobiet w ciąży u których została zdiagnozowana cukrzyca
ciążowa.
129. Na jakie dwie grupy produktów będziemy zwracać uwagę pacjentowi podczas edukacji z
zasad żywienia u którego została zdiagnozowana cukrzyca typu 1. Omów zagadnienie
„puste kalorie”.
130. Podczas edukacji pacjenta z cukrzycą typu 2 na jakie jednostki chorobowe należy zwrócić
uwagę.
131. Omów zagadnienie Bolus prosty, Bolus przedłużony, Bolus złożony oraz Dawka
podstawowa. Jaki rodzaj insuliny jest podawany za pomocą osobistej pompy insulinowej.
132. Pacjent 48 lat, chorujący na cukrzycę typu 1 od 18 lat, został przyjęty na oddział Chirurgii
Naczyniowej. U pacjenta podczas badania przedmiotowego przeprowadzonego przez
pielęgniarkę stwierdzono owrzodzenie ze stanem zapalnym skóry i tkanek podskórnych
śródstopia. Określ który to stopień ZSC według klinicznej skali Wagnera. Zaplanuj i
przedstaw cele edukacyjne dla w/w pacjenta.
133. Wymień składowe diagnostyki zespołu stopy cukrzycowej, podaj czynniki ryzyka ZSC?
134. Hiperglikemia rozpoznana po raz pierwszy w trakcie ciąży powinna być klasyfikowana wg
zaleceń WHO (2013). Podaj warunki jakie muszą być przy tym spełnione?
Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną
135. Jakie zadania dla pielęgniarek wynikają z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego?
136. Omów rolę pielęgniarki w psychiatrii środowiskowej.
137. Jakie widziałaby/widziałby Pani/Pan możliwości udzielenia pomocy i wsparcia w ramach
świadczeń medyczno–społecznych osobom chorym psychicznie i ich rodzinom?
138. Jaki jest udział pielęgniarki w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami
psychicznymi?
139. Omów zakres opieki pielęgniarskiej nad pacjentką i jej rodziną z rozpoznaniem depresji na
przykładzie doświadczeń z zajęć klinicznych.

140. Jak powinno przebiegać komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem z zaburzeniami
psychicznymi i jego rodziną?
Choroby zakaźne
141. Rodzaje czynników etiologicznych będących przyczyną najczęściej występujących chorób
zakaźnych - przykłady chorób zakaźnych wywoływanych przez nie.
142. Proszę przedstawić rodzaje i znaczenie profilaktyki w ograniczeniu występowania chorób
zakaźnych.
143. Profilaktyka swoista i nieswoista chorób zakaźnych.
144. Wirusowe zapalenia wątroby – proszę przedstawić ich rodzaje, czynnik etiologiczny, drogi
zakażenia, profilaktykę.
145. Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych (HBV, HCV, HIV, CMV).
146. Choroby zakaźne wieku dziecięcego – proszę przedstawić przykłady najczęściej
występujących chorób (czynnik etiologiczny, leczenie, powikłania, profilaktyka).
147. Diagnostyka chorób zakaźnych (badanie podmiotowe, przedmiotowe, laboratoryjne).
Program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Co to jest profilaktyka czynna i bierna?
Wymień i omów jakie mamy szczepionki i rodzaje szczepień ochronnych.
Omów zasady transportu i przechowywania szczepionek.
Omów podstawy prawne szczepień ochronnych w Polsce.
Opisz program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie.
Omów postępowanie egzekucyjne wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych.
Omów niepożądane odczyny poszczepienne NOP.
Szczepienia dla podróżnych – kto ustala jakie szczepionki i w jakim terminie przyjąć,
gdzie szukać informacji dotyczących zaleceń w tym względzie?
156. Czy szczepienie przeciw żółtej gorączce jest obowiązkowe, jeśli tak to jak dokumentujemy
to szczepienie i z jakimi konsekwencjami może spotkać się osoba nie posiadająca stosownej
dokumentacji?
157. Kiedy i kogo szczepimy przeciw wściekliźnie?
Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
158.
159.
160.
161.
162.

Proces gojenia się ran przewlekłych.
Ocena miejscowych cech trudno gojących się ran według koncepcji TIME.
Postępowanie z zakażeniem ran przewlekłych.
Pielęgnowanie pacjenta z owrzodzeniem żylnym.
Owrzodzenia kończyn dolnych o etiologii tętniczej, mieszanej, pourazowe i w wyniku
samookaleczenia.
163. Opieka nad chorym z owrzodzeniem w przebiegu stopy cukrzycowej.
164. Aspekty rehabilitacji u chorych leżących – następstwa długotrwałego unieruchomienia.
Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień
165.
166.
167.
168.

Wymień i opisz mechanizmy w uzależnieniu chemicznym.
Omów specyfikę uzależnienia od alkoholu u kobiet.
Omów specyfikę uzależnienia u dzieci i młodzieży.
Omów specyfikę uzależnienia od alkoholu i leków u kadry medycznej.

169. Na czym polega psychoterapia współuzależnienia, dla kogo i w jaki sposób jest
przewidywana.
170. Wymień główne zasady kompleksowej opieki nad chorymi z HIV i AIDS.
Medycyna bólu
171.
172.
173.
174.
175.

Rodzaje leków przeciwbólowych
Elektrostymulacja w leczeniu bólu
Ból fantomowy
Sposoby leczenia bólu
Ból ostry i ból przewlekły. Różnice i podobieństwa.

Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Przyczyny i charakterystyka MPDz.
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z MPDZ.
Proszę omówić problemy dzieci chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
Najważniejsze zasady i standardy opieki nad dziećmi chorymi na hemofilię i pokrewne skazy
krwotoczne.
Proszę omówić zagrożenia dzieci dotkniętych dysplazją oskrzelowo-płucną.
Proszę omówić pielęgnację i rehabilitację dzieci z Mucowiscydozą.
Proszę wymienić i omówić przyczyny moczenia nocnego u dzieci z uwzględnieniem
przedziałów wiekowych.
Kto i na jakich zasadach może skierować dziecko do Hispicjum i opieki paliatywnej?
Jaki jest cel, zasady i działania opieki paliatywnej.
Kto wchodzi w skład zespołu opieki paliatywnej z omówieniem roli poszczególnych jej
członków.

