
Zakres materiału obowiązujący studentów  

studiów stacjonarnych Kierunku Pielęgniarstwo  

podczas egzaminu dyplomowego teoretycznego 

 

Pielęgniarstwo internistyczne   

1. Zadania i kompetencje pielęgniarki wobec chorego hospitalizowanego w oddziale 

internistycznym. 

2. Udział pielęgniarki w diagnostyce i terapii chorób internistycznych. 

3. Ogólna charakterystyka objawów patologicznych chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Diagnostyka kardiologiczna.   

4. Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób układu krążenia. 

5. Pielęgnowanie chorego z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym. 

6. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z niewydolnością serca.  

7. Pielęgnowanie chorego z zawałem mięśnia sercowego. 

8. Charakterystyka przyczyn i objawów patologicznych ze strony układu oddechowego.  

9. Diagnostyka w pulmonologii – zadania pielęgniarki. 

10. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą 

oskrzelową. 

11. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z gruźlicą. 

12. Charakterystyka przyczyn i objawów patologicznych ze strony przewodu pokarmowego.   

13. Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego.  

14. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.  

15. Opieka pielęgniarska nad chorym z przewlekłym zapaleniem trzustki. 

16. Opieka pielęgniarska nad chorym z marskością wątroby.  

17. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z przewlekłym zapaleniem pęcherzyka żółciowego. 

18. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z cukrzycą. Edukacja w cukrzycy.  

19. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym ze śpiączką hipoglikemiczną i hiperglikemiczną. 

20. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy. 

21. Charakterystyka przyczyn i objawów patologicznych ze strony układu moczowego.  

22. Zadania pielęgniarki w diagnostyce urologicznej.  

23. Opieka pielęgniarska nad chorym z przewlekłą niewydolnością nerek. 

24. Pielęgnowanie pacjenta z chorobą zapalną nerek i dróg moczowych. 

25. Pielęgnowanie pacjenta z kłębuszkowym zapaleniem nerek.  

26. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym dializowanym.  

27. Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego. 



28. Zdania pielęgniarki w opiece nad chorym z niedokrwistością.  

29. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z białaczką. 

30. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym ze skazą krwotoczną. 

31. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

 

Pielęgniarstwo chirurgiczne  

1. Zadania pielęgniarki pracującej w oddziale chirurgicznym. 

2. Ogólne zasady postępowania w pracy w oddziale chirurgii.  

3. Proces pielęgnowania chorego leczonego metodami zabiegowymi. 

4. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych w oddziale chirurgii.  

5. Badania diagnostyczne w chirurgii; zadania pielęgniarki w przygotowaniu chorego do badań 

diagnostycznych i opieka nad pacjentem po wykonaniu badań.  

6. Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń w chirurgii.  

7. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym  

i planowym.  

8. Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia. 

9. Zasady i zakres działań w pielęgnowaniu ukierunkowanym na zapobieganie wczesnym 

powikłaniom pooperacyjnym. 

10. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu późnym powikłaniom pooperacyjnym.  

11. Zasady postępowania z raną pooperacyjną w kolejnych fazach gojenia się rany.  

12. Zakres i zasady przygotowania chorego i postępowanie po zabiegu operacyjnym w chirurgii 

jednego dnia.  

13. Pielęgnowanie chorego w chorobie oparzeniowej.  

14. Zadania pielęgniarki w działaniach diagnostyczno – terapeutycznych u pacjenta po urazie 

mechanicznym (głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa, kości miednicy)  

i termicznym (oparzenia, odmrożenia). 

15. Zasady postępowania i zakres opieki nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym. 

16. Pielęgnowanie chorego z urazem klatki piersiowej. 

17. Zasady postępowania z chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego. 

18. Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym przy urazach narządu 

ruchu (stłuczenia, skręcenia, złamania). 

19. Pielęgnowanie chorego w ostrym stanie chirurgicznym: krwawienie z górnego odcinka 

przewodu pokarmowego, niedrożność przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki, ostre 

zapalenie wyrostka robaczkowego, rozlane zapalenie otrzewnej.   

20. Zakres i zasady pielęgnowania chorego w chorobach układu pokarmowego wymagających 

leczenia chirurgicznego: rak żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, schorzenia 



pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, choroby jelit, odbytnicy i odbytu, przepuklina 

brzuszna.  

21. Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym i pielęgnowanie pacjenta 

operowanego z powodu chorób tarczycy.  

22. Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym i pielęgnowanie chorego 

z nowotworem gruczołu piersi.     

23. Zakres zadań pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym i pielęgnowanie  

pacjentów w chorobach naczyń tętniczych i żylnych.   

 

Pielęgniarstwo pediatryczne  

1. Udział pielęgniarki w zmniejszaniu chorobowości, zachorowalności, wypadkowości, 

umieralności wśród dzieci i młodzieży. 

2. Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu oddechowego o przebiegu ostrym i przewlekłym. 

3. Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych w opiece nad dzieckiem ze 

schorzeniami przewodu pokarmowego o przebiegu ostrym i przewlekłym. 

4. Pielęgnowanie dzieci w chorobach o podłożu alergicznym. Działania edukacyjne związane z 

wczesną prewencją i profilaktyką chorób alergicznych i nietolerancji pokarmowej u dzieci. 

5. Pielęgnowanie dzieci w chorobach układu moczowego. 

6. Dziecko z chorobą układu krwiotwórczego - zadania terapeutyczne, opiekuńcze oraz 

edukacyjne pielęgniarki. 

7. Działania pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę wobec 

dzieci z wybranymi chorobami układu endokrynnego - cukrzyca. 

8. Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobami tkanki łącznej. 

9. Kompleksowa opieka nad dzieckiem z uszkodzeniem układu nerwowego. 

10. Udział pielęgniarki w żywieniu dzieci zdrowych i chorych. 

11. Rola pielęgniarki w ocenie rozwoju psychomotorycznego dziecka. 

12. Pielęgnowanie dzieci w chorobach układu krążenia.



Podstawy pielęgniarstwa  

1. Pielęgniarstwo - miejsce w systemie opieki zdrowotnej.  

2. Pielęgnowanie zawodowe - istota i podstawowe cechy.  

3. Pielęgnowanie zindywidualizowane - istota i podstawowe cechy.  

4. Pielęgnowanie całościowe w relacji do przyjętego paradygmatu zdrowia.  

5. Kwalifikacje a kompetencje polskiej pielęgniarki - uwarunkowania prawne.  

6. Zakres zadań zawodowych pielęgniarki na rzecz podmiotu opieki.  

7. Zadania zawodowe pielęgniarki na rzecz własnego rozwoju i rozwoju pielęgniarstwa.  

8. Diagnoza pielęgniarska - znaczenie w pielęgnowaniu, metodologia formułowania.  

9. Istota planowania w procesie pielęgnowania - fazy i znaczenie w pielęgnowaniu.  

10. Pielęgnowanie a wsparcie społeczne - zadania pielęgniarki.  

11. Treść pielęgnowania i zadania pielęgniarki w założeniach F. Nightingale, V. Henderson,  

D. Orem, M. Leininger, C. Roy.   

12. Podstawowe zasady i techniki, sposoby i środki stosowane w opiece nad człowiekiem chorym.  

13. Zakres zadań pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.  

14. Współpraca pielęgniarki z zespołem interdyscyplinarnym - podstawowe zasady.  

15. Proces pielęgnowania, jako metoda pracy pielęgniarki - istota, znaczenie, etapy i fazy.  

16. Metody gromadzenia informacji o pacjencie na rzecz określenia diagnozy pielęgniarskiej.  

17.  Zadania pielęgniarki w edukacji pacjentów zdrowych, narażonych na zachorowanie, chorych.   

 


