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ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

PIELĘGNIARSTWO  

 

PEDIATRIA  

1. Karmienie naturalne niemowląt. Cel, przeciwwskazania ze strony dziecka matki do 

karmienia piersią 

2. Jak długo należy karmić niemowlęta wyłącznie piersią? 

3. Suplementacja witaminy D u dzieci 

4. Ocena stanu noworodka po urodzeniu i początkowe etapy postępowania u 

wszystkich noworodków po porodzie.  

5. Omów skalę APGAR 

6. Profilaktyka i badania przesiewowe noworodka 

7. Choroba Kawasaki definicja, rozpoznanie, objawy, leczenie 

8. Zespól Schönleina – Henocha etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie 

9. Ostra biegunka definicja rozpoznanie, objawy, leczenie 

10. Ostry zespól lizy guza ATLS 

11. Drgawki gorączkowe 

12. Mukowiscydoza definicja, objawy, rozpoznanie, leczenie 

13. Martwicze zapalenie jelit etiologia, rozpoznanie ,objawy, leczenie 

14. Pielęgniarskie aspekty opieki nad dzieckiem z NEC 

15. Pielęgniarskie aspekty opieki nad dzieckiem z przepukliną oponowo – rdzeniową 

Okres przedoperacyjny 

16. Skazy osoczowe – koagulopatie 

17. Zakażenia układu moczowego ZUM 

18. Ostre białaczki charakterystyka, objawy, diagnostyka leczenie 

19. Zasady postępowania z noworodkiem urodzonym przedwcześnie. 

20. Zespól zaburzeń oddychania ZZO u noworodków urodzonych przedwcześnie 

21. Żółtaczki okresu noworodkowego 

 

INTERNA 

1. Proszę wymienić czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego podlegające modyfikacji oraz 

niepodlegające modyfikacji 

2. Podaj definicję i objawy dławicy piersiowej 

3. Proszę podać i krótko omówić objawy zawału mięśnia sercowego 
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4. Jakie działania pielęgniarskie podejmiesz wobec pacjenta hospitalizowanego z silnym 

bólem w klatce piersiowej spowodowanym zamknięciem światła naczynia 

wieńcowego? Co będzie celem opieki pielęgniarskiej? 

5. Na czym polega patomechanizm niewydolności serca lewokomorowej? Podaj objawy 

niewydolności serca lewokomorowej. 

6. Z oddziału kardiologii wypisywany jest do domu pacjent z po zabiegu implantacji 

stymulatora. Jakie wskazówki edukacyjne mu przekażesz tak aby mógł jak najlepiej 

sprawować wobec siebie samoopiekę? 

7. Wymień i krótko omów elementy modyfikacji stylu życia u pacjenta z nadciśnieniem 

tętniczym. 

8. Pod opieką pielęgniarską masz pacjenta z chorobą Buergera. Pacjent uskarża się na 

silny ból o charakterze chromania przestankowego. Jakie działania pielęgniarskie 

podejmiesz wobec tego pacjenta w celu poprawy dystansu chromania? 

9. Na czym polega badanie bronchoskopii? Jak przygotujesz pacjenta do tego badania? 

10. Na czym polega istota przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)? Wymień 

objawy POCHP? 

11. Pod opieką pielęgniarską masz pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. U 

pacjenta występuje duszność przewlekła spowodowana ograniczeniem drożności 

dróg oddechowych i zaburzeniami wentylacji płuc. Co będzie celem opieki 

pielęgniarskiej i jakie działania pielęgniarskie podejmiesz wobec pacjenta? 

12. Na czym polega istota choroby wrzodowej żołądka? Proszę wymienić objawy tej 

choroby? 

13. Na czym polega istota marskości wątroby? Proszę wymienić objawy tej choroby. 

14. Proszę wymienić drogi zakażenia, czynniki i grupy ryzyka zakażenia w odniesieniu do 

ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW typu B) 

15. Proszę wymienić objawy jawnej nadczynności tarczycy? 

16. Na czym polega istota cukrzycy? Wymień typowe objawy cukrzycy. 

17. Ostre uszkodzenie nerek (AKI)- istota, podział i przyczyny. 

18. Proszę wymienić ogólne objawy ostrego uszkodzenia nerek. Jakie 4 okresy 

wyróżniamy w ostrym uszkodzeniu nerek – proszę wymienić i krótko je omówić. 

19. Jakie objawy kliniczne świadczą o zakażeniu układu moczowego (ZUM)? Wymień 

czynniki ryzyka ZUM. 

20. Proszę przedstawić obraz kliniczny w reuamatoidalnym zapalaniu stawów (RZS). 

 

CHIRURGIA 

1. Wymień 3 główne przyczyny ostrego „brzucha” 

2. Na czym polega ostre niedokrwienie kończyn dolnych i jakie są jej przyczyny? 

3. Jakie są zasady postępowania z pacjentem bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym?  

4. Co to jest tyroidektomia oraz jakie są wskazania do jej wykonania? 
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5. Co to jest kolostomia? Jakie są wskazania do wyłonienia kolostomii? 

6. Wymień objawy tężyczki oraz postępowanie w przypadku jej wystąpienia 

7. Wymień 4 źródła zakażeń u chorych leczonych chirurgicznie.  

8. W jaki sposób dzieli się przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego? 

9. Na czym polegają achalazje przełyku i w jaki sposób można je leczyć ? 

10. Wymień i omów skale do oceny bólu pooperacyjnego u pacjentów chirurgicznych. 

11. Na czym polega profilaktyka przeciwzakrzepowa i przeciwkrwotoczna u pacjenta 

przygotowywanego do zabiegu operacyjnego? 

12. Wymień czynniki ryzyka choroby wrzodowej. 

13. Opisz pierwszą pomoc w przypadku urazu czaszki.  

14. Czym jest ból fantomowy? 

15. Jakie znasz wady i zalety laparoskopii? 

16. Wymień 3 charakterystyczne objawy otrzewnowe oraz omów je. 

17. Omów przygotowanie pacjenta do gastroskopii.  

18. Na czym polega badanie przedmiotowe w chirurgii? 

19. Wymień 3 objawy krwawienia z żylaków przełyku. 

20. Jak można podzielić powikłania po zabiegu operacyjnym?. Wymień i omów 3 

powikłania wczesne.  

 

 


