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Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

Pytania egzaminacyjne z przedmiotów humanistycznych i społecznych 

 

1. Jakie są różnice między badaniami klinicznymi eksperymentalnymi a obserwacyjnymi, 

wymień rodzaje badań obserwacyjnych i scharakteryzuj je pod kątem różnic 

metodologicznych? 

2. Wyjaśnij, jak należy rozumieć pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych (EBN, 

Evidence-Based Nursing), 

3. Wymień i omów różnice pomiędzy pracą poglądową a pracą oryginalną. 

4. Omów obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące ochrony praw pacjenta 

5. Omów pięć obszarów, które reguluje Ustawa o zawodach pielęgniarki  

i położnej z dn. 15 lipca 2011r. 

6. Omów zasady kształcenia podyplomowego pielęgniarek. 

7. Omów zasady funkcjonowania Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Polsce. 

8. Wymień i scharakteryzuj różnice pomiędzy odpowiedzialnością cywilną, karną i zawodową 

pielęgniarki. 

9. Scharakteryzuj pojęcie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek. 

10. Wymień i scharakteryzuj główne polskie organizacje pielęgniarskie. 

11. Podaj cele Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. 

12. Podaj nazwę polskiej organizacji pielęgniarskiej, która jako pierwsza została przyjęta do 

Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. 

13. Wymień co najmniej trzy znane Ci pielęgniarskie czasopisma naukowe. 

14. Kto i kiedy wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza? 

15. Omów główne działania edukacyjne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 

16. Wymień przynajmniej trzy korzyści wynikające ze stosowania metod aktywizujących w 

procesie nauczania. 

17. Podaj co jest przedmiotem dydaktyki – sztuki nauczania, uczenia się. 

18. Podaj określenie hospitacji, etapy oraz jej przebieg. 

19. Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem ewaluacja, omów rodzaje ewaluacji. 

20. Wymień podstawowe kanony pielęgniarstwa wg. F. Nightingale i opisz dwa dowolnie 

wybrane. 

21. Scharakteryzuj teorie pielęgnowania uwzględniające zaspakajanie potrzeb bytowych 

człowieka. 

22. Kto w świetle obowiązującego prawa prowadzi nadzór nad kształceniem podyplomowym 

pielęgniarek i położnych w Polsce? 

23. Kto może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych? 
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24. Jakie formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostały określone w 

Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej? 

25. Podaj co jest warunkiem przystąpienia pielęgniarki, położnej do szkolenia specjalizacyjnego? 

26. Jakim rodzajom odpowiedzialności podlega pielęgniarka wykonująca zawód w ramach 

umowy o pracę? 

27. Podaj która pielęgniarka/pielęgniarz może przystąpić do kursu kwalifikacyjnego? 

28. Które szczepienie jest obowiązkowe dla pracowników ochrony zdrowia? 

29. Kto zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa dotyczącymi kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Egzamin Specjalizacyjny? 

30. Wyjaśnij znaczenie holistycznego wymiaru opieki pielęgniarskiej w schorzeniach 

przewlekłych.   

31. Wyjaśnij skrót PTP, nakreśl obszary działania. 

32. Wyjaśnij na czym polega zarządzanie strategiczne? 

33. Podaj aktualnie realizowane populacyjne programy zdrowotne w Polsce. 

34. Omów proces podejmowania decyzji. 

35. Podaj cechy przywództwa. 

36. Wyjaśnij jakie elementy należy uwzględnić mając na uwadze jak najlepsze funkcjonowanie 

placówki medycznej? 

37. Podaj jakie działania powinien podejmować pracownik ochrony zdrowia 

(pielęgniarka/pielęgniarz) mając na uwadze zagrożenia zdrowia występujące na stanowisku 

pracy? 

38. Wyjaśnij, jak należy dbać o wizerunek zawodu pielęgniarskiego? 

39. Scharakteryzuj marketing usług zdrowotnych. 

40. Wskaż zalety i wady różnych stylów zarządzania oraz wyjaśnij różnicę między 

motywowaniem a przywództwem. 

41. Przedstaw  zasady  opracowywania  programu  edukacji  zdrowotnej dla  chorego. 

42. Omów sposób uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w świetle obowiązujących 

przepisów prawnych. 

43. Scharakteryzuj systemy opieki pielęgniarskiej w UE. 

44. Wyjaśnij pojęcie „kultura organizacyjna” i omów jej znaczenie w praktyce pielęgniarskiej. 

45. Wyjaśnij istotę psychoterapii, jej etapy i cele. 

46. Techniki komunikacyjne w psychoterapii. 

47. Wyjaśnij pojęcie komunikacji terapeutycznej i scharakteryzuj jej cele. 

48. Omów techniki oraz znaczenie aktywnego słuchania w relacjach pacjent-pielęgniarka. 

49. Przedstaw główne założenia Deklaracji Bolońskiej i ich znaczenie w kształceniu pielęgniarek 

w Polsce. 

50. Przedstaw różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi. 
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Kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

Pytania sprawdzające umiejętności praktyczne 

1. Zaplanuj interwencje pielęgniarskie w kwasicy ketonowej u dziecka z cukrzycą typu 1.  

2. Zaplanuj interwencje pielęgniarskie u dziecka z atopowym zapaleniem skóry. 

3. Opracuj plan opieki specjalistycznej wobec nastolatka, u którego wdrożono system ciągłego 

monitorowania glikemii i leczenie przy pomocy pompy insulinowej.  

4. Zaplanuj opiekę pielęgniarską nad chorym z marskością wątroby. 

5. Opracuj plan opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera z uwzględnieniem wsparcia w ramach 

świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej 

opiekunom. 

6. Zaplanuj interwencje pielęgniarskie wobec chorego ze schizofrenią w ramach rehabilitacji 

psychiatrycznej.  

7. Opracuj plan opieki specjalistycznej u pacjenta z łuszczycą.  

8. Zaplanuj działania pielęgnacyjno – lecznicze i edukacyjne u chorego z alergiczną chorobą skóry. 

9. Zaplanuj interwencje pielęgniarskie wobec pacjentki leczonej z powodu niepłodności.  

10. Zaplanuj postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z przewlekłą niewydolnością żylną, u 

którego zlecono kompresjoterapię. 

11. Opracuj plan opieki specjalistycznej u pacjenta po zabiegu prostatektomii radykalnej. 

12. Zaplanuj opiekę specjalistyczną u pacjenta przygotowywanego do dializ metodą Ciągłej 

Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej. 

13. Zaplanuj postępowanie w zakresie opieki specjalistycznej  u chorego po przeszczepieniu nerki. 

14. Zaplanuj postępowanie pielęgniarskie wobec chorego z raną przewlekłą na podstawie strategii 

TIME. 

15. Zaplanuj opiekę nad pacjentem z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych i po zabiegu 

angiografii. 

16. Zaplanuj opiekę nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej z uwzględnieniem możliwych 

powikłań. 

17. Zaplanuj opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. 

18. Zaplanuj przygotowanie pacjenta z zespołem metabolicznym do samoopieki.  

19. Określ diagnozy pielęgniarskie i zaplanuj interwencje u chorego z zawałem mięśnia sercowego.   

20. Zaplanuj opiekę pielęgniarską u pacjenta z przetoką jelitową z uwzględnieniem możliwych 

powikłań, rodzaju sprzętu stomijnego oraz zasad refundacji. 

21. Zaplanuj opiekę pielęgniarską u pacjenta z POChP  przygotowywanego do funkcjonowania w 

domu. 

22. Zaplanuj opiekę nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego. 

23. Zaplanuj postępowanie u pacjenta po wynaczynieniu cytostatyków Winblastyny i Winkrystyny. 

24. Zaplanuj działania pielęgniarki u pacjenta z  chorobą Parkinsona. 
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25. Zaplanuj opiekę nad pacjentem ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA) w końcowej fazie 

choroby. 

26. Zaplanuj postępowanie pielęgnacyjno – terapeutyczne u pacjenta z rozpoznaną chorobą 

psychiczną z uwzględnieniem wsparcia emocjonalnego dla rodziny  

27. Zaplanuj postepowanie z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego osobie, która uzyskała 

informację o niekorzystnym rokowaniu swojej choroby. 

28. Zaplanuj interwencje pielęgniarskie u nastolatki z anoreksją. 

29. Zaplanuj interwencje pielęgniarki w stosunku do dziecka po próbie samobójczej. 

30. Zaplanuj opiekę pielęgniarską w aspekcie działań pielęgnacyjno – usprawniających u pacjenta z 

tetraplegią. 

31. Zaplanuj opiekę i  edukację terapeutyczną u  pacjenta z chorobą przewlekłą, hospitalizowanego z 

powodu kolejnego nawrotu choroby SM. 

32. Zaproponuj kontrolę wstępną, bieżącą i końcową u pacjenta z cukrzycą II typu objętego opieką 

przez pielęgniarkę edukatora w cukrzycy.  

33. Zaplanuj opiekę pielęgniarki nad pacjentem żywionym przez PEG.  

34. Opracuj plan opieki specjalistycznej nad pacjentem z bólem przewlekłym w przebiegu 

fibromialgii. 

35. Zaplanuj działania pielęgniarskie wobec chorego po radioterapii. 

36. Zaplanuj działania pielęgniarskie wobec chorego po chemioterapii. 

37. Opracuj plan opieki specjalistycznej zawierającej różne rodzaje wsparcia u pacjentki z chorobą 

nowotworową narządu rodnego. 

38. Opracuj plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wszczepionym portem 

naczyniowym w przebiegu choroby nowotworowej. 

39. Zaplanuj opiekę pielęgniarską wobec pacjenta z przewleką niewydolnością oddechową 

leczonego tlenem.  

40. Zaplanuj postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne wobec pacjenta z gruźlicą płuc. 


