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PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE  

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – STUDIA POMOSTOWE 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

 

PYTANIA Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO 

1. Wskaż metody oceny stanu zdrowia noworodka w I dobie  życia. 

2. Omów zalety karmienia piersią. Wskaż rolę i znaczenie dla rozwoju 

somatycznego i emocjonalnego dziecka.  

3. Omów rolę szczepień ochronnych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób 

zakaźnych. 

4. Wskaż przyczyny biegunek u niemowląt i zaproponuj działania 

profilaktyczne.  

5. Wymień choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. Wskaż rolę 

pielęgniarki w zapobieganiu robaczycom u dzieci.  

6. Opisz objawy kliniczne, leczenie i pielęgnowanie dziecka 

z mukowiscydozą. 

7. Omów potrzeby pielęgnacyjne dziecka hospitalizowanego z powodu 

cukrzycy typu I. 

8. Wymień przyczyny oraz procedury diagnostyczne i pielęgnacyjno – 

lecznicze w stanach odwodnienia u dzieci.  

9. Zróżnicuj wysypkę w chorobach zakaźnych wieku rozwojowego (odra, 

ospa wietrzna, różyczka, płonica) i omów zasady opieki nad dzieckiem  

z choroba zakaźną. 

10.  Wskaż najczęstsze choroby układu moczowego u dzieci oraz istotę 

obserwacji objawów i postępowanie pielęgnacyjne. 

11.  Wskaż główne problemy w pielęgnacji niemowlęcia z zapaleniem płuc. 

12.  Omów zasady opieki nad dzieckiem z moczeniem nocnym.  
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13.  Omów cele o zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z astmą.  

14.  Wskaż działania profilaktyczne i zasady pielęgnowania dziecka  

z infekcją dróg oddechowych. 

15.  Podaj zasady postępowania w ostrych zatruciach u dzieci. 

16.  Omów metody diagnozowania zaburzeń wchłaniania jelitowego u dzieci 

oraz znaczenie diety eliminacyjnej. 

17.  Zidentyfikuj problemy zdrowotne dziecka z mózgowym porażeniem 

dziecięcym i scharakteryzuj zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem.  

18.  Opisz wirusowe zapalenie wątroby typu A u dziecka oraz postępowanie 

pielęgniarskie z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej rodziców. 

19.  Jadłowstręt psychiczny – przyczyny, objawy, diagnozowanie  

i postępowanie pielęgniarskie.  

20.  Omów postępowanie w napadzie padaczkowym u dziecka w młodszym 

wieku szkolnym. 
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PYTANIA Z INTERNY I PIELĘGNIASTWA INTERNISTYCZNGO 

1. Wymień czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego, w jaki sposób można je 

modyfikować?  

2. Podaj prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz omów rodzaje 

nadciśnienia tętniczego. 

3. Przedstaw wskazówki edukacyjne dla pacjenta z nadciśnieniem 

tętniczym.  

4. Wymień czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego 

oraz przedstaw oddziaływania profilaktyczne w zakresie tej choroby.  

5. Wymień objawy zawału mięśnia sercowego. 

6. Wymień czynniki ryzyka POCHP; omów przebieg choroby. 

7. Przedstaw postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne u pacjentów z POCHP. 

8. Opisz zasady postępowania leczniczo-pielęgnacyjnego u pacjentów  

z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.  

9. Przedstaw obraz kliniczny marskości wątroby.  

10.  Wymień rodzaje wirusowego zapalenia wątroby oraz przedstaw elementy 

profilaktyki WZW. 

11.  Przedstaw przyczyny niedokrwistości oraz omów jedną z rodzajów 

niedokrwistości. 

12.  Podaj definicję, przyczyny oraz rodzaje cukrzycy. 

13.  Omów zadania pielęgniarki w zakresie edukacji pacjenta z cukrzycą. 

14.  Wymień powikłania cukrzycy- omów 1 z nich.  

15.  Omów działania profilaktyczne w zakresie powikłań cukrzycy. 

16.  Omów elementy leczenia i pielęgnowania chorych z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów (RZS). 

17.  Omów zasady pielęgnowania pacjenta z założonym cewnikiem 

moczowym. 
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18.  Omów działania profilaktyczno-lecznicze w zakresie odleżyn i powikłań 

oddechowych u chorych leżących. 

19.  Omów elementy leczenia i pielęgnowania pacjenta w okresie biegunki. 

20.  Jakich informacji dostarcza badanie ogólne moczu? Wymień parametry 

oznaczane w badaniu ogólnym moczu. 
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PYTANIA Z CHIRUGII I PIELĘGNIASTWA CHIRURGICZNGO 

1. Przedstaw profilaktykę obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii. 

2. Omów zasady przygotowania pacjenta do planowanego zabiegu 

operacyjnego.  

3. Wskaż wskazania do wyłonienia stomii jelitowej oraz zasady pielęgnacji 

po wyłonieniu stomii.  

4. Wymień i omów metody zapobiegania pooperacyjnej zakrzepicy żylnej.  

5. Podaj przyczyny i powikłania zapalenie pęcherzyka żółciowego. Omów 

przygotowanie do zabiegu operacyjnego oraz postępowanie po zabiegu. 

6. Omów zasady profilaktyki żylaków kończyn dolnych. 

7. Omów zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji 

kończyny dolnej, przygotowanie do samoopieki i protezowania. 

8. Scharakteryzuj chorobę wrzodową żołądka – przyczyny, objawy, 

powikłania. Zakres edukacji pacjenta z tym schorzeniem. 

9. Omów żywienie pozajelitowe (parenteralne) pacjentów chirurgicznych: 

zasady, kontrola żywienia, powikłania spowodowane ominięciem 

przewodu pokarmowego oraz powikłania techniczne, metaboliczne  

i septyczne.  

10.  Omów przyczyny, objawy i postępowanie pielęgniarki w niedrożności 

przewodu pokarmowego. 

11.  Omów zasady karmienia i pielęgnacji chorych z PEG. 

12.  Przedstaw rodzaje i funkcje opatrunku oraz zasady obowiązujące podczas 

jego zmiany. Wymień czynniki przyśpieszające i opóźniające proces 

gojenia się ran.  

13.  Zróżnicuj drenaż bierny i czynny stosowany w leczeniu chirurgicznym – 

istota, cel i zasady pielęgnacji. 
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14.  Uzasadnij konieczność stosowania gimnastyki oddechowej u pacjentów 

po zabiegach chirurgicznych – istotę, cel i przebieg. 

15.  Wymień rodzaje ran i typy gojenia. Omów pielęgnowanie pacjenta  

z zakażoną raną pooperacyjną.  

16.  Dokonaj analizy powikłań wynikających z długotrwałego 

unieruchomienia chorego w łóżku. 

17.  Scharakteryzuj rolę pielęgniarki w żywieniu dojelitowym (enteralnym). 

Omów metody żywienia przez zgłębnik, powikłania mechaniczne, 

metaboliczne, septyczne.  

18.  Omów rodzaje i zasady tlenoterapii. 

19.  Scharakteryzuj opiekę pielęgniarską nad pacjentem z „ostrym 

brzuchem”. 

20.  Omów zasady pielęgnacji chorego ze stopą cukrzycową. 


