Załącznik do Zarządzenia nr 5/2020
Dziekana Fili w Otwocku
Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej
z dnia 1 października 2020 r.

Pytania na egzamin licencjacki
na kierunku Pielęgniarstwo – studia I stopnia o profilu praktycznym
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Podaj, w jaki sposób zdrowie publiczne realizuje swoje cele?
Wyjaśnij określenie profilaktyka.
Wyjaśnij określenie prewencja.
Podaj, kto może wchodzić w skład zespołu interdyscyplinarnego i na czym polega
współpraca interprofesjonalna?
Wyjaśnij na czym polega adaptacja społeczno-zawodowa pracownika?
Podaj trzy drogi rozwoju kariery zawodowej istotne w modelu indywidualnego
rozwoju pracownika.
Wymień skutki zdrowotne oddziaływania czynników biologicznych, występujących
w środowisku pracy pielęgniarki/pielęgniarza
Wymień skutki zdrowotne oddziaływania czynników fizycznych występujących w
środowisku pracy pielęgniarki/pielęgniarza.
Wskaż wybrane problemy zdrowotne współczesnego świata.
Podaj najczęściej popełniane błędy w procesie komunikowania się z pacjentem.
Wyjaśnij jakie znaczenie w pielęgniarstwie ma komunikowanie werbalne i
niewerbalne?
Podaj skutki zdrowotne nadmiernego stosowania leków przeciw bólowych.
Wyjaśnij udział pielęgniarki podczas przetaczania krwi.
Wyjaśnij określenie dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.
Podaj trzy najważniejsze zasady obowiązujące pielęgniarkę podczas
przygotowania leku do podania pacjentowi.
Wymień trudności wychowawcze występujące we współczesnym świecie.
Czym jest proces pielęgnowania? Podaj cechy procesu pielęgnowania.
Jakie jest znaczenie modeli pielęgnowania dla współczesnego pielęgniarstwa?
Diagnoza pielęgniarska. Przedstaw definicję i rodzaje diagnoz.
Omów pojęcie pielęgniarka, pielęgniarstwo, pielęgnowanie.
Podaj określenie bólu
Jak oceniamy natężenie bólu?
Charakterystyka oddechu, omów oddechy patologiczne
Przedstaw definicję, cel wstrzyknięć oraz ich rodzaje
Jakie są objawy towarzyszące gorączce?
Wymień powikłania związane z brakiem aktywności ruchowej.
Opieka na pacjentem w stanie terminalnym.
Zlecono badanie – dobowa zbiórka moczu. Wyjaśnij, na czym ono polega oraz
omów jego cel.
Wymień zasady i cele bandażowania.
Scharakteryzuj ciśnienie tętnicze.
Omów metody żywienia chorych stosowane w oddziale chirurgicznym
uwzględniające stan pacjenta.
Co to jest zakażenie szpitalne?
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Zasady prowadzenia bilansu wodnego.
Omów pojęcia aseptyki i antyseptyki.
Omów objawy zapalenia.
Omów drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych.
Wymień podstawowe składniki pokarmowe. Podaj, jakie produkty pokarmowe są
dozwolone w diecie lekkostrawnej?
Wymień rodzaje diet, omów jedną z nich.
Omów żywienie chorego przed i po zabiegu operacyjnym.
Podaj przykłady produktów spożywczych dozwolonych i zabronionych w diecie
cukrzycowej.
Podaj wskazania do żywienia pozajelitowego (parenteralne).
Omów etykę badań naukowych w pielęgniarstwie.
Podaj, jakie metody, techniki i narzędzia badawcze zastosujesz prowadząc badania
naukowe w pielęgniarstwie.
Omów wczesne i późne powikłania po zbiegu operacyjnym przy zastosowaniu
przymusu bezpośredniego.
Omów techniki badania przedmiotowego pacjenta.
Omów zasady przygotowania do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym.
Omów zasady przygotowania do zabiegu operacyjnego w trybie planowym.
Wymień kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym w celu zapobiegania
późnym powikłaniom.
Omów algorytm postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych (BLS).
Omów zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.

