Pytania na egzamin dyplomowy
Podstawy pielęgniarstwa
1. Scharakteryzuj funkcję promowania zdrowia, wychowawczą, opiekuńczą i podaj
przykłady czynności pielęgniarskich wchodzących w zakres tych funkcji .
2. Istota i zastosowanie modelu C. Roy .
3.

Opisz i podaj przykłady opieki nad pacjentem w kategoriach „za”, „za i dla”, „dla”
pacjenta.

4. Proszę wymienić jakie świadczenia zapobiegawcze może wykonywać po ukończeniu
szkoły pielęgniarskiej, jakie po ukończeniu kursu specjalistycznego a jakie po
specjalizacji .
5. Scharakteryzuj IV etap procesu pielęgnowania
6. Scharakteryzuj funkcję rehabilitacyjną i podaj przykłady czynności pielęgniarskich
wchodzących w zakres tej funkcji.
7. Scharakteryzuj I etap procesu pielęgnowania.
8. Zasady opieki nad pacjentem ciężko chorym odnośnie zaspakajania potrzeb
biologicznych.

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
1. Rozpoznanie choroby wieńcowej ustala się na podstawie badań. Proszę wymienić
jakich?
2. U pacjenta występuje uczucie ciężkości nóg spowodowane obrzękami kończyn dolnych
(na skutek hiperwolemii i przenikania płynu z naczyń do otaczających tkanek) w
przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia. Przedstaw cel opieki oraz zaplanuj
działania pielęgniarskie.
3. U pacjenta występuje nieefektywna wentylacja płuc z powodu obturacji (zalegania
wydzieliny) objawiająca się dusznością i wilgotnym kaszlem (POCHP). Przedstaw cel
opieki oraz zaplanuj działania pielęgniarskie.
4. Do czynników osobniczych zwiększających ryzyko wystąpienia astmy zalicza się?
5. Wymień późne powikłania cukrzycy. Omów jedno z wybranych.
6. Wymień elementy samokontroli w cukrzycy.
7. Wymień problemy pielęgnacyjne u pacjenta z nadczynnością tarczycy i omów jeden z
nich .

8. Zadania opiekuńczo – pielęgnacyjne u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.
9. Pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek. Wymień problemy pielęgnacyjne i omów
jeden z nich.
10. Wymień badania diagnostyczne wykonywane w internie w przebiegu chorób ze strony
układu pokarmowego oraz omów jedno z nich .

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
1. Wymień najczęstsze przyczyny zakażeń układu oddechowego?
2. Epidemiologia ZUM?
3. Wymień czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka?
4. Rozwój dziecka uwarunkowany jest wpływem czynników, wymień wszystkie ?
5. Przedstaw czynniki ryzyka śmierci łóżeczkowej?
6. W jakim wieku u dziecka pojawiają się wczesne objawy krzywicy? Wymień je:

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

1. Zasady przygotowania pacjenta do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej
(ECPW), opieka w trakcie oraz po badaniu.
2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym.
3. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do operacyjnego leczenia kamicy
pęcherzyka żółciowego.
4. Monitorowanie pooperacyjne.
5. Ocena poziomu bólu pooperacyjnego, reakcja chorego na ból i nasilenie bólu,
postępowanie przeciwbólowe.
6. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym po operacji usunięcia tarczycy.
7. Omów zasady pielęgnacji pacjenta z drenażem jamy opłucnej.
8. Czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne.
9. Rola pielęgniarki w przeciwdziałaniu wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
10. Przygotowanie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do samoopieki.
11. Zasady żywienia chorych w chirurgii.
12. Zasady pielęgnacji chorego ze stopą cukrzycową.

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

1. Żywienie enteralne i parenteralne pacjentów w OIT. Dostępy żywienia drogą
enteralną i dostępy żywienia drogą parenteralną.
2. Zestaw do intubacji.
3. Zestaw do wykonania wkłucia centralnego.
4. Monitorowanie pacjenta w intensywnej terapii.
5. Omów pojęcia: hipernatremia, hipokaliemia, hiperkalcemia.
6. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
1. Leki antyagregacyjne są to?
2. Na jakie czynniki może wpłynąć pielęgniarka edukując pacjenta z udarem mózgu?
3. W przełomie miastenicznym zagrożenie życia pacjenta spowodowane jest?
4. Porażenie to?
5. Pęcherz atoniczny charakteryzuje się?
6. Pacjentowi w stanie padaczkowym nie podajemy leków drogą?

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
1. Indeks ADL jest to?
2. Ergoterapia to?
3. Jakie są zadania pielęgniarki w przypadku zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów u
seniora?
4. Kompleksowa ocena geriatryczna (KOG) to?
5. Jaki test służy do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych zależnych od płata
czołowego i kory skroniowo-ciemieniowej, jest stosowany do przesiewowej oceny
otępienia?
6. Opieka nad chorym z chorobą Alzheimera w warunkach domowych powinna polegać
na?

Opieka paliatywna
1. Do silnych opioidów III stopnia drabiny analgetycznej należą ?
2. Zjawisko allodynii występuje przy?
3. Wyjaśnij pojęcie ortotanazji?
4. Podstawowe mechanizmy obronne – jako adaptacja do złego rokowania to?

5. Leki adiuwantowe są to leki? Należą do nich..?
6. Astenia jest to?
Podstawy ratownictwa medycznego
1. Wymień rodzaje, przyczyny, objawy i sposoby zaopatrywania odmy.
2. Wymień mechanizmy zatrzymania krążenia i omów właściwe postępowanie w jednym
z nich.
3. Wymień przyczyny i objawy zawału mięśnia sercowego oraz omów właściwe
postępowanie.
4. Omów przyczyny i objawy zatrzymania krążenia u dzieci, właściwe postępowanie
przy zakrztuszeniu i zatrzymaniu krążenia w zakresie BLS oraz podaj dawkę i sposób
podawania Adrenaliny dla dziecka o masie 4 kg.
5. Omów badanie urazowe osoby poszkodowanej.
6. Wymień metody i przyrządy do udrażniania dróg oddechowych.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
1. Wymień świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarkę POZ.
2. Na czym polega jakość w pielęgniarstwie rodzinnym?
3. Główną metodą pracy pielęgniarki POZ jest edukacja zdrowotna. Na czym ona
polega?
4.Jakie są zadania pielęgniarki POZ w sytuacji kryzysu rodzinnego?
5. Na wydolność pielęgnacyjno-opiekuńczą rodziny składa się 6 elementów. Wymień je i
omów zadania pielęgniarki.
6. Wymień i omów cechy diagnozy w pielęgniarstwie rodzinnym ukierunkowane na
profilaktykę II fazy (zapobieganie chorobom).

Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych
1. Proszę wymienić i omówić następstwa długotrwałego unieruchomienia zakresie
układu pokarmowego, oddechowego i kostno-mięśniowego.
2. Proszę omówić metody oceny deficytu sprawności pacjenta z uwzględnieniem
poznanych skal.

3. Proszę wymienić zasady obowiązujące podczas przenoszenia i przemieszczania
pacjenta.
4. Jaki obszar działań obejmuje rehabilitacja kompleksowa? Proszę omówić zadania
pielęgniarki w rehabilitacji społecznej.
5. Proszę omówić rolę pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta po udarze niedokrwiennym
mózgu.
6. Proszę wymienić systemy, instytucje i programy wsparcia osób niepełnosprawnych
w Polsce.
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
1.Psychoedukacja rodziny pacjenta chorego na schizofrenię polega m.in. na?
2.Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy pacjent w sposób
gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu?
3.Zaburzenia somatyczne najczęściej występujące przy anoreksji to?
4.Stałe wzmożenie samopoczucia przejawiające się zadowoleniem, uczuciem radości,
szczęścia, beztroski charakteryzuje?
5.Używanie, których substancji psychoaktywnych może powodować problemy
społeczne?
6.Pacjent chory na schizofrenię wymaga zapewnienia mu bezpieczeństwa, chory może
być czasami niebezpieczny dla siebie lub otoczenia z powodu?

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
1.Co nazywamy poronieniem? Proszę wymienić objawy.
2.Co obejmuje skala Apgar.
3.Proszę omówić zasadę termicznej metody regulacji poczęć.
4.Proszę wymienić najczęstsze objawy raka jajnika zgłaszane przez pacjentkę.
5 Co jest jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu?
6 Proszę omówić zalety karmienia piersią.

Promocja zdrowia
1. Światowa Organizacja Zdrowia, określa zdrowie jako?

2. Według Karty Ottawskiej, promocja zdrowia, to?
3. Przeciwdziałanie powstawaniu choroby poprzez zwiększenie odporności lub
zmniejszenie ekspozycji na czynniki szkodliwe, to?
4. Zachowania prozdrowotne to?
5. Do oceny stanu zdrowia służą?
6. Współczynniki i wskaźniki oparte na statystyce zgonów, chorób i inwalidztwa należą
do?

Badania fizykalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omów warunki jakie należy stworzyć podczas badania fizykalnego dziecka?
Scharakteryzuj ogólne zasady zbierania wywiadu.
Czego dotyczy wywiad dotyczący przeszłości pacjenta?
Omów cechy charakterystyczne podczas opisywania głównego objawu chorobowego.
Jakie informacje zawiera wywiad psychosocjalny?
Jakie informacje należy zebrać dotyczące obecnego stanu zdrowia pacjenta?
Mikrobiologia i parazytologia

1. Omów zagadnienia dezynfekcji i sterylizacji.
2. Co to jest zakażenie szpitalne?
3. Omów drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych.
4. Omów zagadnienia aseptyki i antyseptyki.
5. Omów czynniki etiologiczne i profilaktykę chorób zakaźnych.
6. Omów czynniki etiologiczne i profilaktykę chorób pasożytniczych.

Fizjologia
1. Fizjologiczny rytm serca powstaje w układzie bodźco-przewodzącym. Wymień elementy
składowe tego układu.
2. Katecholaminy to hormony produkowane przez rdzeń nadnerczy. Podaj przykłady
katecholamin i ich działania na organizm człowieka.
3. Komórki Beta wysp trzustkowych produkują insulinę. Omów skutki niedoboru insuliny w
organizmie człowieka.
4. Wielkość źrenicy zmienia się w zależności od natężenia światła i odległości od oglądanego
przedmiotu. Omów reakcję źrenicy na światło.
5.W warunkach fizjologicznych na zmianę szybkości oddychania i głębokości wdechu i
wydechu mogą wpływać różne czynniki. Wymień te czynniki, które fizjologicznie

przyspieszają oddech u człowieka.

Zakażenia szpitalne
1. Zakażenia związane z opieką zdrowotną to takie, które :
a. Powstało w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w trakcie
hospitalizacji i nie było w okresie wylęgania przy przyjęciu lub wystąpiło po
wypisaniu, ale w czasie krótszym niż najdłuższy okres wylęgania danej choroby
b. Zakażenie u noworodka, które rozwinęło się 48 godzin po porodzie, a matka
dziecka przed porodem nie miała infekcji
c. Zakażenie może dotyczyć zarówno pacjenta jak i personelu medycznego
d. Wszystkie powyżej
2. Po stwierdzeniu u pacjenta choroby związanej z Clostridioides difficille należy:
a. Myć ręce woda z mydłem zamiast, bo alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk nie
działa na spory
b. Wstrzymać przyjęcia nowych pacjentów na oddział i jak najszybciej wypisać już
hospitalizowanych
c. Wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin w całym oddziale
d. Wszystkie powyższe
3. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania występowaniu zakażeń szpitalnych
a. Restrykcyjne przestrzeganie zasad dezynfekcji rąk , bo 70% zakażeń szpitalnych
jest przenoszonych na rękach personelu
b. Izolowanie i kohortowanie pacjentów z objawami infekcji wywołanymi
alarmowymi patogenami,
c. Stosowanie tylko sprzętu sterylnego do wszystkich zabiegów diagnostycznych i
leczniczych
d. Wczesna identyfikacja
4. Sterylizacja to;
a. Proces polegający na niszczeniu wegetatywnych form drobnoustrojów (bakterii,
wirusów, grzybów)metodami chemicznymi i fizycznymi.
b. Proces polegający na niszczeniu wegetatywnych form drobnoustrojów (bakterii,
wirusów, grzybów) oraz ich form przetrwalnikowych metodami chemicznymi i
fizycznymi.
c. Dekontaminacja powierzchni roztworami wody i detergentu

d. Wszystkie powyższe
5. Wg WHO sytuacje wymagające dezynfekcji rąk to
a. Przed po wykonaniu aseptycznej procedury, przed i po kontakcie z otoczeniem
pacjenta, po kontakcie z płynami ustrojowymi pacjenta
b. Po kontakcie z płynami ustrojowymi pacjenta, po kontakcie z krwią, po zdjęciu
rękawiczek
c. Przed i po kontakcie z pacjentem, przed procedura aseptyczną , po kontakcie z
płynami ustrojowymi pacjenta, po kontakcie z otoczeniem pacjenta
d. Po kontakcie z pacjentem, po kontakcie z płynami ustrojowymi pacjenta, po
kontakcie z otoczeniem pacjenta

