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Legnica 07.03.2014

Zarządzenie nr 3/2014
Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa

w sprawie wykazu zagadnień egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy teoretyczny
dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie – pomostowe,
w roku akademickim 2013/2014

§1
Zgodnie z §10 pkt. 5 Regulaminu realizacji pracy licencjackiej oraz organizacji
i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Medycznej
w Legnicy w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podaję do wiadomości zagadnienia
obowiązujące na egzaminie dyplomowym teoretycznym w roku akademickim 2013/2014.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu
zakończenia

czynności

związanych

z

przeprowadzeniem

egzaminu

dyplomowego

teoretycznego dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie – pomostowe w
roku akademickim 2013/2014.

Dziekan
/…/
doc. dr n. med. Edyta Kędra
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2014
Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY
TEORETYCZNY DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, STUDIA
LICENCJACKIE – POMOSTOWE, ROK AKADEMICKI 2013/2014
1. Przyjęcie chorego do szpitala i oddziału chirurgicznego. Rola pielęgniarki.
Dokumentacja.
2. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w stanie ostrym-rola pielęgniarki.
3. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w stanie przewlekłym-rola
pielęgniarki.
4. Rola pielęgniarki w przygotowaniu dziecka do zabiegu operacyjnego.
5. Opieka nad pacjentem po zabiegu operacyjnym w dobie "0" i następnych dobach.
6. Rola pielęgniarki anestezjologicznej

oraz lekarza anestezjologa przygotowaniu

pacjenta do zabiegu operacyjnego.
7. Powikłania pooperacyjne - rola pielęgniarki w ich zapobieganiu.
8. powikłania pooperacyjne - postępowanie pielęgniarskie.
9. Rola pielęgniarki w przestrzeganiu reżimu sanitarnego w oddziale, bloku
operacyjnym.
10. Wypisanie chorego ze szpitala- rola dydaktyczna pielęgniarki.
11. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem płuc.
12. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Downa.
13. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z astmą oskrzelową.
14. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z białaczką.
15. Pielęgnowanie dziecka z biegunką.
16. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z padaczką.
17. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z kolką nerkową.
18. Pielęgnacja dziecka z cukrzycą typu I.
19. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z posocznicą.
20. Pielęgnacja dziecka z dusznością.
21. Zadania pielęgniarki wobec chorego podczas hospitalizacji.
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22. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań
diagnostycznych oraz po ich wykonaniu (badania specjalistyczne z zakresu układów:
krążenia, oddychania, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego).
23. Pielęgnowanie chorego w wybranych schorzeniach narządów wewnętrznych (z
zakresu układów: krążenia oddychania, pokarmowego, moczowego i dokrewnego).
24. Podstawowe zasady leczenia insuliną.
25. Edukacja pacjentów w wybranych schorzeniach narządów wewnętrznych (w zakresie
układów: krążenia, oddychania, pokarmowego, moczowego, dokrewnego).
26. Usprawnianie pacjentów w wybranych schorzeniach internistycznych ( w zakresie
układów: krążenia i oddychania).
27. Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczną
28. Wybrane procedury terapeutyczne wykonywane w schorzeniach internistycznych
(podawanie krwi i preparatów krwiozastępczych, tlenoterapia).
29. Wybrane procedury terapeutyczne wykonywane w stanach zagrożenia życia
(udrożnienie dróg oddechowych ,intubacja , pośredni masaż serca).
30. Czynniki szkodliwe dla zdrowia na stanowisku pracy pielęgniarki internistycznej
31. Rozwój pielęgniarstwa.
32. Pielęgniarstwo jako holistyczna nauka o zdrowiu.
33. Naukowość pielęgniarstwa.
34. Teorie i modele pielęgnowania.
35. Pielęgniarstwo nowoczesne a proces pielęgnowania.
36. Diagnoza pielęgniarska jako element procesu pielęgnowania.
37. Rola zawodowa pielęgniarki.
38. Funkcje zawodowe pielęgniarki.
39. Jakość opieki.
40. Proces standaryzacji w pielęgniarstwie.
41. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

