
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMY PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA  

1. Założenia koncepcji pielęgnowania F. Nightingale. 

 2. Założenia koncepcji pielęgnowania D. Orem.  

3. Założenia koncepcji pielęgnowania H. Peplau.  

4. Założenia koncepcji pielęgnowania M. Leiniger.  

5. Założenia koncepcji pielęgnowania M. Rogers.  

6. Założenia koncepcji pielęgnowania B. Neuman.  

7. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej.  

8. Systemy opieki pielęgniarskiej w UE.  

9. Zasady funkcjonowania pielęgniarstwa w świecie.  

10. Rolę i obszary działania pielęgniarskich stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych 
oraz krajowych (np. PTP, ICN, EFN, WENR).  

11. Procedura uznawania kwalifikacji pielęgniarek w UE.  

12. Rolę WHO i ICN w rozwoju pielęgniarstwa.  

13. Specyfika funkcji kierowniczych, istota delegowania zadań, proces podejmowania 
decyzji.  

14. Style zarządzania.  

15. Cechy przywództwa.  

16. Zarządzanie strategiczne oraz podstawowe metody analizy strategicznej.  

17. Specyfika marketingu usług zdrowotnych.  

18. Proces adaptacji społecznej i zawodowej oraz pojęcie kultury organizacyjnej.  

19. Modele zarządzania jakością.  

20. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zawodowe w zależności od zakresu 
kompetencji.  

21. Obciążenie fizycznego i psychicznego wynikające z warunków środowiska pracy.  

22. Proces zmian w organizacji.  

23. Techniki organizatorskie i techniki zarządzania dla oceny jakości funkcjonowania 
organizacji.  

24. Pielęgniarstwo jako nauka o zdrowiu.  



25. Zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (EBM) oraz w 
pielęgniarstwie (EBNP).  

26. Cele i zadania dydaktyki medycznej oraz kształcenia medycznego.  

27. Cele kształcenia zawodowego.  

28. Funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym.  

29. Teorię zachowania.  

30. Mechanizmy powstania zaburzenia funkcjonowania jednostek.  

31. Główne kierunki i szkoły terapeutyczne.  

32. Istota psychoterapii, jej etapy i cele.  

33. Podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne.  

34. Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia.  

35. Istotę terapii behawioralnej.  

36. Podejście poznawcze i podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii.  

37. Cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce pielęgniarskiej.  

38. Rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych.  

39. Nagłe stany zagrożenia życia.  

40. Najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne.  

41. Zasady opieki pielęgniarskiej, specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne nad 
chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej.  

42.Zasady opieki pielęgniarskiej, specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne nad 
chorym w intensywnej opiece kardiologiczne.  

43. Zasady opieki pielęgniarskiej, specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne nad 
chorym w intensywnej opiece kardiochirurgicznej.  

44. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu odmrożeń.  

45. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu owrzodzenia żylnego.  

46. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu owrzodzenia niedokrwiennego.  

47. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu odleżyn.  

48. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej.  

49. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu powikłanej rany urazowej.  

50. Metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekłych ran.  



51. Rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w leczeniu ran przewlekłych.  

52. Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej.  

53. Rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny 
chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej.  

54. Zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych.  

55. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego.  

56. Zasady domowego leczenia respiratorem.  

57. Specjalistyczna opieka nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego.  

58. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym.  

59. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową.  

60. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą nowotworową.  

61. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami krwi.  

62. Epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia 
stwardnienia rozsianego.  

63. Procedury przeszczepu szpiku kostnego.  

64. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną.  

65. Założenia koncepcji pielęgnowania Callisty Roy.  

66. Podstawowe zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

 67. Poziom podstawowy uczestników procesów bezpieczeństwa oraz relacje i więzi między 
nimi.  

68. Specyfika chirurgii dziecięcej.  

69. Epidemiologia, metody leczenia chirurgicznego, przygotowanie dziecka do zabiegu, w 
najczęstszych wadach wrodzonych układu krążenia.  

70. Epidemiologia, metody leczenia chirurgicznego, przygotowanie dziecka do zabiegu, w 
najczęstszych wadach wrodzonych układu nerwowego.  

71. Epidemiologia, metody leczenia chirurgicznego, przygotowanie dziecka do zabiegu, w 
najczęstszych wadach wrodzonych układu kostno-stawowego.  

72. Ostre schorzenia jamy brzusznej u dzieci.  

73. Urazy u dzieci. Indywidualne i społeczne reakcje na chorobę oraz niepełnosprawność.  

74. Cechy charakteryzujące model opiekuńczy opieki szpitalnej i sytuację pacjenta w nim.  

75. Cechy charakteryzujące model klasyczny opieki szpitalnej i sytuację pacjenta w nim.  



76. Model koncentryczny opieki nad osobami niepełnosprawnymi.  

77. Model formalny opieki nad osobami niepełnosprawnymi.  

78. Model krytyczny opieki nad osobami niepełnosprawnymi.  

79. Model „kręgu towarzyskiego” opieki nad osobami niepełnosprawnymi.  

80. Wyznaczniki pozycji zawodu pielęgniarki.  

81. Czynniki warunkujące przemiany w pielęgniarstwie.  

82. Podstawowe stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii  

83. Podstawowe stany zagrożenia życia i zdrowia w ortopedii.  

84. Podstawowe stany zagrożenia życia i zdrowia w traumatologii.  

85. Główne cele i założenia polityki społecznej państwa.  

86. System pomocy społecznej.  

87. Rodzaje i formy świadczeń społecznych.  

88. Cechy charakteryzujące model rehabilitacyjny opieki szpitalnej i sytuacja pacjenta w nim.  

89. Podstawowe stany zagrożenia życia i zdrowia w położnictwie.  

90. Podział starości według WHO. 

91. Płatnikiem za świadczeń zdrowotnych udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej dla 
osób ubezpieczonych. 

92. Funkcja zarządzania, którą wykonuje pielęgniarka / położna oddziałowa.


