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1. Teorie i modele pielęgnowania. 

2. System opieki pielęgniarskiej w Unii Europejskiej. 

3. Międzynarodowe oraz krajowe stowarzyszenia i organizacje pielęgniarskie. 

4. Uznanie kwalifikacji pielęgniarskich w Unii Europejskiej. 

5. Rola WHO o ICN w rozwoju pielęgniarstwa. 

6. Zarządzanie w pielęgniarstwie – style zarządzania, cechy przywództwa, zasady zarządzania 

strategicznego 

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej 

8. Obciążenie psychiczne i fizyczne wynikające z warunków pracy. 

9. Pojecie kultury organizacyjnej oraz modele zarządzania jakością. 

10. Główne pojęcia metodologii jako nauki. 

11. Charakterystyka metodyki postępowania badawczego. 

12. Kryteria doboru piśmiennictwa do badań oraz struktura pracy naukowej. 

13. Etyczne zasady w pielęgniarskich badaniach naukowych 

14. Prawne przepisy ochrony praw autorskich 

15. Testy statystyczne oraz programy do opracowania wyników badań naukowych. 

16. Zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie oraz w pielęgniarstwie. 

17. Dydaktyka medyczna i jej znaczenie w pielęgniarstwie.  System i cele kształcenia 

medycznego w Polsce.  

18. Klasyfikacje i zastosowanie metod nauczania w kształceniu medycznym 

19. Zasady pomiaru dydaktycznego, kontroli i oceny w procesie dydaktycznym 

20. Charakterystyka i  główne kierunki i szkoły terapeutycznej 

21. Istota psychoterapii, jej etapy i cele oraz podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne. 

22. Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia. 

23. Cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce pielęgniarskiej. 

24. Rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych 

25. Stany zagrożenia życia. 

26. Najczęściej stosowane zabiegu resuscytacyjne. 

27. Zasady opieki nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej 

oraz kardiochirurgicznej. 

28. Patofizjologia oraz zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących przewlekłych 

ran. 

29. Metody operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ran przewlekłych. 

30. Rola hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej. 

31. Zasady profilaktyki, rozpoznania i leczenia rany oparzeniowej. 

32. Charakterystyka ubytków tkankowych oraz zabiegów rekonstrukcyjno – plastycznych 

33. Funkcjonowanie stacji dializ oraz technik nerko zastępczych. 

34. Specjalistyczna opieka nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego. 



35. Zasady domowego leczenia respiratorem. 

36. Charakterystyka opieki pielęgniarskiej nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym. 

37. Sytuacja epidemiologiczna cukrzycy w Polsce i na świecie. 

38. Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową. 

39. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą nowotworową. 

40. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami krwi. 

41. Epidemiologia, etiopatogeneza, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia stwardnienia 

rozsianego. 

42. Procedury przeszczepu szpiku kostnego. 

43. Charakterystyka profesjonalnej opieki nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną. 

44. Regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz wyroby medyczne i środki spożywcze 

specjalnego pochodzenia. 

45. Zasady ordynowania leków oraz określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie 

zleceń ora recept. 

46. Podstawowe pojęcia statystyczne i koncepcje statystyki matematycznej. 

47. Charakterystyka  etapów badania  statystycznego. 

48. Podstawowe parametry statystyczne. 

49. Zasady testowania hipotez statystycznych oraz podstawowe pojęcia (hipoteza zerowa, obszar 

krytyczny, poziom istotności, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, moc testu, statystyka 

testowa, stopnie swobody). 

50. Uwarunkowania prawne pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz zwalczania i kontroli 

zakażeń szpitalnych. 

51. Zagrożenia epidemiologiczne w szpitalu. 

52. Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych, a w szczególności tzw. drobnoustroje alarmowe 

53. Zasady izolacji chorego zakaźnego. 

54. Praca i zalecenia zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. 

55. Zasady ergonomii w pracy pielęgniarki. 

56. Obowiązujące przepisy BHP w Polsce. 

57. Epidemiologia, patogeneza, czynniki ryzyka, symptomatologia, diagnostyka oraz sposoby 

leczenia chorób układu sercowo – naczyniowych 

58. Uwarunkowania opieki długoterminowej. 

59. Rola systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów pacjentów 

objętych opieką długoterminową. 

60. Najczęściej występujące problemy zdrowotne, pielęgnacyjno- opiekuńcze, psychologiczne i 

społeczne wśród wybranych grup osób przewlekle chorych (w starszym wieku, z 

niesprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, w stanie apalicznym, 

wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej). 

61. Zasady opieki długoterminowej w warunkach domowych. 

62. aktualne i innowacyjne trendy w promocji zdrowia oraz  ich znaczenie dla potrzeb promocji 

zdrowia. 

63. Rolę marketingu w programach promocji zdrowia. 

64. Narzędzia informacyjne możliwe do wykorzystania do promowania zdrowia i zdrowego stylu 

życia 

65. Cechy innowacyjnych kampanii społecznych. 

66. Mechanizmy powstawania i funkcjonowania zjawisk dewiacyjnych i patologicznych. 

67. Charakterystyka środowiskowych, instytucjonalnych i indywidualnych podstawy 

funkcjonowania problemów społecznych . 



68. Zasięg najczęściej rozpowszechnionych problemów społecznych w Polsce i innych krajach 

europejskich. 

69. Podstawy pracy socjalnej oraz  nauki o resocjalizacji . 

70. Zakres zdrowia środowiskowego, organizacji funkcjonowania zaplecza zdrowia 

środowiskowego w Polsce i Europie. 

71. Zasady i metody informowania ludności o środowiskowym ryzyku zdrowotnym. 

72. Źródła distresu, termometr distresu , postępowanie w sytuacji distresu (wytyczne ASCO). 

73. Zakres form zmagania się ze stresem przez pacjenta oraz sposoby radzenia sobie z sytuacją 

zachorowania na chorobę . 

74. Terminologia stosowana w logopedii i neurologopedii. 

75. Zakres patologii mowy oraz metody oceny stanu pacjenta z wykorzystaniem odpowiednich 

narzędzi diagnostycznych. 

76. Patofizjologia układu moczowego w aspekcie leczenia chorób nerek i leczenia 

nerkozastępczego. 

77. Ostre i przewlekłe schorzenia układu moczowego. 

78. Podstawy leczenia chorób układu moczowego (zachowawczego i terapii nerkozastępczej, 

z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej). 

79. Pojęcie śmierci w zależności od przyczyny i mechanizmu zgonu. Śmierć: naturalna, z 

przyczyn chorobowych, gwałtowna, na tle czynnościowym, pojęcie agonii. 

80. Elementy  dokumentacji czynności sądowo-lekarskich: świadectw sądowo-lekarskich oględzin 

ciała, sprawozdania z sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok, formy pisemnych opinii 

aktowych. 

81. Diagnostyka, symptomatologia i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca , ostrej i 

przewlekłej niewydolności serca, zatorowości płucnej oraz choroby zakrzepowo – zatorowej. 

82. Wrodzone i nabyte wady serca, kardiomiopatie, choroby aorty i dużych tętnic, zapalenia 

osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, infekcyjne zapalenia wsierdzia, nadciśnienie płucne. 

83. Transplantacja serca oraz rola pielęgniarki  w okresie okołooperacyjnym. 

84. Badania obrazowe i endoskopowe stosowane w urologii. 

85. Urazy układu moczowo-płciowego. Choroby gruczołu krokowego, objawy i metody leczenia. 

86. Problemy związane z andropauzą i dysfunkcjami seksualnymi u mężczyzn. 

87. Patofizjologia chorób układu moczowego w aspekcie leczenia chorób nerek i leczenia nerko 

zastępczego z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej. 

88. Etiopatogeneza, metody rozpoznania, przebieg kliniczny, zasady leczenia jak i powikłania 

terapii nowotworów układu moczowego, płciowego, przewodu pokarmowego, układu 

nerwowego, układu oddechowego. 

89. Stany nagłe w onkologii.  

90. Etiopatogeneza, metody rozpoznania, przebieg kliniczny oraz  sposoby leczenia najczęściej 

spotykanych nowotworów wieku dziecięcego. 

91. Diagnostyka oraz leczenie chorób nowotworowych. 

92. Przyczyny, objawy, metody diagnozowania  i rehabilitacji dzieci z wodogłowiem oraz 

przepukliną oponowo- rdzeniową. 

93. Stany drgawkowe oraz zasady postępowania z dzieckiem w napadzie i stanie padaczkowym. 

94. Zaburzenia mowy i komunikacji występujące u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu 

nerwowego. 

95. Interwencja neurologopedyczna w przypadku noworodków i niemowląt z uszkodzeniami i/lub 

dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, chorobowymi zespołami genetycznymi oraz 

innymi sprzężonymi zaburzeniami o etiologii neurologicznej. 



96. Schorzenia mające wpływ na przebieg leczenia chirurgicznego- cukrzyca, niewydolność 

krążenia. 

97. Etiopatogeneza, metody rozpoznania, przebieg kliniczny, zasady leczenia, powikłania terapii 

raka tarczycy, jelita grubego, nowotworów głowy i szyi oraz skóry. 
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