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1. Wiedza studentów na temat nowoczesnych metod antykoncepcji. 

2. Wiedza pacjentów po zabiegu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych na temat wtórnej 

prewencji choroby niedokrwiennej serca. 

3. Wiedza pacjentów oddziału kardiologicznego na temat zasad prawidłowego odżywiania  

w nadciśnieniu tętniczym. 

4. Wiedza pacjentów oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na temat znaczenia 

profilaktyki przeciwzakrzepowej w migotaniu przedsionków. 

5. Wiedza uczniów klas gimnazjalnych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. 

6. Postawy wobec eutanazji studentów kierunków medycznych, inżynierskich  

i humanistycznych Akademii Techniczno-Humanistycznej. 

7. Padaczka – diagnostyka, leczenie dawniej i dziś. 

8. Profilaktyka wtórna w grupie dorosłych zagrożonych udarem mózgu – badania ankietowe 

wśród pacjentów. 

9. Wiedza pacjentów poddawanych hemodializie na temat prawidłowych zasad żywienia  

w przewlekłej niewydolności nerek. 

10. Wiedza pacjentów z cukrzycą typu 2 na temat  wybranych, przewlekłych  powikłań 

choroby. 

11. Funkcjonowanie bio-psycho-społeczne chorych w ostatnim stadium przewlekłej 

niewydolności nerek. 

12. Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii u pacjentów w oddziałach chirurgii  

i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Wadowicach. 

13. Leczenie bólu nowotworowego u pacjentów hospitalizowanych w oddziale medycyny 

paliatywnej. 

14. Wpływ radioterapii na jakość życia pacjentów z nowotworem okolic głowy i szyi. 

15. Problemy pielęgnacyjne dorosłych pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych 

hospitalizowanych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym ZZOZ w Wadowicach. 

16. Problemy psychospołeczne pacjentek z nowotworem jajnika leczonych chemioterapią. 

17. Satysfakcja z życia kobiet poddających się zabiegom medycyny estetycznej. 

18. Występowanie powikłań w trakcie radioterapii u pacjentów z nowotworem gruczołu 

krokowego.  



19. Aktywność fizyczna, a częstotliwość występowania nadwagi i otyłości wśród mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej. 

20. Aktywność fizyczna i występowania bólu u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów  

poddanych leczeniu  biologicznemu. 

21. Aktywność  fizyczna i występowania bólu u pacjentów przed i po zabiegu implantacji 

stabilizatora międzywyrostkowego Diam. 

22. Postawa pielęgniarek oddziałów psychiatrycznych wobec skierowanej przeciwko nim 

agresji pacjentów. 

23. Rola  pielęgniarki w edukacji młodych kobiet chorych na cukrzycę na temat wczesnej 

profilaktyki wystąpienia  cukrzycy u ich potomstwa. 

24. Postępowanie pielęgniarki wobec  pacjenta leczonego zachowawczo z krwawieniem 

spowodowanym  żylakami przełyku. 

25. Pielęgnowanie  pacjenta w hipotermii ratunkowej po ulicznym  zatrzymaniu krążenia. 

26. Wczesne powikłania wynikające z zastosowania portów naczyniowych u pacjentów 

poddanych chemioterapii. 

27. Aktywności fizyczna pielęgniarek na podstawie badań ankietowych IPAQ. 

28. Wymagania żywieniowe w placówkach oświatowych na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia na tle nawyków dietetycznych kształtowanych przez rodziców u dzieci  

w wieku przedszkolnym. 

29. Wentylacja rozdzielcza - praca poglądowa. 

30. Dalsze losy pacjentów z urazami wielonarządowymi leczonych w oddziale Intensywnej 

Terapii. 

31. Wiedza uczniów klas licealnych na temat transplantacji narządów. 

32. Wiedza młodzieży na temat transplantacji szpiku kostnego. 

33. Częstość występowania powikłań kaniulacji żył centralnych u pacjentów hospitalizowanych  

w OAiIT. 

34. Postępowanie pielęgniarskie w przygotowaniu dziecka w wieku 3-6 lat do zabiegu 

laryngologicznego. 

35. Występowanie zagrożeń u pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego. 

36. Występowanie zagrożeń u mężczyzn w wieku 30-40 lat chorujących na raka płuc. 

37. Wpływ choroby Hashimoto u kobiet w wieku 20-30 lat na ich samoocenę. 

38. Analiza sposobu żywienia noworodków w warunkach Szpitala Powiatowego. 

39. Zastosowanie gastroskopii w diagnostyce i leczeniu krwawień z górnego odcinka przewodu 

pokarmowego. 



40. Wiedza uczennic z klas trzecich liceum ogólnokształcącego na temat samobadania piersi  

jako profilaktyki raka piersi. 

41. Problemy pielęgnacyjne napotykane przez pielęgniarkę środowiskową  

w opiece nad pacjentem ze stopą cukrzycową. 

42. Postawy kobiet w środowisku wiejskim wobec badań cytologicznych jako profilaktyki  

w raku szyjki macicy. 

43. Wiedza rodziców na temat żywienia dzieci w pierwszych dwunastu miesiącach życia.  

44. Opinia pacjenta z rozpoznaną cukrzycą na temat programu edukacyjnego prowadzonego  

w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- 

Białej. 

45. Żywienie parenteralne wcześniaka z zespołem RDS wymagającego leczenia tlenoterapią. 

46. Ocena w pierwszej dobie bólu pooperacyjnego u pacjentów znieczulonych metodą  

Top-block. 

47. Czynniki kształtujące satysfakcję pielęgniarek pediatrycznych z wykonywanej pracy. 

48. Pielęgniarstwo środowiskowe w dorobku zawodowym i naukowym Hanny Chrzanowskiej. 

49. Zawód pielęgniarki w opinii młodzieży w wieku 18-19 lat. 

50. Postać Stanisławy Leszczyńskiej na tle czołowych polskich położnych. 

51. Biegunki wywołane przez Salmonella u dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Pediatrycznym 

w Bielsku-Białej w latach 2014-2015. 

52. Analiza zachowań żywieniowych młodzieży trzecich klas gimnazjalnych w środowisku 

wiejskim. 

53. Analiza wszczepialności szczepionkami zalecanymi dzieci urodzonych w 2009 roku 

zamieszkałych w rejonie „Osiedle Beskidzkie” w Bielsku-Białej. 

 

 


