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Aberracje chromosowe powodujące powstanie nowotworów.

Patomechanizm mukowiscydozy na poziomie molekularnym.

Rola pielęgniarki w procesie pielęgnacyjnym pacjenta z zaćmą. Studium przypadku.

Rola rodziny w pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu. Studium przypadku.

Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym krwi. Studium przypadku.

Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera. Studium przypadku.

Wybrane problemy pielgnacyjne, emocjonalne-poznawcze pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. Studium 

przypadku.

Rola pielęgniarki w procesie pielęgnacyjnym pacjenta z cukrzycą typu I. Studium przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentka ze schizofrenią paranoidalną w trakcie hospitalizacji - opis przypadku.

Brak poczucia choroby jako przyczyna zarzucania farmakoterapii u pacjentki z rozpoznaną schizofrenią 

paranoidalną - studium przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentka z depresją, astmą oskrzelową i nadciśnieniem tętniczym - opis przypadku.

Problemy biopsychospołeczne i aktywiazacja pacjentki z schizofrenią paranoidalną na podstawie modelu opieki 

Nancy roper - opis przypadku.

Studium przypadku klinicznego. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.

Studium przypadku klinicznego. Guz skóry w okolicy tracheostomy.

Studium przypadku klinicznego-rak dna jamy ustnej.

Diagnostyka i leczenie skrzywienia przegrody nosowej oraz problemy pielęgnacyjne na wybranym przykładzie.

Studium przypadku klinicznego - guz szyi.

Studium przypadku klinicznego-. Zespół zaburzeń oddychania u wcześniaka jako skutek niedoboru surfaktanu.

Studium przypadku klinicznego- odmrożenie stóp, rąk i nosa.

Powikłania w zakresie układu sercowo-naczyniowego w przebiegu wieloletniej miażdżycy na przykładzie 71-

letniego pacjenta.

Migotanie przedsionków jako główny objaw zespołu tarczycowo-sercowego u 78-letniej pacjentki- studium 

przypadku.

Zajęcie układu sercowo-naczyniowego w przebiegu toczniarumieniowatego układowego na przykładzie 

przypadku 48-letniego pacjenta.

Zajęcie układu sercowo-naczyniowego u 71-letniego pacjenta z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym.

Przypadek stanu wegetatywnego-problemy i granice terapii (opis przypadku).

Problemy terapii i pielęgnacji przypadku ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego (opis przypadku).

Długotrwałe leczenie wentylacyjne ostrego uszkodzenia płuc.

Analiza przypadku orzeczenia śmierci mózgu pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii.

Przypaek złożonego monitorowania hemodynamicznego jako element sukcesu w leczeniu wstrząsu 

sercowopochodnego.

Przypadek pękniecia tętniaka aorty brzusznej ze znaczną utratą krwi leczony w oddziale intensywnej terapii.

Problemy noworodka z niską masą urodzenia.
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Opieka pielęgniarska nad pacjentem z dusznicą bolesną - studium przypadku.

Opis przypadku pacjenta w weiku 54 lat leczonego na nowotwór złośliwy odbytnicy.

Opis przypadku 46-letniego mężczyzny chorego na stwardnienie rozsiane.

Stan zagrożenia życia w pediatrii - zaostrzenie astmy oskrzelowej -opis przypadku.

Reakcja anafilaktyczna jako stan zagrożenia życia - opis przypadku.

Istota pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu.

Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu.

Pielęgnacja pacjenta z kardiogennym obrzękiem płuc.

Czynniki ryzyka wystepowania udaru niedokrwiennego mózgu.

Niedrożność mechaniczna w przebiegu choroby nowotworowej dolnego odcinka przewodu pokarmowego   - 

studium przypadku.

Zaburzenia hormonalne u pacjentki z Zespołem Cushinga wywołanym mikrogruczolakiem przysadki mózgowej.

Zaburzenia w odżywianiu u dzieci szkolnych. Anoreksja-opis przypadku.

Otyłość u dzieci w wieku szkolnym. Studium przypadku.

Szczepienie przeciwko rotawirusom mojego dziecka.

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z niewydolnością serca.

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta chorującego na cukrzyce.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Problemy pielęgnacyjne pazcjenta z chorobą PARKINSONA.

Opieka pielęgniarska nad chorym z udarem krwotocznym mózgu.

Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów po ostrych Zespołach Wieńcowych.

Udział pielęgniarki w podnoszeniu jakości życia pacjenta z napadami tężyczki.

Pielęgnacja pacjenta w świeżym zawale mięśnia sercowego z założeniem stenów do naczyń wieńcowych.

Rola pielęgniarki w zwalczaniu obrzęku limfatycznego u pacjentki po mastektomii.

Wpływ krioterapii u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Cukrzyca TYPU 1-rola pielęgniarki w edukacji pacjenta rozpoczynającego insulinoterapię.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w śpiączce poraenimacyjnej.

Rola pielęgniarki w przygotowaniu i opiece nad pacjentem po zabiegu koronarografii.

Biopsycho-społeczne aspekty życia pacjenta po zawale mięśnia sercowego.

Rola pielęgniarki w adaptacji pacjenta po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego do nowej sytuacji 

życiowej.

Zespół niewyrównania jako ostre powikłanie u pacjentki hemodializowanej.
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Główne aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem niewydolnym oddechowo z grypą A/H1N1v.

Wpływ miastenii na jakość życia-studium przypadku.

Opieka nad pacjentem z zespołem abstynencyjnym.

Rola Pielegniarki w leczeniu pacjenta z krwawieniem z żylaków przełyku.

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z zapaleniem płuc.

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z zespołem nerczycowym.

Pacjent z rozpoznanym zapaleniem jelita grubego. Wskazania farmakologiczne i dietetyczne.

Oponiak mózgu przypadek nowotworu u dziecka czteroletniego. Specyfika opieki i pielęgnacji.

Pacjent z uwięźniętą przepukliną pachwinową-rola pielęgniarki w zwalczaniu bólu.

Jakość życia chorego ze stomią.

Inwazyjna choroba meningokokowa. Zasady postępowania w przypadku zakażeń wywołanych                 przez 

NEISSERIA MENINGITIDIS.

Nietrzymanie stolca u osób w otępieniu starczym, zaplanowanie działań pielęgnacyjnych.

Edukacja rodziny w zakresie pielęgnowania pacjenta w domu po przebytym udarze mózgu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym na padaczkę.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem pageta.

Edukacja pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.

Opieka nad pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym.

Opieka nad chorym z układową chorobą tkanki łącznej na przykładzie tocznia układowego.

Pielęgnacja pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc z nikotynizmem.

Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Udział pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po zabiegu pneumonektomii z powodu raka płuc.

Pielęgnacja pacjenta w podeszłym wieku z przewlwkłą obturacyjną chorobą płuc.

Rola pielęgnairki w wybranych badaniach diagnostycznych serca.

Pozycja siedząca do zabiegów w obrębie tylnego dołu czaszki.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z krwawieniem z przewodu pokarmowego.

Migotanie przedsionków edukacja pacjenta.

Problemy pielęgnacyjne pacjentki dotkniętej chorobą PARKINSONA-zalecenia i formy pomocy.

Zaburzenia psychiczne w chorobie HUNTINGTONA.

Otępienie, a choroba Alzhaimera. Opieka nad pacjentem w aspekcie psychologicznym.
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Zaburzenia depresyjne nawracające u ludzi starszych-problemy pielęgnacyjne.

Zatorowość płucna jako powikłanie złamania kości podudzia.

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu złamania szyjki kości udowej.

Opieka nad chorym w wieku podeszłym z zaburzeniami procesów poznawczych, nastroju i emocji.

Pielęgnowanie pacjenta z biegunką wywołaną pałeczkami salmonelli.

Uraz śledziony u dziecka leczony zachowawczo w oddziale chirurgii dziecięcej.

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią typu "A" w środowisku.

Hospitalizacja dziecka w wieku szkolnym ze średnio-ciężkim oparzeniem termicznym.

Rola i zadania pielęgniarki w immunoterapii swoistej u dziecka z alergią pyłkową.

Pielęgnowanie dziecka w wieku szkolnym po usunięciu wyrostka robaczkowego w oddziale chirurgii dziecięcej.

Opieka nad pacjentem po częściowej resekcji jelita cienkiego w przebiegu choroby CROHNA.

Pielęgnowanie pacjenta z założonym cewnikiem dializacyjnym w ostrym uszkodzeniu nerek.

Pielęgnowanie pacjentki z obustronnie wyłonioną nefrostomią.

Znaczenie rekonstrukcji piersi w poprawie jakości życia-studium przypadku.

Opieka nad pacjentem z gastronomią odżywczą.

Problem odleżyn w opiece długoterminowej u pacjentki z niedowładem połowiczym i otyłością.

Pacjent z podwójnym rozpoznaniem choroby psychicznej i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z czterokończynowym porażeniem w domu pomocy społecznej.

Uczeń z problemami szkolnymi i społecznymi, rola pielęgniarki-studium przypadku.

Rola wsparcia emocjonalnego w przewlekłej chorobie nerek.

Udział pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentką z chorobą nowotworową piersi.

Opieka nad pacjentką po mastektomii w aspekcie rehabilitacji psychowizycznej.

Fenatanyl donosowy jako nowy sposób pokonywania bólu przebijającego.

Niedrożność mechaniczna-rola pielegniarki w pielęgnacji i edukacji chorego.

Rola edukacji w dnie moczanowej0studium przypadku.

Opieka pielęgniarska i edukacja pacjenta z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych.

Rola pielęgniarki w opiece i edukacji chorego z przewlekłą niewydolnością krążenia.

Udział pielęgniarki w rehabilitacji chorego z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego.

Pielęgnowanie chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów.

Problemy pielęgnacyjne u pacjentki z marskością wątroby na podłożu alkoholowym.
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Kamica nerkowa-problemy pielęgnacyjne związane z chorobą.

Udział pielęgniarki w procesie leczenia i pielęgnowania chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Udział pielęgniarki w procesie leczenia biologicznego, chorego na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

Udział pielęgniarki w procesie retransfuzji.

Leczenie chirurgiczne dyskopatii kręgosłupa  szyjnego-opieka pooperacyjna pacjenta.

Majaczenie alkoholowe jako stan nagły w psychiatrii.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze schizofrenią rezydualną.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po jednostronnej adrenalektomii.

Pielęgnacja pacjenta po zabiegu operacyjnym-lobectomii lewostronnej z powodu guza płuca lewego.

Opieka nad pacjentem po endoprotezaoplastyce stanu kolanowego.

Ostre zapalenie trzustki na tle kamicy pęcherzyka żółciowego a otyłość-opis przypadku.

Opis kliniczny oraz proces pielegnowania pacjenta z chorobą Alzheimera-studium przypadku.

Opieka nad noworodkiem donoszonym w pierwszych dobach życia-opis przypadku.

Udar krwotoczny mózgu-studium przypadku klinicznego.

Zawał serca z unieiseniem odcinka ST-studium przypadku.

Pielęgnowanie pacjentki neurologicznej po zachłustowym zapaleniu płuc w wyniku padaczki oraz śpiączka o 

nieznanej etiologii.

Proces pielęgnowania pacjentki z astmą oskrzelową-opis przypadku.

Membranopatia wrodzona - zespół cienkich błon z towarzyszącym niedosłuchem u dziecka.

Celiaka na podstawie przedstawionego przypadku osoby dorosłej.

Ocena stanu zdrowia noworodka zdrowego.Opis przypadku.

Opis przypadku dziecka z alergią pokarmową.

Przypadek leczenia ostrego uszkodzenia płuc w przebiegu grypy AH1N1.

Zasady leczenia i pielegnacji pacjenta z przezskórną gastroskomią.

Przypadek piorunującego wstrząsu septycznego pacjenta z nabytym zespołem upośledzenia odporności (AIDS).

Leczenie w ciężkich zatruciach metanolem z zastosowaniem hemodializy.

Przypadek leczenia szpitalnego pacjentki z długotrwałą i nawracającą schizofrenią paranoidalną.

Przewlekłe Kłębuszkowe Mezangialno-Rozplemowe Zapalenie Nerek z Towarzyszącym Krwotocznym 

Zapaleniem Pęcherza Moczowego u Pacjenta 13-letniego.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego - opis przypadku.

Postępowanie diagnostyczn4e u noworodka u którego w życiu płodowym rozpoznano obustronne wodonercze.

Wysoka amputacja kończyny dolnej po zaniedbaniu leczenia cukrzycy i zespołu stopy cukrzycowej.
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Pielęgnowanie i rehabilitacja chorego po zerwaniu ścięgna Achillesa w okresie od usunięcia opatrunku 

gipsowego do 6 miesiąca po urazie.

Opis przygotowań prozdrowotnych oraz profilaktyki chorób tropikalnych osoby planującej podróż do Indii w 

miesiącu lipcu.

Pielęgnacja chorego po zerwaniu ścięgna Achillesa w okresie od chirurgicznego zespolenia ścięgna do usunięcia 

opatrunku gipsowego.

Problemy psychologiczne dziecka i rodziców wynikające z zdiagnozowanej białaczki u dziecka.

Opieka pielęgniarska nad młodą kobietą, opis przypadku-zespół paranoidalny.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z zaburzeniami schizoafektywnymi i współistniejącymi chorobami 

somatycznymi-studium przypadku.

Pielęgnowanie pacjenta z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi na oddziele rehabilitacji psychiatrycznej.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem bezkrytycznym wobec własnej choroby w ostrych zaburzeniach 

psychotycznych w schizofrenii rezydualnej-opis przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z urojeniami błędnej tożsamości w przebiegu schizofrenii paranoidalnej-

opis przypadku.

Proces pielęgnowania pacjenta z udarem krwotocznym mózgu.

Proces pielęgnowania pacjentki z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej w warunkach szpitalnych-opis 

przypadku.

Proces pielęgowania pacjentki z rozpoznaną chorobą niedokrwienną mózgu.

Proces pielęgnowania pacjenta z rozpoznaną chorobą nadciśnieniową-studium przypadku.

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typu 2-studium przypadku.

Guz ślinianki przyusznej-leczenie i pielęgnacja.

Przewlekłe polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Przewlekłe zapalenie migdałka podniebiennego-opis przypadku.

Rak migdałka podniebiennego-diagniostyka, leczenie oraz analiza problemów pielęgnacyjnych na wybranym 

przykładzie.

Obwodowe porażenie nerwu VII (twarzowego)-leczenie i pielęgnacja.

Pielęgnacja i opieka nad pacjentem z makro- i mikroangiopatią cukrzycową.Opis przypadku.

Pielegnowanie pacjenta z późnymi powikłąniami cukrzycy typu 2. Opis przypadku.

Pielęgnacja i opieka nad pacjentem po operacji kardiochirurgicznej CABG i wszczepieniu biologicznej zastawki 

aortalnej.Opis przypadku.

Diagnostyka i opieka nad chorą ze złamaniem szyjki kości udowej oraz rozpoznaną alkoholową marskością 

wątroby-opis przypadku.

Pielęgnowanie pacjenta z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego, wrzodem żołądka, chorobą 

niedokrwienną serca.

Przewlekła niewydolność serca oraz schorzenia współistniejące mające wpływ na jej rozwój.

Zasady postępowania i edukacja chorego ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym-opis przypadku.

Pielęgnowanie pacjenta w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.Opis przypadku.

Pielęgnowanie pacjentki chorej na schizofrenię paranoidalną.

Pielęgnowanie pacjenta po udarze pnia mózgu.

Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja  oraz opieka pielęgniarska nad pacjentem z rozpoznaną chorobą 

Parkinsona.
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Opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu.

Pielęgnowanie pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu.

Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychofizycznej kobiety po zabiegu mastektomii.

Wybrane problemy biopsychospołeczne kobiety po zabiegu histerektomii.

Problemy biopsychospołeczne pacjenta z zespołem Guillaina-Barrego.

Wielochorobowość w starszym wieku, wpływ na codzienne życie.

Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Pradera-Williego w środowisku domowym.

Problemy pielęgnacyjne w opiece nad dzieckiem z astmą oskrzelową w środowisku domowym.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem nerczycowym hospitalizowanym w oddzile pediatrycznym.

Problemy pielęgnacyjne dziecka z chorobą Schöneleina-henocha hospitalizowanego w oddziale pediatrycznym.

Problemy pielęgnacyjne w opiece nad niemowlakiem z zapaleniem stawu barkowego.

Pielęgnacja pacjenta z nefropatią w przebiegu tocznia układowego. Studium przypadku.

Studium przypadku chorej z rozpoznanym rakiem gruczołu piersiowego.

Przygotowanie chorego z przewlekłą chorobą nerek do leczenia nerkozastępczego-studium przypadku.

Psychozy w przebiegu zespołów otępiennych.Studium przypadku.

Opieka i pielęgnacja noworodka przedwcześnie urodzonego.

Opieka i pielęgnacja dziecka z zapaleniem wyrostka sutkowatego.

Rola pielęgniarki w specjalistycznej opiece nad chorym z owrzodzeniem żylnym goleni.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z erytrodermią uogólnioną.

Problemy pielęgnacyjne chorego z marskością wątroby.

Jakość życia pacjenta z gruźlicą płuc.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z obrzękiem płuc.

Opieka pielęgniarska nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym, leczonym metodą nieinwazyjnego 

wspomagania oddechu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona i gastroskomią odżywczą w warunkach domowych.

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta po zabiegu pomostowania tetnic wieńcowych.

Opieka nad pacjentem z chorobą leśniowskiego-CROHNA ze szczególnym uwzględnieniem jego problemów 

psycho-fizycznych.

Opieka pielęgniacyjna nad pacjentem ze stomią ze szczrgólnym uwzględnieniem sfery psychicznej.

Stwardnienie rozsiane jako choroba wymagająca długoterminowej opieki nad pacjentem.

Opieka pielęgnacyjna nad wcześniakiem z dysplazją oskrzelowo-płucną.
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Zastosowanie metody Bobath w opiece nad pacjentem z udarem mózgu.

Kolostomia - wyzwanie w opiece paliatywnej.

Opieka nad chorym z spondyloartropatią zapalną na przykładzie zesztywniającego zapalenia stawów 

kręgosłupa.

Opieka nad pacjentem z łuszczycowym zapaleniem stawów.

Problemy pielęgnacyjne pacjentki po złamaniu dwukostkowym podudzia.

Przygotowanie pacjenta z cukrzycą typu 2 do samokontroli w zakresie insulinoterapii: studium przypadku.

Problemy pielęgnacyjne u dziecka po wszczepieniu stymulatora serca.

Niemowle z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek - problemy pielegnacyjne w trakcie hospitalizacji.

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej chorej na nadciśnienie tętnicze.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem chorujacym na raka jelita grubego.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Pacjent z dusznicą piersiową, po wielokrotnej plastyce tetnic wieńcowych.

Rola pielęgniarki w pielęgniarki w pielęgnowaniu i leczeniu pacjenta z ostrą niewydolnością nerek.

Pielęgnowanie chorego po udarze mózgu w środowisku domowym.

Opieka pielęgniarki rodzinnej nad chorym z POChP.

Opieka nad pacjentem z rakiem płuca przebywającym w oddziale medycyny paliatywnej.

Przygotowanie pacjenta z założoną elektrodą endokawitarną po implantacji rozrusznika serca-rola pielęgniarki.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem leżącym z ałożoną elektrodą endokawitarną.

Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego ambulatoryjnie z powodu gruźlicy w warunkach więziennych.

Napady nieświadomości - problemy w życiu szkolnym dziecka.

Piętnastoletnie dziecko z aparatem ilizarowa-zalecenia pielęgnacyjne dla rodziców.

Opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej nad rodziną z dziewczynką chorą na hemofilię typu A.

Poprawa jakości życia pacjenta z rakiem jądra w trakcie chemioterapii.

Problemy pacjenta po resekcji żołądka.

Stopa cukrzycowa jako powikłanie cukrzycy.

Pielęgnowanie niemowlęcia z zespołem Pierre-Robina.

Opieka nad pacjentem z encefalopatią  wątrobową w przebiegu marskości wątroby.

Pielęgnacja pacjentki po udarze mózgu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Model opieki pacjenta z Chorobą Alzheimera.



Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Tematy prac licencjackich - PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne i niestacjonarne

Opieka pielęgniarska  nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu w warunkach sanatoryjnych                              

- studium przypadku.

Opieka pielęgniarska w zaostrzeniu dny mocznowej nad pacjentem w warunkach sanatoryjnych - studium 

przypadku.

Aspekt psycho-społeczny opieki nad pacjentką w stanie terminalnym z rakiem szyjki macicy w hospicjum 

domowym.

Opieka pielegniarska nad chorą w późnym stadium choroby Alzheimera w środowisku domowym - opis 

przypadku.

Udział pielęgniarki w diagnozowaniu pacjentki z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST.

Pielęgnacja pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Studium przypadku.

Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą otępienną na przykładzie choroby Alzheimera. Opis przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niedoczynnością przytarczyc w warunkach sanatoryjnych-studium 

przypadku.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta ze stomią w przebiegu raka jelita grubego.

Wpływ choroby Parkinsona na jakość pacjenta.

Pielęgnowanie pacjenta z padaczką oporną na leczenie-studium przypadku.

Pielęgnowanie chorego z rozpoznaną astmą oskrzelową w ostrej fazie choroby.

Pielęgnowanie pacjenta z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu choroby 

wrzodowej dwunastnicy.

Zapalenie płuc u siedmioletniego dziecka-przyczyny, przebieg kliniczny i postępowanie pielęgnacyjno-lecznicze.

Astma.

Problemy pielęgnacyjne pojawiające się u dzieci w wieku 0-3 lat.

Biegunka ostra-opis przypadku na przykładzie 6 miesięcznego dziecka.

Rozwój psychiczny i fizyczny dziecka 4 letniego.

Wstrząs kardiogenny w przebiegu rozległego zawału serca.

Gastrostomia przez skórna w przebiegu długotrwałych zaburzeń odżywiania.

Nieodwracalne uszkodzenie mózgu i eksplantacja narządów.

Kompleksowa terapia urazu wielonarządowego.

Niewydolność oddechowa noworodka w przebiegu wrodzonego zapalenia płuc.

Wstrząs krwotoczny w przebiegu pęknięcia tętniaka aorty brzusznej.

Niewydolność oddechowa w przebiegu próby samobójczej przez powieszenie.

Pielęgnowanie chorego z rakiem przełyku-opis przypadku.

Proces przebiegu pielęgnacyjnego w przypadku pacjenta chorego na chorobę Alzheimera.

Model leczenia i pielęgnowania pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym powikłanym niewydolnością nerek.

Przebieg procesu pielęgnacyjnego u pacjenta z kwawieniem z żylaków przełyku.

Profilaktyka żóltej febry. Schemat postępowania i przygotowanie osoby planującej podróż do krajów 

endemicznych. 



Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Tematy prac licencjackich - PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne i niestacjonarne

Ocena występowania chorób tropikalnych na terenach endemicznych oraz ocena ryzyka wystąpienia chorób 

tropikalnych wśród podróżujących.

Profilaktyka antymalaryczna - schemat postępowania w zależności od potencjalnego narażenia na typ zarodźca 

malarii.

Japońskie zapalenie mózgu.

Zapadalność na tropikalne choroby przenoszone przez komary w zależności od pory roku i rocznego lub 

wieloletniego cyklu wektora.

Profilaktyka dengi, schemat postępowania i przygotowanie osoby planyjacej podróż do krajów endemicznych.

Opieka pielęgniarska nad 20-letnią pacjentką z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niedosłuchem. 

Opieka nad pacjentem z niedowładem czterokończynowym ataktycznym i zanikiem móżdżku.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z autyzmem.

Pielęgnowanie 22-letniej pacjentki z celiakią i nietolerancją laktozy.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa z wodogłowiem u czternastoletniego chłopca-problemy bio-psycho-społeczne i 

specyfika w domu.

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z POCHP-opis przypadku.

Model opieki nad chorym z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wywołanym przez Staphylococcus aureus-studium 

przypadku.

Model opieki nad chorym z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST-studium przypadku.

Pielęgnowanie chorego w chorobie wrzodowej żołądka-opis przypadku.

Studium przypadku pacjenta ze stwardnieniem rozsianym zagrożonego wystąpieniem odleżyn.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą typu 2.

Rola pielęgniarki w pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu. Studium przypadku.

Proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym tętniaka aorty brzusznej.

Proces pielęgnowania pacjenta z rozpoznaniem choroby Alzheimera.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z pierwotną chorobą zwyrodnieniowa stawów kolanowych.

Opieka pielęgniarska w warunkach szpitalnych nad młodym pacjentem z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną 

z tendencjami agresywnymi.

Obraz powracających zaostrzeń w schizofrenii paranoidalnej na skutek zaniechania stosowania leczenia 

farmakologicznego-studium przypadku.

Wycofanie z życia społecznego w przebiegu schizofrenii paranoidalnej-opis przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami lękowymi.Opis przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z podwójną diagnozą chorującą na schizofrenię paranoidalną oraz będącą 

w roli Dorosłego Dziecka Alkoholików (DDA)-opis przypadku.

Pacjent przewlekle chorujący z powodu schizofrenii paranoidalnej uporczywie przerywający leczenie 

farmakologiczne-opis przypadku.

Opis przypadku klinicznego-guz lewego fałdu głosowego.

Studium przypadku -nagły niedosłuch ucha lewego.

Studium przypadku klinicznego-kamica ślinianki podżuchwowej lewej.

Studium przypadku-skrzywienie przegrody nosa.
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Studium przypadku klinicznego. Półpasiec uszny.

Studium przypadku klinicznego. Angina.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu.

Problemy pielęgnacyjne dzieci z rozpoznanym stwardnieniem guzowatym.

Problemy pielęgnacyjne 3-letniego dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z powikłaną cukrzycą II stopnia w środowisku domowym.

Problemy pielęgnacyjne wcześniaka urodzonego w 27 tygodniu ciąży ze skrajnie niską masą urodzeniową 700 

g.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po udarze krwotocznym mózgu.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z niedrożnością jelita cienkiego w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna.

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostra niewydolnością oddechową po urazie wielonarządowym

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu i nawracjących napadach 

padaczki poudarowej.

Problemy pielegnacyjne pacjentki po zabiegu usunięciu wyrostka robaczkowego w trybie nagłym.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką przewlekle chorym z zapaleniem pęcherza moczowego.

Udział pielęgniarki środowiskowej i rodziny w opiece i rehabilitacji chorego po udarze mózgu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z powikłaniem po zabiegu operacyjnym oszczędzającym nerkę.

Rola pielęgniarki rodzinnej w profilaktyce powikłań wynikających z unieruchomienia pacjentki po zawale mózgu.

Rola pielęgniarki rodzinnej w opiece nad chorym po udarze niedokrwiennym w stanie ciężkim.Studium 

przypadku.

Pielęgnowanie pacjentki przyjętej w trybie pilnym z uszkodzeniem moczowodu-opis przypadku.

Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.

Marskość wątroby w przebiegu choroby alkoholowej-studium przypadku.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z kamicą nerkową powikłaną wodonerczem.

Opieka nad pacjentem z tętniakiem rozwarstwiajacym aorty brzusznej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii i radioterapii w środowisku domowym.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z zapaleniem płuc leczonego w oddziale internistycznym.

Pielęgnacja pacjenta z nowotworem pęcherza moczowego po wyłonieniu obustronnej urostomii.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta chorego na sarkoidozę serca.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem jajnika w terminalnym okresie choroby.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z alkoholową marskością choroby.

Rola pielęgniarki w opiece pielęgnacyjnej nad pacjentem po artroskopii kolana.
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Udział pielęgniarki w leczeniu i rehabilitacji chorego z chorobą Parkinsona.

Pielęgnacja pacjenta w domu z schizofrenią po udarze niedokrwiennym mózgu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym z obrzękiem płuc.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z osteoporozą po podaniu bonvivy.

Udział pielęgniarki w pielęgnowaniu i edukacji pacjenta w młodym wieku chorującego na stwardnienie rozsiane.

Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne chorego z chorobą Parkinsona.

Opieka i pielęgnacja pacjenta z chorobą Alzheimera.

PEG jako alternatywna droga odżywiania u chorego z rakiem nosogardła.

Rola pielęgniarki w diagnozowaniu i opiece nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego leczonego metodą 

inwazyjną.

Model opieki nad pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Choroba nowotworowa żołądka z wyłonioną mikrojejunostomią na podstawie studium przypadku.

Rola pielęgniarki, a problemy pielęgnacyjne dziecka z padaczką.

Opieka pooperacyjna nad dzieckiem po zabiegu oiolipectomii śródoperacyjnej w przebiegu choroby Peutza-

Jeghersa.

Pomoc pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera- zalecenia i formy pomocy dla rodziny.

Choroba Parkinsona-udział pielęgniarki w wybranych formach rehabilitacji.

Edukacja pacjenta po zabiegu bariatrycznym.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki hospitalizowanego w oddziale chirurgii.

Późne powikłania radioterapii w leczeniu nowotworu jelita grubego.

Problem nawracających zakażeń dróg moczowych u dziecka z wadą cewy nerwowej.

Pielęgnowanie pacjentki z ostrą białaczką szpikową-studium przypadku.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Pielęgnowanie chorego wentylowanego w "PRONE POSITION"-alternatywa w leczeniu ARDS.

Problemy pielęgnacyjne u dziecka z zespołem nerczycowym.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z otępieniem.

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rurką tracheostomijną w oddziale intensywnej terapii.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z padaczką w szkole ponadgimnazjalnej.

Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z dną moczanową.

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę w szkole podstawowej.

Chory po udarze mózgu-wczesna rehabilitacja. Studium przypadku.

Pielęgnacja pacjenta z odmą opłucnową.
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Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością nerek z założonym cewnikiem dilizacyjnym nietunelizowanym.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w ostrej fazie udaru mózgu.

Opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach domowych.

Rola pielęgniarki w leczeniu bólu pooperacyjnego u chorego po bilobectomii.

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta w ostrej fazie majaczenia alkoholowego.

Pielegnowanie pacjentki po synowektomii kolana-studium przypadku.

Opieka nad pacjentką wyniszczoną chorobą nowotworową pęcherzyka żółciowego-studium przypadku.

Pielęgnacja pacjenta po założeniu protezy biopolarnej stawu biodrowego w przebiegu ZZSK.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego operacyjnie z powodu krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej 

na tle miażdżycowym.

Problem zespołu stopy cukrzycowej w opiece długoterminowej-studium przypadku.

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z chorobą Hashimoto-studium przypadku.

Rola pielęgniarki rodzinnej w profilaktyce i leczeniu choroby Parkinsona-studium przypadku.

Zapalenie płuc u dziecka z zespołem wad mnogich-pielegnacja.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta chorego na stwardnienie zanikowe boczne leczonego w domu.

Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta ze schizofrenią w oddziale dziennym rehabilitacyjnym.

Problemy zdrowotne pacjenta z przewlekłą schizofrenią rozwiązane w ramach specjalistycznych usług 

opiekuńczych.

Opieka nad chorym po świeżym zawale mięśnia sercowego i angioplastyce wieńcowej.

Rola pielęgniarki w procesie adaptacji do dializoterapii pacjenta z PCHN.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z POCHP.

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta po zawale mięsnia sercowego.

Opieka pielęgniarki nad chorym z otępieniem naczyniopochodnym.

Pielęgnowanie chorego w ostrym zapaleniu trzustki w przebiegu kamicy żółciowej-studium przypadku.

Pacjent z chorobą wrzodową żołądka w okresie zaostrzenia choroby.

Dieta jako nieodłączny element leczenia cukrzycy.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z gruźlicą płuc.

Opieka nad zmarłym potencjalnym dawcą narządów.

Postępowanie z pacjentem po NZK z zastosowaniem hipotermii terapeutycznej.

Przygotowanie pacjentki po mastektomii do powrotu do środowiska domowego.

Pacjent z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.Studium przypadku.

Pielęgnowanie pacjenta w stadium terminalnym po usunięciu guza mózgu.



Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Tematy prac licencjackich - PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgnacja pacjenta z mięsakiem uda w stanie terminalnym w hospicjum domowym.

Pielęgnowanie pacjenta z rozpoznanym struniakiem okolicy krzyżowej w warunkach domowych.

Pielęgnowanie chorego w zaawansowanym stadium nowotworu płuc.

Opieka nad 15-letnim dzieckiem z nadciśnieniem tętniczym.

Astma oskrzelowa u jedenastoletniego dziecka-specyfika opieki w domu.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad 11-letnim dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry.

Opieka pielęgniarska nad 4-letnim dzieckiem autystycznym. 

Pielęgnowanie 3-miesięcznego dziecka z rozpoznaną mukowiscydozą. 

Problemy wychowawcze u 17-letniego chłopca z płodowym zespołem alkoholowym.

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę oraz niedowidzenie.

Rehabilitacja rocznego dziecka z Zespołem Downa metodą NDT-Bobath.

Chory z przewlekłą niewydolnością nerek, dializowany i oczekujący na przeszczep-opis przypadku.

Model postępowania pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem z zaostrzeniem POChP-studium przypadku.

Pielęgnowanie pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna-studium przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z odmiedniczkowym zapaleniem nerek-studium przypadku.

Model pielęgnowania pacjenta z przeskórną endoskopową gastrostomią-studium przypadku.

Opis przypadku pacjenta z polineuropatią cukrzycową.

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po transplantacji nerki w trakcie leczenia immunosupresyjnego.

Studium przypadku pacjenta z objawami ciężkiej sepsy.

Zapobieganie i leczenie chorób subtropiklanych na podstawie analizy przypadku pacjenta z malarią.

Model opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem po zabiegu operacyjnego usunięcia kamieni moczowych-opis 

przypadku.

Pacjent ze stomią jelitową-opieka pielęgniarska i edukacja pacjenta.

Problemy bio-psycho-społeczne pacjenta po zapaleniu rdzenia kręgowego z niedowładem czterokończynowym i 

jego rodziny.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem żołądka.

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentki po mastektomii.

Rola edukacyjna pielęgniarki i jakość życia po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego.

Rehabilitacja i pielęgnowanie pacjenta po zawale mięśnia sercowego.

Pacjent z endoprotezą stawu kolanowego, postępowanie pielęgnacyjne oraz udział pielęgniarki w procesie 

rehabilitacji.

Problemy pielęgnacyjne i opieka pielęgniarska nad pacjentką w zaawansowanej chorobie nowotworowej z 

przerzutami. 

Chory z niedowładem połowiczym prawostronnym-rola pielęgniarki w usprawnianiu chorego oraz problemy 

pielęgnacyjne.
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Choroba Parkinsona jako jednostka kliniczna-opis przypadku.

Opieka w warunkach domowych nad osobą z rozpoznaniem choroby Alzheimera.

Standard postępowania pielęgniarki wobec pacjenta onkologicznego u którego wystąpiła odleżyna-studium 

przypadku.

Wybrane problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym-studium przypadku.

Proces pielęgnowania osoby z rakiem jelita grubego.

Choroba niedokrwienna u ludzi w starszym wieku.

Anoreksja jako jednostka kliniczna.

Problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu.

Rehabilitacja pacjenta w Oddziale Rehabilitacji Całodobowej z zaburzeniami psychotocznymi o podłożu 

organicznym.

Interwencje pielęgniarskie w opiece nad pacjentem przewijającym zachowania agresywne-opis przyadku.

Bezdomniość w przebiegu schizofrenii paranoidalnej-opis przypadku.

Pacjent z chorobą dwubiegunową CHAD-opis przypadku, z uwzględnieniem edukacji rodziny pacjenta.

Rehabilitacja pacjenta przewlekle chorego psychiatrycznie-opis przypadku (różne formy oparcia społecznego).

Schizofrenia paraoidalna w rodzinie-opis przypadku.

Treningi umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej-opis przypadku.

Próba samobójcza w przebiegu depresji i psychozy poporodowej.

Organiczne zaburzenia osobowości-opis przypadku.

Zasady opieki pielęgniarskiej i postępowanie z chorym na stwardnienie rozsiane.

Problemy pielęgniacyjne u pacjentki po usunięciu jajowodu i appendektomii.

Depresja. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nawracającą depresją.

Polipy jelita grubego-obraz kliniczny oraz metody pielęgnacji pacjenta.

Niedrożność mechaniczna jelit jako powikłanie radioterapii.

Główne aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po całkowitej resekcji żołądka w przebiegu raka żołądka.

Udar mózgu jako wyzwanie opieki pielęgniarskiej.

Zasady opieki pielęgniarskiej i postępowanie z chorym na schizofrenię paranoidalną.

Opieka pielęgniarska nad 6 tygodniowym dzieckiem hospitalizowanym z powodu wieloogniskowego zapalenia 

płuc.

Pielęgnowanie pacjenta po usunięciu pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową.

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną przetoką moczowo-skórną.

Wpływ choroby dziecka na jakość życia rodziny, na przykładzie dziecka z astmą oskrzelową.
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Przygotowanie chorej do samoopieki w nadciśnieniu tętniczym.

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stomią-przygotowanie do samoopieki.

Problem akceptacji i pielęgnowania dziecka z zespołem Downa prez rodziców w młodym wieku.

Problemy zdrowotno-pielęgnacyjne pacjenta po przeszczepie nerki.

Opieka nad pacjentką w podeszłym wieku po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym krwotocznym zapaleniem trzustki.

Nagłe zatrzymanie krążenia-postępowanie pielęgniarskie w trakcie i po incydencie.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku podeszłym ze złamaniem przezkrętarzowym kości udowej lewej.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po tyroidektomii.

Opieka nad pacjentem z wyłonioną ileostomią z powodu ostrej niedrożności jelit.

Opieka długoterminowa nad pacjentem w podeszłym wieku po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

Rola pielęgniarki w przywracaniu sprawności ruchowej u pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. 

Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej nad pacjentką z niewyrównaną cukrzycą.

Rola pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta po udarze mózgu.

Udział pielęgniarki w II etapie rehabilitacji kardiologicznej pacjenta po zawale mięśnia sercowego.

Nieoperacyjny nowotwór płuc, wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej.

Opieka pięlęgniarska w ostrym ataku kolki nerkowej-studium przypadku.

Pielęgnowanie pacjenta z niedokrwistością megaloplastyczną-studium przypadku.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rozpoznanym rakiem piersi w trakcie chemio i radioterapii.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po operacji oponiaka mózgu.

Opieka pielęgniarska nad dwumiesięcznym dzieckiem hospitalizowanym z powodu odmiedniczkowego zapalenia 

nerek.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym z rozsianym procesem nowowtworowym. Studium 

przypadku.

Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym z uwzględnieniem roli edukacyjnej pielęgniarki.

Pielęgnacja pacjenta z depresją w oddziale internistycznym.

Jakość życia pacjentów po przebytym udarze mózgu.

Zaburzenia psychiczne i trudności emocjonalne u kobiet po porodzie. Rola pielęgniarki środowiskowej.

Metody wykonania obiektywnych i subiektywnych badań słuchu. Problemy i sposób postępowania z pacjentami 

w poradni audiologicznej.

"PIĘTNO ŚWIRA"-stygmatyzacja osób chorych psychicznie na przykładzie pacjentki ze schizofrenią.



Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Tematy prac licencjackich - PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne i niestacjonarne

Samotność, poczucie zmarnowanego, "przegranego" życia jako żródła depreji u osób w wieku podeszłym.

Delirium tremens jako ciężka postać alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

Adaptacja społeczna oraz zmiany w funkcjonowaniu rodziny pacjenta z rozpoznaną schizofrenią.

Opieka nad dzieckiem z ostrym wirusowym zakażeniem przewodu pokarmowego.

Problemy psychologiczne pacjentki z wrodzoną wadą pęcherza moczowego po operacji przetoki pęcherzowo-

pochwowej.

Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne pacjenta z dną moczanową.

Zakażenie dolnych dróg oddechowych u noworodka wywołane wirusem RSV. Studium przypadku.

Problemy pielęgnacyjne pacjentki po udarze mózgu z utrwalonym migotaniem przdsionków.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stwardnieniem rozisanym.

Długoterminowa opieka pielęgniarska nad chorym po przebytym udarze mózgu w środowisku domowym.

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą TYPU I w warunkach domowych.

Opieka nad pacjentem z krwotokiem podpajęczynówkowym hospitalizowanym w oddziale neurologicznym.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z obrzekiem płuc-postępowanie w Izbie Przyjęć.

Rola pielęgniarki w zmniejszaniu dyskomfortu psychicznego i fizycznego u chorych na łuszczycę.

Opieka nad dzieckiem po zabiegu kraniostenozy strzałkowej.

Problemy społeczne i psychologiczne pacjenta z padaczką-studium przypadku.

Problemy pielęgnacyjne i psychologiczne pacjenta z zespołem nerczycowym-studium przypadku.

Opieka nad pacjentem z przewlekłym zapaleniem trzustki leczonym na oddziale internistycznym.

Opieka pielęgniarska nad chorą w psychozie schizoafektywnej.

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z anemią w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Pielęgnowanie pacjenta ze stomią jako powikłaaniem choroby Leśniowskiego-Crohna.

Pielęgnacja i edukacja pacjenta po wszczepieniu rozrusznika serca.

Opieka nad chorym po udarze krwotocznym na oddziale neurochirurgii.

Pielęgnacja pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w trakcie hospitalizacji-studium przypadku.

Pielęgnacja pacjenta z tamponadą serca w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona w czasie hospitalizacji-studium przypadku.

Wpływ edukacji pielęgniarskiej na styl życia pacjentki po mastektomii z powodu raka piersi.

Śmierć, która daje nowe życie. Postępowanie pielęgnacyjno-diagnostyczne w rozpoznaniu śmierci mózgu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem jądra.

Zrozumieć ból by lepiej z nim walczyć-opieka pielęgniarska nad pacjentem z fasciotomią podudzia.
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Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona.

Przygotowanie pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii jelitowej w chorobie nowotworowej.

Pacjentka z nowotworem płuc w trakcie chemioterapii.

Wpływ edukacji na jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą TYPU 2 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym na chorobę Alzheimera w środowisku domowym.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z padaczką pourazową w zakładzie opiekuńczo leczniczym.

Pląsawica Huntingtona - opieka nad pacjentką w zaawansowanym stadium choroby.

Zadania pielęgnacyjne w opiece środowiskowej nad pacjentką z chorobą wieńcową serca.

Wpływ alkoholizmu na relacje rodzinne pacjenta we wczesnej fazie jego leczenia.


