
Lp. TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

1. Postępowanie ratownicze w oparzeniu prądem elektrycznym

2. Postępowanie ratunkowe w odmrożeniach

3. Oparzenie termiczne na przykładzie pacjenta K.B. Nr karty 335/2012

4. Postępowanie ratownicze w zatruciach tlenkiem węgla

5. Oparzenie termiczne-postępowanie opracowane na podstawie przypadku klinicznego Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

6. Oparzenia termiczne ciekłym metalem-postępowanie ratownicze

7. Postępowanie ratownicze w wypadku lotniczym

8. Nagłe zatrzymanie krążenia w hipotermii

9. Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnienie dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia.

10. Postępowanie ratownicze z poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

11. Nagłe zatrzymanie krążenia w następstwie anafilaksji.

12. Pożar-zdarzenie masowe, ewakuacja, transport i postępowanie w SOR

13. Zatrzymanie krążenia spowodowane zawałem mięśnia sercowego w warunkach pozaszpitalnych

14. Postępowanie ratownicze w przypadku rany kłutej klatki piersiowej

15. Postępowanie ratunkowe w górskim terenie na przykładzie z grupy beskidzkiej GOPR

16. Standard postępowania przedszpitalnego w ostrych zespołach wieńcowych

17. Choroba dekompresyjna w przebiegu wypadku nurkowego

18. Postępowanie ratownicze w urazie ciśnieniowym płuc u nurka

TEMATY PRAC LICENCJACKICH - RATOWNICTWO MEDYCZNE 



19. Postępowanie ratownicze w zdarzeniu masowqym wybuch saletry amonowej w szkole.

20. Działania służb medycznych podczas katastrofy budowlanej na terenie miasta Pszczyna

21. Procedury postępowania w zdarzeniu masowym na przykładzie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

22. Anafilaksja -przyczyną zatrzymania krążenia

23. Postępowanie ratownicze w hipotermii

24. Działania ratownicze u pacjenta w przypadku utonięcia

25. Zaostrzony atak astmy u pacjenta z astmą alergiczną.

26. Postępowanie ratownika medycznego w nagłym zatrzymaniu krążenia u niemowląt

27. Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem elektrycznym-opis przypadku

28. Postępowanie z pacjentem urazowym w wypadku komunikacyjnym-najczęstrze urazy

29. Uraz głowy w wyniku wypadku narciarskiego w przypadku osoby dorosłej

30. Wstrząs anafilaktyczny u dziecka 4-letniego-postępowanie

31. Postępowanie w zatruciu muchomorem sromotnikowym u dziecka w wieku ośmiu lat

32. Postępowanie ratunkowe w przypadku tonięcia dziecka

33. Napad astmy oskrzelowej u dziecka w wieku siedmiu lat

34. Zatrucie tlenkiem węgla-studium przypadku

35. Zgorzel-rodzaje i metody leczenia

36. Sposoby leczenia ciężkich oparzeń

37. Odmrożenia, postępowanie przedszpitalne i dalsze leczenie

38. Postępowanie w przypadku zatrucia tlenkiem węgla

39. Rola ratownika medycznego w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej



40. Postępowanie ratownicze oraz skutki oparzeń elektrycznych

41. Zgorzel-rodzaje i metody leczenia

42. Pacjent z niedokrwiennym udarem mózgu

43. Postępowanie w przypadku pacjenta z napadowym migotaniemprzedsionków w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

44. Postępowanie w przypadku pacjenta z krwawienie z górnych dróg przewodu pokarmowego

45. Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym

46. Ostra niewydolność nerek

47. Przewlekła niewydolność nerek

48. Ból w klatce piersiowej spowodowany tętniakiem aorty

49. Cukrzyca TYPU II

50. Pacjent z bólem kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym

51. Nagłe zatrzymanie krążenia jako przyczyna leczenia w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

52. Leczenie wstrząsu septycznego wikłającego ostre zapalenie trzustki w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

53. Specyfika leczenia pacjenta z urazem wielonarządowym w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

54. Intensywna Terapia wstrząsu septycznego w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

55. Blok całkowity serca jako przyczyna postępowania ratunkowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

56. Zatrucie alkoholem metylowym jaqko przyczyna leczenia w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

57. Leczenie pacjenta w przebiegu urazu czaszkowo-mózgowego w warunkach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

58. Hipotermia-studium przypadku

59. Obrażenia wielonarządowe-opis przypadku

60. Wpływ wysokości na organizm człowieka

61. Porażenie prądem elektrycznym - scenariusz działań ratowniczych



62. Postępowanie ratunkowe u osób z urazem klatki piersiowej

63. Postępowanie ratunkowe w zatruciu alkoholami

64. Postępowanie ratownicze u pacjenta w głębokiej hipotermii

65. Wpływ wydolności fizycznej ratownika na efektywność resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jedną osobę

66. Zatrucie paromolanem u 5-letniego dziecka-pomoc Zespołu Ratownictwa Medycznego

67. Zatrucie Gripexem u 4-letniego dziecka-pomoc Zespołu Ratownictwa Medycznego

68. Anafilaksja u 5-letniej dziewczynki ukonszonej przez pszczołę miodną-postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego 

69. Upadek z wysokości-postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego z dorosłym pacjentem

70. Złamanie kończyny u 12-letniego chłopca jako podejrzanie zespołu dziecka maltretowanego-postępowanie zespołu ratownictwa medycznego

71. Duszność i krwioplucie u 4-letniego chłopca z hemofilią-postępowanie Zespołu Ratownictwa medycznego

72. Napad drgawek padaczkowych u 32-letniej kobiety po urazie głowy-postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego

73. Endometrioza-diagnozowanie i leczenie

74. Przebieg ciąż i porodów u kobiet z nadciśnieniem tętniczym indukowanym przez ciążę (PIH)

75. Świadomość kobiet ciężarnych na temat powikłań cięcia cesarskiego

76. Poród fizjologiczny w pracy pogotowia

77. Schorzenia neurologiczne w przebiegu ciąży i porodu

78. Diagnostyka i leczenie choroby zatorowo-zakrzepowej w ciąży

79. Wpływ na przebieg ciąży, porodu i wczesnego połogu

80. Postępowanie ratownicze w katastrofach

81. Urazy klatki piersiowej. Postępowanie ratownicze w przypadku odmy prężnej.



82. Pomoc psychologiczna w wypadkach mnogich i masowych

83. Postępowanie z pacjentem z uszkodzeniem miednicy, spowodowanym wypadkiem komunikacyjnym

84. Wytyczne i specyfika postępowania z pacjentem psychiatrycznym w działaniach Zespołu Ratownictwa Medycznego

85. Strategia postępowania w nie pękniętych tętniakach wewnątrzczaszkowych

86. Wczesne i odległe następstwa ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych i ich leczenie

87. Postępowanie przedszpitalne i transport pa cjenta z podejrzeniem udaru mózgu

88. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u chorych z mnogimi tętniakami naczyń mózgowych

89. Współczesne możliwości leczenia chorych z pękniętym tętniakiem naczyń mózgowych

90. Wodogłowie wewnętrzne-etiologia, częstość występowania oraz aktualne możliwości leczenia

91. Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego jako pierwszy objaw nowotworu złośliwego u dorosłych i ich leczenie

92. Aktualne możliwości leczenia oponiaków wewnątrzczaszkowych i ich skuteczność

93. Postępowanie w przypadku pacjenta z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego

94. Migotanie przedsionków-postępowanie przedszpitalne oraz szpitalne

95. Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych przez Zespół Ratownictwa Medycznego

96. Postępowanie ratownicze w obrzęku płuc

97. Przedszpitalne postępowanie w ataku astmy u dorosłych

98. Urazowe i nieurazowe krwawienie ze śledziony- postępowanie ratunkowe

99. Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku pacjenta z częstoskurczem

100. Złamanie ściany bocznej i tylnej zatoki szczękowej lewewj-opis przypadku

101. Krwawienie z nosa przy nadciśnieniu tętniczym

102. Urazy twarzoczaszki-postępowanie ratownicze



103.
Postępowanie i zalecane badania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przyjmując poszkodowanego po wypadku motocyklowym z urazem 

wielonarządowym

104. Leczenie zatrucia tlenkiem węgla w komorze hiperbarycznej

105. Zastosowanie opatrunku Acticoat w leczeniu oparzeń II stopnia

106. Złamanie kości podudzia i stłuczenie tkanek miękkich-postępowanie ratownicze i dalsze leczenie

107. Oparzenia dróg oddechowych-postępowanie ratownicze oraz leczenie

108. Oparzenia chemiczne skóry-postępowanie ratownicze i leczenie

109. Wykorzystanie kontrpulsacji wewnątrzaortalnej w leczeniu wstrząsu kardiogennego

110. Zatorowość płucna w okresie okołoporodowym

111. Zastosowanie hipotermii w ulicznym zatrzymaniu krążenia

112. Potencjalnie śmiertelne urazy klatki piersiowej i ich leczenie

113. Teoria i praktyka łańcucha przeżycia

114. Współczesne leczenie zawałów serca i jego skuteczność

115. Częstotliwość występowania i współczesne leczenie ciężkiej sepsy

116. Postępowanie ratownicze w ostrym napadzie astmy oskrzelowej

117. Postępowanie ratownicze u dziecka 4-letniego zatrutego związkami fosforoorganicznymi

118. Postępowanie ratownicze w stanachnagłych (hipoglikemia) w przypadku osoby dorosłej

119. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej artystyczno-rozryfkowej

120. Działania ratownicze zespołu podstawowego Pogotowia Ratunkowego w przypadku porodu w domu

121. Stany zagrożenia życia w następstwie przysypania przez lawinę śnieżną

122. Urazowa amputacja obu kończyn dolnych w wyniku wybuchu miny-postępowanie ratunkowe

123. Ostre zatrucia substancjami zastępczymi u młodzieży



124. Uraz wielonarządowy-udział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w akcji ratowniczej

125. Zatrucie tlenkiem węgla u kobiety w ciąży-scenariusz działań ratunkowych

126. Hipotermia po zanurzeniu w wodzie

127. Krwawienia u kobiety w trzecim trymestrze ciąży-przyczyny,diagnostyka i leczenie

128. Urazy u kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach ciąży- postępowanie w urazach

129. Przyczyny krwawień we wczesnej ciąży-postępowanie,diagnostyka, leczenie

130. Niepowściągliwe wymioty u ciężarnych-diagnostyka,różnicowanie, leczenie

131. Wypadki komunikacyjne z udziałem kobiet w ciąży

132. Stany nagłe w okresie okołoporodowym- przygotowanie i wypadnięcie pępowiny

133. Urazy klatki piersiowej jako najczęstsze obrażenia wypadków samochodowych

134. Urazy miednicy-rozpoznaniei zabezpieczenie w warunkach przedszpitalnych

135. Uszkodzenia kręgosłupa u pacjentów urazowych

136. Prawidłowe postępowanie w stanie asmatycznym jako prewencja NZK

137. Odstępstwa od algorytmu w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u kobiety w ciąży

138. Krwotok jako stan zagrożenia życia -postępowanie ratownicze i leczenie

139. Postępowanie w ostrym zespole wieńcowym w pogotowiu ratunkowym

140. Ostry zawał serca - postępowanie przedszpitalne w realizach podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego

141. Postępowanie ratownicze w oparzeniach prądem elektrycznym

142. Postępowanie ratownicze w przypadku chemicznego oparzenia przełyku

143. Nadciśnienie indukowane ciążą, zagrożenie dla matki i płodu. Niewydolność oddechowa o wcześniaków, zastosowanie surfaktanów - opis przypadku

144. Postępowanie ratownicze w chorobie zakrzepowo zatorowej w przypadkach ginekologiczno położniczych

145. Zatrucie tlenkiem węgla - scenariusz działań ratunkowych



146. Złamanie Bennetta

147. Złamanie dalszego końca kości promieniowej "loco typico"

148. Postępowanie ratownicze w guzach krtani

149. Postępowanie ratownicze w przypadku złamań kości twarzoczaszki

150. Ostre zatrucie alkoholem metylkowym-opis przypadku

151. Niewydolność oddechowa w następstwie zatrucia środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

152. Postępowanie w ostrej niewydolności serca

153. Postępwanie ratownika medycznego z pacjentem z podejrzeniem obrzęku płuc


