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Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II
0
, 

obrona w roku akademickim 2015/2016 

 

1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 

 

2. Wiedza pacjentów o czynnikach ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 

 

3. Wybrane aspekty jakości życia chorych po niedokrwiennych udarach mózgu 

 

4. Wybrane aspekty jakości życia pacjenta po przebytym ostrym zespole wieńcowym w przedziale 

wiekowym 20-40 lat 

 

5. Pielęgniarstwo transkulturowe wyzwaniem dla polskiego pielęgniarstwa 

 

6. Wiedza pacjentów geriatrycznych z cukrzycą typu II na temat zagrożeń wynikających z tej 

choroby 

 

7. Wiedza pielęgniarek na temat aktów prawnych dotyczących zawodu pielęgniarki w Polsce 

 

8. Wiedza pielęgniarek oddziału intensywnej terapii na temat transplantacji 

 

9. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z nowotworem złośliwym piersi 

 

10. 2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z ostrym poalkoholowym zapaleniem trzustki 

 

11. 3. Modele opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem zanikowym bocznym w 

środowisku opieki domowej 

 

12. 4. Modele opieki pielęgniarskiej w stanach nagłych u pacjentów z cukrzycą 

 

1. Alkoholowa marskość wątroby jako problem cywilizacyjny 

 

13. Udział międzynarodowych organizacji pielęgniarskich w rozwoju pielęgniarstwa jako dziedziny 

naukowej 

 

14. Wybrane czynniki zagrożenia depresją u osób powyżej 65 r.ż. 

 

15. Wiedza na temat zawału mięśnia sercowego wśród pacjentów leczonych na oddziale wczesnej 

rehabilitacji kardiologicznej 

 

16. Wiedza z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w 

gminie wiejskiej 
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17. Udział pielęgniarki w procesie pielęgnowania i leczenia pacjentów po usunięciu pęcherzyka 

żółciowego metodami: laparoskopową i klasyczną 

 

18. Szczególne problemy pielęgnacji pacjenta w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym 

 

19. Analiza częstości występowania nadwagi u dzieci w grupie wiekowej 6-9 lat 

 

20. Opinia pacjentów oddziału onkologicznego na temat roli pielęgniarki w postępowaniu z bólem 

nowotworowym  

 

21. Zadania pielęgniarki w ośrodku dziennego pobytu dla dzieci z niepełnosprawnością 

psychofizyczną 

 

22. Kształtowanie się opieki w szpitalu nad dzieckiem na przełomie XX i XXI wieku 

 

23. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po nagłym zatrzymaniu   krążenia u  którego   

zastosowano hipotermię leczniczą 

 

24. Specyfika pracy pielęgniarki z dziećmi z zaburzeniami zachowania na Oddziale 

Psychiatrycznym Dziennym 

 

25. Zastosowanie techniki wideo w medycynie 

 

26. Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem nieprzytomnym w Oddziale Intensywnej Terapii 

dla Dzieci 

 

27. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym z powodu psychozy po 

zażyciu środków psychoaktywnych 

 

28. Historia rozwoju organizacji pielęgniarskich w Polsce  

 

29. Wiedza personelu medycznego oddziału chirurgii i bloku operacyjnego na temat endoskopowej 

cholangiopankreatografii wstecznej.  

 

30. Wiedza studentów na temat czynników ryzyka i profilaktyki miażdżycy  

 

31. Wpływ kontroli i strategii radzenia sobie z bólem na przystosowanie psychiczne do choroby 

nowotworowej  

 

32. Kontrola emocji i ich wpływ na akceptację choroby przez pacjentów hemodializowanych 

 

33. Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat przetaczania krwi i jej składników  
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34. Kompleksowa stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna w opinii chorych z przebytymi ostrymi 

zespołami wieńcowymi  

 

35. Modele opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z wybranymi zaburzeniami rytmu serca  

 

36. Problemy kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajników w ujęciu 

biopsychospołecznym  

 

37. Ocena wybranych zachowań związanych ze zdrowiem wśród pacjentów z cukrzycą 

 

38. Wiedza pacjentów po operacyjnym leczeniu dyskopatii lędźwiowej na temat samoopieki 

 

39. Odczyny popromienne u pacjentów onkologicznych leczonych radioterapią. 

 

40. Samoocena depresji i lęku u chorych z podejrzeniem nowotworu jelita grubego  

 

41. Społeczne problemy pacjenta z cukrzyca typu I w wieku od 20-40 roku życia 

 

42. Model opieki nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym  kończyn dolnych wśród chorych 

oddziału chirurgii ogólnej 

 

43. Wpływ samoopieki  na jakość życia pacjentów poddanych dializoterapii  po 60 roku życia 

 

44. Funkcjonowanie w życiu codziennym chorych po zawale mięśnia sercowego po 60 roku życia 

 

45. Funkcjonowanie w życiu codziennym  chorych  po  przebytym udarze niedokrwiennym mózgu 

po 60 roku życia 

 

46. Ocena stanu wiedzy pacjentów leczonych insuliną na temat powikłań cukrzycy typu II  po 60 

roku życia 

 

47. Problemy psychiczne u  chorym z wyłonioną stomią jelitową w pierwszych dobach po zabiegu 

 

48. Rozwój organizacji zawodowych pielęgniarek w Polsce na przełomie XX/XXI wieku 

 

49. Wskazania do badania kolonoskopowego w zależności od wieku pacjenta oraz objawów 

klinicznych  

 

50. Model opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta zakwalifikowanego do rewaskularyzacji tętnic 

szyjnych w zależności od metody leczenia 

 

51. Tętniak aorty brzusznej leczony metodą klasyczną lub wewnątrznaczyniową – na podstawie 

studium przypadku 
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52. Fizjoterapia jako integralna część procesu rehabilitacji psychofizycznej pacjentek po 

mastektomii 

 

53. Ocena opieki pielęgniarskiej w obliczu bólu pooperacyjnego z perspektywy pacjenta 

hospitalizowanego na oddziale chirurgii 

 

54. Chirurgia laparoskopowa - rys historyczny i zastosowanie we współczesnej medycynie 

 

55. Współczesne metody tracheotomii wykonywane w oddziałach Intensywnej Terapii 

 

56. Analiza porównawcza pacjentów z chorobą Leśniowskiego –Crohna leczonych biologicznie 

 

57. Rdzeniowy zanik mięśni jako choroba dziedziczna na przykładzie braci bliźniaków 

 

58. Wybrane aspekty kliniczne i pielęgnacyjne w nieswoistym zapaleniu jelit 

 

59. Rola rehabilitacji w zapobieganiu wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii 

 

60. Ocena skuteczności leczenia bólu pooperacyjnego w placówce medycznej objętej programem 

"Szpital bez bólu” 

 

61. Leczenie i opieka nad pacjentem z otyłością patologiczną – rola pielęgniarki w chirurgii 

bariatrycznej 

 

62. Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia 

 

63. Analiza wartości BMI u dzieci 4 i 6-letnich objętych opieką medyczną Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Ubezpieczalnia w Cieszynie 

 

64. Występowanie ostrych zespołów wieńcowych u mieszkańców powiatu oświęcimskiego 

 

65. Wiedza młodzieży licealnej na temat następstw zażywania narkotyków 

 

66. Spożywanie alkoholu jako element patologii wśród młodzieży licealnej 

 

67. Wartość BMI u dzieci w wieku 2 i 4 lat zamieszkujących powiat oświęcimski 

 

68. Satysfakcja pacjentów z opieki szpitalnej przed i po wprowadzeniu systemu zarządzania 

jakością 

 

69. Bóle brzucha u dzieci powyżej 3 roku życia hospitalizowanych w Szpitalu Pediatrycznym w 

Bielsku-Białej 

 

70. Przemoc w rodzinie jako przyczyna zgłoszeń do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
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71. Wybrane aspekty jakości życia pacjentów w 6 miesiącu po zabiegu operacyjnym na jelicie 

grubym w przebiegu choroby nowotworowej z wyłonioną stomią 

 

72. Przyczyny i stopnie oparzeń u dzieci w wieku do 4 lat hospitalizowanych w oddziale Chirurgii 

dziecięcej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej 

 

73. Analiza wybranych czynników wpływających na satysfakcję z wykonywanej pracy w zawodzie 

pielęgniarki 

 

74. Problem odleżyn w praktyce pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 

 

75. Niedożywienie pacjentów z chorobą nowotworową jako istotny problem kliniczny i 

pielęgnacyjny 

 

76. Warsztaty terapii zajęciowej jako system oparcia społecznego osób przewlekle chorych 

psychicznie 

 

77. Poziom zadowolenia pacjentów z usług świadczonych przez POZ 

 

78. Endoskopia przewodu pokarmowego wczoraj, dziś i jutro 

 

79. Determinanty funkcjonowania psychospołecznego rodzin dzieci z mózgowym porażaniem 

dziecięcym 

 

80. Rola i zadania pielęgniarek oddziałów szpitalnych w edukacji pacjentów z wyłonioną stomią 

jelitową do samoopieki 

 

81. Aktualna sytuacja mężczyzn w zawodzie pielęgniarza 

 

 


