
WYKAZ OBRONIONYCH PRAC DYPLOMOWYCH 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STUDIA II STOPNIA 

Nr Pracy TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

1. Zastosowanie plazmaferezy u wybranych pacjentów oddziału intensywnej terapii

2. Hospitalizacja dzieci z powodu ciał obcych w organizmie na podstawie analizy dokumentacji pacjentów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

3. Analiza bio-psycho-społecznych aspektów życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonych metodą angioplastyki wieńccowej

4. Analiza zachowań prozdrowotnych oraz wiedzy pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego na temat samoopieki

5. Ocena wiedzy pacjentów poddawanych hemiodializie na temat pielęgnacji dostępu naczyniowego

6. Postawy pielęgniarek wobec śmierci

7. Jakość życia pacjentów onkologicznych leczonych metodą chemioterapii z powodu raka jelita grubego

8. Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych

9. Wpływ predykatorów socjodemograficznych i klinicznych na jakość życia chorych po zawale mięśnia sercowego

10. Zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej w kardiogennym obrzęku płuc

11. Ocena poziomu depresji u pacjentów onkologicznych

12. Problemy zdrowotne podopieczych Domy Pomocy Społecznej

13. Pacjent po amputacji kończyn - udział pielęgiarki w opiece i terapii bólu, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania bólom fantomowym

14. Zagrożenia zawodowe pielęgniarek w ich miejscu pracy

15. Zapobieganie powikłaniom żywienia pozajelitowego (parenteralnego) pacjentów leczonych w oddziale chirurgii ogólnej

16. Profilaktyka odleżyn na przestrzeniu lat 1930-2014 w Polsce

17. Teresa Kulczyńska – pionierka pielęgniarstwa – na podstawie piśmiennictwa z lat 1929-2014 oraz dokumentów Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

18. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy jako filar domu pomocy społecznej

19. Źródła wsparcia społecznego i jego rola wśród pacjentów oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

20. Śmierć kliniczna - postawa człowieka wierzącego a ścisły umysł naukowca

21. Rozwój pielęgnowania i leczenia pacjentów z POChP

22. Transplantologia wczoraj i dziś

23. Port jako długotrwały i bezpieczny system dostępu naczyniowego

24. Edukacja zdrowotna pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego

25. Historia rozwoju pielęgniarstwa polskiego od 1911 do 2003 roku

26. Zachowania zdrotwotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

27. Edukacja zdrowotna pacjenta po przeszczepie nerki

28. Florencja Nightingale twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa

29. Ocena dolegliwości bólowych u pacjentów po zabiegu koronarografii i przezskórnej interwencji wieńcowej

30. Ocena stopnia ciężkości wybranych powikłań występujących u noworodków urodzonych przedwcześnie

31. Prenatalna podaż sterydów a zespół zaburzeń oddychania u 27-tygodniowego wcześniaka.

32. Program edukacyjny dla osób sprawujących opiekę nad pacjentem z odleżyną. 

33. Edukacja rodziny pacjenta po przebytym udarze mózgu na temat opieki w środowisku domowym

34. Ocena wiedzy pacjenta z astmą oskrzelową na temat samokontroli i rehabilitacji oddechowej

35. Model holistycznej opieki pielęgniarskiej nad chorymi z marskością wątroby na podstawie analizay przypadku

36. Ryzyko ekspozycji zawodowej i postępowanie poekspozycyjne w ocenie pielęgniarek

37. Wypalenie zawodowe pielęgniarek w świetle zmian we wspołczesnym pielęgniarswie

38. Porównanie zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętyniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie

39. Ocena wiedzy pacjentów leczonych w oddziale kardiologii na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

40. Powikłania koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych

41. Etyczne i prawne aspekty zawodu pielęgniarki. Zarys problemu w ujęciu historycznym i współcześnie
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42. Monitorowanie i sposoby leczenia ostego bólu po zabiegach orotpedycznych

43. Znaczenie terapeutycznego komunikowania się w pracy pielęgniarki na oddziale neurochirurgicznym

44. Zmiana ról bio-psycho-społecznych w życiu pacjenta po zawale mięśnia sercowego

45. Wpływ profilaktyki na zachorowalność raka jelita grubego

46. Orzekanie śmierci pnia mózgu. Regulacje prawne i normy etyczne przeszczepiania narządów

47. Wpływ hospitalizacji w oddziale rehabilitacyjnym na jakość życia pacjentów po udarach mózgu

48. Ocena stanu wiedzy pacjentów z dyskopatią lędźwiową na temat swojej choroby

49. Wpływ rehabilitacji szpitalnej na stan zdrowia pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2

50. Postrzeganie starości przez osoby dorosłe i w podeszłym wieku

51. Analiza wybranych czynników ryzyka upadku u pacjentów ze schorzeniami układu ruchu po 65-tym roku życia

52. Wpływ wybranych czynników ryzyka na powstawanie odleżyn u chorych hospitalizowanych w oddziale instenywnej terapii

53. Stan pomocy rodzinie w opiece nad pacjentem chorym na chorobe Alzheimera w Polsce w latach 1945-2015

54. Zjawisko przemocy w rodzinie w stosunku do osób starszych w gminie Łodygowice. Wykrywanie i przeciwdziałanie

55. Analiza wiedzy personelu pielęgniarskiego z zakresu podstawowoych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych

56. Standardy opieki sprawowanej nad pacjentem geriatrycznym cierpiącym na depresję w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

57. Wiedza i postawy pielęgniarek pracujących w oddziale Anestezjologii i Intenstwnej Terapii na temat transplantacji

58. Aseptyka i antyseptyka czyli droga do pielęgniarstwa epidemiologicznego

59. Pozajelitowe leczenie żywieniowe w praktyce pielęgniarskiej

60. Kropla krwi w morzu potrzeb - honorowe krwiodawstwo w opiniach studentów pielęgniarstwa

61. Pielęgnowanie tradycyjne i współczesne, czyli analiza zmian zachodzących w roli zawodowej pielęgniarki

62. Kolonoskopia a współczesne pielęgniastwo

63. Zintegrowany System Zarządzania Jakością a poziom satysfakcji pacjentów z opieki szpitalnej

64. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z osteoporozą

65. Rola i zadania pielęgniarki w programie zapobiegania zakażeniom szpitalnym w oddziale inensywnej terapii

66. Historia transplantologii serca w Polsce

67. Prekursorki pielęgniarstwa w Polsce

68. Rola i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w systemie organizacji szczepień ochronnych wśród dzieci i dorosłch

69. Analiza pracy pielęgniarki na stanowisku dyspozytora medycznego

70. Pielęgniarka w zintegrowanym systemie ratownictwa medycznego w Polsce

71. Rola pielęgniarki w przeciwdziałaniu i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci i kobiet.

72. Poziom wiedzy rodziców dzieci do drugiego roku życia na temat szczepień ochronnych w NZOZ Centrum Medyczne w Cieszynie

73. Edukacja pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego z uwzględnieniem postępowanie dietetycznego przed i po zabiegu operacyjnym

74. Jakość życia pacjentów Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przed i po leczeniu nowotworów stercza.

75. Ocena poziomu wiedzy i zachowań prozdrowotnych kobiet zaproszonych na badanie mammograficzne w ramach "Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" w Beskidzkim Centrum Medycznym w Bielsku-Białej

76. Opinie personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na temat eutanazji

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

78. Ocena rehabilitacji głosu i mowy wybranych pacjentów po zabiegu laryngektomii

79. Funkcjonowanie w życiu codziennym chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu powyżej 60 roku życia

80. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjenentem z wybranymi zaburzeniami rytmu serca

81. Wpływ kontroli strategii radzenia sobie z bólem na przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej

82. Wiedza studentów na temat czynników ryzyka i profilaktyki miażdżycy

83. Wiedza personelu medycznego na temat endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

84. Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat przetaczania krwi i jej składników

85. Kompleksowa stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna w opinii chorych z przebytymi sitrymi zespołami wieńcowymi

86. Społeczne problemy pacjenta z cukrzycą typu I będącego w wieku 20-40 lat

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

88. Model opieki nad pacjentem z owrzdzeniem żylnym kończyn dolnych na przykładzie chorych poradni chirurgicznej

89. Wpływ samoopieki na jakość życia pacjentów poddawanych dializoterapii po 60 roku życia

90. Wybrane aspekty jakości życia chorych po niedokrwiennych udarch mózgu

91. Wiedza pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii na temat transplantacji nerki od żywego dawcy

92. Wybrane aspekty wpływające na jakość życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona

93. Warsztaty Terapii Zajęciowej jako system oparcia społecznego osób przewlekle chorych psychicznie

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

95. Niedożywienie u pacjentów z chorobą nowotworową jako istotny problem kliniczny i pielęgnacyjny

96. Model opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do choroby Leśniowskiego-Crohna leczonej metodami biologicznymi

97. Zabiegi laparoskopowe- rys historyczny i zastosowanie w chirurgii jamy brzusznej

98. Zabiegi rewaskularyzacyjne tętnic szyjnych jako metoda leczenia w przypadku zmian miażdżycowych

99. Opinia pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgii na temat roli pielęgniarki w postępowaniu z bólem pooperacyjnym

100. Genetyczny aspekt rdzeniowego zaniku mięśni

101. Tętniak aorty brzusznej leczony metodą klasyczną lub wewnątrznaczyniową
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102. Współczesne metody tracheotomii jako narzędzie utrzymania drożności dróg oddechowych

103. Choroby nowotworowe gruczołu piersiowego u kobiet poniżej 40 roku życia

104. Specyfika pracy pielęgniarki z dziećmi z zaburzeniami zachowania na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym

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

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

107. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po nagłym zatrzymaniu krążenia, u którego zastosowano hipotermię leczniczą

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

109. Ból brzucha u dzieci powyżej 3 roku życia hospitalizowanych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

110. Przyczyny i stopnie oparzeń dzieci w wieku do 4 lat hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

111. Przemoc w rodziniue jako przyczyna zgłoszeń do Szpitalenegp Oddziału Ratunkowego

112. Wybrane aspekty życia pacjentów w 6 miesiącu po zabiegu chirurgicznym w przebiegu choroby nowotworowej z wyłonieniem stomii

113. Udział międzynarodowych organizacji pielęgniarskich w rozwoju pielęgniarstwa jako dziedziny naukowej

114. Modele opieki pielęgniarskiej z nowotworem złośliwym piersi

115. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym poalkoholowym zapaleniem trzustki

116. Model opieki pielęgniarskiej w stanach nagłych u pacjentów z cukrzycą

117. Rola i zadania pielęgniarki w edukacji i przygotowaniu pacjentów do samoopieki z wyłonioną stomią

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

119. Samoocena depresji i lęku chorych z podejrzeniem nowotworu jelita grubego

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

121. Problemy kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajnikó w ujęciu biopsychospoełecznym

122. Wczesne odczyny popromienne u pacjentów onkologicznych leczonych radioterapią

123. Ocena wiedzy pacjentów z cukrzycą na temat samokontrolii

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

125. Problemy psychologiczne u chorych z wyłonioną stomią jelitową w pierwszych dobach po zabiegu

126. Ocena stanu wiedzy pacjentów leczonych insuliną na temat powikłań cukrzycy typu II po 60 roku życia

127. Analiza wybranych czynników wpływających na satysfakcję z wykonywanej pracy, w zawodzie pielęgniarki

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

129. Wybrane aspekty jakości życia pacjentów po przebytum ostrym zespole wieńcowym w przedziale wiekowym 20-40 lat

130. Wiedza pacjentów geriatrycznych z cukrzycą typu 2 na temat zagrożeń wynikających z tej choroby

131. Problemy odleżyn w praktyce pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

132. Endoskopia przewodu pokarmowego-wczoraj,dziś i jutro

133. Poziom zadowolenia pacjentów z usług świadczonych przez POZ

134. Determinanty funkcjonowania psychospołecznego rodzin dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

135. Występowanie obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii

136. Leczenie dietetyczne w nieswoistych zapaleniach jelit u osób dorosłych

137. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu zmniejszenia żołądka

138. Ocena bólu pooperacyjnego u pacjentów leczonych w placówce medycznej objętrj programem "Szpital bez bólu"

139. Modele opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zapaleniem trzustki

140. Zastosowanie techniki video w medycynie

141. Zadania pielęgniarki w ośrodku dziennego pobytu dzieci z niepełnosprawnością psychiczną

142. Występowanie ostrych zespołów wieńcowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2014 roku

143. Analiza wartości BMI dzieci w wieku 4 i 6 lat na terenie miasta Cieszyn

144. Wiedza z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w gminie wiejskiej

145. Szczególne problemy pielęgnacji ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego

146. Wiedza na temat zawału mięśnia sercowego wśród pacjentów leczonych na oddziale wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

147. Czynniki zagrażające depresji u osób powyżej 65 roku życia

148. Opieka nad pacjentem z rakiem jelita grubego

149. Standard opieki nad dzieckiem nieprzytomnym w oddziale intensywnej terapii dziecięcej

150. Aspekt higieny rąk personelu medycznego i pacjentów, jako istotny czynnik epidemiologiczny w oddziale urologicznym

151. Spożywanie alkoholu jako element patologii wśród młodzieży licealnej

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

153. Sposoby leczenia bólu nowotworowego u pacjentów przebywających na oddziale medycyny paliatywnej

154. Funkcjonowanie bio-psycho-społeczne chorych w ostatnim stadium przewlekłej niewydolności nerek

155. Problemy psychospołeczne pacjentek z nowotworem jajnika leczonych chemioterapią

156. Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii u pacjentów w oddziałach chirurgii i intensywnej terapii w ZZOZ Wadowice

157. Wiedza pacjentów na temat samokontrolii w przebiegu cukrzycy typu 2

158. Funkcjonowanie w życiu codziennym i występowanie bólu u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów przed i w trakcie leczenia biologicznego

159. Występowanie powikłań w trakcie radioterapii u pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego

160. Sprawność funkcjonalna i dolegliwości bólowe u pacjentów przed i po zabiegu implantacji stabilizatora międzywyrostkowego DIAM

161. Aktywność fizyczna a występowanie nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
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162. Rola pielęgniarki w eduakacji kobiet i męższczyzn w wieku 45-70 lat będących w grupie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2

163. Występowanie zjawiska agresji wobec pielęgniarek w oddziałach psychiatrycznych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

164. Ocena wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat udzielania pierwszej pomocy

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

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

167. Postawy kobiet w środowisku wiejskim wobec badań cytologicznych jako profilaktyki w raku szyjki macicy

168. Występowanie zagrożeń u pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego

169. Analiza sposobu żywienia noworodków w warunkach Szpitala Powiatowego

170. Problemy pielęgnacyjne napotykane przez pielęgniarkę środowiskwą w opiece nad pacjentem ze stopą cukrzycową

171. Wiedza młodych kobiet z klas trzecich liceum ogólnoksztłcącego na temat samobadania piersi jako profilaktyki raka piersi

172. Dalsze losy pacjentów po urazach wielonarządowych leczonych na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

173. Analiza aktywności fizycznej pielęgniarek na podstawie badań ankietowych IPAQ

174. Wiedza uczniów klas licealnych na temat transplantacji narządów

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

176. Wiedza młodzieży ponadgimnazjalnej na temat transplantacji szpiku kostnego

177. Wymagania żywieniowe w placówkach oświatowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia na tle nawyków dietetycznych ksztłtowanych przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Kozy

178. Wczesne powikłania wynikające z zastosowania portów naczyniowych u pacjentów poddanych chemioterapii

179. Wiedza rodziców na temat żywienia dzieci od urodzenia do ukończenia 1 roku życia

180. Analiza przyczyn hospitacji noworodkó w OAiITNiDZ Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w latach 2012-2015

181. Zawód pielęgniarki w opinii młodziezy w wieku 18-19 lat

182. Wpływ znieczulenia na odczucia bólowe pacjentów po zabiegu hemikolektomii w pierwszej dobie po zabiegu

183. Postać Stanisławy Leszczyńskiej na tle innych czołowych polskich położnych

184. Odpowiedzialność prawna pielęgniarek

185. Znaczenie wtórnej profilaktyki miażdżycy u pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu

186. Postawy wobec eutanazji studentów kierunków medycznych,inżynierskich i humanistycznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

187. Wiedza pacjentów po zabiegu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych na temat prewencji wtórnej choroby wieńcowej

188. Padaczka dawniej i dziś

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

190. Wiedza pacjentów hemodializowanych na temat prawidłowych zasad żywienia w przewlekłej niewydolności nerek

191. Wiedza pacjentów Oddziału Kardiologicznego na temat zasad prawidłowego odżywiania w nadciśnieniu tętniczym

192. Wentylacja mechaniczna pacjenta w warunkach domowych-współczesne metody i opieka nad pacjentem

193. Gastrostomia odżywcza jako metoda leczenia żywieniowego pacjentów w oddziale chirurgii z rakiem przełyku

194. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży- rozpoznawanie i postępowanie pielęgniarskie

195. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych hospitalizowanych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym ZZOZ w Wadowicach

196. Ocena jakości życia pacjentów z nowotworem  okolic głowy i szyi w trakcie radioterapii

197. Wybrane aspekty pielęgnowania chorych zaintubowanych wentylowanych mechanicznie

198. Częstość występowania powikłań kaniulacji żył centralnych u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

199. Historia organizacji zawodowych pielęgniarstwa w Polsce

200. Rola programu edukacyjnego prowadzonego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Biaej w przygotowaniu pacjnta z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 2 do samoopieki

201. Ocena zachowań prozdrpwotnych kobiet i męższczyzn po przebytym udarze mózgu

202. Wiedza pacjentów oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej na temat znaczenia profilaktyki przeciwzakrzepowej w migotaniu przedsionków

203. Biegunki wywołane przez Salmonella u dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej w latach 2014-2015

2017/2018

204 Akceptacja choroby nowotworowej przez pacjentów z rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii

205 Aktualne metody wspierania rozwoju dziecka przedwcześnie urodzonego stosowane na oddziele patologii noworodka i niemowląd

206 Analiza częstości występowania prób samobóczych u pacjentów leczonych w oddziale psychiatrycznym w latach 2016-2017

207 Analiza częstości występowania żółtaczki patologicznej u noworodkó urodzonych w latach 2013-2016

208 Analiza czynników ryzyka kamicy pęcherzyka żółciowego wśród pacjentó zamieszkałych na terenie powiatu żywieckiego hospitalizowanych w oddziele chirurgicznym

209 Analiza czynników ryzyka upadku u osób starszych hospitalizowanych na oddziale internistycznym

210 Analiza przyczyn wykonywania cięć cesarskich u pacjentek oddziału położniczego w latach 2016-2017

211 Analiza wiedzy młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół w Ligocie na temat wybranych uzależnień

212 Analiza zakażeń szpitalnych na oddziele Intensywnej Terapii na podstawie posiewów bakteriologicznych drzewa oskrzelowego

213 Borezlioza z Lyme jako problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa

214 Cześtość występowania wad cewy nerwowej u noworodków w latach 2015-2017 w powiecie żywieckim

215 Czynniki stresogenne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym przez pielęgniarki oddziałów intensywnej terapii w wybranych szpitalach rejonu Podsbeskidzia

216 Czynniki wpływające na radzenie sobie ze stresem u pacjentów z Zespołem Jelita Drażliwego

217 Dolegliwości bólowe kręgosłupa pielęgniarek aktywnych zawodowo- występowanie i czynniki ryzyka

218 Doświadczenie agresji w pracy przez personel Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

219 Dysfunkcje w codziennych czynnościach u pacjentek po mastektomii w zależności od rodzaju znieczulenia

220 Edukacja na temat choroby Parkinsona wśród osób pełniących opiekę nad chorym

221 Efektywność terapii podciśnieniowej w leczeniu ran przewlekłych u pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii ogólnej

222 Eutanazja- zabójstwo, czy prawo do godnej śmierci, w opinii osób studiujących pielęgniarstwo a osób pracujących zawodowo



223 Formy wsparcia społecznego udzielane pacjentom po amputacji kończyny dolnej

224 Funkcjonowanie systemu segregacji medycznej traige w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

225 Historia Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku w ostatnch 100 latach

226 Jakość życia chorych z cukrzycą typu 2 wśród chorych w przedziale wiekowym 65-75 lat

227 Jakość życia pacjentó dializowanych z niedokrwistością z niedoboru żelaza

228 Jakość życia w wymiarze funkcjonowania fizycznego pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

229 Jakość życia wśród pacjentów w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2

230 Metody leczenia bólu u pacjentów po zabiegach operacyjnych

231 Metody postępowania z pacjentami z guzem pęcherza moczowego

232 Nawyki żywieniowe i tryb życia uczniów z terenów wiejskich w wieku 10-14 lat

233 Njczęstsze problemy laktacyjne u kobiet w pierwszym tygodniu po porodzie

234 Nowoczesne a tradycyjne metody terapii trudno gojących się ran pooperacyjnych

235 Objawy prodromalne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u osób dorosłych

236 Objawy prodromalne w reumatoidalnym zapaleniu stawó u osób dorosłych

237 Ocena akceptacji choroby u pacjentów z nowotworem dróg żółciowych po endoskopowym protezowaniu dróg żółciowych

238 Ocena efektywności analgetycznej dwóch typów znieczulenia operacji stawu ramiennego

239 Ocena funkcjonowania społeczenego pacjentów chorych na schizofrenię leczonych w oddziele rehabilitacji psychiatrycznej

240 Ocena podstawowych i złożonych czynności życia codziennego kobiet po endoprotezoplastyce stawu biodrowego po 55 roku życia

241 Ocena poziomu akceptacji choroby (AIS) i satysfakcji z życia (SWLS) u chorych z cukrzycą typu 2 w przedziale wiekowym 45-60 lat hospitalizowanych w oddziele kardiologicznym i w oddziele wewnętrznym

242 Ocena poziomu akceptacji choroby w przedziale wiekowym 60-75 lat z cukrzycą typu 2

243 Ocena satysfakcji pielęgniarek oddziałów zachowawczych z wykonywanej pracy

244 Ocena sposobu radzenia sobie wśród chorych z nowotworem pęcherza moczowego

245 Ocena sprawności psycho-fizycznej pacjentów w grupie wiekowej 40-60 lat po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

246 Ocena sprawności psychofizycznej pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

247 Ocena sprawności ruchowej i natężenia bólu wśród chorych z dyskopatią szyjną leczonych zachowawczo w poradni neurochirurgicznej

248 Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów przed i po zabiego całkowitej alloplastyki stawu kolanowego

249 Ocena stanu wiedzy rodziców na temat karmienia naturalnego

250 Ocena stopnia radzenia sobie z sytuacją trudną przez pielęgniarki pracujące z chorym umierającym

251 Ocena wiedzy kobiet zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi

252 Ocena wpływu przewlekłego zmęczenia u pacjentów odzdiału opieki paliatywnej na jakość ich życia

253 Ocena zagrożeń psycho-społecznych pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym

254 Ocna wczesnych efektów leczenia operacyjnego chorych z zespołem bólowym korzeniowym na tle dyskopatii lędźwiowej

255 Odczucia bólowe chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych

256 Opinia kobiet rodzących na temat porodu w znieczuleniu zewnątrzoponowym, a porodu siłami natury bez znieczulenia

257 Opinie na temat zalecanych szczepień przeciwko grypie wśród personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

258 Pielęgnacja pacjenta z rakiem jelita grubego z założonym dostępem naczyniowym typu port

259 Pielęgniarstwo środowiskowe w dorobku zawodowym i naukowym Hanny Chrzanowskiej

260 Porównanie dwóch metod ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych w dwóch grupach pacjentów intensywnej terapii

261 Posiewy bakteriologiczne wykonywane u pacjentów oddziału OAIT Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej w 2017 roku-analiza antybiotykoodporności

262 Postawa personelu pielęgniarskiego wobec śmierci i umierania na przykładzie personelu oddziałów opieki paliatywnej i hospicjów stacjonarnych

263 Postawy i wiedza studentów kierunków medycznych i niemedycznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na temat transplantologii

264 Postawy personelu medycznego wobec śmierci i umierania-przegląd literatury

265 Postawy rodziców wobec szczepień skojarzonych i zalecanych u dzieci do 3 roku życia

266 Postawy społeczne wobec chorych z zaburzeniami psychicznymi

267 Problem bólu kręgosłupa wśród pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym

268 Problematyka funkcjonowania pacjentów z bezdechami nocnymi

269 Problemy psychospołeczne pacjentów w wieku 20-30 lat chorujących na padaczkę

270 Przygotowanie do samoopieki pacjentów z wyłonioną ureterocutaneostomią

271 Przystosowanie do choroby nowotworowej wśród pacjentek z rakiem piersi hospitalizowanych w oddziale onkologii dziennej

272 Przystosowanie do choroby nowotworowej wśród pacjentów z npwptworem płuc hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej

273 Retrospektywna analiza wybranych czynników modyfikowalnych ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu

274 Rola farmaceuty w rozwiązywaniu problemu nadużywania suplementów diety przez osoby starsze

275 Rola i zadania pielęgniarki w opiece hospicyjnej nad pacjentem z nowotworem płuc

276 Rozwój metod leczenia odleżyn w ostatnich 25 latach

277 Samoleczenie w ocenie osób starszych hospitalizowanych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie

278 Standard edukacji pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowanego do dializy otrzewnowej

279 Stosunek współczesnych rodziców do szczepień ochronnych dzieci do 6 roku życia

280 Strategia radzenia sobie z bólem w przewlekłej rwie kulszowej pacjentów leczonych w poradni neurologicznej

281 Stygmatyzacja i wykluczenie w opinii pacjentów chorych psychicznie w powiecie żywieckim

282 Styl życia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uwzględnieniem predyktorów sojodemograficznych

283 Subiektywna ocena skuteczności terapii starczego zwyrodnienia plamki żółtej przez pacjentów otrzymujących inhibitor anty-VEGF zgodnie z kryteriami programu lekowego

284 Śmierć dziecka w pracy pielęgniarki i położnej

285 Analiza częstości wykonywania cięć cesarskich u pacjentek oddzialu położniczego w latach 2016-2017

286 Udział pielęgniarki w procesie pielęgnowania i leczenia pacjentó po usunięciu pęcherzyka żółciowego metodami laparoskopową i klasyczną



287 Wiedza członków Zespołów Ratownictwa Medycznego na temat hiperkaliemii

288 Wiedza i przekonania kobiet ciężarnych na temat różnych form uśmierzania bólu porodowego

289 Wiedza kobiet na temat zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego

290 Wiedza ludności wiejskiej powiatu żywieckiego na temat boreliozy

291 Wiedza o zaletach karmienia naturalnego kobietb w wieku rozrodczym

292 Wiedza pacjentów hemodializowanych w wybranych atacjach dializ rejonu Podbeskidzia na temat zaleceń dietetycznych

293 Wiedza pacjentów oddziału neurologicznego na temat zasad prawidłowego odżywiania w prewencji udaru mózgu.

294 Wiedza pacjentów oddziału pulmonologii na temat profilaktyki chorób alergicznych wywołanych przez roztocze kurzu domowego

295 Wiedza pacjentów oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na temat pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

296 Wiedza pacjentów oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na temat stylu życia po zawale mięśnia sercowego

297 Wiedza pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat niefarmakologicznych metod postępowania w nadciśnieniu tętniczym

298 Wiedza pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej na temat właściwego sposobu odżywiania się

299 Wiedza pacjentów ze schizofrenią na temat rozpoznawania objawów zwiastujących nawrót choroby

300 Wiedza pielęgniarek na temat narażenia na materiał krwiopochodny w szpitalu

301 Wiedza pielęgniarek oddziałów onkologii oraz chirurgii onkologicznej dotycząca opieki nad pacjentemi w stanie lęku i/lub depresji spowodowanym chorobą nowotworową

302 Wiedza pielęgniarek z oddziałów chirurgii na temat metod zwalczania bółu pooperacyjnego u pacjentów

303 Wiedza rodziców na temat pierwszej pomocy w oparzeniach dzieci hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Dziecięcej

304 Wiedza rodziców na temat udzielania pierwszej pomocy dzieciom

305 Wiedza studentów kierunków technicznych na temat występowania raka jelita grubego

306 Wiedza studentów na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku NZK z wykorzystaniem automatycznego defibryatora

307 Wiedza studentów trzeciego roku pielęgniarstwa na temat profilaktyki raka jelita grubego

308 Wiedza uczniów klas licealnych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A

309 Wiedza uczniów technikum na temat zachorowalności na raka jądra

310 Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów po angioplastyce naczyń wieńcowych w przedziale wiekowym 45-65 lat

311 Wpływ implantacji symulatora serca na funkcjonowanie w życiu codziennym

312 Wpływ łuszczycy jako choroby przewlekłej na samopoczucie pacjentów

313 Wpływ metody LISA na zmniejszenie inwazyjności wentylacji mechanicznej u dzieci przedwcześnie urodzonych w latach 2017/2018 na Oddziale Patologii Noworodka i Niemowląt

314 Wpływ radioterapii na funkcjonowanie psychospołeczne kobiet z rakiem piersi

315 Wpływ stosowania tlenoterapii na częstość występowania retinopatii u wcześniaków w latach 2016-2017

316 Wpływ uzależnienian od alkoholu na wybrane aspekty życia pacjentów

317 Wpływ wzoru zachowania A na postawy zdrowotne pacjentów kardiologicznych

318 Wybrane aspekty jakości życia chorych po amputacji w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych oraz cukrzycy typu 2

319 Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentką po mastektomii w świetle teorii samoopieki Dorothei Orem

320 Wybrane metody terapii dzieci autystycznych

321 Zaburzenia snu wśród pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

322 Zaburzenia w codziennych czynnościach pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

323 Zachowania zdrowotne pacjentów mające wpływ na występowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego

324 Zachowania zdrowotne pacjentów z niewydolnością krążenia w wieku 60-75 lat leczonych w oddziale kardiologicznym

325 Zachowania zdrowotne, a strategia radzenia sobie z bólem wśród pacjentó z dyskopatią lędźwiową leczonych zachowawczo w poradni rehabilitacyjnej

326 Zadowolenie pacjentów po zabiegach cholecystektomii operowanych metodą klasyczną i laparoskopową

327 Zastosowanie ezofagoskopii w nowoczesnej diagnostyce i terapii chorób przełyku

328 Zastosowanie technik nerkozastępczych w terapii chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii

329 Złamanie szyjki kości udowej a złamanie krętarzowe kości udowej- ocena sprawności funkcjonalnej u osób powyżej 70 roku życia

2018/2019

330 Wiedza rodziców na temat pierwszej pomocy w oparzeniach dzieci hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Dziecięcej

331 Stygmatyzacja i wykluczenie w opinii pacjentów chorych psychicznie w powiecie żywieckim

332 Nawyki żywieniowe i tryb życia uczniów z terenów wiejskich w wieku 10-14 lat

333 Postawy i wiedza studentów kierunków medycznych i niemedycznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na temat transplantologii

334 Ocena stopnia radzenia sobie z sytuacją trudną przez pielęgniarki pracujące z chorym umierającym

335 Wiedza pielęgniarek oddziałów onkologii oraz chirurgii onkologicznej dotycząca opieki nad pacjentami w stanie lęku i/lub depresji spowodowanym chorobą nowotworową

336 Wiedza ludności wiejskiej powiatu żywieckiego na temat boreliozy

337 Eutanazja- zabójstwo, czy prawo do godnej śmierci, w opinii osób studiujących pielęgniarstwo a osób pracujących zawodowo

338 Wpływ łuszczycy jako choroby przewlekłej na samopoczucie pacjentów

339 Wiedza uczniów technikum na temat zachorowalności na raka jądra

340 Ocena zagrożeń psycho-społecznych pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym

341 Funkcjonowanie systemu segregacji medycznej triage w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

342 Jakość życia chorych z cukrzycą typu 2 wśród chorych w przedziale wiekowym 65-75 lat

343 Ocena wczesnych efektów leczenia operacyjnego chorych z zespołem bólowym korzeniowym na tle dyskopatii lędźwiowej

344 Wiedza studentów na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku NZK z wykorzystaniem automatycznego defibryatora

345 Wiedza pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat niefarmakologicznych metod postępowania w nadciśnieniu tętniczym

346 Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów po angioplastyce naczyń wieńcowych w przedziale wiekowym 45-65 lat

347 Wpływ stosowania tlenoterapii na częstość występowania retinopatii u wcześniaków w latach 2016-2017

348 Ocena efektywności analgetycznej dwóch typów znieczulenia operacji stawu ramiennego

349 Rola farmaceuty w rozwiązywaniu problemu nadużywania suplementów diety przez osoby starsze

350 Zachowania zdrowotne, a strategia radzenia sobie z bólem wśród pacjentów z dyskopatią lędźwiową leczonych zachowawczo w poradni rehabilitacyjnej

351 Wiedza i przekonania kobiet ciężarnych na temat różnych form uśmierzania bólu porodowego

352 Rola i zadania pielęgniarki w opiece hospicyjnej nad pacjentem z nowotworem płuc

353 Analiza przyczyn wykonywania cięć cesarskich u pacjentek oddziału położniczego w latach 2016-2017

354 Wiedza pacjentów oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na temat pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

355 Złamanie szyjki kości udowej a złamanie krętarzowe kości udowej- ocena sprawności funkcjonalnej u osób powyżej 70 roku życia



356 Przystosowanie do choroby nowotworowej wśród pacjentów z nowotworem płuc hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej

357 Dolegliwości bólowe kręgosłupa pielęgniarek aktywnych zawodowo- występowanie i czynniki ryzyka

358 Standard edukacji pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowanego do dializy otrzewnowej

359 Borelioza z Lyme jako problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa

360 Wiedza pacjentów oddziału neurologicznego na temat zasad prawidłowego odżywiania w prewencji udaru mózgu.

361 Ocena poziomu akceptacji choroby w przedziale wiekowym 60-75 lat z cukrzycą typu 2

362 Ocena sprawności psychofizycznej pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

363 Wiedza pacjentów oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na temat stylu życia po zawale mięśnia sercowego

364 Wiedza pacjentów oddziału pulmonologii na temat profilaktyki chorób alergicznych wywołanych przez roztocze kurzu domowego

365 Posiewy bakteriologiczne wykonywane u pacjentów oddziału OAIT Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej w 2017 roku-analiza antybiotykoodporności

366 Problem bólu kręgosłupa wśród pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym

367 Jakość życia pacjentów dializowanych z niedokrwistością z niedoboru żelaza

368 Najczęstsze problemy laktacyjne u kobiet w pierwszym tygodniu po porodzie

369 Ocena podstawowych i złożonych czynności życia codziennego kobiet po endoprotezoplastyce stawu biodrowego po 55 roku życia

370 Ocena funkcjonowania społecznego pacjentów chorych na schizofrenię leczonych w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej

371 Stosunek współczesnych rodziców do szczepień ochronnych dzieci do 6 roku życia

372 Ocena sprawności psycho-fizycznej pacjentów w grupie wiekowej 40-60 lat po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

373 Analiza czynników ryzyka upadku u osób starszych hospitalizowanych na oddziale internistycznym

374 Aktualne metody wspierania rozwoju dziecka przedwcześnie urodzonego stosowane na oddziale patologii noworodka i niemowląt

375 Ocena wpływu przewlekłego zmęczenia u pacjentów oddziału opieki paliatywnej na jakość ich życia

376 Subiektywna ocena skuteczności terapii starczego zwyrodnienia plamki żółtej przez pacjentów otrzymujących inhibitor anty-VEGF zgodnie z kryteriami programu lekowego

377 Styl życia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uwzględnieniem predyktorów sojodemograficznych

378 Dysfunkcje w codziennych czynnościach u pacjentek po mastektomii w zależności od rodzaju znieczulenia

379 Analiza częstości występowania prób samobójczych u pacjentów leczonych w oddziale psychiatrycznym w latach 2016-2017

380 Ocena satysfakcji pielęgniarek oddziałów zachowawczych z wykonywanej pracy

381 Jakość życia wśród pacjentów w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2

382 Postawy personelu medycznego wobec śmierci i umierania-przegląd literatury

383 Wybrane aspekty jakości życia pacjentów po 65 roku życia poddanych zabiegowi pomostowania aoratlno-wieńcowego

384 Wiedza pacjentów ze schizofrenią na temat rozpoznawania objawów zwiastujących nawrót choroby

385 Wiedza uczniów klas licealnych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A

386 Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów przed i po zabiegu całkowitej alloplastyki stawu kolanowego

387 Wpływ metody LISA na zmniejszenie inwazyjności wentylacji mechanicznej u dzieci przedwcześnie urodzonych w latach 2017/2018 na Oddziale Patologii Noworodka i Niemowląt

388 Wpływ implantacji symulatora serca na funkcjonowanie w życiu codziennym

389 Postawy społeczne wobec chorych z zaburzeniami psychicznymi

390 Częstość występowania wad cewy nerwowej u noworodków w latach 2015-2017 w powiecie żywieckim

391 Rozwój metod leczenia odleżyn w ostatnich 25 latach

392 Historia Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku w ostatnich 100 latach

393 Śmierć dziecka w pracy pielęgniarki i położnej

394 Nowoczesne a tradycyjne metody terapii trudno gojących się ran pooperacyjnych

395 Wpływ radioterapii na funkcjonowanie psychospołeczne kobiet z rakiem piersi

396 Wiedza członków Zespołów Ratownictwa Medycznego na temat hiperkaliemii

397 Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentką po mastektomii w świetle teorii samoopieki Dorothei Orem

398 Wiedza pielęgniarek na temat narażenia na materiał krwiopochodny w szpitalu

399 Wybrane aspekty jakości życia chorych po amputacji w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych oraz cukrzycy typu 2

400 Problemy psychospołeczne pacjentów w wieku 20-30 lat chorujących na padaczkę

401 Wiedza studentów kierunków technicznych na temat występowania raka jelita grubego

402 Efektywność terapii podciśnieniowej w leczeniu ran przewlekłych u pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii ogólnej


