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PIELĘGNIARSTWO 

2014/2015 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po endoprotezoplastyce stawu biodrowego na oddziale 

rehabilitacyjnym.   

Rola pielęgniarki rodzinnej w opiece nad chorą z przewlekłym  zapaleniem stawów w 

przebiegu boleriozy.                                               

Rola pielęgniarki opieki długoterminowej w adaptacji chorego w domu po przebytym 

udarze mózgu.     

Wyzwania opieki pielęgniarskiej skoncntrowanej nad pacjentem z kardiomiopatią tako-

tsubo - studium przypadku.    

Standard pielęgnowania chorego w warunkach intensywnej terapii z wprowadzeniem 

żywienia pozajelitowego - studium przypadku.    

Emablacja pacjenta z owrzodzeniem w obrębie jamy ustnej w aktywnej chorobie 

Leśniowskiego - Crohna.   

Problemy pacjenta z patologicznym złamaniem kości w przebiegu  szpiczaka mnogiego.                                                                    

Pielęgnacja pacjenta z chorobą nowotworową płuc w stadium  terminalnym.  

Problemy pielęgnacyjno rehabilitacyjne pacjenta z artrogrypozą. Studium przypadku. 

Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentki po operacji stawu biodrowego 

Problemy rodziców dziecka z moczeniem nocnym.    

Problemy pielęgnacyjne dziecka z atopowym zapaleniem skóry w  wieku szkolnym. 

Rola pielęgniarki w poprawie jakości życia pacjentki z nietrzymaniem moczu na oddziale 

internistycznym.  

Opieka nad pacjentką z cukrzycą po 75 roku życia w paktyce  pielęgniarki środowiskowo-

rodzinnej.                                                   

Przypadek leczenia szpitalnego u pacjenta z chorobą wrzodową żołądka w okresie 

zaostrzenia choroby.   

Problemy pielęgnacyjne chorego z pierwotnym guzem mózgu.    

Pacjentka z przewlekłą obturbacyjną chorobą płuc - studium przyapdku. 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z rakie płuc leczonej w warunkach domowych. 

Pielęgnacja chorej po udarze mózgu z odleżyną IV stopnia w  środowisku domowym. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z odwarstwieniem siatkówki  operowanym metodą 

witrektomii.                                                         

Pacjent z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w okresie zaostrzenia choroby.  

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z POCHP w okresie zaostrzenia. 

Problemy pielęgnacyjne u pacjentki w schyłkowym stadium raka  szyjki macicy.  

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z marskością wątroby na tle alkoholizmu. 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z pląsawicą Huntingtona w środowisku domowym. 

 Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wyłonioną stomią jelitową po wyjściu ze szpitala. 

Udział pielęgniarki w profilaktyce zakażeń u chorego po  transplantacji trzustki i nerki.    

Istotne aspekty pielęgnacji chorego w chorobie wrzodowej powikłanej zwężeniem 

odźwiernika - opis przypadku.                                     

Opieka nad chorą w domu w zaawansowanym stadium Choroby  Alzheimera - studium 

przypadku. 

Proces pielęgnowania u pacjenta z niewyrównaną marskością wątroby. 



 Opieka nad pacjentem z migotaniem przedsionków.     

Nieoperacyjny guz piersi z przerzutami do kości - studium  przypadku. 

Rola pielęgniarki w opiece i edukacji pacjentki ciężarnej z rozpoznaną cukrzycą 

ciężarnych.    

Rola pielęgniarki w procesie pielęgnacyjnym pacjentki chorującej na stwardnienie rozsiane 

- opis przypadku. 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera w środowisku domowym. 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta zakażonego wirusem HCV    

Proces pielęgnowania pacjenta po resekcji guza odbytnicy z  wyłonioną kolostomią. 

Studium przypadku.                                               

Problemy pielęgnacyjne u chorego z nowotworem żołądka poddanego  chemioterapii. 

Studium przypadku.     

Pielęgnowanie pacjenta po urazie rdzenia kręgowego w odcinku  szyjnym - opis przypadku  

. 

Opieka pielęgniarska nad szesnastoletnim dzieckiem z mózgowym  porażeniem dziecięcym 

- studium przypadku.   

Rola pielęgniarki w edukacji rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem z biegunką 

infekcyjną w oddziale pediatrycznym.  

Opieka pielęgniarska nad sześcioletnim dzieckiem z zapaleniem płuc w oddziale 

pediatrycznym.   

Chora po zawale mięśnia sercowego z nieuregulowaną cukrzycą typu II - studium 

przypadku.  

Pacjent ze stwardnieniem bocznym zanikowym w środowisku domowym - studium 

przypadku. 

Udział pielęgniarki w sytuacji pogorszenia się ogólnej sprawności psycho-fizycznej w 

ostępieniu Alzheimera i zespole Parkinsona 
Karmienie naturalne – opieka pielęgniarska nad pacjentką z problemami związanymi z laktacją. 

Opieka i pielęgnacja noworodka z wadą serca po przebytej operacji kardiochirurgicznej 

Ostre zaplaenie trzustki jako element szczególnego nadzoru pielęgniarskiego wobec krytycznie 

chorego przebywającego w oddziale intensywnej terapii. 

Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta we wstrząsie kardiogennym z zastosowaną 

kontrapulsacją wewnątrzaortalną 

Wentylacja rozdzielcza szczególnym wyzwaniem pielęgnacyjnym 

Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jako stan wzmożonej opieki pielęgniarskiej w 

ramach oddziału intensywnej terapii 

Opieka nad pacjentką z chorobą Parkinsona w środowisku domowym. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po leczeniu operacyjnym raka brodawkowatego tarczycy. 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z nowotworem jelita grubego w środowisku domowym. 

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjentki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.  

Zadania pielęgniarki w opiece pooperacyjnej nad pacjentką z zespoleniem przełykowo-jelitowym z 

powodu gruczolakoraka żołądka 

Psychiczny aspekt poczucia utraty kobiecości po zabiegu mastektomii. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z porażeniem czterokończynowym po urazie rdzenia 

kręgowego na poziomie C-5. Studium przypadku. 

Problemy pielęgnacyjne u chorego ze stwardnieniem rozsianym wymagającym całodobowej opieki. 

Opieka nad pacjentem dotkniętym chorobą Alzheimera 

Pielęgnowanie pacjenta z odleżynami hospitalizowanego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii – studium przypadku 

Pielęgnowanie pacjenta z zapaleniem opon mózgowych-rdzeniowych. 

Pielęgnowanie pacjenta ze sztuczną drogą oddechową hospitalizowanego w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej terapii 



Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z Zespołem Cuschinga ACTH - zależnym. Studium przypadku. 

Wielochorobowość wieku podeszłego – problemy pielęgnacyjne na podstawie studium przypadku 

pacjenta 

Problemy pielęgnacyjne i profilaktyka trzeciorzędowa u pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową. 

Opieka nad pacjentką z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych przed zabiegiem 

chirurgicznym. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Hashimoto przed zabiegiem chirurgicznym. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z bólem fantomowym - studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki po wyłonieniu stomii jelitowej w chorobie nowotworowej. 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nieoperacyjnym rakiem żołądka 

Główne aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Parkinsona 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z nowotworem żołądka oraz po zabiegu gastrektomii – opis 

przypadku. 

Pielęgnowanie pacjenta z chorobą nowotworową przełyku, żołądka i wątroby. 

Pacjent z przepukliną pachwinową, zapobieganie wystąpieniu powikłań. 

Pielęgnowanie chorej po przeszczepie szpiku kostnego.  

Studium przypadku - choroba Alzheimera 

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po resekcji tarczycy 

Jakość życia pacjentki po zawale mięśnia sercowego NSTEMI  i implantacji stentu. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po cystektomii radykalnej w środowisku domowym 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki po usunięciu macicy z powodu guza jajnika. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zatorowością płucną 

Opieka nad pacjentem z przewłekłą niewydolnością nerek powstałą w wyniku choroby 

alkoholowej.  

Przystosowanie do nowej sytuacji - życie ze stomią. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem przewlekłe dializowanym. 

Główne aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu.  

Przebieg choroby i problemy pielęgnacyjne u pacjentki z rakiem żołądka. 

Opieka pielęgniarska i rehabilitacja pacjentki z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium 

przypadku. 

Niedoczynność tarczycy – opieka pielęgniarska nad chorym po resekcji tarczycy. 

Szpiczak mnogi w następstwie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej. Studium 

przypadku. 

Ryzyko wystąpienia odleżyn u pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu - opis przypadku. 

Pacjent w I etapie rehabilitacji kardiologicznej po zawale mięśnia sercowego – studium przypadku 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem odbytnicy podczas chemioterapii.  
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po cystectomii w wyłonioną urostomią 

Opieka nad pacjentem z zaawansowanym rakiem nerki - studium przypadku 

Opieka nad dzieckiem z zespołem wad wrodzonych    

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chłoniakiem kości 

Cukrzyca w przewlekłej niewydolności nerek - przygotowanie  pacjentki do przeszczepu nerki i 

trzustki  

Problemy pielęgnacyjne pacjentki po urazie kręgosłupa oraz z niedosłuchem spowodowanym 

zaburzeniem błędnika    

Pacjent żywiony drogą PEG - a w przebiegu choroby Alzheimera w środowisku domowym - opis 

przypadku  

 Choroba hemolityczna noworodka, spowodowana konfliktem w układzie ABO (-) - opis przypadku 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po operacji usunięcia jajnika 

Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem zanikowym bocznym w środowisku domowym 

Aspekty psychologiczne i pielęgnacyjne w opiece nad pacjentką po poronieniu 

Problemy w karmieniu piersią u położnicy po cięciu cesarskim 

Problemy i pilęgnacja ciężarnej z nadciśnieniem tętniczym 

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi - ECMO 



Udział pielęgniarki w postępowaniu pielęgnacyjnym nad położnicą po cięciu cesarskim i stracie 

jednego z noworodków 

Wyzwania dla pielęgniarki chirurgicznej w opiece nad chorym po zabiegu operacyjnym 

perforowanego wrzodu dwunastnicy 

Odrębność procesu pielęgnowania pacjenta po skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

przebywającego w ramach oddziału intensywnej terapii. 

Pacjent z powikłaniami po wykonanym zabiegu trecheostomii w oddziale intetnsywnej terapii - 

nadzór pielęgniarski 

Specyfika nadzoru pielęgniarskiego w warunkach monitorowania ciśnienia śródczaszkowego 

Kompleksowa opieka pielęgniarska w okresie pooperacyjnym po znieczuleniu ogólnym skierowana 

wobec pacjentki z rozpoznanym nowotworem złośliwym piersi prawej po zabiegu mastektomii 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki po mastektomii w opiece paliatywnej 

Ryzyko wystąpienia odleżyn u pacjentki unieruchomionej, pielęgnowanej w środowisku domowym 

Studium przypadku - pacjentka z dziecięcym porażeniem mózgowym w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z prawostronnym niedowładem w wyniku udaru mózgu 

Rehabilitacja i opieka pacjenta z niedowładem połowiczym lwostronnym - udział pielęgniarki 

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Downa z rozpoznaną chorobą Hashimoto 

Zadania pielęgniarki w długoterminowej opiece domowej nad pacjentką z rakiem trzustki 

Problemy pielęgnacyjne dziecka hospitalizowanego z powodu biegunki wywołanej przez 

Campylobaster jejuni 

Rola pielęgniarki w edukacji kobiety z osteoporozą 

Udział pielęgniarki w leczeniu paliatywnym pacjentki z nowotworem żołądka 

Problemy zdrwotne i pielęgnacyjne pacjenta chorującego na stwardnienie rozsiane 

Problemy biopsychospołeczne osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. Opis przypadku osoby 

chorej na Alzheimera  

Problemy zdrowotno-pielęgnacyjne pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca oraz z 

towarzyszącymi chorobami somatycznymi 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przepukliną oponowo-rdzeniową 

Problemy pielęgnacyjne i edukacja pacjenta po cholecysektomii 

Edukacja pacjenta cierpiącego na kamicę nerkową 

Edukacja żywieniowa pacjenta z otyłością olbrzymią w środowisku domowym 

Praca pielęgniarki z rodziną pacjenta cierpiącego na chorobę Alzheimera w środowisku domowym 

Zadania pielęgniarki związane z opieką nad pacjentem z ostrym zapaleniem wyrostka 

robaczkowego 

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem nasady dalszej obojczyka 

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z sarkoidozą płuc 

Opieka nad pacjentką z rakiem rdzeniowym tarczycy - studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z POChP, przewlekłą niewydolnością oddechową, poliglobulią 

Rola pielęgnarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki po resekcji żołądka 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z przepukliną okołostomijną.  

Pacjent po drugim zawale mięśnia sercowego z implantacją stentów wieńcowych - studium 

przypadku 

Problemy chorej cierpiącej w zaawansowanym reumatoidalnym zapaleniu stawów 

Rola i zadania pielęgniarki we wczesnej opiece nad pacjentką po masektomii 

Problemy pacjenta po amputacji kończyn dolnych 

Pielęgnowanie chorej z nieoperacyjnym guzem mózgu 

Opieka pielęgnacyjna chorej po całkowitym usunięciu tarczycy 

Wielochorobowość wieku starczego - opis przypadku i problemów pielęgnacyjnych 

Pacjentka geriatryczna ze stwardnieniem rozsianym w środowisku domowym - studium przypadku 

Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego z bólami brzucha w wyniku błędów dietetycznych, 

oczekującego na zabieg operacyjny  

Opieka nad pacjentem po częściowej resekcji jelita grubego w przebiegu nowotworu 

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym po udarze mózgu w Domu Pomocy Społecznej 



Pielęgnowanie starszego pacjenta po przebytym udarze mózgu 

Pielęgnowanie pacjentki z chorobą Parkinsona oraz endoprotezą stawu biodrowego 

Opieka pielęgniarska nad pacjętką z chorobą dwubiegunową afektywną w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w podeszłym wieku po złamaniu kręgosłupa szyjnego 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z POCHP i nasilającymi się objawami dny moczanowej 

Pielęgnacja i opieka nad pacjentem po operacji kardiochirurgicznej wszczepienia pomostów 

aoratlno-biodrowo-udowych. 

Rehabilitacja i przygotowanie pacjenta do samoopieki po amputacji kończyny dolnej 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po resekcji tarczycy. Studium przypadku. 

Opieka pooperacyjna nad pacjentką po usunięciu macicy z przydatkami z powodu wypadania 

macicy. 

Trudności w przystosowaniu się młodej pacjentki do samoopieki po wyłonieniu stomii jelitowej 

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym po udarze niedokrwiennym 

Pielęgnowanie pacjenta z chorobą niedokrwienną serca oraz współistniejącymi nadciśnieniem 

tętniczym krwi i miażdżycą 

Obrzęk górnych dróg oddechowych jako zagrażający życiu objaw wrodzonego obrzęku 

naczynioruchowego 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w początkowej fazie choroby Alzheimera w środowisku 

domowym 

Rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania i rehabilitacji pacjenta przewlekle chorego psychicznie 

z rozpoznaniem schizofrenii. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z majaczeniem alkoholowym - studium przypadku 

Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej - studium przypadku 

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w przebiegu schizofrenii paranoidalnej - studium przypadku 

2016/2017 

Przewlekła niestabilność stawu kolanowego w wyniku urazu sportowego 

Opieka pielęgniarska po przebytym udarze mózgu w środowisku domowym pacjenta 

Problemy zdrowotne pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

Choroba demencyjna - wyzwaniem dla opiekuna i pielęgniarki środowiskowej 

Cukrzyca typu II - problemy zdrowotne pacjenta w środowisku domowym 

Zadania pielęgniarki w opiece i edukacji pacjenta z chorobą wieńcową serca 

Krwiak nadtwardówkowy - przygotowanie pacjenta do zabiegu i opieka pooperacyjna 

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z cytopatią mitochondrialną 

Wyniszczenie organizmu pacjentki z rozsianym nowotworem złośliwym - studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z miażdzycą tętnic kończyn dolnych 

Opieka pielegnacyjna nad pacjentką z owrzodzeniem żylnym podudzia 

Przewlekła niewydolność serca w stadium dekompensacji układu krążenia - opis przepadku 

Opieka nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej. Studium przypadku 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z guzem przestrzeni zaotrzewnowej w trakcie leczenia 

przeciwnowotworowego 

Opieka nad pacjentem ze wstrząsem kardiogennym - opis przypadku 

Pielęgnowanie pacjenta w środowisku domowym po udarze niedokrwiennym mózgu. Studium 

przypadku 

Pielęgnacja chorego po amputacji kończyny, któremu towarzyszy ból fantomowy. Studium 

przypadku 

Pielęgnowanie chorego z chorobą Alzheimera w środowisku domowym - studium przypadku 

Wielkie problemy geriatryczne - rola pielęgniarki w podnoszeniu jakości życia chorych 

Problemy pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane - rola i zadania pielęgniarki. 

Studium przypadku 

Wcześniak urodzony w 33 tygodniu ciąży-opis przypadku  

Opieka nad położnicą w połogu powikłanym 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką po mastektomii 



Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niedrożnością przewodu pokarmowego spowodowana 

nieoperacyjnym rakiem żołądka 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią w przebiegu raka jelita grubego 

Opieka nad pacjentem po złamaniu kręgosłupa szyjnego 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po klinowj resekcji wątroby 

Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego w domu-studium przypadku 

Istota pielęgnowania i rehabilitacji pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu w środowisku 

domowym 

Problemy pielęgnacyjne 23-letniej kobiety z rdzeniowym zanikiem mięśni - studium przypadku 

Opieka pielęgniarska w Domu Pomocy Społecznej nad pacjentem po udarze niedokrwiennym 

mózgu - Studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z padaczką w domu opieki - Studium przypadku 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona - studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjentki z udarem, cukrzycą i założonym PEG-iem-studium przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego - Studium 

przypadku 

Opieka pielęgniarska mad pacjentem w wieku podeszłym ze stwardnieniem rozsianym - studium 

przypadku 

Opieka i pielęgnacja noworodka z rozszczepem wargi i podniebienia. Studium przypadku 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stomią po wycięciu guza esicy 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem płuc. Studium przypadku 

Wielochorobowość pacjentki po zabiegu mastektomii - problemy pielęgnacyjne 

Proces pielęgnowania pacjenta z nowotworem płuc w trakcie chemioterapii 

Rola pielęgniarki w rehabilitacji leczniczej chorego ze stwardnieniem rozsianym 

Dieta jako czynnik prewencyjny cukrzycy typu II u osób w podeszłym wieku. Studium przypadku 

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego 

Pielęgnowanie pacjenta z rakiem pęcherza moczowego i wieloogniskowymi przerzutami do mózgu 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z sarkoidozą, po zabiegu torakotomii 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po zawale mięśnia sercowego z wszczepionym rozrusznikiem 

Obraz psychofizyczny i przystosowanie do życia pacjenta z wyłonioną stomią jelitową 

Problemy pielęgnacyjne i psychologiczne pacjentki po mastektomii 

Opieka nad pacjentką po zabiegu mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją piersi 

Rola i zadanie pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem piersi leczoną chemioterapią i 

radioterapią 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii i hormonoterapii 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z niewydolnością wielonarządową spowodowaną zatorem 

tłuszczowym-Studium przypadku 

Autoprzeszczep jako metoda leczenia szpiczaka plazmocytowego - opis przypadku 

Problemy pielęgnacyjne w chorobie nowotworowej gardła 

Model opieki nad pacjentem z obrażeniami wielonarządowymi w ramach oddziału intensywnej 

terapii 

Pacjent bariatryczny w oddziale intensywnej - proces pielęgnowania na podstawie studium 

przypadku 

Padaczka alkoholowa jako element zespołu abstynencyjnego. Opis przypadku 

Przebieg procesu leczenia i pielęgnacji pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego 

Występowanie zachowań samobójczych w przebiegu zaburzeń depresyjnych - opis przypadku 

Analiza objawów depresyjnych występujących u osób w podeszłym wieku - studium przypadku 

Leczenie ośób przewlekle chorych psychicznie z rozpoznaniem schizofrenii - rola i zadanie 

pielęgniarki 

Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społecznym u pacjentów objętych rehabilitacją 

psychiatryczną - opis przypadku 

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą nowotworową sutka z przerzutami do kości 

Opieka pielęgniarska i edukacja z gruźlicą płuc 



Pacjentka z chorobą nowotworową sromu - Studium przypadku 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją po próbie samobójczej 

Cukrzyca jako następstwo długoletniego stosowania kortykosteroidu - Studium przypadku  

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po chirurgicznym leczeniu raka tarczycy 

Opieka nad pacjentem po zabiegu tętniaka naczyń mózgowych w środowisku domowym 

Problemy pielęgnacyjne w zespole otępiennym u pacjentki 91-letniej 

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zabiegu operacyjnym rekonstrukcji więzadła 

krzyżowego przedniego 

Problemy pielęgnacyjne u pacjentki po amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia 

Model opieki nad pacjentem z urazem klatki piersiowej leczonym w oddziale obrażeń 

wielonarządowych 

Opieka nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 

2017/2018 

Nawracające zapalenie płuc u pacjenta geriatrycznego leczonego w szpitalu 

Problemy 70 letniego pacjenta po resekcji żołądka z powodu choroby nowotworowej w środowisku 

domowym  

Pacjent 50 letni z urazem czaszkowo - mózgowym w Oddziale Intensywnej Terapii 

Przewlekłe owrzodzenie podudzi u 64 letniej kobiety wyzwaniem dla pielęgniarki opieki 

długoterminowej 

Problemy 9 letniego dziecka z cukrzycą typu 1 podczas pierwszej hospitalizacji 

Uraz czaszkowo - mózgowy u 46 letniego pacjenta z chorobą alkoholową w oddziale chirurgii 

urazowej 

Proces pielęgnowania 92-letniej pacjentki po niedokrwiennym udarze mózgu w warunkach 

domowych 

 Resekcja jelita grubego u pacjenta lat 62 cierpiącego na chorobę alkoholową 

Proces pielęgnowania 55-letniego pacjenta z chorobą nowotworową w warunkach domowych 

Przełom nadciśnieniowy u pacjenta l.60 z reumatoidalnym zapaleniem stawów- proces 

pielęgnowania w warunkach szpitalnych 

Proces pielęgnowania pacjenta lat 72 z chorobą Alzheimera w warunkach domowych 

Pacjent lat 76 po amputacji lewego palucha w przebiegu stopy cukrzycowej- opieka środowiskowa 

Pacjent lat 77 dializowany w szpitalu z powodu niewydolności nerek 

Ciąża zagrożona wadami rozwojowymi płodu – opieka w szpitalu nad 29-letnią ciężarną w III 

trymestrze ciąży 

Opieka pielęgniarska nad 64-letnim pacjentem z chorobą Parkinsona w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad 86-letnią pacjentką z cukrzycą typu II w środowisku domowym 

Pielęgnowanie 38-letniej pacjentki z jawną ostrą porfirią przerywaną przebywającej w szpitalu 

Opieka pielęgniarska nad 68-letnią pacjentką z nowotworem płuc w warunkach domowych 

Opieka pielęgniarska nad 80-letnim pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego 

przebywającym w domu 

Opieka pielęgniarska nad 68-letnią kobietą po przebytym raku piersi w warunkach domowych 

 Opieka poresuscytacyjna nad noworodkiem 

Opieka nad 83 – letnią pacjentką po zabiegu z wyłonioną kolostomią w przebiegu nowotworu jelita 

grubego  

Opieka nad pacjentem geriatrycznym leczonym onkologicznie w środowisku domowym/ 

Opieka nad 74- letnim pacjentem leczonym onkologicznie w środowisku domowym 

Opieka nad 70 – letnią pacjentką z miopatią wrodzoną w środowisku domowym 

Opieka nad 16-letnim pacjentem  po zabiegu korekcji lejkowatej klatki piersiowej 

Opieka nad 2,5 – letnim dzieckiem chorym na białaczkę limfoblastyczną  

Opieka nad 25 – letnim pacjentem z mięsakiem kości udowej w trakcie chemioterapii 

Opieka nad 71- letnią pacjentką z przewlekłą niewydolnością serca  w środowisku domowym 

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego - studium 

przypadku 



Proces pielęgnowania pacjentki z nowotworem trzustki w trakcie chemioterapii - studium 

przypadku 

Pielęgnacja młodej pacjentki w oddziale anestezjologii i  intensywnej terapii po urazie 

wielnoarządowym spowodowanym potrąceniem przez samochód  

Problemy pielęgnacyjne i zdrowotne pacjenta w średnim wieku z ostrym zapaleniem trzustki w 

oddziale anestezjologii i intensywnej terapii 

Opieka pielęgniarska nad dwuletnim dzieckiem z atrezją przełyku w warunkach domowych 

Problemy pielęgnacyjne dziecka chorego na hipotonię mięśniową  

Proces pielęgnowania pacjentki w wieku 46 po zabiegu laparoskopowej cholecystektomii 

Proces pielęgnowania pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka na 

przykładzie mężczyzny w wieku 40 lat przebywającym w domu 

Proces pielęgnowania chorego ze stopą cukrzycową w wieku 77 lat 

Proces pielęgnowania pacjentki z zaburzeniami suicydalnymi w wieku 92 lat w placówce domu 

pomocy społecznej 

Proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu usunięcia przepukliny pachwinowej lewostronnej na 

przykładzie mężczyzny w wieku 51 lat w środowisku domowym 

Proces pielęgnowania pacjentki w wieku 79 w środowisku domowym z rozpoznanym nowotworem 

jajnika 

Opieka pielęgniarska w szpitalu nad pacjentem w wieku 65 lat po zabiegu wstawienia endoprotezy 

stawu biodrowego 

Proces pielęgnowania pacjenta z silnym bólem w przebiegu choroby nowotworem płuc w placówce 

szpitalnej 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stadium terminalnym raka prostaty w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad 67-letnią pacjentką z guzem trzustki w oddziale internistycznym 

Opieka pielęgniarska nad 95 letnią pacjentką po usunięciu olbrzymiej przepukliny brzusznej w 

warunkach domowych 

Opieka nad 70 letnim pacjentem z zaawansowanym stadium raka odbytnicy w warunkach 

domowych 

Opieka pielęgniarska nad 74 letnią pacjentką po usunięcia jajników z powodu choroby 

nowotworowej w szpitalu 

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Leigha w warunkach domowych - opis przypadku 

Opieka nad 71 letnią pacjentką z zaostrzeniem choroby Leśniowskiego – Crohna w warunkach 

szpitalnych 

Opieka domowa nad  44 letnią pacjentką z niedokrwistością po przeszczepie nerki - studium 

przypadku 

Opieka pielęgniarska nad 59 letnią pacjentką po zabiegu wyłonienia stomii w przebiegu choroby 

nowotworowej.   

Pielęgnowanie 56 letniej pacjentki po zabiegu mastektomii i przygotowanie do samoopieki w domu. 

Opieka pielęgniarska nad 80 letnim pacjentem po resekcji jelita grubego w przebiegu choroby 

nowotworowej.  

Pielęgnowanie 60 letniej pacjentki z nowotworem piersi w okresie okołooperacyjnym na podstawie 

studium przypadku.  

Pielęgnowanie 44 letniej pacjentki po operacji wola guzkowego tarczycy. Studium przypadku. 

Przygotowanie do samoopieki 68 letniego pacjenta po zabiegu wyłonienia stomii w czasie pobytu w 

szpitalu.  

Postępowanie pielęgniarskie w zatruciu tlenckiem węgla w ramach Oddziału Intensywnej Terapii 

Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia z użyciem procedury hipotermii 

terapeutycznej na oddziale Intensywnej Terapii 

Pęknięty tętniak aorty brzusznej. Opieka pielęgniarska w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w 

oddziale Intensywnej Terapii 

Proces pielęgnowania 58-letniego pacjenta, u którego występują trudne drogi oddechowe w 

oddziale Intensywnej Terapii 

Postępowanie pooperacyjne wobec 52-letniego pacjenta po endoprotezoplastyce stawu kolanowego 

lewego 



Opieka pielęgniarska po znieczuleniu ogólnym nad pacjentką przebywającą w odcinku 

pooperacyjnym z powodu niewydolności krąrżenio-oddechowe oraz ostrego uszkodzenia nerek z 

anurią 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką z orzeczoną śmiercią mózgową na oddziele Intensywnej Terapii 

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale psychiatrycznym po zażyciu dopalaczy 

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w oddziale psychiatrycznym z chorobą afektywną 

dwubiegunową w przebiegu depresji 

Edukacyjna rola pielęgniarki w opiece nad młodą pacjentką leczoną w oddziale psychiatrycznym z 

rozpoznaniem depresji  

Opieka pielęgniarska sprawowana w oddziale psychiatrycznym nad pacjentką w chorobie 

afektywnej dwubiegunowe – epizod maniakalny. 

Skutki przewlekłego nadużywania alkoholu na stan zdrowia. Proces pielęgnowania pacjenta w 

majaczeniu alkoholowym 

Interwencje pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem leczonym w oddziale 

psychiatrycznym z podwójną diagnozą 

Proces pielęgnowania pacjentki z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi występującymi w zespole 

paranoidalnym. 

Pacjentka 50 letnia z wyłonioną stomią - działania pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej 

Ostra niewydolność oddechowa u 60 letniej pacjentki w Oddziale Intensywnej Terapii 

Opieka pielęgniarska nad 2 letnim dzieckiem z oparzeniem kończyny górnej w oddziale. 

Opieka pielegniarska nad pacjentką z zaburzeniami rytmu serca leczoną w warunkach szpitalnych 

Pielęgnowanie w domu 58 letniej pacjentki dializowanej po resekcji nerki lewej. 

Żywienie 3 letniego dziecka w chorobie Hirschprunga. 

Problemy pielęgnacyjne noworodka z zespołem aspiracji smółki 

2018/2019 

Opieka pielęgniarska nad 26- letnią położnicą po cięciu cesarskim. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w wieku 76 lat po endoprotezoplastyce prawego stawu 
kolanowego.  

Opieka pielęgnacyjna nad 22 – letnim pacjentem z powikłaniami polekowymi w przebiegu 
schizofrenii. 

Proces pielęgnowania 54-letniej chorej cierpiącej na twardzinę układową leczonej w środowisku 
domowym. 

Proces pielęgnowania 19-letniego pacjenta z Neurofibromatozą typu 2 - w środowisku domowym. 

Proces pielęgnowania chorego lat 70 z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc hospitalizowanego na 
oddziale intensywnej opieki medycznej. 

Proces pielęgnowania pacjentki w wieku 47 lat chorej na stwardnienie rozsiane przebywającej w 
domu pomocy społecznej. 

Opieka w warunkach domowych nad 92-letnią kobietą po przebytym zapaleniu trzustki. 

Domowa opieka pielęgniarska nad 83-letnim pacjentem z zaawansowaną chorobą Alzheimera. 

Pielęgnowanie w warunkach domowych 70-letniej pacjentki z marskością wątroby oraz chorobami 
współistniejącymi. 

Opieka pielęgniarska w warunkach domowych nad 85-letnią kobietą po złamaniu szyjki kości 
udowej. (po złamaniu czy endoprotezie??) 

Pielęgniarska opieka domowa nad pacjentem z wieku 86 lat z powikłaniami cukrzycy. 

Opieka nad 75-letnim pacjentem po nagłym zatrzymaniu krążenia, wentylowanym metodą 
nieinwazyjną w warunkach szpitalnych. 

Opieka w środowisku domowym  nad 56-letnią pacjentką z nowotworem jajnika  

Opieka nad 71-letnim pacjentem z cukrzycą typu 2 - w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska w warunkach szpitalnych nad 81-letnią pacjentką z zatorowością płucną. 

Opieka pielęgniarska nad 73-letnią pacjentką z niewydolnością oddechową leczoną w warunkach 
szpitalnych. 

 



Opieka w warunkach domowych nad 89 letnią pacjentką po udarze niedokrwiennym mózgu z 

niedowładem lewostronnym  

 

Opieka pielęgniarska nad 85 letnim pacjentem po udarze krwotocznym mózgu leczonym w 
oddziale intensywnej terapii. 

Opieka pielęgniarska nad 7-letniem dzieckiem z Zespołem Downa  leczonym w oddziale pediatrii. 

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad 61-letnim pacjentem po koronarografii - analiza 
przypadku. 

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad 2-miesięcznym pacjentem z zapaleniem płuc  
hospitalizowanym w oddziale pediatrii. 

Opieka pielęgniarska nad 48-letnim pacjentem z rozwarstwieniem aorty brzusznej - analiza 
przypadku. 

Opieka pielęgniarska w środowisku domowym nad 55- letnim pacjentem po udarze.  

Opieka pielęgniarska nad 53-letnią pacjentką w oddziale szpitalnym z wirusowym zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych. 

Proces pielęgnowania 47-letniej pacjentki z niedoczynnością tarczycy. 

Opieka pielęgniarska w środowisku domowym nad 64-letnią pacjentką po zabiegu mastektomii 
prawostronnej. 

Opieka pielęgniarska nad 7-letnim pacjentem z cukrzycą typu pierwszego. 

Opieka pielęgniarska w środowisku domowym nad 77-letnią pacjentką z neuropatią nerwu 
wzrokowego oraz chorobą Parkinsona . 

Problemy pielęgnacyjne u pacjentki ze szpiczakiem płazmocytowym po przeszczepie szpiku 
kostnego. 

Opieka pielęgniarska nad 21-letnim pacjentem z samoistną odmą opłucnową z drenażem opłucnej. 

Edukacja zdrowotna 74-letniej pacjentki z ryzykiem sercowo-naczyniowym. 

Opieka nad 61-letnią pacjentką z postępującą dystrofią miotoniczną - w ramach opieki domowej. 

Opieka nad 62-letnią pacjentką z nowotworem ślinianki przyusznej w warunkach szpitalnych. 

Opieka pielęgniarska nad 48-letnią pacjentką po zabiegu usunięcia krwiaka podtwardówkowego  w 
warunkach szpitalnych  

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z  młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. 

Pielęgnowanie w środowisku domowym 83-letniego pacjenta po przebytym udarze 
niedokrwiennym z niedowładem lewostronnym. 

Pielęgnowanie w warunkach szpitalnych 71-letniego pacjenta po operacji raka odbytnicy i 
wyłonieniu kolostomii. 

Opieka pielęgniarska nad 58-letnią pacjentką z nowotworem piersi leczoną na oddziale chirurgii 
onkologicznej. 

Pielęgnowanie 67-letniego pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek - dializowanego 

Opieka w warunkach szpitalnych nad 75-letnią pacjentką po wyłonieniu kolostomii. 

Pielęgnowanie 75-letniego pacjenta z poalkoholową marskością wątroby. 

Opieka pielęgniarska nad 70 letnią pacjentką po mastektomii prawostronnej leczonej w oddziale 
chirurgii onkologicznej. 

Proces pielęgnowania sześcioletniej dziewczynki z zapaleniem płuc hospitalizowanej na oddziale 
pediatrycznym. 

 Proces pielęgnowania 29-letniego pacjenta z zaburzeniami świadomości w przebiegu encefalopatii 
leczonego w oddziale intensywnej terapii. 

Proces pielęgnowania 44-letniego pacjenta z rozpoznaniem ostrego zapalenia trzustki 
przebywającego w oddziale intensywnej terapii. 

Proces pielęgnowania pacjenta z systemem pozaustrojowego utlenowania krwi - ECMO, w 
oddziale intensywnej terapii. 



Proces pielęgnowania 78-letniego pacjenta z nowotworem jelita grubego w fazie terminalnej, w 
warunkach domowych. 

Proces pielęgnowania 85-letniego pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym 
monitorowanego w neurologicznej sali intensywnego nadzoru. 

Zadania pielęgniarki w opiece nad 46-letnią pacjentką z zaburzeniami odżywiania, leczoną w 
oddziale psychiatrycznym z rozpoznaniem schizofrenii. 

Problemy pielęgnacyjne występujące u 44 letniego pacjenta przejawiającego zachowania 
agresywne w zespole maniakalnym. 

Rola pielęgniarki w opiece nad 28-letnią pacjentką po wystąpieniu udaru w wyniku operacji guza 
mózgu. 

Zadania pielęgniarki w procesie pielęgnowania młodej pacjentki z rozpoznaniem choroby 
afektywnej dwubiegunowej w epizodzie depresji. 

Interwencje pielęgniarskie w oddziale psychiatrycznym u 53-letniej pacjentki z zaburzeniami 
depresyjnymi i zespołem uzależnienia alkoholowego.  

Opieka poresuscytacyjna nad pacjentem po zatrzymaniu krążenia w wyniku porażenia prądem 
elektrycznym. 

Rola pielęgniarki w opiece nad 1,5-rocznym dzieckiem z Zespołem Downa i współistniejącą 
wrodzoną niedomykalnością zastawki trójdzielnej czwartego stopnia. 

Opieka pielęgniarska nad hospitalizowanym pacjentem żywionym przez gastronomię z powodu 
choroby nowotworowej przełyku.  

Proces pielęgnowania 45-letniej pacjentki z zespołem wątrobowo-nerkowym w przebiegu 
marskości wątroby leczonej na oddziale gastroenterologii. 

Opieka pielęgniarska nad 50-letnią pacjentką z zespołem ostrej niewydolności oddechowej leczoną 
w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z odmą opłucnową leczonym w oddziale intensywnej terapii. 

Opieka pielęgniarska nad 61-letnim pacjentem z marskością wątroby leczonego w oddziale chorób 
wewnętrznych 

Opieka w środowisku domowym nad 74-letnią pacjentką po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego 

Opieka pielęgniarska w środowisku domowym nad pacjentem z cukrzycą  

Opieka nad pacjentem z niewydolnością nerek - hemodializowanym 

Problemy pielęgnacyjne 52 letniego pacjenta leczonego w warunkach szpitalnych z zaostrzeniem 
POChP i wielochorobowością 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w wieku 90-ciu lat z chorobą Alzheimera przebywającą w 
Domu Opieki Społecznej 

Pielęgnacja pacjenta 50-letniego po usunięciu kamicy przewodu moczowego 

Proces pielęgnowania pacjenta z trudnościami w odstawianiu wentylacji mechanicznej, 
długotrwale przebywającego na oddziale intensywnej terapii 

Rola Pielęgniarki środowiskowej oraz jej współpraca z rodziną w opiece nad 75-letnią pacjentką po 
udarze mózgu 

Edukacja 60-letniej pacjentki w zakresie pielęgnacji w warunkach domowych wyłonionej stomii 
jelitowej 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem poddanym ciągłej żylno-żylnej terapii nerkozastępczej w 
oddziale intensywnej terapii 

2019/2020 

Problemy pielęgnacyjne 48-letniego pacjenta z wodonerczem oraz ze schizofrenią 
paranoidalną w fazie remisji w opiece domowej 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku 75 lat z demencją starczą 
umiarkowaną oraz rakiem podstawnokomórkowym w środowisku domowym 



Opieka pielęgniarska nad 74-letnim pacjentem po udarze niedokrwiennym w 
warunkach domowych 

Proces pielęgnowania  42-letniego pacjentem z Hemofilią typu A, przebywającym w 
środowisku domowym.  

Opieka pielęgniarska nad 63-letnią pacjentką z przemijającym incydentem 
niedokrwiennym mózgu w przebiegu przełomu nadciśnieniowego na oddziale 
kardiologicznym. 

Opieka pielęgniarska w rehabilitacji psychofizycznej 45-letniej pacjentki po zabiegu 
mastektomii w środowisku domowym 

Pielęgnowanie 75-letniej pacjentki po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w 
środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska w warunkach domowych nad 72-letnim pacjentem z 
powikłaniami nadciśnienia tętniczego 

Proces pielęgnowania 69-letniego pacjenta po zabiegu pomostowania aortalno-
wieńcowego przebywającego na oddziale kardichirurgicznym 

Domowa opieka pielęgniarska nad 85-letnią pacjentką po przebytym udarze 
krwotocznym 

Opieka pielęgniarska nad 87-letnim pacjentem będącym po udarze 
niedokrwiennym mózgu i żywiony przez sondę PEG w warunkach domowych 

Opieka pielęgniarska nad 25-letnim pacjentem z zaburzeniami osobowości i 
uzależnionym od benzodiazepin w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym 

Problemy pielęgnacyjne 75-letniego pacjenta z zdekompensowaną alkoholową 
marskością wątroby przebywającego w oddziale nefrologii 

Proces pielęgnowania 52-letniego pacjenta z hiperaldosteronizmem pierwotnym w 
środowisku domowym. 

Opieka pielęgniarska 18-letniego pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym z 
niewydolnością krążeniowo-oddechową, hospitalizowanym w Oddziale Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii.  

Opieka pielęgniarska nad 86-letnią pacjentką z chorobą Parkinsona w środowisku 
domowym 

Problemy pielęgnacyjne 20-letniej pacjentki leczonej w stacjonarnym oddziale 
psychiatrycznym po próbie samobójczej 

Proces pielęgnowania 62-letniej pacjentki z liszajem płaskim w środowisku 
domowym 

Proces pielęgnowania 68-letniego pacjenta po amputacji kończyny dolnej lewej w 
przebiegu miażdżycy przebywającego na oddziale chirurgicznym 

Opieka pielęgniarska w środowisku domowym nad pacjentką w wieku 67 lat z 
rozpoznanym otępieniem typu alzheimerowskiego oraz epilepsją. 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku 70 lat z zespołem stopy cukrzycowej 
w środowisku domowym. 

Opieka pielęgniarska nad 86- letnim pacjentem z chorobą uchyłkową jelita grubego 
przebywającego na oddziale chorób wewnętrznych 

Opieka pielęgniarska nad 63-letnim pacjentem po udarze krwotocznym w 
środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad 27-letnią pacjentką hospitalizowaną w oddziale nefrologii 
z powodu powikłań tocznia układowego rumieniowatego 



Opieka pielęgniarska nad 22-letnią pacjentką ze stwardnieniem rozsianym w 
środowisku domowym 

Opieka nad pacjentem w ostrej fazie ARDS z wykorzystaniem prone position 

Proces pielęgnowania pacjentki w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej z 
zastosowaniem antykoagulacji cytrynianowej przebywającej na oddziale 
intensywnej terapii 

Opieka pielęgniarska w oddziale chirurgii onkologicznej nad 56-letnią pacjentką z 
nowotworem endometrium. 

Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem urodzonym w 33 tygodniu ciąży bliźniaczej 
hospitalizowanym w oddziale patologii noworodka 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa nad 80-letnim pacjentem po 
amputacji kończyny dolnej 

Opieka pielęgniarska w warunkach domowych nad 81-letnim pacjentem po 
przebytym krwotoku śródmózgowym 

Opieka pielęgniarska nad 95-letnią pacjentką po udarze niedokrwiennym mózgu z 
odleżyną III stopnia przebywającą w Domu Pomocy Społecznej 

Opieka nad 28-letnią pacjentką w późnym krwotoku poporodowym w warunkach 
szpitalnych 

Opieka pielęgniarska nad 45-letnim pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii 
paranoidalnej realizowana w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad 40-letnią pacjentką ze stwardnieniem zanikowym 
bocznym, przebywającą w domu pomocy społecznej. 

Opieka pielęgniarska nad 71-letnim pacjentem z chorobą niedokrwienną serca, 
przebywającym w środowisku domowym.  

Opieka pielęgniarska realizowana w oddziale chorób wewnętrznych nad 65 - letnim 
pacjentem uzależnionym od alkoholu z marskością wątroby 

Opieka pielęgniarska w środowisku domowym nad 71 letnim pacjentem z guzem 
mózgu i powikłaniami udarowymi 

Opieka pielęgniarki środowiskowej nad 63-letnim pacjentem z nowotworem 
złośliwym  odbytnicy z wyłonioną przetoką kałową w warunkach domowych  

Problemy pielęgnacyjne 73-letniego pacjenta z zespołem pozapiramidowym o 
mieszanym tle w środowisku domowym 

Problemy pielęgnacyjne 71-letniego chorego z wtórnym zapaleniem otrzewnej w 
oddziale intensywnej terapii 

Proces pielęgnowania 45-letniej pacjentki z zatorowością płucną na oddziale 
kardiologicznym 

Opieka pielęgniarska nad 52-letnią kobietą po usunięciu raka jajnika, przebywająca 
w środowisku domowym.  

Opieka pielęgniarska w środowisku szpitalnym nad 60 letnim pacjentem po 
przeszczepie nerki 

Opieka pielęgniarska nad 78-letnią pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska w Oddziale Intensywnej Terapii nad 38-letnim pacjentem po 
zatrzymaniu krążenia w przebiegu hipotermii  

Opieka pielęgniarska nad 53 - letnią pacjentką z wyłonioną stomią w środowisku 
domowym 



Opieka pielęgniarska nad 67 letnią pacjentką w domu z cukrzycą typu 2 i 
niewydolnością nerek. 

Opieka pielęgniarska nad 47-letnią pacjentką z ostrym zapaleniem trzustki 
przebywającym na oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie 

Opieka pielęgniarska nad 20-letnią pacjentką z rozpoznaniem schizofrenii w trakcie 
pierwszej hospitalizacji w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym 

Problemy pielęgnacyjne położnicy po cięciu cesarskim powikłanym uszkodzeniem 
pęcherza moczowego przebywającej na oddziale Położniczym 

Problemy pielęgnacyjne 8 - letniego dziecka po operacji korekcyjnej wady 
wrodzonej kości udowej prawej 

Plan pielęgnowania 65-letniego pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym, 
hospitalizowanym w Oddziale Nuerochirurgii.  

Opieka pielęgniarska nad 21-letnią pacjentką cierpiącą na mukowiscydozę w 
środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad 45-letnią pacjentką po zabiegu mastektomii lewo stronnej 
w środowisku domowym 

Proces pielęgnowania 80-letniej pacjentki z zespołem otępiennym w środowisku 
domowym 

Opieka pielęgniarska nad pacjentką w wieku 57 lat z chorobą zwyrodnieniową 
stawów obwodowych i kręgosłupa.  

Opieka pielęgniarska w szpitalu nad 70-letnim pacjentem z ostrą białaczką 
szpikową po allogenicznym przeszczepie szpiku 

Pielęgnowanie 68-letniego pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym w środowisku 
szpitalnym 

Opieka pielęgniarska nad 40-letnią pacjentką z wtórną niedoczynnością tarczycy po 
usunięciu nowotworu rdzeniastego, przebywającą w środowisku domowym.  

Opieka pielęgniarska nad 48 letnią pacjentką z padaczką w środowisku domowym 

Opieka pielęgniarska nad 50-letnim pacjentem z nowotworem skóry okolic odbytu 
w Oddziale Opieki Paliatywnej 

Problemy pielęgnacyjne 29-letniej pacjentki będącej po zabiegu usunięcia jajnika 
przebywającej na oddziale  ginekologiczno-położniczym 

Pielęgnowanie 73 letniego pacjenta w szpitalu z nowotworem wątroby z 
przerzutem do kości. 

 


