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niedokrwiennym mózgu
Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc (pochp)
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką leczoną
chirurgicznie z powodu ostrego kamicznego
zapalenia pęcherzyka żółciowego

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

169. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania pacjenta z obrzękiem płuc

2015

Opieka nad pacjentem z niedotlenieniem mózgu
jako powikłaniem po nzk

2015

170. Pielęgniarstwo

171. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjenta z tetraplegią
172. Pielęgniarstwo
173. Pielęgniarstwo
174. Pielęgniarstwo
175. Pielęgniarstwo
176. Pielęgniarstwo

Zadania pielęgniarki operacyjnej w leczeniu
operacyjnym pacjentów z rozszczepieniem wargi
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
kolostomia
Pielęgnowanie pacjentki z zespołem bólowym
kręgosłupa lędźwiowego
Depresja wieku podeszlego. Rola pielęgniarki w
opiece nad chorym
Rola pielęgniarki anestezjologicznej podczas
znieczulenia ogólnego dziecka z zespołem downa
do sanacji jamy ustnej

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
zabiegu operacyjnym przepukliny pachwinowej
Otyłość i nadwaga jako choroba oraz problem
178. Pielęgniarstwo
społeczny
Rola pielęgniarki podczas znieczulenia splotu
179. Pielęgniarstwo
ramiennego u pacjenta po urazie końzyny górnej
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem
180. Pielęgniarstwo
autystycznym
177. Pielęgniarstwo

181. Pielęgniarstwo Proces pielęgnacyjny pacjenta ze schizofrenią
Wielowymiarowa opieka nad pacjentem z
182. Pielęgniarstwo nowotworem gruczołu krokowego w domu
pacjenta
Rola pielęgniarki w procesie pielęgnacyjnym nad
183. Pielęgniarstwo
chorym z nowotworem języka
Śmierć mózgu. Opieka pielęgniarki nad pacjentem
184. Pielęgniarstwo
- dawcą narządów
185. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta po artroskopii kolana
186. Pielęgniarstwo
187. Pielęgniarstwo
188. Pielęgniarstwo
189. Pielęgniarstwo
190. Pielęgniarstwo
191. Pielęgniarstwo
192. Pielęgniarstwo
193. Pielęgniarstwo
194. Pielęgniarstwo
195. Pielęgniarstwo

Udar mózgu niedokrwienny - działania
pielęgniarskie w zapobieganiu powikłań
Zespoół fas - nadużywanie alkocholu przez
kobiety w ciaży
Problemy pielęgnacyjne chorego po
cholecystektomii laparoskopowej
Zadania pielęgniarki w procesie pielęgnowania
pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po zabiegu
operacyjnym usunięcia przepukliny pachwinowej
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
marskością wątroby
Leczenie niedokrwistości pochodzenia nerkowego
u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek
Kolostomia - wskazania do jej wykonania,
powikłania i zabiegi pielęgnacyjne
Rola i zadania pielęgniarki u pacjenta żywionego
pozajelitowego
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
krwotokiem podpajęczynówkowym

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

196. Pielęgniarstwo Nadwaga i otyłość jako choroby społeczne xxi w

2015

197. Pielęgniarstwo Operacja nissena - postępowanie operacyjne

2015

Pielęgnowanie chorego z urazem czaszkowomózgowym

2015

198. Pielęgniarstwo

199. Pielęgniarstwo
200. Pielęgniarstwo
201. Pielęgniarstwo
202. Pielęgniarstwo
203. Pielęgniarstwo
204. Pielęgniarstwo
205. Pielęgniarstwo
206. Pielęgniarstwo
207. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
udarem niedokrwiennym mózgu
Proces pielęgnowania pacjentki z cukrzycą typu 1,
hospitalizowaną z powodu nawracających
hipoglikemii
Holistyczny wymiar opieki pielęgniarskiej wobec
pacjenta z chorobą wieńcową
Kompleksowa opieka pielęgniarska nad
pacjentem leczonym powtarzanymi hemodializami
z niedokrwistością nekropochodną
Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentką po
mastektomii
Zadania pielęgnacyjno - opiekuńcze wobec
pacjenta po kalsycznym usunięciu pęcherzyka
żółciowego
Zalecenia dietetyczne pacjenta
hemodializowanego
Proces pielęgnowania dziecka z ostrą białaczką
limfoblastyczną po przeszczepie allogenicznym
szpiku kostnego
Edukacyjno-terapeutyczna rola pielęgniarki w
opiece nad dzieckiem autystycznym

208. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z hiperbilirubinemią
Pielęgnowanie pacjenta z zakażeniem clostridium
difficile
Problemy pielęgnacyjne pacjenta po
210. Pielęgniarstwo
chirurgicznym zabiegu perforacji wrzodu żołądka
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z ostrą
211. Pielęgniarstwo biegunką bakteryzjną w przebiegu clostridium
difficile
209. Pielęgniarstwo

212. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie dziecka z kamicą nerkową
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
chorobą alzheimera
Opieka pielęgniarska wobec pacjenta po
214. Pielęgniarstwo całowitym usunięciu żołądka z powodu raka
żołądka
213. Pielęgniarstwo

215. Pielęgniarstwo Pielęgnowania pacjenta z zapaleniem trzustki
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
chorobą wrzodową żołądka
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z
217. Pielęgniarstwo
nietrzymaniem moczu
216. Pielęgniarstwo

218. Pielęgniarstwo Zadania pielęgniarki wobec pacjentki z anoreksją

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Choroba leśniewskiego - crohna i problemy
219. Pielęgniarstwo pielęgnacyjne pacjenta z przetoką jelitowopęcheżową
Rola pielęgniarki w opiece gerontologicznej nad
220. Pielęgniarstwo
pacjentem
Opieka pielęgniarka nad pacjentem z cukrzycą
221. Pielęgniarstwo
typu ii
Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
222. Pielęgniarstwo
w edukacji zdrowotnej
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po
223. Pielęgniarstwo
wytworzeniu przetoki tętniczo-żylnej
224. Pielęgniarstwo Starość - etap życia człowieka
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
zabiegu wyłączenia kolostomii
Samobójstwa wsród chorych z zaburzeniami
226. Pielęgniarstwo
psychicznymi, zadania pielęgniarki
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
leczonym operacyjnie z powodu otwartego
227. Pielęgniarstwo
złamania goleni prawej typu pilon z zakarzeniem
rany
225. Pielęgniarstwo

228. Pielęgniarstwo

229. Pielęgniarstwo
230. Pielęgniarstwo
231. Pielęgniarstwo
232. Pielęgniarstwo
233. Pielęgniarstwo
234. Pielęgniarstwo
235. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki szpitalnego oddziału
ratunkowego w opiece nad dzieckiem z otwartym
złamaniem kości udowej z wieloodłamowym
złamaniem stawu kolanowego
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
złamaniem szyjki kości udowej operownego
metodą endoprotezoplaskyki
Rola pielęgniarki w terapii nadciśnienia tętniczego
oraz reedukacji pacjenta
Problemy pielęgnacyjne pacjenta w zaostrzeniu
stwardnienia rozsianego
Problemy pielęgnacyjne pacjenta w ostrym
zapaleniu trzustki
Rola pielęgiarki w edukacji kobiet w zakresie
profilaktyki zepołu fas
Rola pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów z
reumatoidalnym zapalenien stawów
Dystrofia duchennea - opieka i pielęgnacja
chorego w kolejnych etapach choroby

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

236. Pielęgniarstwo Opieka nad pacjentem z marskością wątroby

2015

237. Pielęgniarstwo Leczenie i profilaktyka odleżyn

2015

238. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem przed i
po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego

2015

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z
chorobą parkinsona
Pielęgnowanie pacjenta z otępieniem typu
240. Pielęgniarstwo
alzheimera w domu opieki społecznej
Elektroniczna dokumentacja medyczna w
calościowym zarządzaniu przedsiębiorstwem
241. Pielęgniarstwo
prowadzącym działalność leczniczą - korzyści i
zagrożenia
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
242. Pielęgniarstwo
zespołem cieśni nadgarstka
239. Pielęgniarstwo

243. Pielęgniarstwo Specyfika pracy pilęgniarki na bloku operacyjnym
Rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania
244. Pielęgniarstwo pacjenta hemodializowanego z powodu ostrej
niewydolności nerek
Wpływ operacji bariatrycznych na ubytek masy
245. Pielęgniarstwo ciała u pacjentów z otyłością patologiczną w
ocenie badań własnych
Role pielęgniarki w opiece nad pacjentem
246. Pielęgniarstwo leczonym zachowawczo w ostrym zapaleniu
trzustki
Edukacja pacjenta po wszczepieniu stymulatora
247. Pielęgniarstwo
serca w pracy pielęgniarki
Rola pielęgniarki w rehabilitacji chorych na
248. Pielęgniarstwo
schizofrenię
Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami
249. Pielęgniarstwo
osobowości
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z zaburzeniami
250. Pielęgniarstwo
myślenia
Rola pielęgniaki w pielęgniacji pacjenta z rwą
251. Pielęgniarstwo
kulszową
Opieka nad pacjentem po zabiegu wszczepienia
252. Pielęgniarstwo
endoprotezy stawu biodrowego
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
253. Pielęgniarstwo
padaczką
254. Pielęgniarstwo Rola pielęgniarki w domowej opiece paliatywnej
Opieka pielęgniarska u chorych operowanych z
255. Pielęgniarstwo powodu otyłości metodą rękawowej resejcji
żołądka
Stany nagłe w neurologii - udar niedokrwienny
256. Pielęgniarstwo
mózgu
Opieka nad pacjentem na oddziale intensywnej
257. Pielęgniarstwo terapii z rozpoznanym respiratorowym zapaleniem
płuc wywołanym mrsa

2015
2015

2015

2015
2015
2015

2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

258. Pielęgniarstwo
259. Pielęgniarstwo
260. Pielęgniarstwo
261. Pielęgniarstwo
262. Pielęgniarstwo
263. Pielęgniarstwo

264. Pielęgniarstwo

265. Pielęgniarstwo
266. Pielęgniarstwo

Pielęgnacja pacjenta po przebytym udarze
niedokrwiennym mózgu
Rola pielęgniarki szpitalnego oddziału
ratunkowego w opiece nad dzieckiem ze
złamaniem kości udowej
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych i
alkoholu. Skutki zdrowotne i społeczne
Pielęgnowanie pacjenta w domu opieki społecznej
chorego na miastemię
Zachowania prozdrowotne pacjenta z zapaleniem
otrzewnej w przebiegu dializy otrzewnowej
Przeszczep nerki jako jedna z metod leczenie
nerkozastępczego u chorych z przewlekłą chorobą
nerek
Rola pielęgniarki szpitalnego oddziału
ratunkowego w opiece nad dzieckiem z ostrym
zapaleniem wyrostka robaczkowego
Pielęgnowanie pacjenta hospitalizowanego z
powodu operacyjnego leczenia rozwarstwienia
aorty typu a
Rola pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu
stwardnienia rozsianego

267. Pielęgniarstwo Choroba gravesa-basedowa. Leczenie operacyjne
Marskość wątroby poalkoholowa - problemy
pielęgnacyjne pacjenta
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
269. Pielęgniarstwo
nadciśnieniem tętniczym
268. Pielęgniarstwo

270. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z łuszczycą
271. Pielęgniarstwo
272. Pielęgniarstwo
273. Pielęgniarstwo
274. Pielęgniarstwo
275. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki operacyjnej instrumentującewj
podczas trwania zabiegu rekonstrukji kolana
metodą toggle loc i zip loop
Probleny pielęgnacyjne dotyczące pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad
pacjentką z uadrem niedokrwiennym mózgu
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z
endometriozą
Problemy pielęgnacyjne chorego po operacji guza
nowotworowego jelita grubego

276. Pielęgniarstwo Złmanie szyjki udowej. Postępowanie ratownicze
277. Pielęgniarstwo

Problemy zdrowotno-społeczne pacjenta ze
stwrdnieniem rozsianym

2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

278. Pielęgniarstwo
279. Pielęgniarstwo
280. Pielęgniarstwo
281. Pielęgniarstwo
282. Pielęgniarstwo
283. Pielęgniarstwo
284. Pielęgniarstwo
285. Pielęgniarstwo
286. Pielęgniarstwo
287. Pielęgniarstwo
288. Pielęgniarstwo
289. Pielęgniarstwo
290. Pielęgniarstwo
291. Pielęgniarstwo
292. Pielęgniarstwo
293. Pielęgniarstwo
294. Pielęgniarstwo
295. Pielęgniarstwo
296. Pielęgniarstwo

Opieka nad chorym z powikłaniami osteoorozy.
Studium przypadku
Rak gruczołu krokowego - zadania
instrumentariuszki w prostatektomii radykarlnej z
dostpu załonowego
Pielęgnowanie pacjenta w ostrym ataku kolki
nerkowej
Działania pielęgniarskie wobec pacjenta
hospitalizowanego z osteoporozą
Opieka nad pacjentem z zapaleniem mięśnia
sercowego
System zarządzania jakością na przykładzie
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w mońkach
Rola pielęgniarki sor w opiece nad pacjentem z
podejrzeniem zawału mięśnia sercowego
Proces pielęgnowania dziecka z dystrofią
mięśniową typu duchennea
Opieka pielęgniarki nad pacjentem z przewlekłą
niewydolnością żylną leczonych ambulatoryjnie
Trudności w opiece nad pacjentem z chorobą
alzheimera w warunkach domowych
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
ostrym zapaleniem trzustki leczonym
zachowawczo w oddziale intensywnej terapii
Opieka nad pacjentem z zaburzeniami
psychotycznymi
Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjentki po
operacji endoskopowej zatok przynosowych
Złamanie szyjki kości udowej u chorego leczonego
wyciągiem bezpośrednim w dniu przyjęcia na
oddział ortopedii
Rola pielęgniarki operacyjenj podczas
appendectomii wykonanej metodą laparoskopową
Problemy pielęgnacyjne pajentów w trakcie
radioterapii w obrębie głowy i szyi
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
hemodializowanym z wytworzoną przetoką
tętniczo-żylną
Opieka pielęgniarska nad pacjentem leżącym.
Profilaktyka odleżyn
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
zabiegu wysmiany zastawki aortalnej

297. Pielęgniarstwo Nadciśnienie tętnicze - studium przypadku

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

298. Pielęgniarstwo
299. Pielęgniarstwo
300. Pielęgniarstwo
301. Pielęgniarstwo
302. Pielęgniarstwo
303. Pielęgniarstwo
304. Pielęgniarstwo
305. Pielęgniarstwo
306. Pielęgniarstwo

307. Pielęgniarstwo

308. Pielęgniarstwo

309. Pielęgniarstwo

310. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki oddziału pooperacyjnego w
opiece nad dzieckiem po zabiegu tympanoplastyki
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
przezskórnym usnięciu złogu nerki
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z krwotokiem
podpajęczynówkowym spowodowanym
pęknięciem tętniaka
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z ciałem
obcym w dolnych drogach oddechowych
Problemy psychologiczno-pielęgnacyjne u dziecka
z zespołem williamsa-beurena (studium
przypadku)
Problemy pielęgnacyjne pacjenki z chorobą
leśniewskiego-crohna
Pielęgniacja pacjenta z ostrą niewydolnością
nerek hospitalizowanego w oddziale intensywnej
terapii
Opieka środowiskowa wobec pacjenta z zawałem
mięśnia sercowego
Rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań po
udarze niedokrwiennym mózgu
Zapalenie wyrostka robaczkowego w dzieci
leczonych w klinice chirurgii dziecięcej udsk w
bialymstoku w latach 2010-2014 - rola i zadania
pielęgniarki
Proces pielęgnowania pacjenta z gruźlicą płuc w
fazie prątkowania
Proces pielęgnowania pacjenta z rakiem
gruczołowym płuca lewego po lobektomii górnej ,
lewostronnej i limfadektomii śródpiersiowej w
trakcie chemioterapii
Pielęgnacja i rehabilitacja pacjenta z zaburzeniami
depresyjnymi

311. Pielęgniarstwo Jakość życia w osteoporozie
Rola pielęgniarki szpitalnego oddziału
312. Pielęgniarstwo ratunkowego w opiece nad dzieckiem z
oparzeniami termicznymi
Proces pielęgnacyjny pacjenta z mózgowym
313. Pielęgniarstwo
porażeniem dziecięcym
314. Pielęgniarstwo Transport noworodka
Role pielępielęgniarki podcza znieczulenia
315. Pielęgniarstwo podpajęczynówkowego do operacji amputacji
kończyny dolnej
Pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii
316. Pielęgniarstwo
nowotworu płuc

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2015

2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

317. Pielęgniarstwo Choroba wżodowa żołądka
Problemy pielęgnacyjne pacjenta ze schizofrenią
paranoidalną
Zadania edukacyjne wobec rodziców dziecka z
319. Pielęgniarstwo
atopowym zapaleniem skóry
Opieka pielęgniarska nad pacjentem w kardiologii
320. Pielęgniarstwo
inwazyjnej
Proces pielęgnowania dziecka z przepukliną
321. Pielęgniarstwo
oponowo-rdzeniową
318. Pielęgniarstwo

322. Pielęgniarstwo Raumatoidalne zalapenie stawów
Proces pielęgnowania dziecka z guzem nerki
323. Pielęgniarstwo poddawanego znieczuleniu ogólnemu do
radioterapii
Proces pielęgnowania pacjentki z rakiem jelita
324. Pielęgniarstwo
grubego
Wpływ choroby przewlekłej nastan emocjonalny
325. Pielęgniarstwo
chorego na przykładzie cukrzycy
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
326. Pielęgniarstwo nowotworem żołądka żywionym pozajelitowo w
hospicjum domowym
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z przewlekłą
327. Pielęgniarstwo
obturacyjną chorobą płuc
Postępowanie opiekuńczo-edukacyjne wodec
328. Pielęgniarstwo
dziecka z refluksem żołądkowo-przełykowym
Proces pielęgnowania dziecka przedwcześnie
329. Pielęgniarstwo
urodzonego z dysplazją oskrzelowo-płucną
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
330. Pielęgniarstwo
oparzeniem termicznym iii stopnia
Opieka nad pacjentem z pochp w szpitalnym
331. Pielęgniarstwo oddziale ratunkowym z pododdziałem intensywnej
terapii
332. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie choroych po udarze mózgu
Czynniki wpływające na prawidłowe
333. Pielęgniarstwo funkcjonowanie przetoki żylno tętniczej pacjenta
przewlekle dializowanego
Zadania pielęgniarki wobec chorego z cukrzycą
334. Pielęgniarstwo typu pierwszego będącego pod opieką poradni
specjalistycznej
Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu
335. Pielęgniarstwo pacjenta po zabiegu artroskopii z powodu artrozy
pourazowej stawu skokowo-goleniowego prawego
Proces pielęgnacji pacjenta geriatrycznego z
336. Pielęgniarstwo
cukrzycą typu 2, powikłaną stopą cukrzycową

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015

2015
2014

337. Pielęgniarstwo
338. Pielęgniarstwo

339. Pielęgniarstwo

340. Pielęgniarstwo
341. Pielęgniarstwo
342. Pielęgniarstwo
343. Pielęgniarstwo
344. Pielęgniarstwo
345. Pielęgniarstwo
346. Pielęgniarstwo
347. Pielęgniarstwo
348. Pielęgniarstwo
349. Pielęgniarstwo

350. Pielęgniarstwo

351. Pielęgniarstwo
352. Pielęgniarstwo
353. Pielęgniarstwo
354. Pielęgniarstwo

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z przewlekłą
chorobą nerek dializowanego otrzewnowo
Pielęgnowanie pacjenta po operacji przepukliny
pępkowej uwięźniętej
Problemy zdrowotne pacjentów po amputacji
kończyny dolnej w wyniku chorób naczyniowych.
Pielęgnacja chorych po zabiegu. Zadania zespołu
pielęgniarek
Rola pielęgniarki poz w edukacji pacjenta z
migotaniem przedsionków
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z
obrzękiem płuc
Proces pielęgnowania pacjentki z
zaawansowanym rakiem szyjki macicy w
terminalnym okresie choroby
Opieka pooperacyjna nad pacjentem po ewakuacji
krwiaka podtwardówkowego
Modyfikacja zachowań zdrowotnych pacjenta z
ostrym zespołem wieńcowym
Problemy pielęgnacyjno- opiekuńcze opiekunów
chorych z otępieniem
Proces pielęgnacyjny pacjenta po operacji
tętniaka aorty wstępującej
Proces pielęgnowania pacjenta ze szpiczakiem
plazmocytowym
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem z ostrą niewydolnością nerek
Pielęgnowanie dziecka z przerostem migdałka
gardłowego i migdałków podniebiennych
poddanego leczeniu operacyjnemu
Zadania pielęgniarki anestezjologicznej podczas
znieczulenia pacjenta metodę tiva do
laparoskopowego usunięcia wyrostka
robaczkowego
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po chirurgicznym leczeniu odleżyn
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
operacji usunięcia przepukliny krążka
miażdżystego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
Rola pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
w opiece nad pacjentem z chorobą alzheimera
Rola pielęgniarki instrumentującej w zespole
operacyjnym podczas operacji złamania żuchwy
wskutek urazu

355. Pielęgniarstwo Pielęgnacja pacjenta z wyłonioną kolostomią

2014
2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
356. Pielęgniarstwo pacjentem z rakiem płuc w trakcie skojarzonego
leczenia przeciwnowotworowego
Opieka pielęgniarska w oddziale intensywnej
357. Pielęgniarstwo
terapii dorosłych z zapaleniem płuc o podłożu kpc
Nadciśnienie tętnicze jako jeden z
358. Pielęgniarstwo najważniejszych modyfikowanych czynników udar
mózgu
Proces pielęgnowania pacjentki z
359. Pielęgniarstwo zaawansowanym rakiem piersi w trakcie
chemioterapii
Problemy pielęgnacyjne dziecka z alergicznym
360. Pielęgniarstwo
nieżytem nosa
Rola pielęgniarki w opice okołooperacyjnej nad
361. Pielęgniarstwo
pacjentem z chorobą żylaków odbytu.
Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom
362. Pielęgniarstwo
odcewnikowym w oddziałe intensywnej terapii
Zespół uzależnienia od alkoholu wśród populacji
363. Pielęgniarstwo
żeńskiej
Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży.
364. Pielęgniarstwo
Edukacyjna rola pielęgniarki
Problemy pielęgnacyjen pacjentki z zaburzeniami
365. Pielęgniarstwo
snu
Proces pielęgnowania dziecka z bakteryjnym
366. Pielęgniarstwo
zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z sarkoidozą
367. Pielęgniarstwo
płuc
Problemy pielęgnacyjne pacjenta po urazie z
368. Pielęgniarstwo
odmą opłucnową. Odma opłucnowa otwarta
Rola pielęgniarki podczas znieczulenia pacjentki
369. Pielęgniarstwo po operacji usunięcia torbieli jajnika metodą
laparoskopową
Pielęgnowanie pacjenta hospitalizowanego z
370. Pielęgniarstwo
powodu operacji żylaków kończyn dolnych
Rola pielęgniarki w procesie pielęgnacyjnym nad
371. Pielęgniarstwo pacjentem po zabiegu ze złamaniem izolowanym
oczodołu
Złamania żuchwy w następstwie złamania
372. Pielęgniarstwo twarzoczaszki. Rola zespołu pielęgniarskiego w
opiece przedi po operacyjnej
Model opieki pielęgniarskiej wobec chorego na
373. Pielęgniarstwo
schizofrenię
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka z
374. Pielęgniarstwo
ropnym zapaleniem mózgowo-rdzeniowym

2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014

Rola pielęgniarki w leczeniu bólu u pacjentów po
zabiegu pomostowania tętnic aortalno375. Pielęgniarstwo
wieńcowych wykonywanym z zastosowaniem
krążenia pozaustrojowego
Pielęgnowanie pacjenta po przebytym udarze
376. Pielęgniarstwo
niedokrwiennym mózgu
377. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjenta z gruźlicą płuc
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem
378. Pielęgniarstwo szyjki macicy w trakcie leczenia
przeciwnowotworowego
Proces pielęgnowania pacjenta po zabiegu
379. Pielęgniarstwo rekonstrukcji chrzęstno-kostnej stawu kolanowego
z użyciem komórek macieżystych
Ocena częstości szczepienia dzieci w wieku0-2 lat
380. Pielęgniarstwo
szczepionkami skojarzonymi
Proces pielęgnowania pacjentki z rakiem jajnika w
381. Pielęgniarstwo
trakcie chemioterapii dootrzewnowej
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
382. Pielęgniarstwo
nadciśnieniem tętniczym
Problemy pielęgnacyjne pacjenta po całkowitej
383. Pielęgniarstwo
laryngektomii
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z psychozą
384. Pielęgniarstwo
schizofreniczną i z kręgu schizofrenii
Proces pielęgnowania noworodka w oddziale
385. Pielęgniarstwo intensywnej terapii po operacji wutrzewienia jelit w
pierwszej dobie życia
Inwazyjna metoda leczenia nauralgii trójdzielnej.
386. Pielęgniarstwo Rola pielęgniarki snestezjologicznej podczas
termolezji rozwoju gassera
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
387. Pielęgniarstwo
zaburzeniami lękowymi
Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą
388. Pielęgniarstwo
alzheimera
389. Pielęgniarstwo Zaburzenia odżywiania - przyczyny i terapia
390. Pielęgniarstwo

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z zaburzeniami
afektywnymi

391. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z grypą ah1n1
Organizacja i działanie zespołu kontroli zakarzeń
392. Pielęgniarstwo szpitalnyhc w samodzielnym publicznym zakładzie
opieki zdrowotnej w sokółce
Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce i
393. Pielęgniarstwo monitorowaniu wczesnych i późnych powikłań po
transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczych

2014

2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

394. Pielęgniarstwo
395. Pielęgniarstwo
396. Pielęgniarstwo
397. Pielęgniarstwo
398. Pielęgniarstwo
399. Pielęgniarstwo
400. Pielęgniarstwo
401. Pielęgniarstwo
402. Pielęgniarstwo
403. Pielęgniarstwo
404. Pielęgniarstwo
405. Pielęgniarstwo
406. Pielęgniarstwo
407. Pielęgniarstwo
408. Pielęgniarstwo
409. Pielęgniarstwo
410. Pielęgniarstwo
411. Pielęgniarstwo
412. Pielęgniarstwo
413. Pielęgniarstwo

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostrym
zapaleniem trzustki po zabiegu operacyjnym
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą
alzheimera i opiekunem sprawującym opiekę
Pielęgnowanie pacjenta z przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc
Opieka pielęgniarrska nad dzieckiem z astmą
oskrzelową - studium przypadku
Problemy pielęgnacyjne pacjenta po operacji
żylaków kończyn dolnych
Postępowanie pielęgniarsie wobec chorego na
stwardnienie rozsiane
Rola pielęgniarki szpitalnego oddziału ratunkowgo
o piece nad dzieckiem po oparzeniu termicznym
Istota rehabilitacji i pielęgnowania pacjenta po
udarze niedokrwiennym mózgu
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w
pierwszej dobir po biopsji nerki
Postępowanie pielęgniarskie nad pacjentem z
padaczką
Rola i zadania pielęgniarki w leczeniu i rehabilitacji
pacjentek po mastektomii
Pielęgnowanie chorych po nagłym zatrzymaniu
krążenia
Edukacyjna rola pielęgniarki w przewlekłej
obturacyjnej chorobie płuc
Rola pielęgnacyjno-opikuńcza pielęgniarki wobec
dziecka z padaczką w dps
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem z astmą
Problemy pielęgnacyjne pacjenta uzależniowego
od alkoholu
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu
zespolenia żołądkowo-jelitowego
Określenie poziomu iwedzy pielęgniarek
operacyjnych na temat artroskopii diagnostycznej
Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad
dzieckiem z jaskrą
Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z
poalkoholową marskością wątroby

414. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne u pacjnta ze schizofrenią
415. Pielęgniarstwo

Problemy pielęgnacyjne i edukacja chorego po
udarze mózgu

416. Pielęgniarstwo Cukrzyca u dzieci i młodzieży

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Postępowanie pielęgnacyjno-opiekuńcze w
417. Pielęgniarstwo stosunku do chorego z przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc

2014

418. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjenta z otępieniem

2014

419. Pielęgniarstwo
420. Pielęgniarstwo
421. Pielęgniarstwo
422. Pielęgniarstwo
423. Pielęgniarstwo
424. Pielęgniarstwo
425. Pielęgniarstwo
426. Pielęgniarstwo
427. Pielęgniarstwo
428. Pielęgniarstwo
429. Pielęgniarstwo
430. Pielęgniarstwo
431. Pielęgniarstwo
432. Pielęgniarstwo
433. Pielęgniarstwo
434. Pielęgniarstwo
435. Pielęgniarstwo

436. Pielęgniarstwo

Jakość życia i funkcjonowanie pacjentów
przewlekle dializowanych
Przewlekła niewydolność serca. Proces
pielęgnowania chorego
Opieka operacyjna wobec pacjenta z powodu
chirurgicznego leczenia otyłości
Proces pielęgnowania pacjenta z implanowanym
icd (kardiowerterem-defibrylatorem
Pielęgnowanie pacjenta po usunięciu gruczołu
tarczycowego
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą
wrzodową żołądka
Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjenta ze
złamaniem jarzmowo-szczękowo-oczodołowym po
zabiegu operacyjnym\
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą,
obturacyjną chorobą płuc
Rola pielęgnisrki w opiece nad pacjentem
znieczulanym do wstawienia endoprotezy stawu
biodrowego
Postępowanie pielęgniarskie w zespole bóloym
kręgosłupa
Skutki społeczne i zdrowotne u osób
uzależnionych od alkoholu
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z sepsą
hospitalizowanym w oit
Rola pielęgniarki podczas znieczulenia dziecko do
operacji korekcji zeza
Choroba afektywna dwubiegunowa. Jej przebieg i
wpływ na funkcjonowanie społeczne
Proces pielęgnowania pacjenta z objawami
wytwórczymi
Proces pielęgnowania dziecka z hemofilią a,
powikłaną inhibitorem
Rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania
dziecka z przewlekłą chorobą nerek objętego
programem hemodializ
Przewlekła niewydolność żylna- problemy
zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje
choroby

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013

2013

437. Pielęgniarstwo Choroba alkoholowa w leczeniu ambulatoryjnym
438. Pielęgniarstwo
439. Pielęgniarstwo

440. Pielęgniarstwo
441. Pielęgniarstwo
442. Pielęgniarstwo
443. Pielęgniarstwo

Rola i zadania pielęgniarki w operacyjnym
leczeniu przerostu układu chłonnego gardła
Wrodzona niedrożność dróg łzowych. Rola
pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z zapaleniem
woreczka łzowego
Niedokrwistość u dzieci z wybranymi schorzeniami
przewodu pokarmowego- rola edukacyjna
pielęgniarki w zapobieganiu i leczeniu
Powikłania wczesne i późne w z zespole
uzależnień od alkoholu
Terapeutyczne formy kontaktu z pacjentem ze
schizofrenią i jego rodziną
Pielęgnowanie i wskazówki dietetyczne w zakresie
ograniczeń żywieniowych pacjenta
hemodializowanego

2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013

Rola pielęgniarza w systemie ratownictwa
medycznego wobec pacjenta po wypadku
444. Pielęgniarstwo
komunikacyjnym z urazem kręgosłupa w odcinku
szyjnym

2013

445. Pielęgniarstwo Opieka nad pacjentem w chorobie alzheimera

2013

446. Pielęgniarstwo
447. Pielęgniarstwo
448. Pielęgniarstwo
449. Pielęgniarstwo
450. Pielęgniarstwo
451. Pielęgniarstwo
452. Pielęgniarstwo
453. Pielęgniarstwo
454. Pielęgniarstwo
455. Pielęgniarstwo
456. Pielęgniarstwo

Rooa pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
reumatoidalnym zapaleniem stawów
Zasady pielęgnowania pacjenta po operacji guza
mózgu
Leczenie operacyjne jaskry u dzieci- zadania
pielęgniarki operacyjnej
Analiza problemów pielęgnacyjnych pacjenta z
chorobą wrzodową żołądka
Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem
tętniczym
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką
z nadczynnością tarczycy
Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu
pacjenta po operacji palucha koślawego
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta po
operacji palucha koślawego
Proces pielęgnowania dziecka z mózgowym
porażeniem dziecięcym
Rola pielęgniarki w profilaktyce
przeciwodleżynowej
Rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania
chorego z zawałem mięśnia sercowego

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

457. Pielęgniarstwo
458. Pielęgniarstwo
459. Pielęgniarstwo
460. Pielęgniarstwo
461. Pielęgniarstwo
462. Pielęgniarstwo
463. Pielęgniarstwo

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z astmą
oskrzelową- rola pielęgniarki
Opieka pielęgniarska u chorych po embolizacji
tętniaka
Proces pielęgnowania pacjenta z zatorowością
płucną
Pielęgnowanie dziecka z atopowym zapaleniem
skóry
Proces pielęgnowania po zabiegu operacyjnym w
przebiegu tętniaka tętnicy mózgu
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
biegunką rotawirusową
Rola pielęgniarki w opiece chorego po zawale
mięśnia sercowego

464. Pielęgniarstwo Pielęgnacja pacjenta żywionego pozajelitowo
465. Pielęgniarstwo
466. Pielęgniarstwo
467. Pielęgniarstwo
468. Pielęgniarstwo
469. Pielęgniarstwo
470. Pielęgniarstwo
471. Pielęgniarstwo
472. Pielęgniarstwo

473. Pielęgniarstwo

Zadania pielęgniarki w procesie pielęgnowania
pacjenta z zawałem mięśnia sercowego
Proces pielęgnowania pacjentki z rakiem szyjki
macicy
Opieka pielęgniarską nad osobą dorosłą z
białaczką limfoblastyczną- rola i zadania
pielęgniarki
Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad
dzieckiem z zaćmą wrodzoną
Rola pielęgniarki poz w edukacji pacjentów z
chorobami układu krążenia
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
reumatoidalnym zapaleniem stawów
Problemy pielęgnacyjne dziecka z chorobą zeza
zbieżnego po zabiegu operacyjnym
Proces pielęgnowania dziecka z zaburzeniami
odżywiania- anoreksją . Edukacja i profilaktyka
zaburzeń odżywiania
Problemy pielęgnacyjne dziecka w przebiegu
choroby munchausena per prokura- szczególna
forma maltretowania

474. Pielęgniarstwo Autoagresja w izolacji więziennej
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką
475. Pielęgniarstwo znieczuloną ogólnie do operacji histerektomii z
powodu krwotoku w przebiegu atonii macicy
Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
476. Pielęgniarstwo
chorobą trzewną
Edukacyjna rola pielęgniarki w rehabilitacji
477. Pielęgniarstwo
chorych z zaburzeniami psychicznymi

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013

478. Pielęgniarstwo
479. Pielęgniarstwo
480. Pielęgniarstwo
481. Pielęgniarstwo
482. Pielęgniarstwo
483. Pielęgniarstwo
484. Pielęgniarstwo

485. Pielęgniarstwo
486. Pielęgniarstwo
487. Pielęgniarstwo

Edukacyjna rola pielęgniarki w farmakoterapii
osób starszych
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym
ze szpiczakiem plazmocytowym
Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
ostrą biegunką
Atopowe zapalenie skóry u dziecka- problemy
pielęgnacyjne
Proces pielęgnowania dziecka chorego na astmę
oskrzelową
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
udarem niedokrwiennym mózgu
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie
migotania komór
Edukacyjna rola pielęgniarki środowiska
nauczania i wychowania w zapobieganiu otyłości
u dzieci i młodzieży
Rola pielęgniarki w prewencji zespołu stopy
cukrzycowej
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
znieczulanym po operacji raka wargi

488. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne dziecka z ospą wietrzną
489. Pielęgniarstwo
490. Pielęgniarstwo
491. Pielęgniarstwo
492. Pielęgniarstwo
493. Pielęgniarstwo
494. Pielęgniarstwo

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
dzieckiem z refleksem żołądkowo- przełykowym
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z przewlekłą
choroba nerek z założonym dostępem
naczyniowym
Pielęgnowanie chorego z ostrym zapaleniem
trzustki
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką
znieczuloną podpajęczynówkowo do cięcia
cesarskiego
Pacjent z chorobą leśniewskiego-crohna i jego
problemy w trakcie leczenia zachowawczego
Dziecko po operacji przepukliny pachwinowej- rola
pielęgniarki w opiece nad pacjentem

495. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta z chorobą parkinsona
Edukacyjna rola pielęgniarki w leczeniu chorego
metodą pochp
Czynniki wpływające na urazowość pacjentów w
497. Pielęgniarstwo
podeszłym wieku
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
498. Pielęgniarstwo
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w oit
496. Pielęgniarstwo

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Zadania pielęgniarki anestezjologicznej w opiece
499. Pielęgniarstwo nad pacjentem w znieczuleniu ogólnym podczas
cholecystektomii laparoskopowej
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
500. Pielęgniarstwo dzieckiem z młodzieńczym idiopatycznym
zapaleniem stawów
Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem
niepełnosprawnym intelektualnie z mózgowym
501. Pielęgniarstwo
porażeniem dziecięcym w domu pomocy
społecznej
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
502. Pielęgniarstwo
hemodializowanym
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą
503. Pielęgniarstwo
nowotworową żołądka leczonego chirurgicznie
Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjenta z
504. Pielęgniarstwo odmą opłucnową leczonego drenażem czynnym
jamy opłucnej
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
505. Pielęgniarstwo
pacjentem z cukrzycą typu 2
Proces pielęgnowania chorego z ostrą porfirią
506. Pielęgniarstwo
przerywaną powikłaną
Proces pielęgnowania dziecka z mukowiscydozą
507. Pielęgniarstwo
hospitalizowanego z powodu zapalenia płuc
Problemy pielęgnacyjne pacjenta po zabiegu
508. Pielęgniarstwo wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (bypass)
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
509. Pielęgniarstwo urazem twarzoczaszki w centrum urazów
wielonarządowych
Opieka pielęgniarska nad pacjentem
510. Pielęgniarstwo hospitalizowanym po endoprotezoplastyce stawu
kolanowego
Opieka nad pacjentem po zawale mięśnia
511. Pielęgniarstwo
sercowego
Chirurgiczne leczenie otyłości- zadania
512. Pielęgniarstwo
pielęgniarki
513. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z ostrą biegunką
Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze pielęgniarki
wobec pacjenta z krwawiącymi wrzodami żołądka
Pielęgnowanie dziecka z naczyniakiem
515. Pielęgniarstwo krwionośnym okolicy podgłośniowej z założoną
rurką tracheostomijną
Pielęgnowanie pacjentki z rakiem piersi poddanej
516. Pielęgniarstwo
leczeniu chirurgicznemu
514. Pielęgniarstwo

2013

2013

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po
chirurgiznym zabiegu usunięcia wrzodu żołądka
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką podczas
518. Pielęgniarstwo
zabiegu brachyterapii sutka
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
519. Pielęgniarstwo
zabiegu wymiany zastawki mitralnej
Proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem
520. Pielęgniarstwo
tętniczym
517. Pielęgniarstwo

521. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne w chorobie parkinsona
522. Pielęgniarstwo
523. Pielęgniarstwo
524. Pielęgniarstwo
525. Pielęgniarstwo
526. Pielęgniarstwo
527. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą
typu i
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
gruźlicą płuc
Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad
dzieckiem z retinopatią wcześniaczą
Opieka pielęgniarska nad pacjentka po
mastektomii
Jakość życia pacjentów z rozpoznaniem
schizofrenii
Agresja i zaburzenia zachowania u chorych ze
schizofrenią

528. Pielęgniarstwo Rodzina z problemem alkoholowym
529. Pielęgniarstwo
530. Pielęgniarstwo
531. Pielęgniarstwo
532. Pielęgniarstwo
533. Pielęgniarstwo
534. Pielęgniarstwo
535. Pielęgniarstwo
536. Pielęgniarstwo
537. Pielęgniarstwo
538. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
odelektrodowym zapaleniem wsierdzia
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
rozpoznaniem pedofilii
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z
uszkodzonym ścięgnem achillesa
Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu pacjenta
z osteoporozą
Proces pielęgnowania dziecka z
mykoplazmatycznym zapaleniem płuc
Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym
chirurgicznie z powodu choroby niedokrwiennej
serca
Postępowanie pielęgniarskie nad chorym po
operacji lejkowatej klatki piersiowej
Opieka i rola edukacyjna pielęgniarki nad
pacjentem ze stabilną dławicą piersiową
poddanym interwencji wieńcowej
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjentki z
zespołem cieśni nadgarstka
Opieka nad pacjentem podczas znieczulenia
splotu ramiennego przy urazie kończyny górnej

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania
539. Pielęgniarstwo pacjenta hemodializowanego w przewlekłej
chorobie nerek (pchn)
Pielęgnowanie pacjenta po usunięciu śledziony z
540. Pielęgniarstwo
powodu urazu
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
541. Pielęgniarstwo
chorobą trzewną
Proces pielęgnowania dziecka z atopowym
542. Pielęgniarstwo
zapaleniem skóry
543. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z ospą wietrzną
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
544. Pielęgniarstwo dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry oraz
edukacja rodziny pacjenta
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z
545. Pielęgniarstwo
reumatoidalnym zapaleniem stawów
546. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typu 2
547. Pielęgniarstwo
548. Pielęgniarstwo

549. Pielęgniarstwo

550. Pielęgniarstwo
551. Pielęgniarstwo

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
wśród pielęgniarek
Bronchoskopia jako metoda diagnozowania
nowotworów płuc. Rola pielęgniarki w badaniu
bronchoskopowym
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentka
znieczuloną metodą łączoną- zewnątrzoponowo i
ogólnie do zabiegu nefrektomii z powodu raka
nerki
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
mukowiscydozą
Rola i zadania pielęgniarki w procesie leczenia
astmy oskrzelowej

552. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjenta z cukrzycą
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych
Opieka pielęgniarska w okresie okołooperacyjnym
554. Pielęgniarstwo
po operacjach bariatrycznych
553. Pielęgniarstwo

555. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem płuc
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po krwotocznym udarze mózgu
Kolostomia jako konsekwencja usunięcia
557. Pielęgniarstwo
nowotworowego zmienionej odbytnicy
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po przebytym
558. Pielęgniarstwo
udarze mózgowym
556. Pielęgniarstwo

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

559. Pielęgniarstwo Zua jako choroba społeczna
560. Pielęgniarstwo
561. Pielęgniarstwo
562. Pielęgniarstwo
563. Pielęgniarstwo
564. Pielęgniarstwo
565. Pielęgniarstwo
566. Pielęgniarstwo
567. Pielęgniarstwo
568. Pielęgniarstwo
569. Pielęgniarstwo
570. Pielęgniarstwo
571. Pielęgniarstwo
572. Pielęgniarstwo
573. Pielęgniarstwo
574. Pielęgniarstwo
575. Pielęgniarstwo
576. Pielęgniarstwo
577. Pielęgniarstwo

Rola i zadania pielęgniarki wobec dziecka
odczuwającego ból w chorobie nowotworowej
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
podczas znieczulenia podpajęczynówkowego do
operacji żylaków kończyny dolnej
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
rwą kulszową
Pielęgnowanie dziecka z przewlekłym zapaleniem
ucha z perlakiem poddanego leczeniu
operacyjnym
Proces pielęgnowania pacjenta z udarem
niedokrwiennym mózgu
Proces pielęgnowania dziecka chorego na
mononukleozę zakaźną
Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
nadciśnieniem tętniczym
Pielęgnowanie pacjenta po resekcji miąższu płuca
z chorobą nowotworową płuc
Narażenie fizyczne i chemiczne czynniki
szkodliwe oraz ich wpływ na zdrowie pracowników
bloku operacyjnego
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po
chirurgicznym usunięiu żylaków kończyny dolnej
Depresja jako przyczyna hospitalizacji pacjentów
w oddziale ogólnopsychiatrycznym w latach 20102011
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
zaburzeniami schizoafektywnymi
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych
Rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań u
chorego na cukrzycę typu 2
Kompetencje i umiejętności społeczne w pracy z
pacjentem psychiatrycznym
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze
złamaniem kości podudzia leczonego wyciągiem
szkieletowym
Pielęgnowanie pacjenta po usunięciu wyrostka
robaczkowego
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z czerniakiem
złośliwym skóry po leczeniu chirurgicznym

578. Pielęgniarstwo Bulimia- jako zaburzenie odżywiania

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
579. Pielęgniarstwo dyskopatią lędźwiowo- krzyżową leczoną
operacyjnie
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu
580. Pielęgniarstwo operacyjnym przepukliny jądra miażdżystego w
odcinku lędźwiowo-krzyżowym
Rola pielęgniarki nad pacjentem leczonym
581. Pielęgniarstwo
zachowawczo z ostrym zapaleniem trzustki

2013

2013
2013

582. Pielęgniarstwo Proces pielęgnowania dziecka z biegunką

2013

583. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne w twardzinie układowej

2013

584. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
niedokrwistością z niedoboru żelaza

585. Pielęgniarstwo Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z pochp
586. Pielęgniarstwo
587. Pielęgniarstwo
588. Pielęgniarstwo
589. Pielęgniarstwo
590. Pielęgniarstwo
591. Pielęgniarstwo

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po cholecystektomii laparoskopowej
Problemy pielęgnacyjne chorego po operacji guza
nowotworowego płuc
Pielęgnowanie dziecka z ostra białaczką
limfoblastyczną w trakcie konsolidacji remisji
Rola pielęgniarki w postępowaniu z chorym na
nadciśnienie tętnicze
Zadania pielęgniarki operacyjnej podczas
laparoskopowego usunięcia wyrostka
robaczkowego
Rola pielęgniarki operacyjnej w chirurgicznym
leczeniu raka sromu

592. Pielęgniarstwo Odleżyny- profilaktyka i leczenie
Otępienie starcze- udział pielęgniarki w procesie
diagnostyczno-terapeutycznym
Opieka nad pacjentem ze stomią w środowisku
594. Pielęgniarstwo
domowym
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
595. Pielęgniarstwo leczonym zachowawczo z ostrym zapaleniem
trzustki
593. Pielęgniarstwo

596. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie dziecka z astma oskrzelową
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z raną
oparzeniową
Rola pielęgniarki anestezjologicznej w
598. Pielęgniarstwo znieczuleniu pacjentki do zmodyfikowanej
radykalnej mastektomii metodą maddena
597. Pielęgniarstwo

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

599. Pielęgniarstwo
600. Pielęgniarstwo
601. Pielęgniarstwo
602. Pielęgniarstwo
603. Pielęgniarstwo
604. Pielęgniarstwo
605. Pielęgniarstwo
606. Pielęgniarstwo
607. Pielęgniarstwo
608. Pielęgniarstwo
609. Pielęgniarstwo
610. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w procesie pielęgnowania
dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia
Udział pielęgniarki w wykonywaniu badań
czynnościowych układu oddechowego u dzieci i
młodzieży
Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze wobec
pacjenta po zawale mięśnia sercowego
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
znieczulanym ogólnie do operacji nowotworu
jelita grubego- amputacji brzuszno-kroczowej
odbytnicy
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem z chorobą nowotworową płuc
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym
ze stwardnieniem rozsianym
Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta w leczeniu
nadciśnienia tętniczego
Krwawienia do górnego odcinka przewodu
pokarmowego
Zaburzenia odżywiania u pacjenta z
rozpoznaniem anoreksji
Rola pielęgniarki w pielęgnacji pacjenta z
zaburzeniami depresyjnymi
Funkcje zawodowe realizowane przez
pielęgniarkę w procesie pielęgnacji pacjenta z
cukrzycą typu 2 powikłaną cukrzycową chorobą
nerek

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

611. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne dziecka z ospa wietrzną

2013

612. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta z łokciem tenisisty

2013

613. Pielęgniarstwo
614. Pielęgniarstwo
615. Pielęgniarstwo
616. Pielęgniarstwo
617. Pielęgniarstwo
618. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostra
niewydolnością nerek
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zawale
mięśnia sercowego
Problemy pielęgnacyjne dziecka z zespołem
nerczycowym
Problemy pielęgnacyjne pacjenta ze schizofrenią
paranoidalną
Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad
pacjentem znieczulanym do usunięcia migdałka
gardłowego
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
dializowanym w oddziale intensywnej terapii

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Rola i zadania pielęgniarki opiece nad pacjentem
z osteoporozą
Depresja osób w wieku podeszłym- przyczyny,
620. Pielęgniarstwo
przebieg i postępowanie pielęgniarskie
619. Pielęgniarstwo

621. Pielęgniarstwo Profilaktyka chorób układu krążenia
Problemy pielegnacyjne pacjenta
622. Pielęgniarstwo hemodializowanego z powodu schyłkowej
niewydolności nerek
Pielęgnowanie chorego z zaostrzeniem
623. Pielęgniarstwo
przewlekłej niewydolności serca
Proces pielęgnowania dziecka z mononukleozą
624. Pielęgniarstwo
zakaźną
625. Pielęgniarstwo Edukacja pacjenta z cukrzyca typu i
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
atopowym zapaleniem skóry
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta
627. Pielęgniarstwo
leczonego operacyjnie po urazie kolana
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z krwotokiem
628. Pielęgniarstwo
podpajęczynówkowym
Pielęgnowanie pacjenta z chorobą zeza
629. Pielęgniarstwo
rozbieżnego w okresie okołooperacyjnym
626. Pielęgniarstwo

630. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjentki ze schizofrenią
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
krwawieniem z żylaków przełyku w oit
Rola edukacyjna pielęgniarki u chorych z
632. Pielęgniarstwo
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
631. Pielęgniarstwo

633. Pielęgniarstwo Jakość życia pacjentów z chorobą alzheimera

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Rola pielegniarki w opiece nad pacjentem z
chorobą alzheimera

2013

635. Pielęgniarstwo Pielęgnacja pacjenta z marskością wątroby

2013

634. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta po
636. Pielęgniarstwo amputacji kończyny dolnej w przebiegu zespołu
stopy cukrzycowej
Problemy pielęgnacyjne pacjenta
637. Pielęgniarstwo
niepełnosprawnego intelektualnie z padaczką
Proces pielęgnowania pacjenta z
638. Pielęgniarstwo zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym w
oparciu o opis przypadku
Problemy starzenia się w aspekcie zdrowotnym,
639. Pielęgniarstwo
społecznym, psychologicznym

2013
2013
2013
2013

640. Pielęgniarstwo
641. Pielęgniarstwo
642. Pielęgniarstwo
643. Pielęgniarstwo
644. Pielęgniarstwo
645. Pielęgniarstwo
646. Pielęgniarstwo
647. Pielęgniarstwo
648. Pielęgniarstwo
649. Pielęgniarstwo
650. Pielęgniarstwo
651. Pielęgniarstwo
652. Pielęgniarstwo
653. Pielęgniarstwo
654. Pielęgniarstwo
655. Pielęgniarstwo
656. Pielęgniarstwo
657. Pielęgniarstwo
658. Pielęgniarstwo
659. Pielęgniarstwo
660. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym leczonym
zachowawczo z ostrym zapaleniem trzustki
Rola pielęgniarki w opiece i edukacji pacjenta z
alergią na jad owadów błonkoskrzydłowych
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem chorym
na astmę oskrzelową
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem
znieczulonym do usunięcia ciała obcego z dróg
oddechowych
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
kamicą moczową
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z raną
oparzeniową
Znaczenie szczepień ochronnych w zapobieganiu
ospie wietrznej
Rola i zadania pielęgniarki w edukacji pacjenta z
pochp
Pielęgnowanie dziecka z rozpoznaną cukrzycą
typu 1 w stanie kwasicy ketonowej
Pielęgnowanie chorego w okresie
okołooperacyjnym z guzem mózgu
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
zaostrzeniem łuszczycowego zapalenia stawów
Opieka pielęgniarska u chorych operwowanych z
powodu wola
Rola pielęgniarki poz w profilaktyce wzwwirusowego zapalenia wątroby
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu
operacyjnym tętniaka aorty piersiowej wykonanym
w trybie planowym
Dziecko z zakażeniem plasmodium falciparumindywidualny plan opieki
Proces pielęgnowania dziecka z ostrą białaczką
limfoblastyczną w trakcie chemioterapii
Zadania pielęgniarki operacyjnej w leczeniu
operacyjnym pacjentów z wodonerczem
Proces pielęgnowania pacjenta z zapaleniem
trzustki hospitalizowanym na oddziale
gastroenterologii
Postępowanie z pacjentem po nagłym
zatrzymaniu krążenia
Rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań późnych
w przebiegu cukrzycy typu 2
Problemy pielęgnacyjne pacjenta ociemniałego
wyniku cukrzycy typu i powikłanej retinopatią

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

661. Pielęgniarstwo
662. Pielęgniarstwo
663. Pielęgniarstwo
664. Pielęgniarstwo
665. Pielęgniarstwo
666. Pielęgniarstwo

Analiza danych pacjentów hospitalizowanych z
powodu odmy opłucnowej
Rola pielęgniarki w opiece nad noworodkiem z
przetrwałym nadciśnieniem płucnym w oddziale
intensywnej terapii
Funkcjonowanie chorych na schizofrenię w
rodzinie i społeczeństwie
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostrym
zapaleniem trzustki hospitalizowanego w oddziale
gastroenterologii
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta w
chorobie alzheimera
Rola pielęgniarki w profilaktyce zwyrodnienia
plamki związanej z wiekiem (amd)

2013
2013
2013
2013
2013
2013

667. Pielęgniarstwo Opieka nad pacjentką z chorobą alzheimera

2013

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
668. Pielęgniarstwo niewydolnością wielonarządową w oddziale
intensywnej terapii

2013

669. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne dziecka z krztuścem

2013

Metodologia badań u pacjentów
670. Pielęgniarstwo hospitalizowanych psychiatrycznie z
rozpoznaniem schizofrenii
Leczenie i pielęgnacja pacjenta z niewydolnością
pacjenta z niewydolnością oddechową w
671. Pielęgniarstwo
przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(pochp)
Proces pielęgnowania dziecka z guzem
672. Pielęgniarstwo
chromochłonnym
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z objawami
673. Pielęgniarstwo
psychotycznymi
Charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z
674. Pielęgniarstwo
rozpoznaniem zespołu otępiennego
Rehabilitacja pacjentów ze schizofrenią w
675. Pielęgniarstwo
zakładzie opiekuńczo- leczniczym w choroszczy
Rola pielęgniarki w przygotowaniu chorego do
676. Pielęgniarstwo
orzeczenia smierci mózgu
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z marskością
677. Pielęgniarstwo
wątroby
Pielęgnowanie pacjentów z rozpoznaniem chorób
678. Pielęgniarstwo
afektywnych
Żółtaczka okresu noworodkowego. Opieka
679. Pielęgniarstwo pielęgniarska nad noworodkiem z chorobą
hemolityczną

2013

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

680. Pielęgniarstwo
681. Pielęgniarstwo
682. Pielęgniarstwo
683. Pielęgniarstwo
684. Pielęgniarstwo
685. Pielęgniarstwo
686. Pielęgniarstwo
687. Pielęgniarstwo
688. Pielęgniarstwo
689. Pielęgniarstwo
690. Pielęgniarstwo
691. Pielęgniarstwo
692. Pielęgniarstwo
693. Pielęgniarstwo
694. Pielęgniarstwo
695. Pielęgniarstwo
696. Pielęgniarstwo
697. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjnetką po
operacji wola guzowatego
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u dziecirola i zadania pielęgniarki w okresie
okołooperacyjnym
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z rozpoznaną
stopą cukrzycową
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem chorym
na astmę oskrzelową
Udział pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjentki z
nadciśnieniem tętniczym
Zjawisko depresji oraz zachowań samobójczych u
osób uzależnionych od alkoholu
Opieka pielęgniarska nad pacjentką z ostrym
zapaleniem wyrostka robaczkowego
Pielęgnowanie niemowlęcia z refluksem
żołądkowo- przełykowym
Pielęgnowanie niemowlęcia z refleksem
żołądkowo- przełykowym
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z
majaczeniem alkoholowym w zua
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem z astmą oskrzelową
Rola pielęgniarki w opiece nad noworodkiem po
operacji zarośniętego przełyku w oddziale
intensywnej terapii
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
żywionym parenteralnie
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
znieczulanym metodą cse do endoprotezoplastyki
biodra
Opieka nad dzieckiem z atopowym zapaleniem
skóry
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z
rozpoznaniem raka trzustki
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po zawale mięśnia sercowego
Opieka pielęgniarska nad pacjentem będącym
ofiarą wypadku komunikacyjnego z urazem
wielonarządowym

698. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie dziecka z astmą oskrzelową
699. Pielęgniarstwo

Proces pielęgnowania dziecka z chorobą
schonleina-henocha

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w
700. Pielęgniarstwo trakcie znieczulenia po zabiegu dyskopatii odcinka
szyjnego kręgosłupa
Zadania pielęgniarki operacyjnej w chirurgicznym
701. Pielęgniarstwo leczeniu chorych (dzieci) z wrodzonym
przerostowym zwężeniem odźwiernika
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
702. Pielęgniarstwo
osteoporozą
Rola pielegniarki w opiece nad pacjentem ze
703. Pielęgniarstwo
stomią jelitową w terminalnym okresie choroby
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze
704. Pielęgniarstwo
stomią jelitową w terminalnym okresie choroby

2013

2013
2013
2013
2013

705. Pielęgniarstwo Zaburzenia odżywiania- anoreksja i bulimia

2013

706. Pielęgniarstwo Zaburzenia odżywiania- anoreksja i bulimia

2013

707. Pielęgniarstwo

708. Pielęgniarstwo

709. Pielęgniarstwo
710. Pielęgniarstwo
711. Pielęgniarstwo
712. Pielęgniarstwo
713. Pielęgniarstwo
714. Pielęgniarstwo
715. Pielęgniarstwo
716. Pielęgniarstwo

717. Pielęgniarstwo
718. Pielęgniarstwo

Zasady pielęgnacji centralnego dostępu
dożylnego
Objawy niepożądane systemowego leczenia
nowotworów. Rola pielęgniarki w praktyce i
postępowaniu pielęgnacyjno-leczniczym powikłań
wczesnych
Wpływ uzależnienia od alkoholu na zdrowie i życie
jednostki
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
operacji kamicy pęcherzyka żółciowego
Rola pielęgniarki nad pacjentka znieczuloną do
cięcia cesarskiego w trybie nagłym
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
znieczulonym do operacji tętniaka mózgu
Pielęgnowanie dziecka z objawami zaostrzenia
astmy oskrzelowej w przebiegu infekcji wirusowej
Charakterystyka rozwoju zawodu akuszerki w
królestwie polskim w latach 1826-1839
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
nieprzytomnym w oddziale intensywnej terapii
Hemofilia- rola pielęgniarki środowiskoworodzinnej i szkolnej w edukacji i profilaktyce
dziecka z hemofilią
Rola pielęgniarki endoskopowej oraz jej
postępowanie wobec pacjenta poddawanego
badaniom i zabiegom endoskopowym
Pielęgnacja pacjenta z zaburzeniami depresyjnymi
w przebiegu choroby niedokrwiennej serca

2013

2013

2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012

Proces pielęgnowania pacjenta z ostrym
719. Pielęgniarstwo zapaleniem trzustki hospitalizowanym w oddziale
gastroenterologii
Różne oblicza depresji u pacjentów
720. Pielęgniarstwo
hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym
Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad
721. Pielęgniarstwo pacjentem do prostatektomii radykalnej w
znieczuleniu ogólnym
722. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie chorego w chorobie parkinsona
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w
pierwszej dobie po skutecznej resuscytacji
Pielęgnowanie pacjenta po usunięciu pęcherzyka
724. Pielęgniarstwo
żółciowego metodą laparoskopową
Rola pielęgniarki operacyjnej w aspekcie
725. Pielęgniarstwo chirurgicznego leczenia pacjenta z czerniakiem
złośliwym skóry
723. Pielęgniarstwo

726. Pielęgniarstwo Rola pielęgniarki nad pacjentem z cukrzycą typu 2
727. Pielęgniarstwo
728. Pielęgniarstwo

729. Pielęgniarstwo

730. Pielęgniarstwo
731. Pielęgniarstwo
732. Pielęgniarstwo
733. Pielęgniarstwo
734. Pielęgniarstwo
735. Pielęgniarstwo
736. Pielęgniarstwo
737. Pielęgniarstwo

Pielęgnowanie pacjenta po częściowej resekcji
żołądka z powodu choroby nowotworowej
Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad
pacjentką znieczuloną do operacji usunięcia
torbieli jajnika
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po
odcinkowej resekcji jelita grubego w przebiegu
choroby leśniowskiego- crohna
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
leczonym zachowawczo z ostrym zapaleniem
trzustki
Wielowymiarowość opieki pielęgniarskiej wobec
pacjentki z rzs
Pielęgnowanie dziecka z objawami zaostrzenia
astmy oskrzelowej w przebiegu infekcji wirusowej
Udział pielęgniarki w niefarmakologicznym
leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
mastektomii piersi
Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą
typu 2 w kierunku prowadzenia samokontroli
Rola pielęgniarki w postępowaniu z pacjentem
przed i po koronografie ze stabilną dławicą
piersiową
Nadciśnienie tętnicze przyczyną udarów. Rola
edukacyjna i zadania pielęgniarki wobec pacjenta

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Rola pielęgniarki edukacji psychospołecznej
pacjentów chorych na schizofrenię
Problem szkodliwego nadużywania i uzależnienia
739. Pielęgniarstwo
od alkoholu wśród dzieci i młodzieży
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
740. Pielęgniarstwo znieczulanym do laparoskopowego usunięcia
pęcherzyka żółciowego
Rola i zadania pielęgniarki w leczeniu pacjentów w
741. Pielęgniarstwo
ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
738. Pielęgniarstwo

742. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne dziecka z mukowiscydozą
743. Pielęgniarstwo
744. Pielęgniarstwo
745. Pielęgniarstwo
746. Pielęgniarstwo
747. Pielęgniarstwo
748. Pielęgniarstwo
749. Pielęgniarstwo
750. Pielęgniarstwo
751. Pielęgniarstwo
752. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w różnych zaburzeniach
odżywiania
Zespół uzależnienia od alkoholu wśród populacji
żeńskiej
Pielęgnowanie pacjenta z nieziarniczym
chłoniakiem złośliwym poddanego leczeniu
przeciwnowotworowemu
Rola pielęgniarki nad pacjentem żywionym
dojelitowo
Zasady pielęgnowania pacjenta po operacji guza
mózgu
Pielęgnowanie pacjenta z zespołem bólowym
kręgosłupa lędźwiowego
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
zabiegu operacyjnym przepukliny pachwinowej
Wybrane aspekty długotrwałego unieruchomienia
pacjenta
Proces pielęgnowania pacjenta we wstrząsie
kardiogennym z zastosowaniem kontrapulsacji
wewnątrzaortowej
Pielęgnowanie dziecka z ostra białaczką
limfoblastyczną w trakcie radioterapii

753. Pielęgniarstwo Opieka pielęgniarska nad noworodkiem
754. Pielęgniarstwo
755. Pielęgniarstwo
756. Pielęgniarstwo
757. Pielęgniarstwo
758. Pielęgniarstwo

Otyłość choroba xxi wieku. Rola pielęgniarki w
profilaktyce i zwalczaniu otyłości
Opieka nad pacjentem po urazie kręgosłupa i
rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym po zawale
mięśnia sercowego w warunkach ambulatoryjnych
Powikłania psychiatryczne w zespołach
uzależnienia od alkoholu
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
migotaniem przedsionków w szpitalnym oddziale
ratunkowym

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z
759. Pielęgniarstwo zatorowością płucną, będącą powikłaniem po
zabiegu operacyjnym
Opieka pielęgniarska nad chorym po przebytym
760. Pielęgniarstwo
udarze mózgu
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mózgowym
porażeniem dziecięcym w trakcie leczenia
761. Pielęgniarstwo
przeciwnowotworowego z powodu wątrobiaka
zarodkowego
Rola pielęgniarki w postępowaniu i opiece
762. Pielęgniarstwo diagnostyczno-leczniczej wobec chorego z
niedomykalnością zastawki mitralnej
Rola pielęgniarki podczas endoskopowego
763. Pielęgniarstwo usunięcia guza prostaty u pacjenta w znieczuleniu
podpajęczynówkowym
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z nierczakiem
764. Pielęgniarstwo
zarodkowym
Resocjalizacja osób chorych z zespołem
765. Pielęgniarstwo
uzależnienia od alkoholu
Proces pielęgnowania dziecka z hemofilią a. Rola
766. Pielęgniarstwo
pielęgniarki w profilaktyce i rehabilitacji
Opieka nad pacjentem z endoprotezą stawu
767. Pielęgniarstwo
biodrowego
Rola i zadania pielęgniarki podczas resuscytacji
768. Pielęgniarstwo pacjenta z migotaniem komór w oddziale
intensywnej terapii dorosłych
Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą
769. Pielęgniarstwo
parkinsona
Zakres i charakter opieki pielęgniarskiej wobec
770. Pielęgniarstwo
pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu
771. Pielęgniarstwo Opieka pielęgniarska nad chorą po mastektomii
Rola pielęgniarki operacyjnej nad pacjentem
znieczulonym podpajęczynówkowo do zabiegu
772. Pielęgniarstwo
endoprotezoplastyki biodra metodą austinmoore’a
Edukacja zdrowotna chorego z otyłością i
773. Pielęgniarstwo
cukrzycą typu 2
Odleżyny jako problem terapeutyczny i
774. Pielęgniarstwo
pielęgnacyjny
Ocena zaburzeń depresyjnych w schizofrenii w
porównaniu z objawami depresyjnymi w
zaburzeniach afektywnych w trakcie skojarzonej
775. Pielęgniarstwo
terapii farmakologicznej i oddziaływań poza
farmakologicznych u pacjenta w warunkach
leczenia stacjonarnego

2012
2012

2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012

2012
2012

2012

776. Pielęgniarstwo

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc (pochp)

777. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta z odleżynami
778. Pielęgniarstwo
779. Pielęgniarstwo
780. Pielęgniarstwo
781. Pielęgniarstwo
782. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nefropatią
cukrzycową
Zabiegi pielęgnacyjne w trakcie długotrwałego
unieruchomienia
Pielęgnowanie pacjenta z udarem krwotocznym
mózgu
Problemy pacjenta i opiekuna sprawującego
opiekę nad chorym z otępieniem
Proces pielęgnowania dziecka z ostrą białaczką
limfoblastyczną powikłaną cukrzycą
sterydozależną

783. Pielęgniarstwo Kamienie naturalne
Rola pielęgniarki w aspekcie chirurgicznego
leczenia raka jelita grubego
Rola pielęgniarki nad pacjentem z założonym
785. Pielęgniarstwo
cewnikiem centralnym
784. Pielęgniarstwo

786. Pielęgniarstwo Edukacja pacjenta z cukrzycą typu 2
Rola pielęgniarki w zespole ratownictwa
787. Pielęgniarstwo medycznego podczas resuscytacji przed szpitalnej
pacjenta dorosłego
Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad
788. Pielęgniarstwo pacjentką leczoną chirurgicznie z powodu
nietrzymania moczu
Opieka pielęgniarska nad chorymi psychicznie na
789. Pielęgniarstwo
schizofrenię rezydualną
790. Pielęgniarstwo Wybrane zagadnienia z etyki zawodu pielęgniarki
791. Pielęgniarstwo
792. Pielęgniarstwo
793. Pielęgniarstwo
794. Pielęgniarstwo
795. Pielęgniarstwo
796. Pielęgniarstwo

Rola edukacyjna pielęgniarki w procesie leczenia
chorych na przewlekłą obturbacyjną chorobę płuc
Proces pielęgnowania pacjenta z zachowaniem
agresywnym
Rola pielęgniarki w profilaktyce nadciśnienia
tętniczego
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po operacji
żylaków odbytu
Rola pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegu
cholecystektomii laparoskopowej
Opieka nad pacjentem chorym na przewlekłą
obturacyjną chorobe płuc

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

797. Pielęgniarstwo
798. Pielęgniarstwo
799. Pielęgniarstwo
800. Pielęgniarstwo

801. Pielęgniarstwo

802. Pielęgniarstwo
803. Pielęgniarstwo
804. Pielęgniarstwo
805. Pielęgniarstwo
806. Pielęgniarstwo
807. Pielęgniarstwo
808. Pielęgniarstwo
809. Pielęgniarstwo
810. Pielęgniarstwo
811. Pielęgniarstwo
812. Pielęgniarstwo
813. Pielęgniarstwo
814. Pielęgniarstwo
815. Pielęgniarstwo
816. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem
autystycznym
Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym
intensywną insulinoterapią przy pomocy osobistej
pompy insulinowej
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad
pacjentem z astmą oskrzelową
Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po zawale mięśnia sercowego
Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad
pacjentem znieczulanym podpajęczynówkowo do
operacji usuwania żylaków kończyny dolnej
metodą klasyczną (stripping)
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mięsakiem
kościopochodnym w trakcie chemioterapii
Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z
zaburzeniami psychicznymi
Pielęgnowanie pacjenta z nadciśnieniem
tętniczym
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą
gravesa-basedowa
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z nabytą
anemią plastyczną w trakcie leczenia
immunosupresyjnego
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
zespołem guillaina-barrego
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
zespołem angelmana
Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą
typu 2
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
niewydolnością oddechową
Edukacyjna rola pielęgniarki wobec pacjenta z
wyłoonioną stomią jelitową
Problemy pielęgnacyjne chorego z kamicą
nerkową
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
znieczulanym podpajęczynówkowo do zabiegu
ureterorenoskopii
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mięsakiem
tkanek miękkich
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
ostrym zapaleniem trzustki leczonym
zachowawczo w oddziale intensywnej terapii

2012
2012
2012
2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

817. Pielęgniarstwo
818. Pielęgniarstwo
819. Pielęgniarstwo
820. Pielęgniarstwo
821. Pielęgniarstwo
822. Pielęgniarstwo
823. Pielęgniarstwo
824. Pielęgniarstwo
825. Pielęgniarstwo
826. Pielęgniarstwo
827. Pielęgniarstwo
828. Pielęgniarstwo
829. Pielęgniarstwo
830. Pielęgniarstwo
831. Pielęgniarstwo

Żywienie dojelitowe w oddziale intensywnej
terapii- rola pielęgniarki
Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad
pacjentką podczas operacji raka nerki w
znieczuleniu ogólnym
Rola pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z
rozpoznaniem schizofrenii
Rola pielęgnairki w opiece okołooperacyjnej nad
pacjentką do amputacji piersi z rekonstrukcją
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
leczonym chirurgicznie w stenozie mitralnej
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostrym
zapaleniem trzustki
Zadania pielęgniarki w procesie opieki zdrowotnej
na przykładzie zaćmy
Proces pielęgnowania chorego z chorobą
alzheimera
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą
łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z
atopowym zapaleniem skóry
Rola pielęgniarki w opiece nad noworodkiem z
zespołem zaburzeń oddychania
Rola pielęgniarki w procesie diagnozowania i
leczenia jaskry u dzieci i młodzieży
Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad
pacjentem po operacji tętniaka aorty
Problemy pielęgnacyjne po zabiegu angioplastyki
naczyń wieńcowych
Pielęgnowanie pacjentki z żylakami kończyny
dolnej

832. Pielęgniarstwo Pielęgnacja dziecka oparzonego
Problemy pielęgnacyjne u pacjentów po operacji
wola guzowatego tarczycy
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
834. Pielęgniarstwo
implantowanym stymulatorem serca
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z udarem
835. Pielęgniarstwo
niedokrwiennym mózgu
833. Pielęgniarstwo

836. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjenta po operacji ucha
Pielęgnacja pacjenta z założonym centralnym
dojściem żylnym
Problemy pielęgnacyjne dziecka z zaćmą
838. Pielęgniarstwo
wrodzoną
837. Pielęgniarstwo

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z osteoporozą
powikłaną kompresyjnym złamaniem kręgów
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
840. Pielęgniarstwo
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
839. Pielęgniarstwo

841. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta z obrzękiem płuc
842. Pielęgniarstwo
843. Pielęgniarstwo

844. Pielęgniarstwo
845. Pielęgniarstwo
846. Pielęgniarstwo
847. Pielęgniarstwo
848. Pielęgniarstwo
849. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w leczeniu pacjentów z
zaburzeniami rytmu serca
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ostrą
niewydolnością nerek leczonego dializą
otrzewnową
Proces pielęgnowania dziecka z jadłowstrętem
psychicznym. Edukacja i profilaktyka zaburzeń
odżywiania
Rola edukacyjna pielęgniarki w profilaktyce
osteoporozy
Opieka pielęgniarska nad pacjentem poddawanym
koronografii
Problem tracheotomii w aspekcie opieki
pielęgniarskiej
Pielęgnacja i edukacja pacjenta z chorobą
refluksową przełyku
Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad
pacjentem z chorobą nadciśnieniową

850. Pielęgniarstwo Anoreksja i bulimia- edukacyjna rola pielęgniarki
851. Pielęgniarstwo
852. Pielęgniarstwo
853. Pielęgniarstwo
854. Pielęgniarstwo
855. Pielęgniarstwo
856. Pielęgniarstwo
857. Pielęgniarstwo

Całokształt opieki pielęgniarskiej w ostrej fazie
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu
pomostowania aortalno-wieńcowego
Problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem
z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem
stawów
Schizofrenia a uzależnienie od substancji
psychoaktywnych
Proces pielęgnowania dziecka z odoskrzelowym
zapaleniem płuc
Najnowsze trendy w profilaktyce i diagnostyce
raka szyjki macicy
Rola edukacyjna w opiece nad pacjentem po
zawale mięśnia sercowego

858. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta po operacji raka tarczycy
859. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
epizodem depresyjnym

2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z
reumatoidalnym zapaleniem stawów
Nowotwór gruczołu krokowego- opieka
861. Pielęgniarstwo
pielegniarska po prostatektomii
860. Pielęgniarstwo

862. Pielęgniarstwo Zachowania ryzykowne u dzieci i młodzieży
Rola pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegu
wstawienia endoprotezy stawu biodrowego
Rola pielęgniarki w aspekcie chirurgicznego
864. Pielęgniarstwo
leczenia raka piersi
863. Pielęgniarstwo

865. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie niemowlęcia z zapaleniem płuc
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po
chirurgicznym zabiegu wyłonienia kolostomii
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
867. Pielęgniarstwo usunięciu pęcherzyka żółciowego metodą
laparoskopową
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta po
868. Pielęgniarstwo endoprotezoplastyce stawu biodrowego w
przebiegu choroby zwyrodnieniowej
866. Pielęgniarstwo

869. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne pacjenta z aids
870. Pielęgniarstwo
871. Pielęgniarstwo
872. Pielęgniarstwo
873. Pielęgniarstwo
874. Pielęgniarstwo
875. Pielęgniarstwo
876. Pielęgniarstwo
877. Pielęgniarstwo
878. Pielęgniarstwo
879. Pielęgniarstwo

Rola opieki pielęgniarskiej w chorych z rakiem
krtani
Opieka pielęgniarska wobec pacjentki z chorobą
nowotworową trzonu macicy
Szkody zdrowotne u osób uzależnionych od
alkoholu
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po
elektroresekcji przezcewkowej guza pęcherza
moczowego-tur-bt
Edukacyjna rola pielegniarki w leczeniu
nadciśnienia tętniczego
Rola i zadania pielęgniarki w edukacji pacjenta z
astmą
Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób układu
krążenia na przykładzie nadciśnienia tętniczego
Zadania instrumentariuszki w leczeniu
operacyjnym pacjentów z chorobami pęcherzyka i
dróg żółciowych
Pielęgnowanie chorego w pierwszej dobie udaru
krwotocznego mózgu
Problem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po
krwotocznym udarze mózgu

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po
880. Pielęgniarstwo urazie czaszkowo-mózgowym w oddziale
intensywnej terapii
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
881. Pielęgniarstwo
chorobą afektywną
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem
882. Pielęgniarstwo
oparzonym
Pielęgnacja pacjenta z niewydolnością
883. Pielęgniarstwo
oddechową w oddziale intensywnej terapii
Pielęgnowanie pacjenta z zawałem mięśnia
884. Pielęgniarstwo
sercowego
885. Pielęgniarstwo Pielęgnacja pacjenta z urazem wielonarządowym
886. Pielęgniarstwo
887. Pielęgniarstwo
888. Pielęgniarstwo
889. Pielęgniarstwo
890. Pielęgniarstwo
891. Pielęgniarstwo
892. Pielęgniarstwo
893. Pielęgniarstwo
894. Pielęgniarstwo
895. Pielęgniarstwo
896. Pielęgniarstwo
897. Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska wobec pacjentki po
usunięciu pęcherzyka żółciowego
Problemy pielęgnacyjne pacjenta po
endoprotezoplastyce stawu kolanowego w
przebiegu horoby zwyrodnieniowej
Pielęgnacja pacjentki podczas znieczulenia
zewnątrzoponowego do porodu siłami natury
Rola pielęgniarki operacyjnej w zabiegach
klasyznych oraz laparoskopowych
Pielęgnacja pacjenta podczas znieczulenia
podpajęczynówkowego do astroskopii
Problemy psychologiczno- pielęgnayjne dziecka z
autyzmem wczesnodziecięcym
Pielęgnacja dziecka z guzem tkanek miękich w
trakcie intensywnej chemioterapii
Problemy pielęgnacyjne pacjenta z myślami i
tendencjami samobójczymi
Rola pielegniarki w opiece nad pacjentem w
terminalnej fazie choroby nowotworowej
Aspekty pielęgniarskie w postępowaniu
diagnostyczno-leczniczym wobec chorego z
urazem klatki piersiowej
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
udarem niedokrwiennym mózgu
Pielęgnacja pajenta z dystrofią mięśniową w
oddziale intensywnej terapii

898. Pielęgniarstwo Cukrzyca wieku podeszłego
Opieka pielęgniarska nad pacjentem
nieprzytomnym w odziale intensywnej terapii
Opieka pielęgniarska nad osobą dorosłą z
900. Pielęgniarstwo
białaczką limfoblastyczną w czasie chemiotrapii
899. Pielęgniarstwo

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

901. Pielęgniarstwo

Pielęgnacja pacjenta zarażonego wirusem grypy
ah1n1 w oddziale intensywnej terapii

902. Pielęgniarstwo Postępowanie pielęgnayjne i profilaktyka
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
udarem krwotocznym mózgu
Pielęgnacja pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki
904. Pielęgniarstwo
w oddziale intensywnej terapii
Problemy pielęgnacyjne ]acjenta ze złamaniem
905. Pielęgniarstwo trzonu kości piszzelowej leczonym opatrunkiem
gipsowym
Ostra białaczka limfoblastyczna- proces
906. Pielęgniarstwo
pielęgnowania dzieka w trakcie chemioterapii
903. Pielęgniarstwo

907. Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta z odleżynami
908. Pielęgniarstwo
909. Pielęgniarstwo
910. Pielęgniarstwo
911. Pielęgniarstwo
912. Pielęgniarstwo
913. Pielęgniarstwo
914. Pielęgniarstwo
915. Pielęgniarstwo
916. Pielęgniarstwo

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w
ramach studiów pomostowych
Rola pielęgniarki w łagodzeniu bólu u pacjenta w
terminalnej fazie choroby nowotworowej
Edukacyjna rola pielęgniarki w leczeniu
nadciśnienia tętniczego
Zespół stopy cukrzycowej u horego z cukrzycą
typu 2- prewenja i działania opiekuńczopielęgnacyjne
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z
chorobą parkinsona
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z ostrą
biegunką infekcyjną
Przyczyny i skutki złamań kości u osób starszych.
Proces pielęgnowania
Stwardnienie rozsiane,jako problem kliniczny,
diagnostyczny, pielęgnacyjny i społeczny
Zagadnienia pielęgnacyjne u chorych leczonych
chirurgicznie z powodu chorób tarczycy w okresie
okołooperacyjnym

917. Pielęgniarstwo Profilaktyka zakażeń pozaszpitalnych u dzieci
Otyłość – epidemia xxi wieku, problem
interdyscyplinarny
Wybrane aspekty fizjologiczne i patologiczne
919. Pielęgniarstwo
procesu miażdżycowego naczyń krwionośnych
Wzór moralno-osobowy pielęgniarki na
920. Pielęgniarstwo
przykładzie florencji nightingale
Zapalenie płuc u dzieci – problemy pielęgnacyjne
921. Pielęgniarstwo
w opiece domowej
918. Pielęgniarstwo

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009

922. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w leczeniu i edukacji pacjenta z
cukrzycą

2009

923. Pielęgniarstwo Problemy pielęgnacyjne z depresją

2009

924. Pielęgniarstwo Etiopatogeneza otyłości w otyłości polskiej

2009

Rola pielęgniarki środowiska, nauczanie i
925. Pielęgniarstwo wychowanie w profilaktyce wad postawy u dzieci
szkół podstawowych

2009

926. Pielęgniarstwo Zasady żywienia zdrowych niemowląt

2009

927. Pielęgniarstwo
928. Pielęgniarstwo
929. Pielęgniarstwo
930. Pielęgniarstwo
931. Pielęgniarstwo
932. Pielęgniarstwo
933. Pielęgniarstwo
934. Pielęgniarstwo
935. Pielęgniarstwo

Rola pielęgniarki w profilaktyce niedokrwistości
niedoborowych u dzieci
Jakość życia chorych ze stomią. Rola
pielęgniarski stomijnej
Edukacyjna rola pielęgniarki wobec chorego z
cukrzycą w starszym wieku
Borelioza stawowa – problem diagnostyczny,
leczniczy i pielęgnacyjny, omówiony w oparciu o
studium przypadku
Terapeutyczno-profilaktyczna rola pielęgniarki
wobec pacjenta z odleżynami
Analiza problemów pielęgnacyjnych pacjentów z
cukrzycą typu 2
Rola pielęgniarki w profilaktyce
przeciwodleżynowej
Edukacyjna rola pielęgniarki wobec pacjenta ze
stopą cukrzycową
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze
schizofrenią

936. Pielęgniarstwo Wpływ alkoholu na rozwój płodu dziecka
Rola edukacyjna pielęgniarki w leczeniu
937. Pielęgniarstwo niefarmakologicznym nadciśnienia tętniczego u
ludzi starszych
Wpływ nikotyny na rozwój i stan zdrowia dzieci i
938. Pielęgniarstwo
młodzieży
939. Pielęgniarstwo Etiopatogeneza i leczenie zaparć u dzieci
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zawałem
mięśnia sercowego
Opieka pielęgnacyjna u chorych ze schorzeniami
941. Pielęgniarstwo nowotworowymi jamy brzusznej leczonych
operacyjnie
940. Pielęgniarstwo

942. Pielęgniarstwo Wybrane aspekty bezczynności ruchowej

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Opieka paliatywna jej podstawowe problemy,
943. Pielęgniarstwo założenia oraz stadium przypadku chorego
terminalnie
Pielęgniarstwo Ocena stanu zdrowia pacjentów przebywających
944.
II
w domu pomocy społecznej
Badania świadomości kadry pielęgniarskiej w
Pielęgniarstwo
945.
zakresie narażenia na czynniki ryzyka
II
zawodowego
Ocena wiedzy pielęgniarek na temat objawow i
Pielęgniarstwo
946.
problemów pielęgnacyjnych pacjentów z
II
zaburzeniami psychotycznymi
Pielęgniarstwo Komunikacja interpersonalna z pacjentem
947.
II
przebywającym w klinice rehabilitacji dziecięcej
Pielęgniarstwo Terapia nerkozastępcza w oddziale intensywnej
948.
II
terapii
Pielęgniarstwo Ocena wiedzy pielęgniarek na temat zaburzeń
949.
II
odżywiania
Poziom wiedzy oraz źródła informacji o
Pielęgniarstwo
950.
szczepieniach, a czynniki wpływające na
II
podstawy rodziców wobec szczepień
Pielęgniarstwo Ocena stanu wiedzy rodziców / opiekunów na
951.
II
temat pielęgnacji dziecka po operacji zeza
Pielęgniarstwo Ocena wybranych aspektów jakości życia u
952.
II
pacjentów przed i po zabiegu bariatrycznym
Pielęgniarstwo Pielęgnowanie pacjenta w ostrej fazie
953.
II
reumatoidalnego zapalenia stawów
Pielęgniarstwo Ocena zachowań zdrowotnych u osób
954.
II
uzależnionych od alkoholu
Ocena wiedzy na temat profilaktyki raka piersi
Pielęgniarstwo
955.
wśród uczennic w zespole szkół handlowoII
ekonomicznych w białymstoku
Pielęgniarstwo Ocena wiedzy grupy rodziców na temat chorób
956.
II
wywołanych przez pneumokoki
Metody radzenia sobie z chorobą wśród
Pielęgniarstwo
957.
pacjentów po zawale mięśnia sercowego
II
leczonych senatoryjnie
Metody radzenia sobie z chorobą wieńcową serca
Pielęgniarstwo
958.
wśród pacjentów hospitalizowanych w klinice
II
kardiologii inwazyjnej
Analiza postępowania z pacjentami zgłaszającymi
Pielęgniarstwo
959.
się do szpitalnego oddziału ratunkowego z
II
dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej
Pielęgniarstwo Wiedza społeczeństwa na temat profilaktyki,
960.
II
rozpoznania i leczenia migotania przedsionków
Pielęgniarstwo Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka udaru
961.
II
mózgu

2008
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019

2019
2019
2019

962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.

970.

971.

972.

973.

974.
975.
976.

977.

978.

Pielęgniarstwo Wpływ pielęgniarki na kształtowanie świadomości
II
pacjenta i rodzica o zespole ostrej moszny
Jakość życia pacjentek z nowotworem piersi w
Pielęgniarstwo
trakcie chemioterapii z zastosowaniem portu
II
naczyniowego lub obwodowej kaniuli dożylnej
Pielęgniarstwo Ocena wiedzy pacjentów na temat profilaktyki
II
nadciśnienia tętniczego
Powikłania zdrowotne u pacjentów w
Pielęgniarstwo
alkoholowych zespołach abstynencyjnych
II
leczonych na oddziale detoksykacji alkoholowej
Pielęgniarstwo Ocena roli personelu medycznego bloku
II
operacyjnego w profilaktyce miejsca operowanego
Pielęgniarstwo Wpływ symptomów depresji na wyrównanie
II
cukrzycy u pacjentów hospitalizowanych
Pielęgniarstwo Ocena poziomu wiedzy pacjentów chorujących na
II
cukrzycę na temat powikłań tego schorzenia
Pielęgniarstwo
Społeczne następstwa choroby depresyjnej
II
Rękawowa resekcja żołądka techniką
laparoskopową - analiza czynników
Pielęgniarstwo
determinujących decyzje chorych z olbrzymią
II
otyłością poddających się zabiegowi
operacyjnemu
Pielęgniarstwo Ocena poziomu wiedzy kobiet zamieszkujących
II
obszary wiejskie na temat szyjki macicy
Czynniki wywołujące stres oraz umiejętność
Pielęgniarstwo radzenia sobie z nim w pracy pielęgniarek i
II
pielęgniarzy anestezjologicznych białostockich
szpitali
Czynniki stresogenne w środowisku zawodowym
Pielęgniarstwo
pielęgniarek pracujących w oddziałach
II
psychiatrycznych
Problem rozpowszechniania palenia wśród
Pielęgniarstwo
studentów specjalności medycznych w uczelniach
II
grodna i białegostoku
Pielęgniarstwo Oparzenia termiczne - postępowanie
II
przedszpitalne i leczenie
Pielęgniarstwo Ocena jakości życia po operacji
II
endoprotezoplastyki stawu kolanowego
Analiza przesiewowej oceny stanu odżywienia
Pielęgniarstwo chorych hospitalizowanych w oddziale chirurgii
II
ogólnej w kontekście możliwej interwencji
żywieniowej
Pielęgniarstwo
Wiedza pacjentów na temat raka nerki
II

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019

2019

2019

2019

2019
2019
2019

2019

2019

Pielęgniarstwo
II
Pielęgniarstwo
980.
II
Pielęgniarstwo
981.
II
979.

982.

Pielęgniarstwo
II

Pielęgniarstwo
II
Pielęgniarstwo
984.
II
Pielęgniarstwo
985.
II
983.

986.

Pielęgniarstwo
II

Częstość występowania odleżyn wśród pacjentów
w wieku podeszłym
Stosunek respondentów do konsumpcji alkoholu i
związanych z tym zagrożeń
Analiza zachowań zdrowotnych i postrzeganie
własnego zdrowia wśród osób w starszym wieku
Poziom wiedzy pacjentów z otyłością na temat
chirurgicznego leczenia metodą laparaskopową
rękawowej resekcji żołądka
Problemy zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym
Ocena funkcjonowania pacjenta po przebytym
udarze mózgu
Wiedza rodziców na temat realizacji szczepień
ochronnych u dzieci
Znajomość i gotowość środowiska
pielęgniarskiego na zwiększenie uprawnień i
wprowadzenie pielęgniarki zaawansowanej
praktyki

Analiza porównawcza przyczyn hospitalizacji
Pielęgniarstwo dzieci w oddziale intensywnej terapii
987.
II
uniwersyteckiego dziecięcego szpitala klinicznego
w białymstoku w latach 2000-2002 i 2015-2017
Postepowanie zespołów ratownictwa medycznego
Pielęgniarstwo w ostrym zespole wieńcowym w wojewódzkiej
988.
II
stacji pogotowia ratunkowego w białymstoku,
zakład pomocy doraźnej sokółka w 2017 roku
Pielęgniarstwo Jakość życia pacjentek odbywających terapię
989.
II
uzależnienia od alkoholu w oddziale całodobowym
Ocena znajomości regulacji prawnych technik
Pielęgniarstwo
990.
wspomaganego rozrodu wśród studentow wsmed
II
w białymstoku
Pielęgniarstwo Ocena stopnia akceptacji choroby a poziom
991.
II
samooceny u pacjentek z rakiem piersi
Pielęgniarstwo Psychospołeczne warunki pracy w grupie
992.
II
pielęgniarek
Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i
Pielęgniarstwo młodzieży w polsce w opinii
993.
II
pielęgniarek/pielęgniarzy białostockiego centrum
onkologii
Pielęgniarstwo Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem po
994.
II
zabiegu operacyjnym przepukliny pachwinowej
Pielęgniarstwo Wiedza pacjentow na temat znieczulenia
995.
II
podpajęczynówkowego

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019

2019

2019

2019
2019
2019
2019

2019

2019
2019

996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.

1003.

1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.

1010.

1011.
1012.
1013.
1014.

Analiza postaw studentów wyższej szkoły
Pielęgniarstwo
medycznej w białymstoku wobec technik rozrodu
II
wspomaganego w polsce
Pielęgniarstwo Poziom wypalenia zawodowego wśród
II
pielęgniarek pediatrycznych
Pielęgniarstwo Analiza poziomu wiedzy kobiet w zakresie
II
nowotworu piersi
Pielęgniarstwo Edukacyjna rola pielęgniarki w odniesieniu do
II
pacjentów hemodializowanych
Pielęgniarstwo Jakość życia kobiet z nadciśnieniem tętniczym
II
aktywnych zawodowo
Wiedza funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Pielęgniarstwo
służby więziennej w zakresie prawidłowego
II
odżywiania się
Pielęgniarstwo Akceptacja choroby wśród pacjentów z
II
nadciśnieniem tętniczym
Zaburzenia układu krzepnięcia w marskości
Pielęgniarstwo wątroby na podstawie pacjentów
II
hospitalizowanych w klinice gastoenterologii i
chorób wewnętrznych w latach 2017-2018
Pielęgniarstwo Jakośc pacjentów za stomią jelitową w przebiegu
II
raka jelita grubego
Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza
Pielęgniarstwo
żywieniowa osób z rozpoznanym nadciśnieniem
II
tętniczym
Pielęgniarstwo Postrzeganie siebie przez kobiety po usunięciu
II
narządu rodnego z powodu nowotworu
Pielęgniarstwo Aktywność ruchowa i zachowania prozdrowotne
II
studentów pielęgniarstwa
Żylne owrzodzenie podudzi jako choroba
Pielęgniarstwo
przewlekła na przykładzie pacjentów poradni
II
chirurgicznej
Pielęgniarstwo Ocena wiedzy społeczeństwa na temat czynników
II
ryzyka zawału serca
Zadania pielęgniarki operacyjnej instrumentującej i
Pielęgniarstwo pomagającej w opinii pielęgniarek pracujących na
II
bloku operacyjnym oraz pielęgniarek
zatrudnionych w innych miejscach
Pielęgniarstwo Emocje towarzyszące rodzicom podczas
II
hospitalizacji ich dzieci w oit
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personelu pielęgniarskiego oddziałów
zabiegowych i zachowawczych na temat powikłań
znieczulenia ogólnego
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kwalifikowanych do operacji bariatrycznej
Zaostrzenie pochp - postępowanie zespołu
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pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Analiza porównawcza wybranych metod
nauczania medycznych czynności ratunkowych na
poziomie licencjatu ratownictwa medycznegoi
doskonalenia zawodowego ratowników
medycznych
Poziom wiedzy i jakość życia pacjentów chorych
na pochp, a czynniki ryzyka

Pielęgniarstwo
II
Pielęgniarstwo
1160.
Ocena jakości życia pacjentów z pochp
II
Pielęgniarstwo Wiedza studentów wyższej szkoły medycznej na
1161.
II
temat raka jelita grubego
Hospicjum „dom bożej opatrzności“ w białymstoku
Pielęgniarstwo
1162.
- prekursorem stacjonarnej opieki paliatywnej w
II
polsce
Pielęgniarstwo
1163.
Postrzeganie osób niepełnosprawnych
II
1159.
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