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BANK PYTAŃ 

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 
 

1. Omów cel badania i zasady doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT). 

2. Wymień przyczyny, objawy i postępowanie z pacjentem przytomnym w stanie hipoglikemii. 

3. Omów zadania lecznicze pielęgniarki (udział w leczeniu, samodzielne działania lecznicze). 

4. Omów zalecenia żywieniowe dla chorych na cukrzycę. 

5. Omów zasady podejmowania wysiłku fizycznego przez chorych na cukrzycę. 

6. Omów zadania edukacyjne pielęgniarki wobec pacjenta z cukrzycą. 

7. Wymień przyczyny, objawy i postępowanie z pacjentem przytomnym w stanie hiperglikemii. 

8. Wymień czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. 

9. Omów opiekę pielęgniarską nad pacjentem po koronarografii. 

10. Wymień objawy zagrożenia życia u pacjenta internistycznego. 

11. Scharakteryzuj czynności opiekuńcze podejmowane wobec chorego z zawałem serca w 
ostrym okresie choroby. 

12. Wymień i omów reakcje emocjonalne mogące towarzyszyć zawałowi serca. 

13. Przedstaw zasady diety przeciwmiażdżycowej. 

14. Podaj zakres edukacji pacjenta z zawałem mięśnia sercowego. 
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15. Przedstaw definicję oraz cele rehabilitacji kardiologicznej. 

16. Omów etapy rehabilitacji pacjentów po zawale serca. 

17. Omów przygotowanie pacjenta z przewlekłą niewydolnością krążenia do samokontroli w 
zakresie leczenia farmakologicznego. 

18. Wymień najczęstsze problemy chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia wynikające z 
leczenia spoczynkowego. 

19. Wymień czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 

20. Przedstaw sposoby ułatwiające ewakuację wydzieliny z dróg oddechowych  
u pacjenta z zapaleniem płuc. 

21. Omów postępowanie z pacjentem w czasie napadu astmy oskrzelowej. 

22. Scharakteryzuj zakres informacji o stanie funkcji układu oddechowego przydatnych do 
diagnozy pielęgniarskiej. 

23. Omów zasady pielęgnacji jamy ustnej u pacjenta z białaczką w okresie chemioterapii. 

24. Opisz przygotowanie pacjenta do bronchoskopii oraz zasady postępowania po badaniu. 

25. Omów postępowanie pielęgniarskie w sytuacji wynaczynienia leku cytostatycznego. 

26. Omów ocenę stanu funkcji układu pokarmowego dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej. 

27. Omów zadania pielęgniarki w regulacji wypróżnień u pacjenta z zaparciami  
w chorobach przewodu pokarmowego. 

28. Omów przygotowanie chorego do gastroskopii, zalecenia dla pacjenta po wykonaniu 
badania. 

29. Scharakteryzuj opiekę pielęgniarską nad chorym z niewyrównaną marskością wątroby. 
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30. Przedstaw wskazówki dotyczące modyfikacji stylu życia dla pacjenta z chorobą wrzodową 
żołądka. 

31. Scharakteryzuj problemy opiekuńcze pacjenta z niedokrwistością. 

32. Określ zadania pielęgniarki wobec chorego z ostrą niewydolnością nerek w fazie 
wielomoczu. 

33. Opisz sposób żywienia osób z przewlekłą niewydolnością nerek. 

34. Omów zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń układu moczowego u pacjenta  
z założonym cewnikiem moczowym. 

35. Wymień i omów zaburzenia ilościowe w oddawaniu moczu.  

36. Omów badania diagnostyczne wykonywane u pacjentów z chorobą układu moczowego i 
zasady prowadzenia bilansu płynów. 

37. Omów udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym pacjenta z chorobą narządu ruchu. 

38. Podaj sposoby zapobiegania zniekształceniom i zesztywnieniom w obrębie stawów kończyn 
u osób z RZS. 

39. Omów rolę pielęgniarki w utrzymaniu u pacjenta z RZS aktywności fizycznej na pożądanym 
poziomie. 

40. Omów ocenę stanu wydolności funkcjonalnej pacjenta z chorobą reumatyczną. 

 
 


