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BANK PYTAŃ 
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

 

17. Przedstaw najważniejsze problemy w opiece nad dzieckiem z nerczycą. 

1. Wymień najczęstsze przyczyny występowania zakażeń układu oddechowego  
u niemowląt i dzieci. 

2. Przedstaw epidemiologię zakażenia układu moczowego (ZUM). 

3. Wymień czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka. 

4. Wymień czynniki warunkujące rozwój dziecka. 

5. Przedstaw czynniki ryzyka śmierci łóżeczkowej. 

6. Wymień wczesne objawy krzywicy. 

7. Przedstaw uwarunkowania zapalenia płuc u dzieci, przedstaw podział czynników 
etiologicznych. 

8. Omów czynniki wzrostu częstości występowania chorób alergicznych u dzieci. 

9. Omów zasady wprowadzania posiłków stałych u dzieci (wiek, zasady). 

10. Czym jest AZS? Rozwiń skrót oraz przedstaw etiopatogenezę. 

11. Omów definicję biegunki ostrej u dzieci oraz przedstaw ogólne zasady postępowania w 
biegunce ostrej. 

12. Wymień metody oceniające zjawisko rozwoju fizycznego. 

13. Omów czynniki wpływające na prawidłowy rozwój dziecka. 

14. Przedstaw cztery podstawowe zasady racjonalnego żywienia wg Bergera. 

15. Przedstaw uwarunkowania i reakcje dzieci na fakt hospitalizacji w zależności od wieku. 

16. Wymień i omów fazy, następstwa i zapobieganie chorobie szpitalnej u dzieci. 



WYŻSZA	SZKOŁA	SPOŁECZNO	–	PRZYRODNICZA	

im. Wincentego Pola		W	LUBLINIE	
	

VINCENT	POL	UNIVERSITY		
in	Lublin	

	
ul.	Choiny	2,	20-816	Lublin,	Poland	

tel.	/fax	+	48	81	740	72	40,	+48	81	740	25	04										info@wssp.edu.pl									www.wssp.edu.pl	

 

18. Przedstaw obraz kliniczny różyczki oraz przedstaw znaczenie profilaktyki w tej 
chorobie i określ zadania pielęgniarki. 

19. Przedstaw objawy gotowości niemowlęcia do rozszerzania diety i podaj zasady 
rozszerzania diety u niemowląt. 

20. Przedstaw czynniki warunkujące objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci. 

21. Przedstaw prawa rozwoju psychoruchowego niemowlęcia. 

22. Podaj definicję zespołu nagłego zgonu niemowląt oraz podaj zalecenia dotyczące 
zmniejszenia ryzyka zespołu nagłego zgonu niemowląt. 

23. Scharakteryzuj czynniki, które ułatwiają i utrudniają przystosowanie dziecka i jego 
rodziców do warunków szpitala. 

24. Omów metodykę wykonywania pomiarów antropometrycznych u dzieci młodszych. 

25. Przedstaw zalecenia dotyczące postępowania wobec dzieci z zespołem 
nerczycowym w okresie remisji. 

26. Scharakteryzuj pojęcie akceleracji rozwoju u dzieci. 

27. Przedstaw zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w ciężkiej biegunce. 

28. Przedstaw zalecenia dotyczące profilaktyki niedokrwistości niedoborowej w wieku 
rozwojowym. 

29. Omów wpływ prawidłowego żywienia w dzieciństwie na rozwój i zdrowie dziecka. 

30. Przedstaw profilaktykę krzywicy niedoborowej – zakres edukacji matki. 

31. Omów zasady inhalowania u dzieci. 

32. Przedstaw zasady pielęgnowania dziecka z ospą wietrzną. 

33. Przedstaw zasady opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z wadą serca. 

34. Wymień zadania pielęgniarki w minimalizacji stresu szpitalnego u dzieci i ich 
rodziców. 

35. Podaj definicję i najczęstsze przyczyny ostrych biegunek u niemowląt. 

36. Wymień najczęstsze błędy w żywieniu dzieci. 
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37. Wymień i omów prawa rozwoju psychoruchowego. 

38. Scharakteryzuj wczesne i późne objawy krzywicy dzieci. 

39. Wymień główne objawy niedokrwistości u dzieci. 

40. Wymień i omów fazy choroby szpitalnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


