Zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek: Pielęgniarstwo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

1. Badania diagnostyczne w chirurgii
2. Najczęstsze zabiegi wykonywane w oddziale chirurgicznym
3. Czynniki wpływające na adaptację pacjenta na oddziale chirurgicznym
4. Podział zabiegów operacyjnych ze względu na czas, technikę operacyjną i rozległość
5. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym
6. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym
7. Opieka pielęgniarska nad chorym w systemie „chirurgii jednego dnia”
8. Zabiegi endoskopowe w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego
9. Znaczenie nowoczesnych metod laparoskopowych w chirurgii
10. Zakażenia w chirurgii – profilaktyka, czynniki ryzyka, metody leczenia
11. Udział i zadania pielęgniarki w terapii bólu, drabina analgetyczna
12. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej –
rodzaje, przyczyny i ich leczenie
13. Wstrząs – przyczyny, objawy, postępowanie z chorym we wstrząsie
14. Okres pooperacyjny — typy i rozpoznawanie powikłań wczesnych, późnych,
miejscowych i ogólnych
15. Opieka pielęgniarska nad chorym w okresie pooperacyjnym
16. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta przygotowywanego do zabiegu operacyjnego z
uwzględnieniem rodzaju znieczulenia
17. Metody żywienia chorych w chirurgii (zasady, wskazania, żywienie enteralne,
parenteralne, techniki karmienia, powikłania)
18. Udział w terapii i czynności pielęgnacyjne wobec pacjenta z urazem jamy brzusznej
19. Rany – podział ran, mechanizm powstania, typy gojenia się ran, leczenie
20. Urazy narządu ruchu – złamania, zwichnięcia – diagnostyka, leczenie, metody
postępowania
21. Urazy wielonarządowe – przyczyny, diagnostyka, postępowanie
22. Opieka pielęgniarska nad chorym z urazem czaszkowo – mózgowym
23. Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z urazem klatki piersiowej

24. Opieka nad chorym z przetoką odżywczą
25. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach chirurgicznych przewodu
pokarmowego
26. Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego i dróg
żółciowych
27. Opieka pielęgniarska nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych – ostry brzuch,
ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej, ostre zapalenie trzustki,
niedrożność przewodu pokarmowego, krwawienie

z dolnego i górnego odcinka

przewodu pokarmowego
28. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową z uwzględnieniem edukacyjnej roli
pielęgniarki
29. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgicznych chorobach tarczycy,
nadnerczy i trzustki
30. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w wybranych chorobach klatki piersiowej.
Ropniak opłucnej. Odma opłucnowa
31. Urazy termiczne – pierwsza pomoc
32. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgicznych chorobach układu
moczowo-płciowego
33. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych z
uwzględnieniem profilaktyki
34. Metody diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne w raku piersi
35. Najczęstsze nowotwory w obrębie przewodu pokarmowego
36. Zasady rehabilitacji chorych w chirurgii – udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta
chirurgicznego
37. Znaczenie aseptyki i antyseptyki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrz oddziałowym
38. Wskazania

i
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przetaczania

krwi

i

preparatów

Odczyny poprzetoczeniowe
39. Rola pielęgniarki w profilaktyce odleżyn
40. Rola pielęgniarki w edukacji chorego w oddziale chirurgicznym

krwiopochodnych.

