KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Spis tematów prac licencjackich
1. Pielęgnowanie noworodka z Ŝółtaczką fizjologiczną
2. Komunikowanie się pielęgniarki z rodzicami dziecka hospitalizowanego – analiza
piśmiennictwa
3. Choroba zatorowo – zakrzepowa
4.

Adaptacja pacjentów po zawale mięśnia sercowego do nowej sytuacji Ŝyciowej

5.

Adaptacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym do zmieniających się warunków
Ŝyciowych

6.

Alergie pokarmowe

7.

Analiza czynników stresowych w pracy instrumentariuszek bloku operacyjnego

8.

Analiza czynników ryzyka choroby refleksowej

9. Analiza jakości Ŝycia pacjentów ze stomią z uwzględnieniem wpływu funkcji edukacyjnej
pielęgniarki
10. Analiza poziomu wiedzy z zakresu BLS+AED i BTLS wśród wybranych słuŜb
mundurowych
11. Analiza programów promocji zdrowia adresowanych do dzieci i młodzieŜy
12. Analiza programów promocji zdrowia adresowanych do kobiet
13. Analiza programów promocji zdrowia adresowanych do męŜczyzn
14. Badania naukowe w pielęgniarstwie polskim – analiza piśmiennictwa
15. Badanie jakości Ŝycia pacjentów w pielęgniarstwie.
16. Balneoterapia w ginekologii
17. Białaczka limfatyczna
18. Całokształt opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w stanie astmatycznym.
19. Choroba refleksowa jako narastający problem Zdrowia Publicznego
20. Choroba wieńcowa – studium indywidualnego przypadku
21. Choroba wrzodowa Ŝołądka i dwunastnicy
22. Choroby przenoszone droga płciową
23. Chory nieprzytomny naraŜony na odleŜyny ( zapobieganie
24. Cukrzyca – problem społeczny
25. Cukrzyca typu 2 – choroba XXI wieku
26. Dynamika zmian roli pielęgniarki pediatrycznej – analiza piśmiennictwa
27. Dynamika zmian roli pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

28. Edukacja pacjenta z astmą oskrzelową
29. Filozofia pielęgniarstwa polskiego – analiza piśmiennictwa
30. Funkcja wychowawcza pielęgniarki w opiece nad pacjentem z łuszczycą
31. Internet jako źródło wiedzy o zdrowiu
32. Istota pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu
33. Istota pielęgnowania w opiece nad pacjentem w Zakładzie Opieki Paliatywnej
34. Istota pielęgnowania w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem w Zakładzie Opieki
Paliatywnej
35. Jakość opieki pielęgniarskiej w oddziale neurologicznym
36. Jakość Ŝycia a zapotrzebowanie na usługi związane ze zdrowiem

37. Jakość Ŝycia dzieci chorych przewlekle – analiza piśmiennictwa
38. Jakość Ŝycia dzieci z zespołem Downa – analiza piśmiennictwa
39. Jakość Ŝycia osób po 65 rŜ. – analiza piśmiennictwa
40. Jakość Ŝycia pacjenta leczonego metodą przezskórnej ablacji
41. Jakość Ŝycia pacjenta z chorobą nowotworową leczoną chemioterapią.
42. Jakość Ŝycia pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych
43. Jakość Ŝycia pacjentów ze stomią
44. Jakość Ŝycia pacjentów chorych na padaczkę.
45. Jakość Ŝycia pacjentów po przebytym zawale serca.
46. Jakość Ŝycia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
47. Jakość Ŝycia pacjentów po zabiegach zmieniających obraz ciała
48. Jakość Ŝycia w medycynie- analiza piśmiennictwa
49. Jakość Ŝycia w medycynie paliatywnej- analiza piśmiennictwa.
50. Kamica nerkowa
51. Kompetencje pielęgniarki słuŜby Medycyny Pracy – rola pielęgniarki BHP
52. Kryteria doboru placówek opieki długoterminowej dla pacjentów.
53. Kwalifikowanie pacjentów do opieki długoterminowej
54. Leczenie bólu nowotworowego
55. Medyczne i psychologiczne problemy aborcji
56. Metody oceny rozwoju dziecka niepełnosprawnego
57. Metody współczesnego rozrodu - rozwaŜania etyczne
58. Model pielęgnowania pacjenta z astmą oskrzelową
59. Nadczynność tarczycy
60. Narzędzia oceny rozwoju dziecka niepełnosprawnego – analiza piśmiennictwa

61. Nietrzymanie moczu u kobiet
62. Ocena jakości Ŝycia osób chorych na stwardnienie rozsiane.
63. Ocena jakości Ŝycia pacjentów leczonych z powodu złamań twarzoczaszki
64. Ocena jakości Ŝycia pacjentów z chorobą wrzodową Ŝołądka i dwunastnicy.
65. Ocena stopnia wiedzy kobiet i męŜczyzn na temat profilaktyki i sposobów leczenia
choroby wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy
66. Ocena wiedzy i uczestnictwa w profilaktyce raka szyjki macicy wśród pielęgniarek
67. Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską u pacjentów z udarem niedokrwiennym
mózgu
68. Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską u pacjentów z udarem niedokrwiennym
mózgu
69. Opieka i pielęgnacja pacjenta w zawale mięśnia sercowego leczonego metodą inwazyjną
70. Opieka nad pacjentem po alloplastyce stawu biodrowego.
71. Opieka nad pacjentem po całkowitej wymianie stawu biodrowego
72. Opieka nad pacjentem po operacji guza mózgu
73. Opieka nad pacjentem po wymianie stawu biodrowego
74. Opieka nad pacjentem po zabiegu stawu biodrowego
75. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem z zespołem Leiche’a
76. Opieka paliatywna
77. Opieka pielęgnacyjna nad pacjentką po mastektomii
78. Opieka pielęgniarska nad chorą z zaawansowanym rakiem szyjki macicy
79. Opieka pielęgniarska nad chorym w nagłym zatrzymaniu krąŜenia rozpoznanym na Sali
Pooperacyjnej
80. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym.
81. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera.
82. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostry zespołem wieńcowym
83. Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stomią z uwzględnieniem wpływu funkcji
edukacyjnej
84. Opieka pielęgniarska po udarze mózgu
85. Opieka pielęgniarska w krwawieniu podpajęczynówkowym
86. Opieka pielęgniarska w ostrym zespole wieńcowym
Opinia pacjentów
87. Organizacja badań naukowych w medycynie.

88. Ostra białaczka szpikowa
89. Otyłość – problem społeczny
90. Pielęgnacja i rehabilitacja pacjenta z zaburzeniami depresyjnymi
91. Pielęgnacja i Ŝywienie chorego chorego ze stomią jelitową
92. Pielęgnacja pacjenta w stanie terminalnym w zakładzie opieki paliatywnej
93. Pielęgnacja pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w opiece domowej
94. Pielęgniarka wobec zagroŜeń zdrowia i Ŝycia u pacjentek z anoreksją.
95. Pielęgnowanie chorego po zawale mięśnia sercowego.
96. Pielęgnowanie chorego w ostrej fazie stwardnienia rozsianego
97. Pielęgnowanie chorego w ostrej fazie stwardnienia rozsianego na przykładzie młodego
człowieka
98. Pielęgnowanie chorego w udarze mózgu
99. Pielęgnowanie chorego w zaostrzeniu choroby Leśniewskiego – Crohna.
100.

Pielęgnowanie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym

101.

Pielęgnowanie dziecka z mózgowym poraŜeniem dziecięcym

102.

Pielęgnowanie dziecka z mukowiscydozą (cystic fibrosis

103.

Pielęgnowanie i jakość Ŝycia pacjenta po wyłonieniu kolostomii

104.

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu pulmunectomii

105.

Pielęgnowanie pacjenta po operacyjnym leczeniu odmy

106.

Pielęgnowanie pacjenta po udarze mózgu

107.

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu – lobektomii

108.

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym – lobektomia

109.

Pielęgnowanie pacjenta w podeszłym wieku z choroba nadciśnieniową

110.

Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą typu III

111.

Pielęgnowanie pacjenta z odleŜyną

112.

Pielęgnowanie pacjenta z odmą opłucnej

113.

Pielęgnowanie pacjenta z padaczką

114.

Pielęgnowanie pacjenta z powikłaniami neurologicznymi w cukrzycy

115.

Pielęgnowanie pacjenta z zawałem mięśnia sercowego

116.

Pierwsza pomoc w udarach mózgowych u pacjentów dorosłych

117.

Polskie doświadczenia w realizacji programu Szpital Promujący Zdrowie

118.

Polskie doświadczenia w realizacji programu Zdrowe Miasto.-analiza piśmiennictwa

119.

Polskie i zagraniczne naukowe czasopisma zawodowe.

120.

Polskie i zagraniczne organizacje pielęgniarskie.

121.

Postawy mieszkańców wsi wobec transplantacji narządów

122.

Postawy młodzieŜy wobec transplantacji narządów

123.

Postępowanie pielęgnacyjne po operacjach urologicznych

124.

Postępowanie pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej z

powodu stopy cukrzycowej
125.

Postępowanie z pacjentką po amputacji piersi

126.

Potrzeby i reakcje emocjonalne chorego w terminalnej fazie choroby

127.

Poziom świadomości studentów pielęgniarstwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu

128.

Poziom wiedzy na temat POCHP wśród ludzi zdrowych i chorych na te chorobę

129.

Prawa pacjenta a model współczesnego pielęgniarstwa

130.

Prawa pacjenta w praktyce pielęgniarskiej – analiza piśmiennictwa.

131.

Prawne, etyczne i moralne aspekty eutanazji, a opinia na ten temat wśród

rzeszowskich pielęgniarek.
132.

Prawo chorego do informacji-aspekty prawno-etyczne.- analiza piśmiennictwa.

133.

Problem otyłości wśród młodzieŜy akademickiej

134.

Problem zaparć u dzieci – analiza piśmiennictwa

135.

Problematyka pielęgnowania

pacjentów z

chorobą Alzheimera w warunkach

domowych.
136.

Problematyka zdrowia w wybranych czasopismach kobiecych

137.

Problematyka zdrowia w wybranych czasopismach skierowanych dla męŜczyzn.

138.

Problemy bio-psycho-społeczne pacjentów hemodializowanych na przykładzie

Ośrodka Dializoterapii w Kolbuszowej
139.

Problemy pacjentów z zawałem mięśnia sercowego leczonej metodą przezskórnej

angioplastyki wieńcowej
140.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta po urazie kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem

rdzenia kręgowego
141.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą Alzheimera

142.

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą nowotworową Ŝołądka.

143.

Problemy urologiczne u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego

144.

Problemy w rozwoju dziecka niepełnosprawnego – analiza piśmiennictwa

145.

Problemy zdrowotne kobiet po mastektomii.

146.

Problemy zdrowotne osób ze stwardnieniem rozsianym

147.

Profesjonalne i potoczne definiowanie zdrowia.- analiza Piśmiennictwa

148.

Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca

149.

Profilaktyka choroby wieńcowej

150.

Profilaktyka chorób nowotworowych

151.

Profilaktyka chorób układu krąŜenia

152.

Profilaktyka próchnicy zębów na Podkarpaciu – analiza piśmiennictwa

153.

Profilaktyka raka szyjki macicy

154.

Profilaktyka zakaŜeń w oddziale noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem

roli pielęgniarki
155.

Program kompleksowego leczenia otyłości.

156.

Prowadzenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym w warunkach ambulatoryjnych. Rola

i udział pielęgniarki
157.

Przewlekła choroba obturacyjna płuc

158.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jako zagroŜenie cywilizacyjne

159.

Przygotowanie pacjentów do badania metodą rezonansu magnetycznego

160.

Przygotowanie rodziny do długotrwałej opieki nad pacjentem przewlekle chorym

161.

Psychospołeczne przyczyny alkoholizmu a rola edukacyjna pielęgniarki 1.P. DOR

162.

Rak jajnika

163.

Rak jajnika – palpacja

164.

Rak jajnika – problem społeczny

165.

Rak jajnika – wykrywalność

166.

Rak krtani

167.

Rak okręŜnicy

168.

Rak oskrzeli

169.

Rak piersi

170.

Rak Ŝołądka

171.

Realizacja programu promocji zdrowia w lecznictwie otwartym

172.

Realizacja programu promocji zdrowia w lecznictwie zamkniętym

173.

Rehabilitacja kobiet po usunięciu narządów płciowych

174.

Rekonwalescencja pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przepukliny jądra

miaŜdŜystego
175.

Rola

i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem piersi leczoną

chemioterapia i radioterapią.
176.

Rola czasopism zawodowych w pracy pielęgniarki

177.

Rola edukacyjna pielęgniarki u dziecka z astmą oskrzelową

178.

Rola edukacyjna pielęgniarki w profilaktyce wad kręgosłupa u dzieci i młodzieŜy

179.

Rola edukacyjna pielęgniarki w udzielaniu pierwszej pomocy u pacjentów ze stanem

astmatycznym
180.

Rola funkcji opiekuńczej i terapeutycznej pielęgniarki w opiece nad chorym z udarem

niedokrwiennym mózgu w ramach pododdziału udarowego.
181.

Rola i zadania pielęgniarki w niwelowaniu bólu pooperacyjnego u dzieci

182.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera

183.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą

184.

Rola i zadania pielęgniarki nad pacjentem chorym na SM

185.

Rola i zadania pielęgniarki w edukowaniu pacjenta z astmą oskrzelową

186.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece długoterminowej nad pacjentem ze

stwardnieniem rozsianym
187.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece domowej nad dzieckiem z astma oskrzelową

188.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym po operacji udraŜniania tętnic

wieńcowych – zmiana tematu
189.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym po udarze niedokrwiennym mózgu

190.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym po udarze niedokrwiennym

191.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z padaczką

192.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z uzaleŜnieniem alkoholowym

193.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem a ostrą niewydolnością nerek

194.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po operacji łękotki metodą

artroskopową
195.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w trakcie plazmoferezy

196.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera

197.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą

198.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym

199.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym

(OZW
200.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością

nerek
201.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z uszkodzeniem łękotki

202.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołem depresyjnym

203.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią

204.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentka leczoną z powodu Ŝylaków

kończyn dolnych
205.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką po mastektomii.

206.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką po mastektomii

207.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem jajnika.

208.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad pacjentem z zapaleniem

kończyn dolnych
209.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad pacjentem z Ŝylakami

kończyn dolnych
210.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece paliatywnej u chorych na raka płuc.

211.

Rola i zadania pielęgniarki w opiece terminalnej

212.

Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta po zawale mięśnia

mięśniowego
213.

Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta po zawale mięśnia sercowego

214.

Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce raka piersi

215.

Rola i zadania pielęgniarki w zapobieganiu choroby nowotworowej szyjki macicy

216.

Rola i zadania wychowawcze pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze schizofrenią

prostą
217.

Rola i zadania wychowawcze pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z ADHD

218.

Rola i zadania wychowawcze pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze schizofrenią

prostą.
219.

Rola i zadania zawodowe pielęgniarki w opiece nad człowiekiem po zawale mózgu w

wieku starczym w warunkach Domu Pomocy Społecznej
220.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po tracheotomii z powodu raka krtanii

221.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z gruźlicą w okresie prątkowania

222.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem przed- i po zabiegu cholecystektomii

laparoskopowej
223.

Rola pielęgniarki w profilaktyce raka szyjki macicy

224.

Rola pielęgniarki izby przyjęć w leczeniu i pielęgnowaniu pacjenta z zawałem serca

225.

Rola pielęgniarki jako uczestnika grup wsparcia rodzin dzieci z autyzmem

226.

Rola pielęgniarki u dziecka z wodonerczem wrodzonym po zabiegu operacyjnym

227.

Rola pielęgniarki w edukacji młodzieŜy szkolnej na temat wirusa HIV i AIDS.

228.

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta hospitalizowanego z powodu zawału mięśnia

sercowego

229.

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

230.

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą typu I

231.

Rola pielęgniarki w monitorowaniu pacjenta nieprzytomnego

232.

Rola pielęgniarki w monitorowaniu samooceny pacjenta z cukrzycą typu II

233.

Rola pielęgniarki w monitorowaniu samooceny pacjenta z cukrzycą typu I

234.

Rola pielęgniarki w monitorowaniu stanu pacjenta nieprzytomnego na przykładzie

pacjenta w śpiączce
235.

Rola pielęgniarki w ocenie wiedzy pacjenta na temat profilaktyki zaostrzeń choroby

wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy
236.

Rola pielęgniarki w ocenie wiedzy pacjentów na temat choroby nadciśnieniowej

237.

Rola pielęgniarki w ocenie wydolności samoopiekuńczej mięśnia sercowego

238.

Rola pielęgniarki w ocenie wydolności samoopiekuńczej pacjenta po przebytym

zawale mięśnia sercowego
239.

Rola pielęgniarki w opiece domowej nad dzieckiem z astmą oskrzelową.

240.

Rola pielęgniarki w opiece i edukacji pacjenta z cukrzycą typu 2 w warunkach

ambulatoryjnych
241.

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym w zaawansowanym okresie choroby

nowotworowej
242.

Rola pielęgniarki w opiece nad człowiekiem dorosłym dializowanym

243.

Rola pielęgniarki w opiece nad człowiekiem dorosłym hemodializowanym

244.

Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w schyłkowej fazie neuroblastowa

245.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po wytworzeniu przetoki moczowo –

skórnej
246.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji kończyn dolnych

247.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po całkowitej wymianie stawu kolanowego

248.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem przewlekle dializowanym

249.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z astmą oskrzelową

250.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu 2

251.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów

252.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z Ŝylakami kończyn

253.

Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad chorym z kamicą Ŝółciową

254.

Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej nad człowiekiem z chorobą nowotworową

255.

Rola pielęgniarki w opiece w przygotowaniu dziecka i rodzica do samoopieki

w chorobie trzewnej.

256.

Rola pielęgniarki w opiece, rehabilitacji i edukacji pacjenta po zawale mięśnia

sercowego
257.

Rola pielęgniarki w pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji kobiety po mastektomii

258.

Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu chorego z udarem niedokrwiennym

259.

Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu dziecka w wieku szkolnym z astmą oskrzelową

260.

Rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań u chorego z cukrzycą

261.

Rola pielęgniarki w profilaktyce powikłań u chorego z cukrzycą typu 2

262.

Rola pielęgniarki w profilaktyce raka piersi w podstawowej opiece zdrowotnej

263.

Rola pielęgniarki w przygotowaniu dziecka i rodzica do samoopieki w chorobie

trzewnej
264.

Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do

samoopieki
265.

Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z chorobą wrzodową Ŝołądka

i dwunastnicy do samoopieki
266.

Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z załoŜoną stomią jelitową do

samoopieki.
267.

Rola pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych pacjenta dializowanego

268.

Rola pielęgniarki w szkole rodzenia

269.

Rola pielęgniarki w udzielaniu pierwszej pomocy pacjentowi oparzonemu w

warunkach izby przyjęć.
270.

Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom osteoporozy

271.

Rola pielęgniarki we wczesnym rozpoznawaniu schorzeń gruczołu krokowego

272.

Rola pielęgniarki we wsparciu pacjenta przed , w trakcie i po badaniu tomografii

komputerowej
273.

Rola pielęgniarki z w edukacji pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.

274.

Rola rodziny w procesie leczenia osoby chorej na schizofrenię

275.

Rzeszowskiego w aspekcie zdrowego stylu Ŝucia.

276.

Samodzielność zawodowa pielęgniarek – analiza piśmiennictwa.

277.

Stan wiedzy pacjentów na temat raka jelita grubego

278.

Stan wiedzy studentów UR – Wydziału Prawa na temat profilaktyki raka piersi

279.

Stan zdrowia pielęgniarek pracujących w szpitalu

280.

Stan zdrowia osób po 65 r.Ŝ – analiza piśmiennictwa

281.

Standard Ŝycia chorych z depresją leczonych w oddziale psychiatrycznym.

282.

Stosowanie diet odchudzających przez kobiety

283.

Stosowanie preparatów odchudzających młodzieŜy

284.

Stosowanie preparatów witaminowych przez młodzieŜ

285.

Stosowanie preparatów witaminowych przez osoby starsze

286.

Stosowanie suplementów diety przez dzieci i młodzieŜ

287.

Styl Ŝycia studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

288.

Stylu Ŝycia studentów ASP w Krakowie i Wydziału Medycznego Uniwersytetu

Rzeszowskiego
289.

Suplementacja diety u dzieci i młodzieŜy w okresie dojrzewania – analiza

piśmiennictwa
290.

Suplementacja diety u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – analiza

piśmiennictwa
291.

Suplementacja diety u młodzieŜy – analiza piśmiennictwa

292.

Tradycyjne i współczesne definiowanie zdrowia.

293.

Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym chorego nieprzytomnego

294.

Udział pielęgniarki w niwelowaniu bólu pooperacyjnego u dzieci

295.

Udział pielęgniarki w ocenie zagroŜenia odleŜynami u pacjenta nieprzytomnego

296.

Udział pielęgniarki w opiece nad człowiekiem z chorobą Parkinsona

297.

Udział pielęgniarki w opiece nad człowiekiem z przewlekłą niewydolnością Ŝylną

kończyn dolnych
298.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po resekcji Ŝołądka z przyczyn

nowotworowych
299.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentką po operacji ginekologicznej

300.

Udział pielęgniarki w profilaktyce powikłań osteoporozy u osób starszych na

przykładzie pacjentki przebywającej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)
301.

Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań układu krąŜenia

302.

Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań układu krąŜenia na

przykładzie próby wysiłkowej
303.

Udział pielęgniarki w rozpoznawaniu stwardnienia rozsianego

304.

Udział pielęgniarki w terapii dietetycznej pacjenta nieprzytomnego.

305.

Wartość zdrowia w hierarchii wartości pielęgniarki

306.

Wiedza kobiet w środowisku wiejskim na temat profilaktyki raka piersi

307.

Wiedza kobiet w wieku dojrzałym na temat osteoporozy.

308.

Wiedza młodzieŜy wobec transplantacji narządów

309.

Wiedza nastolatek na temat anoreksji.

310.

Wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych ich dzieci

311.

Wiedza wśród pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze na temat prawidłowego

stylu Ŝycia.
312.

Wpływ powikłań cukrzycowych na jakość Ŝycia pacjentów

313.

Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego – analiza piśmiennictwa

314.

Współczesne poglądy na rolę pielęgniarek w informowaniu pacjentów o stanie

zdrowia
315.

Wstrząs hipowolemiczny

316.

Wstrząs kardiogenny

317.

Wstrząs septyczny

318.

Wykrywalność raka szyjki macicy

319.

Zaburzenia narządu rodnego

320.

Zachowania zdrowotne a wypalenie zawodowe pielęgniarek

321.

Zadania i rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaburzeniami łaknienia

(anoreksją).
322.

Zadania i rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z niewydolnością nere

323.

Zadania opiekuńcze w pielęgnowaniu pacjenta nieprzytomnego

324.

Zadania pielęgniarki rozpoznawaniu przyczyn alergii u dzieci.

325.

Zadania pielęgniarki w edukacji pacjentów z cukrzycą

326.

Zadania pielęgniarki

w opiece nad człowiekiem uzaleŜnionym

od alkoholu na

przykładzie człowieka z majaczeniem alkoholowym
327.

Zadania pielęgniarki w opiece nad człowiekiem z przewlekłą niewydolnością Ŝylną

328.

Zadania pielęgniarki

w opiece nad pacjentem po resekcji Ŝołądka z przyczyn

nowotworowych
329.

Zadania pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad dzieckiem przygotowywanym

do zabiegu operacyjnego w trybie planowym
330.

Zadania pielęgniarki nad człowiekiem uzaleŜnionym od alkoholu na przykładzie

człowieka z majaczeniem alkoholowym
331.

Zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta leczonego

ambulatoryjnie.
332.

Zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta leczonego

ambulatoryjnie
333.

Zadania pielęgniarki w opiece nad człowiekiem po zawale mózgu w wieku starszym

w ramach Domu Pomocy Społecznej

334.

Zadania pielęgniarki w opiece nad człowiekiem z epilepsją w warunkach domowych

335.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z krwawieniem podpajęczynkówkowym

336.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek

337.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po rekonstrukcji więzadeł krzyŜowych

operowanych metodą artroskopii
338.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z astmą oskrzelową

339.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją

340.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ropniakiem jamy opłucnej

341.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ropniem płuca

342.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze schizofrenią

343.

Zadania pielęgniarki w realizacji wybranych programów profilaktycznych.

344.

Zadania pielęgniarki w rozpoznawaniu przyczyn alergii u dzieci

345.

Zadania wychowawcze pielęgniarki w opiece nad pacjentem z krwawieniem

podpajęczynówkowym
346.

Zadania wychowawcze pielęgniarki w opiece nad pacjentem z łuszczycą

347.

Zadania wychowawcze pielęgniarki wobec pacjenta z gruźlicą

348.

Zadania wychowawcze pielęgniarki wobec rodziców niemowlęcia

349.

ZagroŜenia zdrowotne w pracy pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym

350.

ZakaŜenia szpitalne problemem szpitali XXI wieku

351.

Zakres i charakter opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego

352.

Zakres i charakter pielęgnowania pacjentki ze stwardnieniem rozsianym

353.

Zakres i charakter zadań pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej na Podkarpaciu

354.

Zakres i charakter zadań wychowawczych wobec chorego z WZWC leczonym

interferonem
355.

Zakres kompetencji

pielęgniarki pediatrycznej w informowaniu dziecka i jego

rodziców o stanie zdrowia – analiza piśmiennictwa
356.

Zakres

kompetencji

pielęgniarki

środowiskowo

–

rodzinnej

farmakologicznym .
357.

ZałoŜenia i realizacja wychowania prozdrowotnego w edukacji szkolnej

358.

Zapalenie otrzewnej – opieka

359.

Zapobieganie zakaŜeniom miejsca operowanego w bloku operacyjnym

360.

Ziarnica złośliwa

w

leczeniu

KIRUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Spis tematów prac magisterskich

1. Źródła wiedzy o lekach wśród pielęgniarek
2. Źródła informacji o leku i ocena sposobu jej dostarczania – populacja „otwarta”
3. Zwyczaje Ŝywieniowe rodziców a zwyczaje Ŝywieniowe dzieci
4. Zwyczaje Ŝywieniowe osób po 65 roku Ŝycia.
5. Zwyczaje Ŝywieniowe ludzi długowiecznych na Podkarpaciu
6. Zwyczaje Ŝywieniowe kobiet cięŜarnych z zespołem metabolicznym
7. Zwyczaje Ŝywieniowe dzieci w wieku 2 lat- znaczenie ‘kuchni domowej’
8.

Związek otyłości i nadwagi ze sposobem odŜywiania i aktywnością fizyczną wśród
młodzieŜy szkół ponad gimnazjalnych

9.

Związek otyłości i nadwagi z występowaniem choroby niedokrwiennej serca u 50 -70
latków.

10. Związek nieprawidłowej diety z występowaniem zaparć stolca u dzieci
11. Zrozumienie pojęcia ryzyka w farmakoterapii u pacjentów leczonych ambulatoryjnie
12. Znajomość zaleceń prozdrowotnych Polskiej Unii Onkologicznej wśród pielęgniarek
środowiskowo – rodzinnych.
13. Znajomość zaleceń prozdrowotnych Polskiej Unii Onkologicznej wśród pielęgniarek i
połoŜnych
14. Znajomość zaleceń prozdrowotnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wśród
pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych
15. Znajomość zaleceń prozdrowotnych Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

wśród

pielęgniarek
16. Znajomość zagadnień działań niepoŜądanych leków wśród pacjentów
17. Znajomość problematyki leków sfałszowanych wśród pracowników ochrony zdrowia
18. Znajomość problematyki leków sfałszowanych w populacji „otwartej”
19. Znaczenie świadomej zgody pacjenta dla skuteczności leczenia
20. Znaczenie strajku generalnego- opinie pielęgniarek
21. Zgłaszalność do rutynowych szczepień dzieci, do końca 2-go roku Ŝycia
22. Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników oddziałów stacjonarnych
23. Zastosowanie metod leczenia przeciwnowotworowego w opiece paliatywnej – korzyści i
szkodliwość
24. Zasady przygotowywania leków na oddziałach onkologicznych

25. Zapotrzebowanie na opiekę wśród pacjentów wypisywanych ze szpitala.
26. Zapotrzebowanie na opiekę wśród pacjentów wypisywanych ze stacjonarnych placówek
opieki zdrowotnej
27. Zapotrzebowanie na opiekę i alternatywne metody terapii chorych na stwardnienie
rozsiane.
28. Zaparcia u dzieci – problem dziecka czy rodziców ?
29. Zaparcia stolca u dzieci- nierozpoznany problem w środowisku szkolnym
30. Zaparcia stolca u dzieci- kiedy rodzice szukają pomocy lekarza
31. ZaleŜność między podwyŜszonym BMI a wartościami ciśnienia tętniczego przygodnego
wśród młodzieŜy szkół ponad gimnazjalnych.
32. Zalecenia lekarskie dotyczące stosowania witamin w 1 roku Ŝycia – badanie ankietowe
33. Zainteresowanie podjęciem pracy w zawodzie pielęgniarki w krajach Unii Europejskiej
wśród studentów studiów licencjackich I stopnia.
34. Zachowania Ŝywieniowe osób po 65 r.Ŝ.
35. Zachowania zdrowotne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
36. Zachowania anty zdrowotne a wartości ciśnienia tętniczego wśród młodzieŜy w wieku
16-20
37. Wysiłek fizyczny w grupach wiekowych i w grupach socjoekonomicznych: zalecenia
versus stan faktyczny
38. Wykorzystywanie przez rodziców alternatywnych metod leczenia dzieci z astmą
39. Współczesne metody radzenia sobie rodziców z kolką niemowlęcą
40. Wpływ rówieśników na zachowania Ŝywieniowe młodzieŜy
41. Wpływ reklamy telewizyjnej, w czasopismach, sklepach na zwyczaje Ŝywieniowe u dzieci
i młodzieŜy szkolnej
42. Wpływ reklamy na stosowanie suplementacji diety u dzieci
43. Wpływ reklamy na rozpowszechnienie szczepień zalecanych wśród małych dzieci
44. Wpływ informacji uzupełniających dostarczanych przez pielęgniarki na jakość
farmakoterapii prowadzonej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
45. Wpływ informacji uzupełniających dostarczanych przez pielęgniarki na jakość
farmakoterapii prowadzonej w oddziałach onkologicznych.
46. Wkład pielęgniarek w rozwój pielęgniarstwa na Podkarpaciu
47. Wizerunek pielęgniarki w podkarpackich mediach na przestrzeni ostatnich lat.\
48. Wiedza na temat sposobów ograniczania czynników ryzyka miaŜdŜycy naczyń
wieńcowych a jej zastosowanie w praktyce.

49. Wartości ciśnienia tętniczego młodzieŜy w wieku 16-20 lat, z obciąŜającym w kierunku
nadciśnienia wywiadem rodzinnym
50. Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na Podkarpaciu
51. Uwarunkowania rodzinne zachowań Ŝywieniowych wśród młodzieŜy Ŝeńskiej
52. Tryb Ŝycia młodzieŜy licealnej, z uwzględnieniem zachowań pro- i antyzdrowotnych
53. Szpital Promujący Zdrowie w opiniach pacjentów.
54. Szkoła Promująca Zdrowie w opiniach uczniów.
55. Szkodliwość interwencji medycznych w opiece paliatywnej
56. Struktura zdrowotna młodzieŜy licealnej.
57. Struktura badań krwi wykonywanych w laboratorium w ciągu 1 miesiąca.
58. Stres szkolny a dolegliwości zdrowotne wśród młodzieŜy szkól średnich.
59. Strajki pielęgniarek w oczach pacjentów
60. Standardy leczenia przeciwbólowego a praktyka szpitalna
61. Stan wiedzy o chorobie wieńcowej pacjentów z niedokrwienną chorobą serca bez
i z przebytym zawałem serca.
62. Skuteczność leczenia przeciwbólowego a komunikacja pacjenta z personelem
63. Skład masy ciała oceniany metodą bioimpedancji a aktywność fizyczna i zwyczaje
Ŝywieniowe
64. Samoocena występowania zaparć u osób po 65 r.Ŝ.
65. Rozpowszechnienie występowania zaparć u osób po 65 roku Ŝycia.
66. Rozpowszechnienie stosowania suplementów diety przez młodzieŜ akademicką.
67. Rola wsparcia udzielanego przez pielęgniarki przed i po zabiegu operacyjnym u
pacjentów z chorobą nowotworową
68. Rola pielęgniarki w uzyskaniu świadomej zgody
69. Rola pielęgniarki w ocenie efektywności Ŝywienia przemysłowego pacjentów oddziałów
intensywnej terapii
70. Rola czasopism zawodowych w pracy pielęgniarki – na przykładzie Biuletynu Okręgowej
Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Rzeszowie
71. Rola czasopism dla matek z dzieckiem w edukacji

opieki nad dzieckiem- badanie

ankietowe
72. Reklama leków w oczach pielęgniarki
73. Reklama leków w oczach dziecka
74. Przydatność procedur rehabilitacyjnych w opiece paliatywnej
75. Przydatność i ograniczenia metod oceny natęŜenia bólu w onkologii paliatywnej

76. Przydatność i ograniczenia metod oceny natęŜenia bólu w onkologii paliatywnej
77. Przyczyny mikroekonomiczne nieprawidłowego stosowania leków przez osoby starsze
78. Przebieg ciąŜy i porodu u kobiet z zespołem metabolicznym
79. Próba oceny wpływu niektórych czynników na otyłość u dzieci (TV, masa ciała rodziców,
wykształcenie rodziców, aktywność fizyczna)
80. Próba oceny przyczyn niekarmienia lub wczesnego zaprzestania karmienia dzieci piersią
81. Prośba o skrócenie Ŝycia - opis problemu i podejścia personelu
82. Promocja zdrowia – identyfikacja przeszkód w działaniu
83. Profil kompetencyjny kandydata do pracy na stanowisku pielęgniarki w oddziałach
zabiegowych w opinii lekarzy
84. Profil kompetencyjny kandydata do pracy na stanowisku pielęgniarki w oddziałach
zabiegowych w opinii kadry kierowniczej.
85. Problemy zdrowotne pacjentów z boreliozą – analiza epidemiologiczna
86. Problemy komunikacji z chorym a skuteczność leczenia paliatywnego
87. Problematyka zawodu pielęgniarskiego w prasie regionalnej- na przykładzie Nowin
Rzeszowskich.
88. Problematyka zaparć u pacjentów o podłoŜu farmakologicznym
89. Problem wypalenia zawodowego w szpitalach
90. PrestiŜ zawodu pielęgniarskiego w opinii młodzieŜy szkół maturalnych.
91. PrestiŜ zawodu pielęgniarskiego w opinii młodzieŜy kończącej licea ogólnokształcące.
92. Porównanie masy ciała dzieci przedszkolnych miejskich i wiejskich.
93. Porównanie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci ze szkoły podstawowej
wiejskiej i miejskiej
94. Podejścia pacjentów i personelu do stosowania opioidowych leków przeciwbólowych
95. Płeć a preferencje zachowań Ŝywieniowych we współczesnej rodzinie
96. Planowanie opieki paliatywnej – znaczenie komunikacji z pacjentem
97. Pielęgniarki a przemysł farmaceutyczny
98. Palenie tytoniu a zawał mięśnia serca.
99. Ocena zwyczajów Ŝywieniowych u młodzieŜy akademickiej z otyłością nadwagą i
prawidłową masą ciała
100.

Ocena zwyczajów Ŝywieniowych u dzieci z otyłością, nadwagą i prawidłową masą

ciała
101.

Ocena zwyczajów Ŝywieniowych ludzi starszych / < 65rz i < 8o rz )

102.

Ocena zwyczajów Ŝywieniowych dzieci przedszkolnych /4-6rŜ/ uczęszczających do

przedszkoli i pozostających pod stałą opieką rodziców
103.

Ocena zrozumienia przez pacjentów /rodziców diety bogatoresztkowej /błonnikowej

104.

Ocena występowania złamań kości /analiza czynników usposabiających do złamań -

profilaktyki Ŝywieniowej /vit. D/oraz ruchowej
105.

Ocena wiedzy rodziców dziewcząt w wieku od 8-10 lat na temat moŜliwej profilaktyki

raka szyjki macicy
106.

Ocena stresu zawodowego u personelu oddziałów opieki paliatywnej

107.

Ocena stosowania leków hamujących i stymulujących laktację

108.

Ocena spoŜycia suplementów diety przez kobiety cięŜarne i karmiące piersią

109.

Ocena skali i przyczyn zwolnień dzieci szkolnych (szkoły podstawowe i/lub średnie)

z zajęć wychowania fizycznego
110.

Ocena potrzeb pacjenta w trakcie opieki paliatywnej

111.

Ocena popularności szczepień dzieci w 1 roku Ŝycia szczepionką p/pneumokokową

i p/meningokokowi
112.

Ocena opieki nad ludźmi starszymi > 65rz w warunkach domowych/domy rodzinne/,

domach opieki /publicznych i prywatnych
113.

Ocena natęŜenia bólu a poziom lęku

114.

Ocena jakości Ŝycia chorych po urazie kręgosłupa szyjnego

115.

Ocena doŜywiania dzieci w szkole w regionie podkarpackim a ryzyko nadwagi i

niedoŜywienia
116.

Ocena częstości zespołu metabolicznego u cięŜarnych w m. Rzeszowie i

makroregionie /od róŜnych uwarunkowań m. innymi ekonomicznych, Ŝywieniowych/
117.

Ocena częstości zakaŜeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci

przedszkolnych (3-6 lat) i sposoby ich leczenia
118.

Ocena częstości występowania i opieki nad pacjentem z cukrzyca /problem „stopy

cukrzycowej” - aspekty medyczne i ekonomiczne
119.

Ocena częstości szczepienia dzieci w 1 roku Ŝycia kupowanymi przez rodziców

szczepionkami wielowalentnymi (5 lub 6 walentnymi
120.

Ocena częstości stosowania róŜnych, pozareceptowych suplementów diety przez

osoby powyŜej 60 roku Ŝycia
121.

Ocena częstości stosowania diet wegetariańskich wśród młodzieŜy szkół średnich

122.

Ocena częstości stosowania antybiotyków w zakaŜeniach górnych i dolnych dróg

oddechowych u dzieci przedszkolnych

123.

Ocena częstości przynajmniej jednego pomiaru ciśnienia u dzieci do 10 roku Ŝycia

124.

Ocena częstości odczynów poszczepiennych u dzieci do końca 2 roku Ŝycia

125.

Ocena częstości moczenia nocnego u dzieci 8-10 letnich

126.

Ocena częstości karmienia piersią dzieci w pierwszym roku Ŝycia, w kolejnych

miesiącach
127.

Ocena częstości ciąŜ młodocianych w regionie rzeszowskim

128.

Ocena aktywności fizycznej u dzieci z otyłością, nadwagą i prawidłową masą ciała

129.

Obecność treści „antyzdrowotnych” w telewizji w pasmach „rodzinnych”

130.

ObciąŜający w kierunku nadciśnienia tętniczego wywiad rodzinny a zachowania

zdrowotne młodzieŜy szkół ponad gimnazjalnych?
131.

Największe osiągnięcia medyczne ubiegłego stulecia w opinii pracowników ochrony

zdrowia
132.

Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka choroby wieńcowej.

133.

MoŜliwości i ograniczenia leczenia przeciwbólowego

134.

Model zachowań zdrowotnych w rodzinie a jego wpływ na zachowania zdrowotne

dzieci i młodzieŜy
135.

Metody walki z bólem „przygodnym” wśród pielęgniarek

136.

Metody walki z bólem „przygodnym” w populacji „otwartej”

137.

Metody radzenia sobie rodziców z problemami zdrowotnymi okresu niemowlęcego

138.

Metody oceny skuteczności opieki paliatywnej

139.

Medycyna alternatywna i leki „z pogranicza” u pacjentów leczonych w opiece

podstawowej
140.

Medycyna alternatywna i leki „z pogranicza” u pacjentów leczonych w opiece

ambulatoryjnej
141.

Medycyna alternatywna i „leki z pogranicza” u pacjentów leczonych w opiece

szpitalnej
142.

Leki przeciw bólowe u kobiet karmiących

143.

Leczenie komplementarne u pacjentów onkologicznych

144.

Leczenie alternatywne u pacjentów onkologicznych

145.

Korzyści i zagroŜenia Ŝywienia przemysłowego pacjentów oddziałów intensywnej

terapii
146.

Komunikowanie złych wiadomości – rola pielęgniarki

147.

Komunikowanie emocji przez pacjenta a postawy personelu

148.

Karmienie piersią /naturalne / matek z zespołem metabolicznym

149.

Jakość Ŝycia z perspektywy chorych po udarze mózgu.

150.

Jakość Ŝycia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

151.

Jakość Ŝycia pacjentów z urostomią

152.

Jakość opieki i satysfakcja pacjentów ze świadczonych usług zdrowotnych w

Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
153.

Jak media mówią o zdrowiu – ocena przydatności tego źródła informacji dla zawodu

pielęgniarek
154.

Internet jako źródło informacji o zdrowiu dla pielęgniarek

155.

Internet jako źródło informacji o zdrowiu – populacja „otwarta”

156.

Identyfikacja działań niepoŜądanych w przebiegu farmakoterapii – rola pielęgniarki

157.

Idea akcji protestacyjnej wśród pielęgniarek

158.

Farmakoterapia u kobiet karmiących z depresja

159.

Dostępność i wykorzystanie procedur oceny jakości opieki paliatywnej w oddziałach

stacjonarnych
160.

Definiowanie zaparcia stolca przez pracowników opieki zdrowotnej

161.

Czynniki ryzyka chorób układu krąŜenia wśród młodzieŜy licealnej

162.

Czy rozpoznanie choroby wieńcowej wpływa na tryb Ŝycia pacjenta?

163.

Czy istnieją rodzinne predyspozycje do nadwagi/otyłości wśród młodzieŜy szkół

ponad gimnazjalnych?
164.

Błędy w farmakoterapii u osób starszych

165.

Badania kliniczne leków – wiedza pielęgniarek

166.

Antybiotykoterapia u kobiet karmiących

167.

Analiza zapotrzebowania na wsparcie wśród osób opuszczających szpital

168.

Analiza spoŜycia płynów /soki, napoje słodzone itd. / przez dzieci szkolne

w odniesieniu do występowania otyłości, nadwagi i prawidłowej masy ciała
169.

Analiza kondycji zdrowotnej pacjentów po zabiegu przezskórnej angioplastyki

wieńcowej
170.

Analiza farmakoterapii u ludzi starszych /analiza róŜnych czynników usposabiających

do naduŜywania polipragmazji
171.

Analiza czynników ryzyka chorób układu krąŜenia wśród pacjentów poradni

kardiologicznej
172.

Aktywność fizyczna kobiet cięŜarnych z zespołem metabolicznym

173.

Aktywność fizyczna a zawał serca

174.

Aktualne doniesienia na temat migracji pielęgniarek i połoŜnych na Podkarpaciu.

175.

Akcja protestacyjna pielęgniarek w opinii pacjentów

176.

„Piśmienność” pacjentów w zakresie farmakoterapii.

