TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
KIERUNEK- PIELĘGNIARSTWO
Zgłaszalność do rutynowych szczepień dzieci, do końca 2-go roku Ŝycia.
Ocena popularności szczepień dzieci w 1 roku Ŝycia szczepionką p/pneumokokową
i p/meningokokową.
Ocena częstości szczepienia dzieci w 1 roku Ŝycia kupowanymi przez rodziców
szczepionkami
wielowalentnymi (5 lub 6 walentnymi).
Ocena częstości odczynów poszczepiennych u dzieci do końca 2 roku Ŝycia.
Ocena wiedzy rodziców dziewcząt w wieku od 8-10 lat na temat moŜliwej
profilaktyki raka szyjki macicy.
Ocena częstości zakaŜeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci
przedszkolnych (3-6 lat) i sposoby ich leczenia.
Ocena częstości moczenia nocnego u dzieci 8-10 letnich.
Próba oceny wpływu niektórych czynników na otyłość u dzieci (TV, masa ciała
rodziców, wykształcenie rodziców, aktywność fizyczna)
Porównanie masy ciała dzieci przedszkolnych miejskich i wiejskich.
Ocena skali i przyczyn zwolnień dzieci szkolnych (szkoły podstawowe i/lub
średnie) z zajęć wychowania fizycznego.
Ocena częstości stosowania antybiotyków w zakaŜeniach górnych i dolnych dróg
oddechowych u dzieci przedszkolnych.
Porównanie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci ze szkoły
podstawowej wiejskiej i miejskiej
Ocena częstości ciąŜ młodocianych w regionie rzeszowskim.
Ocena częstości przynajmniej jednego pomiaru ciśnienia u dzieci do 10 roku Ŝycia.
Zalecenia lekarskie dotyczące stosowania witamin w 1 roku Ŝycia – badanie
ankietowe.
Ocena częstości karmienia piersią dzieci w pierwszym roku Ŝycia, w kolejnych
miesiącach.
Próba oceny przyczyn niekarmienia lub wczesnego zaprzestania karmienia dzieci
piersią.
Ocena częstości stosowania diet wegetariańskich wśród młodzieŜy szkół średnich.
Ocena częstości stosowania róŜnych, pozareceptowych suplementów diety przez

osoby powyŜej 60 roku Ŝycia
.
Struktura badań krwi wykonywanych w laboratorium w ciągu 1 miesiąca.

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
KIERUNEK- PIELĘGNIARSTWO
Internet jako źródło informacji o zdrowiu – populacja „otwarta”

Internet jako źródło informacji o zdrowiu dla pielęgniarek
Największe osiągnięcia medyczne ubiegłego stulecia w opinii pracowników ochrony zdrowia
Wysiłek fizyczny w grupach wiekowych i w grupach socjoekonomicznych: zalecenia versus stan
faktyczny
Obecność treści „antyzdrowotnych” w telewizji w pasmach „rodzinnych”

Znajomość problematyki leków sfałszowanych wśród pracowników ochrony zdrowia
Znajomość problematyki leków sfałszowanych w populacji „otwartej”
Medycyna alternatywna i leki „z pogranicza”
podstawowej

u pacjentów leczonych w opiece

Komunikacja na temat ryzyka w medycynie
Ryzyko a zachowania zdrowotne
Metody walki z bólem „przygodnym” w populacji „otwartej”
Metody walki z bólem „przygodnym” wśród pielęgniarek
Reklama leków w oczach dziecka
Jak media mówią o zdrowiu – ocena przydatności tego źródła informacji dla zawodu pielęgniarek
Promocja zdrowia – identyfikacja przeszkód w działaniu

