Студијски програм :Струковна медицинска сестра
Назив предмета: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ХИРУРГИЈИ 1
Наставник: Станковић С. Небојша
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из Хирургије
Циљ предмета
Да се студенти професионално оспособе за самосталан и тимски рад у хируршкој установи уз примену и унапређење
процеса здравствене неге као и стицање знања и вештина у свим видовима хируршке службе.
Исход предмета
Студенати ће знати да примене основе хируршке доктрине и да у пракси процене и препознају хируршко обољење или
повреду и да у оквиру тога примене одговарајући скуп реанимационих мера и поступака на професионалан и хуман
начин.
Садржај предмета
Теоријска настава
Организација рада хируршке службе. Дужности више медицинске сестре-техничара при пријему хируршког болесника.
Учешће више медицинске сестре-техничара у тимском раду.
Примена мера и поступака према степену хитности повређених и оболелих.
Методе хируршке профилаксе. Асепса, антисепса. Савремене методе стерилизације и дезинфекције.
Примена интравенских раствора код хируршких болесника. Трансфузија крви у хирургији. Крвављење и методе
хемостазе у хирургији. Имобилизација у хирургији. Реанимација хирушких болесника.
Дијагностичка испитивања хируршких болесника. Специфичности преоперативне неге. Специфичности
постоперативне неге. Примена апарата за вештачку вентилацију хируршких болесника. Дренажа у хирургији. Исхрана
хируршких болесника
Практична настава
Организација рада у болници. Организација рада на болничким одељењима. Организација рада у одељењу за
интензивну негу, реанимацију и постанестетичку опсервацију.
Организација рада у операционом блоку. Методе хирушке профилаксе. Дијагностика код хируршких болесника.
Трансфузија крви. Имобилизација. Реанимација. Примена апарата за вештачку вентилацију. Преоперативна и
постоперативна здравствена нега у хирургији. Дренажа у хирургији. Опекотине у хирургији. Рехабилитација
хируршких болесника.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
Предавање, консултације, вежбе, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

30

усмени испт

колоквијум-и

10

..........

поена

50

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

