Студијски програм :Струковна медицинска сестра
Назив предмета: УРГЕНТНА СТАЊА
Наставник: Чобељић Н. Горан
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положени испит из Анатомије и физиологије
Циљ предмета
Циљеви предмета су:
- оспособљавање студената да усвојена знања практично примене и укажу прву помоћ када је то неопходно;
- познавање повреда и стања која захтевају прву помоћ,
-познавање основних карактеристика појединих стања која су битна за превенцију и спречавање шока и
обезбеђивање виталних функција,
Исход предмета
Да на основу усвојених вештина могу указати прву помоћ код ургентно, односно витално угрожених пацијената.
Садржај предмета
Теоријска настава
Организација здравствене службе. Врсте здравствених установа, документација у ургентној медицини, средства и
опрема. Организација збрињавања повређених и оболелих у ванредним ситуацијама масовних људских губитака.
Неодложна помоћ, тријажа, збрињавање повређених и оболелих, прва помоћ, средства стандардна и нестандардна за
евакуацију повређених, медицинска помоћ и етапно лечење. Појам и значај прве помоћи. Поступак са повређенима и
оболелим на месту несреће, утврђивање стања повређених / оболелих, утврђивање виталних функција повређених и
оболелих, врсте повреда, значај отворених повреда, ратна рана, заштита ране од инфекције, сепса и антисепса, примена
антибиотика, серумска и вакцинална заштита. Витални знаци. Свест, дисање, артеријски притисак и пулс, диуреза,
телесна температура.Завоји. Врсте завоја и њихов значај, постављање завоја (општи принципи).Транспорт медицинска
помоћ, имобилизаицја. Дефиниција, значај, општи принципи, имобилизација приручним средствима, имобилизација
стандардним средствима, имобилизација завојем. Привремена хемостаза. Крварења. Подела крваљења и
искрвављеност, методе привремене хемостазе.Акутни застој срца и кадио-пулмонална реанимација. Трауматски
шок.Трансфузија крви и плазмеУргентна стања у интерној медицини. Поремећаји циркулације, метаболички
поремећаји, алергијске реакције, акутна обољења абдомена. Нега повређених и оболелих и дијагностичко-тераписјски
поступци
Литература
Ургентна медицина-Први југ. Симпозијум радова у Ургентној медицини, БГД 1994 ;
С. Стефановић и сарадници, Интерна медицинаМедицинска књига БГД-ЗГ 1989
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава:

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

поена

активност у току предавања

Завршни испит
10

практична настава

писмени испит
усмени испт

колоквијум-и

20

семинар-и

20

поена

50

..........

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

