Студијски програм :Струковна медицинска сестра
Назив предмета: ХИРУРГИЈА
Наставник:Станковић С. Небојша
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положени испит из Анатомије и физиологије
Циљ предмета
Стивање потребних стручних знања о етио-патогенези, клиничкој слици, дијагностици, терапији и
превенцији хируршких болести,повезивање стечених знања из предклиничких дисциплина са клиничком
медицином;
Исход предмета
Студенти ће знати узроке настанка болести, клиничку слику и терапију и самим тим моћи ће применити
знања и вештине у лечењу болесника. Студент ће моћи предузети превентивне мере.
Садржај предмета
Теоријска настава
Крварљење. Шок и реанимација. Анестезија. Дијагностика у хирургији..Повреде и обољења крвних
судова.Обољења костију зглобова. Екстраартикуларни реуматизам.Повреде и оштећење коже, мишића и
тетива, дијагностика, лечење. Ампутације. Тумори.Повреде, преломи, краниоцеребралне повреде,
обољења можданих крвних судова, тумори. Ендокрини органи. Врат-урођене деформације, повреде,
обољења, дијагностика, лечење. Повреде и акутна обољења у офтамолагији и у
оториноларингологији.Торакални зид, плеура, дојка-аномалије, обољења, повреде и тумори. Срцеиспитивања, повреде, трансплантација. Абдомен-повреде, запаљења, акутни абдомен. Езофагус- повреде,
страна тела, варице, дивертикули, стенозе, тумори. Желудац и дуоденум. Перитонеум,илеус, апендикс,
колон, ректум, анус. Јетра и жучни путеви- повреде, упале, цироза, калкулоза, тумори. Панкреас-повреде,
упале, цисте, тумори. Слезина-повреде, цисте, апсцеси, спленомегалија. Бубрези и уретра-повреде,
аномалије, упале, хидронефроза, цисте, тумори. Мoкраћна бешика-повреде, запаљења, тумори. Мушке и
женске гениталије-повреде, запаљење,тумори, лечење, Кичма-конгениталне аномалије, стечени
деформитети, дегенеративне и упалне болести, повреде.Раме и горњи екстремитет-карлица и доњи
екстремитет-урођене урођене и стечене болести, посттрауматска стања, дегенеративне болести, упалне
болести. Повреде коштаних структура и зглоба.
Литература
Н. Домазет,Хирургија са ортопедијом и трауматологијом, ВЗШСС, Београд,1996.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Методе извођења наставе
Предавање, консултације, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
20
20

Практична настава:

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

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

