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Назив предмета: Хирургија и ургентна медицина са реанимацијом (Рт.хир.2.2.)
Наставник: Томислав П. Цигић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Циљ предмета:
Усвајање знања из области хирургије која су прилагођена будућем позиву радиолошког техничара. Упознавање са специфичностима хируршког
болесника, разумевање поступака у хирургији и стицање знања и вештина у сарадњи радиолошког техничара у збрињавању пацијената.
Упознавање студената с основама ургентне медицине, анестезиологије, реаниматологије и принципима интензивног лечења.
Упознавање студената са хитним стањима из подручја интерне медицине, хирургије и трауматологије.
Исход предмета
По завршетку наставе из предмета Хирургија и ургентна медицина са реанимацијом студенти ће бити у стању да објасне улогу здравственог радника у
хитним стањима и разумеју основе рада у јединицама интензивног лечења. Исходи овог предмета су и препознавање и овладавање поступцима
спасавања и одржавања живота у стањима изазваним различитим физичким факторима, препознавање застоја срца и спонтаног дисања, тровања и
алергијских реакција.
Студенти ће бити оспособљени за успешну комуникацију са члановима анестезиолошког тима током збрињавања неуротраума, политраума и
болесника с тешким опекотинама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у хирургију
Асепса и антисепса; стерилизација
Траума – прелом, угануће, ишчашење, озледе меких ткива
Хируршко збрињавање ране; дехисценција; инфекција оперативне ране
Хируршко лечење болести дигестивног система – појам акутног абдомена, илеус, хернија, тумори, перфорације, интраабдоминално крварење,
калкулоза билијарног тракта, апендицитис
Хируршко лечење обољења урогениталног тракта
Повреде кичменог стуба и краниоцеребралне повреде
Тумори мозга
Дискус хернија
Хируршки третман обољења уринарног система
Пнеумоторакс, тумори плућа
Приказ најчешћих кардиохируршких обољења
Тумори дојке
Акутна и хронична исхемија екстремитета
Дубока венска тромбоза и плућна емболија
Основе ургентне медицине, анестезиологије и реаниматологије.
Значај и врсте анестезије; компликације
Принципи интензивног лечења.
Узроци респираторног и кардиак-ареста као и начин извођења кардиопулмоналне реанимације
Клинички ток и лечење болести узрокованих физичким факторима (радијација, електрични удар, хипертермија, хипотермија, опасности роњења,
висинска болест).
Последице акутних тровања и њихово лечења.
Хитна стања из подручја интерне медицине, хирургије и трауматологије.
Клиничке манифестације алергијских реакција, разноврсних облика поремећаја свести и последица неуротрауме, политрауме и оштећења
организма опекотинама.
Дијагностичко- терапеутске радиолошке процедуре у хируршким (РТГ преглед, инвазивне катетеризационе методе).
Практична настава
Принципи, методе и средства за стерилизацију и дезинфекцију у хирургији, асепса у хирургији и у ратним условима
Физикални преглед хируршког болесника, дијагностичке процедуре у хирургији
Врсте имобилизације
Иницијално хоспитално збрињавање повређених
Хируршка обрада ране
Збрињавање хируршке инфекције
Мала хируршка интервенција
Операциона сала у раду
Методе за рано откривање рак
Специфичности грудне хирургије, кардиохирургије, онколошке хирургије, хирургије развојног доба, пластичне и
реконструктивне хирургије, васкуларне хирургије, неурохирургије, урологије, абдоминалне хирургије, ортопедске
хирургије, трауматологије локомоторног апарата
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
60
Методе извођења наставе: Предавања; интерактивна настава; практични рад под надзором
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
10
практична настава
20
усмени испт
40
колоквијум-и
10
..........
семинар-и
10

