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Назив предмета  Хирургија са здравственом негом 
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Обавезан Услов Нема 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Весна Крстић Ненадић 
Лекар специјалиста педијатрије,субспецијалиста дечје хирургије 
Консултације- четвртком од 17 дo 18 h 
Емаил: vknenadic@gmail.com 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Јелена Ристовић 
Виша медицинска сестра 
Консултације- четвртком од 16 до 17h 
Емаил:jristovic.ue@gmail.com 

Циљеви предмета 
Студент ће стећи знање из теоријске и практичне основе хируршке здравствене неге,и да 
их правилно и професионално примени у корист унапређење здравља пацијента.Студент 
ће примењивати Процес здравсвене неге у свим видовима хируршке службе. 

Садржај и структура предмета 
Теоријска настава: 
Базични концепт здравствене неге у хирургији.Професија медицинске сестре у систему 
хируршке здравствене неге.Усмерење хируршке здравствене неге.Крварења у 
хирургији,категоризација рана.Хемостаза.Анестезија и реанимација.Стање 
шока.Модалитети контроле бола.Кратак осврт на специфичне хируршке области-
Онколошка хирургија,Трансплантациона хирургија,Дијагностички тестови,избор кадавера 
за донацију и здравствена нега након донације органа.Основна знања из хируршке 



профилаксе.Подела повреда,хируршко збрињавање ране.Инфекција,идехисценција 
оперативне ране.Основне врсте и узроци крварења.Трансфузија крви.Анестезија.Кардиак 
арест.Инфекција у хирургији.Врсте краниоцеребралних повреда.Значај спонтане 
субарахноидалне хеморагије.Тумори мозга.Лумбална дискус хернија.Основна знања о 
етиологији,дијагностици и лечењу тумора дојке.Врсте повреда грудног коша.Значај тумора 
плућа.Основни принципи кардиохирургије-вантелесни крвоток и реваскуларизација 
миокарда. 
Практична настава: 
Едукативне смернице за примену здравствене неге на конкретном примеру у хируршкој 
клиничкој пракси.Примена процеса здравствене неге.Едуковати студента приступу 
пацијенту кроз систем хируршке здравствене неге-категоризације и обележја.Пратећи 
усмерења здравствене хируршке неге упознати студента са савременим дијагностичким 
процедурама у хируршкој клиничкој пракси.Лечење и нега болесника са поремећајима 
електролита.Показати студенту начин неге и контролу интравенске и интраартеријске 
канилације,мерење ЦВП-а.Контрола и нега дренова.Показати третман ране која 
крвари.Едуковати студента правилној примени инјекционе терапије као и администрирања 
раствора и медикамената у преоперативној и постоперативној нези.Едуковати студента за 
превијање постоперативних рана-зарастање ране per primum i per sec.скидање 
конаца.Едуковати студента да препозна клиничке манифестације пацијента у стању 
шока.Упознавање студента о правилима у јединици интензивне неге.Упознати студента са 
специфичним хируршким областима и модалитетима контроле бола.Едуковати студента за 
примену интервентних мера код трауме.Едуковати студента о значајности медицинске 
документације  у јединици интензивне неге. 
Напомена-практична настава се реализује на конкретним примерима из клиничке праксе уз 
континуирану практичну едукацију и надзор студента. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Предавања
1 Уводно предавање,организација хируршке службе;Основне процедуре у нези болесника 

2
Асепса и методи стерилизације.Контрола болничких инфекција.Контрола хируршких 
рана. 

3 Крварење у хирургији,шок,категоризација рана.Хемостаза. 
4 Онколошка и трансплантациона хирургија 
5 Подела повреда,хируршко збрињавање рана 
6 Постоперативна нега у хирургији.Модалитети контроле бола 
7 Краниоцеребралне повреде 
8 Тумори дојке 
9 Третман и нега ортопедских оперисаних болесника 

10 Инфекције оперативне ране 
11 Колоквијум 
12 Повреде грудног коша и опекотине 
13  Третман и лечење уролошког болесника 



14 Основни принципи кардиохирургије 
15 Организација рада у операционом блоку 

Вежбе
1 Организација хируршке службе 
2 Припрема пацијента за операцију,превијање рана 
3 Прикупљање података о пацијенту,дијагнозе неге 
4 Трансфузија крви.Нега пацијента након трансплантације 
5 Организација рада у превијалишту.Скидање конаца и превијање. 
6 Нега оперисаног пацијента,контрола дренаже,крварења.Нега стоме. 
7 Нега неурохируршких пацијената,мерење ЦВП 
8 Постоперативна нега и превенција компликација након операције тумора дојке 
9 Мере спречавања настанка компликација непокретности 

10 Сестринске дијагнозе и план неге хируршког болесника 
11 Реализација плана неге и евалуација 
12 Нега пацијента на торакалној дренажи 

13
Сестринске дијагнозе и циљеви неге у постоперативном третману уролошког 
болесника 

14 Реанимационе мере у постоперативном току 
15 Мере личне заштите у хирургији 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит    поен 
Активност у току предавања 10 Испит                       30
Практична настава 10
Практични рад 20  
Колоквијум 30
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