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Vsebina: 

Uvod; Anesteziologija, pre - in pooperativno zdravljenje, transfuziologija; Diagnostične metode 

pri kirurškem bolniku; Kirurški inštrumentarij, šivalni material, vrste vsadkov, osnove kirurške 

operativne tehnike; Kirurgija centralnega živčnega sistema, vratu in aksialnega skeleta; Torakalna 

kirurgija, srčno-žilna kirurgija; Abdominalna kirurgija; Urologija; Ortopedija; Travmatologija; 

Otroška kirurgija; Otorinolaringologija; Okulistika; Kirurgija mehkih tkiv in kože, kirurgija roke; 

Specifika otroka, kot kirurškega pacienta; Specifika starostnika, kot kirurškega pacienta; 

Medicinska sestra in zdravstvena nega kirurškega bolnika; Uporaba procesne metode zdravstvene 

nege pri kirurškem bolniku; Priprava bolnika na operacijo in anestezijo; Zdravstvena nega bolnika 

med operacijo; Zdravstvena nega bolnika po operaciji; Spremljanje bolnika po operaciji v spinalni 

anesteziji; Specifičnosti zdravstvene nege nevrokirurškega bolnika, bolnika z obsežno opeklino in 

druge specifike; Specifičnosti zdravstvene nege urološkega bolnika; Specifičnosti zdravstvene 

nege ortopedskega bolnika; Specifičnosti zdravstvene nege ORL bolnika; Specifičnosti 

zdravstvene nege okulističnega bolnika; Spremljanje bolečine; Oskrba ran; Rehabilitacija 

bolnikov; Zdravstvena nega umirajočega, oskrba umrlega; Standardizacija postopkov in posegov 

v zdravstveni negi; Negovalni in zdravstveni tim pri kirurškem bolniku; Zdravstvena nega pri 

onkološkega bolnika; Paliativna oskrba. 
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