
Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne  - Pielęgniarstwo 

 

Wykłady – Tematy 

1. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz chirurgii 

jednego dnia. Zasady opieki nada pacjentem po zabiegu operacyjnym – zapobieganie powikłaniom 

wczesnym i późnym. 

2. Zasady przygotowania pacjenta do badań oraz zabiegów diagnostycznych wykonywanych na 

oddziale chirurgicznym. Opieka w trakcie i po badaniu. 

3. Zasady Opieki nad pacjentem z przetoką jelitową i moczową.  

4. Farmakoterapia na oddziale chirurgicznym.  

5. Standardy i procedury chirurgiczne stosowane w opiece nad pacjentem chirurgicznym. 

6. Zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgii ogólnej 

7. Protokół ERAS - przed i pooperacyjne wskazania dietetyczne. 

8. Zasady organizacji opieki chirurgicznej ambulatoryjnej i stacjonarnej. Zasady organizacji opieki na 

bloku operacyjnym.  

9. Zasady obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, obejmujące monitorowanie w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym. 

10. Metody znieczulenia i zasady opieki nad pacjentem po znieczuleniu. 

 

Ćwiczenia  – TEMATY  

1. Postępowanie wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale chirurgii ogólnej (diagnozy). 

Edukacja pacjenta, przygotowanie do samoopieki po zabiegu chirurgicznym. 

2. Przyczyny i objawy wybranych schorzeń leczonych chirurgicznie (kamica pęcherzyka  żółciowego, 

ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, przepuklina,  schorzenia tarczycy). 

3. Diagnostyka i postępowanie z raną przewlekłą. 

4. Zaliczenie  

Zajęcia praktyczne – TEMATY dnia 

1. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego będącego konsekwencja 

powikłań choroby wrzodowej żołądka (częściowa, bądź całkowita resekcja, perforacja wrzodu, 

zapalenie otrzewnej). 

2. Plan opieki pielęgniarskiej wobec chorego z niedrożnością przewodu pokarmowego. Rola 

pielęgniarki w wyrównaniu zaburzeń wodno- elektrolitowych. 

3. Problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjenta przygotowywanego do zabiegu z powodu choroby 

refluxowej przełyku, oraz żylaków przełyku. Opieka nad pacjentem po zabiegu. 

4. Problemy pielęgnacyjno- opiekuńcze pacjenta leczonego chirurgicznie ze współistniejącą 

cukrzycą, chorobą układu krążenia, chorobą płuc. 

5. Udział pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym.    

6. Opieka nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki. 

 



  

Samokształcenie – tematy 

 

1. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu zakażeń w chirurgii. 

2. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego – zadania pielęgniarki. 

3. Postępowanie w sepsie i wstrząsie septycznym. 

4. Pielęgnowanie chorego z zaburzeniami wodno – elektrolitowymi. 

5. Rola pielęgniarki w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu żylnej choroby 

            zakrzepowo- zatorowej i jej następstw. 

6. Udział pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z raną pooperacyjną. 

7. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu, ocenie i  zwalczaniu bólu po zabiegu 

               operacyjnym. 

 

 

Zaliczenie: 

Wykłady: Zaliczenie pisemne  - test jednokrotnego wyboru 

Ćwiczenia:  pacjent symulowany – edukacja przed lub po zabiegu operacyjnym 

Zajęcia praktyczne  – zaliczenie pisemne: 3 pytania otwarte, karta opieki pielęgniarskiej. 

Samokształcenie -  prezentacja multimedialna dla każdego studenta na wybrany temat. 

Egzamin – w formie pisemnej (pytania otwarte lub testowe) 

 

 


