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Cele kształcenia:  
1. Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu symptomatologii najważniejszych schorzeń 

chirurgicznych jamy brzusznej i układu naczyniowego;  
2. Zapoznanie studentów z możliwościami współczesnej diagnostyki w rozpoznawaniu chorób 

chirurgicznych jamy brzusznej o charakterze ostrym / w warunkach ostrego dyżuru 
chirurgicznego / i o charakterze przewlekłym oraz z zakresu diagnostyki naczyniowej;  

3. Zapoznanie studentów z podstawowym mianownictwem chirurgicznym, narzędziami 
chirurgicznymi oraz desmurgią;  

4. Zapoznanie studentów z warunkami kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego w trybie 
planowym i ostrym; 

5. Zapoznanie studentów z zasadami aseptyki i antyseptyki, antybiotykoterapii okołooperacyjnej, 
mycia pola operacyjnego i profilaktyki przeciwzakrzepowej; 

6. Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa okołooperacyjnego chorego do operacji 
doraźnej i planowej.  

 
Treść zajęć:  

Semestr zimowy (6 ćwiczeń po 5 godzin): 
1. Organizacja oddziału chirurgicznego. Zakażenia w chirurgii. Zasady antybiotykoterapii. 

Aseptyka. Antyseptyka. Przygotowanie chirurga do zabiegu operacyjnego /chirurgiczne mycie 
rąk, mycie pola operacyjnego, ubieranie chirurga w odzież ochroną/ Omówienie niektórych 
praw i obowiązków pacjenta w klinice chirurgicznej /zgoda na zabieg operacyjny i badania 
diagnostyczne, udzielanie informacji o stanie zdrowia/. Badanie podmiotowe i przedmiotowe 
chorego. Historia choroby. 

2. Narzędzia chirurgiczne. Technika wiązania nici chirurgicznych. Rodzaje szwów 
chirurgicznych. Szew mechaniczny tkanek. Protezy naczyniowe i inne biomateriały. 
Mianownictwo chirurgiczne. Technika zakładania opasek chirurgicznych (desmurgia). 
Złamania, zwichnięcia, skręcenia. Postępowanie w urazach wielonarządowych. Powikłania 
naczyniowe w urazach układu kostnego. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku. Transport 
chorego do szpitala. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego. Historia choroby. Film. 

3. Wstrząs w chirurgii. Ocena przytomności chorego (skala Glasgow). Krwotoki, oparzenia, 
odmrożenia. Rany. Rodzaje ran. Sposoby gojenia ran. Chirurgiczne opracowanie rany. 
Zakażenia ogólne i miejscowe chorych chirurgicznych: sepsa, zastrzał, zanokcica, ropień, 
ropowica, ropniak. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego. Historia choroby. Film. 

4. Podstawy zaburzeń patofizjologicznych w leczeniu chirurgicznym. Gospodarka wodno-
elektrolitowa. Bilans wodny. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej. Zasady przetaczania 
krwi i preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych. Zaburzenia krzepnięcia u chorych 
chirurgicznych.  Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego. Historia choroby. Film. 

5. Zasady i sposoby odżywiania chorych chirurgicznych – pozajelitowe i dojelitowe (pokaz 
dostępnych preparatów). Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego: wlew 
oczyszczający jelita grubego, zgłębnikowanie żołądka, cewnikowanie pęcherza moczowego. 
Czynniki ryzyka występujące u chorych chirurgicznych. Dreny stosowane w chirurgii: drenaż 
grawitacyjny, drenaż podwodny, drenaż ssący, drenaż płuczący. Badanie podmiotowe               
i przedmiotowe chorego. Historia choroby. Film.  

6. Zakażenia przyranne: tężec, róża, zgorzel gazowa. Historia choroby. 
 

Semestr letni (6 ćwiczeń po 5 godzin): 
1. Schorzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego: choroba wrzodowa żołądka                    

i dwunastnicy, stany przedrakowe żołądka, rak żołądka, perforacja wrzodu trawiennego, 
krwawienie z wrzodu żołądka i dwunastnicy, żylaki przełyku. Zabiegi operacyjne 
wykonywane w schorzeniach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badanie podmiotowe 
i przedmiotowe chorego. Historia choroby. Film. 



2. Schorzenia przewodu pokarmowego – choroby dróg żółciowych i trzustki: kamica pęcherzyka 
żółciowego i dróg żółciowych, żółtaczka, ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, 
ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki, rak dróg żółciowych. Nowoczesna 
diagnostyka wykonywana w schorzeniach dróg żółciowych i trzustki. Leczenie operacyjne     
w chorobach dróg żółciowych i trzustki. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego. 
Historia choroby. Film.  

3. Choroby jelita grubego: polipy jelita grubego, rak jelita grubego, uchyłkowatość jelita 
grubego, choroby zapalne jelit – choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 
polipowatość jelita grubego. Nowoczesna diagnostyka w chorobach jelita grubego. Zabiegi 
operacyjne w chorobach jelita grubego. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego. 
Historia choroby. Film. 

4. Choroby tętnic i żył: miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, zator i zakrzep tętniczy, 
tętniak aorty brzusznej, stopa cukrzycowa, żylaki kończyn dolnych, zakrzepica żył głębokich, 
zapalenie żył powierzchownych, zespół pozakrzepowy, zator tętnicy płucnej, zator tętnicy 
krezkowej. Współczesna diagnostyka w chirurgii naczyniowej. Zabiegi operacyjne 
wykonywane w chirurgii naczyniowej.  Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego. 
Historia choroby. Film. 

5. Ostre schorzenia jamy brzusznej: rozlane i ograniczone zapalenie otrzewnej, ostre zapalenie 
wyrostka robaczkowego, niedrożność mechaniczna jelit, przepuklina brzuszna uwięźnięta, 
przetoka jelita grubego i cienkiego, ropień wewnątrzotrzewnowy. Nowoczesna diagnostyka 
wykonywana w ostrych schorzeniach jamy brzusznej. Badanie podmiotowe i przedmiotowe 
chorego. Historia choroby. Film. 

6. Schorzenia  tarczycy, przytarczyc i nadnerczy: wole wieloguzkowe obojętne, wole toksyczne, 
choroba Basedowa, rak tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, gruczolak 
przytarczyc, nadczynność i niedoczynność przytarczyc, łagodne i złośliwe guzy nadnerczy. 
Nowoczesna diagnostyka w chorobach tarczycy, nadnerczy i przytarczyc. Badanie 
podmiotowe i przedmiotowe chorego. Historia choroby. Film. 

 
Literatura podstawowa:   
1. Chirurgia – podręcznik dla studentów. O.J. Garden, A.W. Bradbury et al., red. wyd. pol. T. Popiela, 
wyd. Urban & Partner Wrocław  
2. Chirurgia tom I oraz II, pod red. W. Noszczyka, PZWL Warszawa 
3. Repetytorium z chirurgii. W. Noszczyk, PZWL Warszawa 
4. Chirurgia – repetytorium, pod red. J. Fibaka, PZWL Warszawa 
5. Ostry brzuch, pod red. J. Kuliga i W. Nowaka, PZWL Warszawa 
Literatura uzupełniającą i inne pomoce:   
1. Podstawy chirurgii ogólnej pod red. J. Szmidta, PZWL Warszawa 
2. Zarys chirurgii dla studentów medycyny pod red. R. Górala, PZWL Warszawa  
3. Surgery - Basic Science and Clinical Evidence. J. Norton, P.S. Barie et al., Springer, New York  
 
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę: 
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na 90% ćwiczeń, podstawowa znajomość 
tematyki ćwiczeń i wykładów semestru zimowego / letniego, zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej lub 
pisemnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 


