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КЊИГА  ПРЕДМЕТА 

Струковна  медицинска  сестра 

 (180 ЕСПБ) 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  студијски 

програм  првог нивоа студија 

 

СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА 
 

Р.б. Шифра Назив предмета  
         

С 

                       

Тип  
                          
Статус                     

Часови активне 

наставе 
Остали        

часови 
ЕСПБ 

  П   В ДОН 

ПРВА ГОДИНА 

ПРВИ СЕМЕСТАР 

1. 
смс1101 
(!ОССТ02) 

Функционална 

анатомија  

 

1 

 

 

С 

 

 

О 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

  

7 

 

2. 
смс1102 
(!СЈЕОБ103) 

Енглески језик 1 
1 

 
AO О 2 1  

 
4 

3. 
смс1103 
(!снд1103) 

Биологија 1 С О 2 1  
 

4 

4. 
смс1104 

 
Хумана генетика 1 С О 2 1  

 
4 

5. 
смс1105 
(!снд1105) 

Хигијена са 

епидемиологијом 
1 С О 2 1  

 
5 

Изборни блок 1: Студент бира један од два изборна предмета у првом семестру ! 

 

6. 

 
смс1106 

Телесни развој и 

здравствено васпитање 
1 С И 2 2   

 

6 

7. смс1107 Педагогија 1 АО И 2 2   6 

УКУПНО У ПРВОМ СЕМЕСТРУ 13 8   30 

ДРУГИ СЕМЕСТАР 

8. смс1208 Физиологија 2 С О 3 2   6 

9. 
смс1209 
(!СЈЕОБ208) Енглески језик 2 2 АО О 2 1   4 

10. смс1210 Здравствена нега 2 СА О 2 4   6 

11. 

 
смс1211 
(!ОССТИ9) 

Медицинска етика 2 С О 2 1   6 

Изборни блок 2: Студент бира један од два изборна предмета у другом семестру ! 

12. смс1212 
Филозофија здравог 

стила живота и исхране 
2 АО И 2 2   6 

13. смс1213 Геријатрија са негом 2 СА И 2 2   6 

14. смсПР12 Стручна пракса 1 2 СА O    16 
2 

15. смсФР1 Летња пракса 1 2 СА O Јул, август 352 

УКУПНО У ДРУГОМ СЕМЕСТРУ 11 10   30 

УКУПНО У ПРВОЈ ГОДИНИ 24 18  16 60 

Укупно часова активне наставе на години студија ................=  42х15=630 

Укупно часова стручне праксе на години студија  .................= 16х15=240 

Укупно часова летње стручне праксе  на години студија =         8х44=352 
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http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1101.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1102.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1104.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1103.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1105.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1210.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1210.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1211.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1206.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1207.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1208.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1209.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1210.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1211.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3630.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3630.pdf


 

 

3 

3 

 

 

Р.б. Шифра Назив предмета  
                

С 

                       

Тип  
                          
Статус                     

Часови активне 

наставе 
Остали        

часови 
ЕСПБ 

  П   В ДОН 

ДРУГА ГОДИНА 

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР 

1. смс2314 
Медицинска 

рехабилитација 
3 СА О 2 1   4 

2. 
смс2315 

 

Интерна медицина са 

инфектологијом 
3 СА О 3 2   7 

3. смс2316 
Здравствена нега у 

неурологији 
3 СА О 2 1   5 

4. 
смс2317 
(!ОССТ08) Спортска медицина 3 С О 2 2   4 

5. смс2318 

Радиологија са 

лабораторијском 

дијагностиком 

3 СА О 2 1   4 

Изборни блок 3: Студент бира један од два изборна предмета у трећем семестру ! 

6. смс2319 Немачки језик 1 3 АО И 2 2   6 

7. смс2320 Корак до здравља 3 С И 2 2   6 

УКУПНО У ТРЕЋЕМ СЕМЕСТРУ 13   9   30 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 

8. смс2421 Педијатрија са негом 4 СА О 3 2   5 

9. 
смс2422 

 

Здравствена нега у 

психијатрији 
4 СА О 2 1   5 

10. 
смс2423 
(!снд2423) 

Вештина комуникације 

са пацијентом 
4 С О 1 2   4 

11. смс2424 
Гинекологија и 

акушерство 
4 СА О 2 2   5 

Изборни блок 4: Студент бира један од два изборна предмета у четвртом семестру  

12. смс2425 Немачки језик 2 4 АО И 2 2   6 

13. смс2426 Ментална хигијена 4 СА О 2 2   6 

14. смсПР234 Стручна пракса 2 3,4 СА О    16+16 
5 

15. смсФР2 Летња пракса 2 4 СА O Јул, август 352 

УКУПНО У ЧЕТВРТОМ СЕМЕСТРУ 10  9   30 

УКУПНО У ДРУГОЈ ГОДИНИ 23 18  16+16 60 

Укупно часова активне наставе на години студија .................=  41х15=615 

Укупно часова стручне праксе  на години студија  .................= 16х30=480 

Укупно часова летње стручне праксе  на години студија =          8х44=352 
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http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3524.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2313.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2314.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2419.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2314.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1104.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2419.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2314.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2418.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2420.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2420.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2417.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1104.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3630.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3630.pdf


 

 

4 

4 

 

Р.б. Шифра Назив предмета  
                

С 

                       

Тип  
                        
Статус                     

Часови активне 

наставе 
Остали        

часови 
ЕСПБ 

  П   В ДОН 

ТРЕЋА ГОДИНА 

ПЕТИ СЕМЕСТАР 

1. смс3527 
Хирургија са 

ортопедијом 
5 СА О 3 3   8 

2. 
смс3528 
(!снд3527) 

Дијететика 1 5 СА О 2 2   5 

3. 
смс3529 

 

Методологија 

истраживања 
5 С О 2 2   6 

4. смс3530 
Кинезитерапија и 

корективна гимнастика 
5 СА О 2 2   5 

Изборни блок 5: Студент бира један од два изборна предмета у петом семестру ! 

5. смс3531 
Рад са децом на 

болничком лечењу 
5 СА И 2 2   6 

6. смс3532 
Гојазност и болести 

преобилне исхране 
5 С И 2 2   6 

УКУПНО У ПЕТОМ СЕМЕСТРУ 11 11  7 30 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР 

7. 
смс3633 
(!ИНФОБ211) 

Информатика и 

рачунарство 
6 С О 2 3   4 

8. 
смс3634 
(!снд3634) Дијететика 2 6 СА О 2 2   5 

9. 
 

смс3535 

Ургентна медицинска 

стања 
6 СА О 3 3   5 

Изборни блок 5: Студент бира један од два изборна предмета у шестом семестру ! 

10. 
смс3636 
(!снд3635) 

Екологија 6 С И 2 2   6 

11. 
смс3637 
(!снд3636) Менаџмент 6 С И 2 2   6 

12. смсПР356 Стручна пракса 3 5,6 СА О    16+16 
5 

13. смсФР3 Летња пракса 3 2 СА O Јул, август 352 

14. 

 
смс3638 Завршни испит 6 СА О 0 0   5 

УКУПНО У ШЕСТОМ СЕМЕСТРУ 9 10   30 

УКУПНО У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ 20   21  16+16 60 

Укупно часова активне наставе на години студија  .................= 41х15=615 

Укупно часова стручне праксе  на години студија  .................= 16х30=480 

Укупно часова летње стручне праксе  на години студија ........= 8х44=352 
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Укупно часова активне наставе у свим годинама студија .........=  630 + 615 + 615 = 1860 

Укупно часова стручне праксе  у свим годинама студија .........  = 240 + 480 + 480 = 1200 

Укупно часова летње стр. праксе у свим годинама студија ......  = 352 + 352 + 352 = 1056 

Активна настава заједно са часовима стручне праксе на студијском програму:              4116 

  

Укупно ЕСПБ бодова 180 

 

 

http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2419.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2312.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3525.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3525.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3525.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3525.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3525.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd2312.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3525.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd1104.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3628.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3630.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3630.pdf
http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_nd3631.pdf


 

 

5 
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Спецификација  предмета  
 

 

 

 

 

 
 



 

 

6 
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Функционална анатомија  

Наставник:                

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са темељним знањима о морфологији и грађи појединих делова 

тела, као и са основама функционисања органа и органских система и видовима њихове 

организације у сложене системе. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени за примену знања о анатомији људског организма, што ће 

им омогућити изучавање и савладавање осталих предмета. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Основни aнaтомски термини; Подела системске анатомије. Упознавање морфологије и 

грађе појединих делова тела. Функционална анатомија локомоторног система - кости, 

зглобови, мишићи. Прибор за крвоток. Трбушна и грудна дупља, карлица. Органи утробе-

прибор за варење; Дисање; Мокраћно-сполни прибор. Жлезде са унутрашњим лучењем. 

Нервни систем-централни, периферни и аутонимни. Чула. Упознавање студената са 

основама хистологије и ембриологије. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Овладавање практичним знањима из анатомије која ће представљати основу за разумевање  

клиничких дисиплина: препознавање морфолошких и функционалних карактеристика 

основних елемената појединих органских система и њихових међусобних односа.  

Литература 

1. Бошковић М (2003). Анатомија. Научна књига, Београд. 

2. Павловић М, Стојановић Ж (2012). Функционална анатомија човека. Скрипта за 

студенте Високе школе струковних студија, Суботица. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Испит 30 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 30 

Колоквијум-и 50   

Семинарски рад 10   

 



 

 

7 

7 

 

Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Енглески језик 1 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  

Неопходно је да је студент у току претходног школовања учио енглески језик најмање 4 

године. 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на страном језику 

за потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким 

минимумом. Развијање свих језичких вештина са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета: 

Усвајање термина који се везују за предмете и наставу. 

Да развију вештину разумевања говора, информативног и изражајног читања. 

Да савладају и усвоје медицинску терминологију на енглеском језику путем 

информативног читања датих текстова. 

Да упознају културу и цивилизационе тековине енглеског језичког наслеђа и да 

продубљују своје језичке способности и знање из граматике кроз поменуте садржаје. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације на примерима 

стручних текстова: 

1. In and around the hospital, on the ward  

2. Going to University 

3. Get most of your language learning 

4. Мedicine as a science  

5. Childcare иnstitions 

6. Symptoms, researching symptoms 

7. Monitoring a patient, taking readings 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Колоквијуми (два), панел дискусија, семинарски рад. 

Литература  

1. Grice T (2007). Nursing. Oxford University Press, New York. 

2. МcFerran TA (1994). A dictionary of nursing. Oxford University Press, New York. 

3. Поповић Љ, Мирић В (1999). Граматика енглеског језика. Завет, Београд. 

4. Часописи, новине, текстови са интернета, аудио и видео материјал. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, разговор, читање и писање. Самостални рад на тексту. Писање састава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 65 Завршни испит  До 35 

Семинарски рад 20 писмени испит 20 

Активност током предавања 15 усмени испит 15 

Колоквијум(и) 30 (2x15)   

 



 

 

8 
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Биологија 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4  

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са развојним стаблом и биолошким карактеристикама живог света. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити упознати са молекуларном и ћелијском биологијом живог света како би 

добили увид у разноликост свих живих бића, што ће им олакшати изучавање и 

савладавање осталих предмета. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Основне разлике између прокариотске и еукариотске ћелије, као и између биљне и 

животињске ћелије. Организација и функција ћелијских органела; Ћелијска мембрана, 

цитоскелет и ћелијско кретање; Метаболички и регулаторни процеси у ћелији. 

Молекуларна основа наслеђа ДНК; Синтеза ДНК, репликација; Синтеза РНК, 

транскрипција; Транслација, Процесовање. Основи еволуције. 

Развојно стабло живог света. Детаљније ће се упознати са биљним светом и грађом биљног 

организма и животним процесима биљака. Осим биљних организама, обрађиваће се 

животињска ткива, органи и системи уз компаративни преглед кроз поједине животињске 

групе.  

На крају семестра студенти ће се кроз предавања упознати са екологијом ради стицања 

знања о глобалним еколошким проблемима као последицама антропогеног деловања и 

заштитом животне средине. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Уз теоријску наставу свака поједина целина ће се додатно одрадити на вежбама, а 

теоријско знање ће се заокружити одређивањем биљних врста на теренској основи. 

Литература 

Диклић В, Косановић М. (2001). Биологија са хуманом генетиком. Наша књига, Београд. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 20 

Практична настава 10 Писмени испит 20 

Колоквијум(и) 20   

Семинарски рад 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Хумана генетика 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са принципима наслеђивања, болестима које имају наследну  

предиспозицију као и њиховом превенцијом и терапијом.  

Исход предмета: 

Студенти треба да се оспособе да у клиничкој пракси могу применити стечена знања из 

области молекуларне биологије и пренаталне дијагностике кроз цитодијагностичке 

процедуре. Такође ће студенти бити оспособљени да могу да се баве радом у оквиру 

генетског саветовалишта.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Ћелијска и молекуларна основа наслеђивања; Хромозоми и ћелијске деобе; Генетика 

развића; Модели наслеђивања; Математика и популациона генетика; Полигенско и 

мултифакторско наслеђивање; Биохемијска генетика; Фармакогенетика; Генетика 

малигних болести; Генетички фактори честих болести; Генопатије и хромозопатије; 

Конгениталне аномалије и дисморфични синдроми; Тератогени утицаји спољашње 

средине; Терапија генетских болести; Улога, значај и задаци генетског саветовалишта; 

Етичка и правна питања у медицинској генетици. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Генетско саветовање; Скрининг наследних болести; Пренатална дијагностика и 

репродуктивна генетика; Израчунавање ризика; ДНК технологија; Мапирање и 

индентификација гена код моногенских болести. У оквиру вежби студенти посећују 

генетско саветовалиште Опште болнице Суботица.  

Литература.  

1. Turnpenny P, Ellard S (2009). Емеријеви основи медицинске генетике. Дата Статус, 

Београд. 

2. Попић-Паљић Ф (2007). Хумана генетика. Медицински факултет Нови Сад, Нови Сад. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Практична настава 20   

Колоквијум-и 20   

Семинарски рад 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Хигијена са епидемилогијом 

Наставник:     

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:. Упознавање студента са фундаменталним и практичним знањима у 

области хигијене и епидемиологије Такође је потребно да се упознају са законским 

обавезама из области епидемилошког надзора које морају испуњавати у свакодневном 

раду. 

Исход предмета: Посебно ће бити оспобљени за разумевање основне проблематике везане 

за аерозагађење, ризике везане за животну и радну средину, хигијену вода (отпадних и 

вода за пиће) и намирница, као и са проблематиком везаном за болничке инфекције. 

Студенти ће се током наставе упознати са основама епидемиологије и стећи основна знања 

која ће им омогућити да сагледају све изворе података о оболевању и умирању. 

Израчунаваће показатеље оболевања и умирања и тако сагледати обим појава. 

Оспособљавање студента за надзор над незаразним и заразним болестима. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава  
Хигијена и здравље. Хигијенски услови планирања и градње здравствених установа. 

Квалитет ваздуха у здравственим установама. Осветљеност, вентилација и грејање. Вода и 

здравље. Здравствена безбедност воде за пиће. Начин водоснабдевања здравствених 

установа. Дезинфекција воде. Осигурање сталне контроле здравствене безбедности воде у 

здравственим установама. Интернационално и национално законодавство у области 

здравствене безбедности воде за пиће. Узорковање воде за пиће и оцена достављених 

узорака воде за пиће. Диспозиција чврстих и течних отпадних материја. Диспозиција 

медицинског отпада. Хигијенско-епидемиолошка исправна решења санитарног простора. 

Лична хигијена здравствених радника. Хигијенски поступци у одржавању личне хигијене 

болесних људи. Хигијенски исправно поступање са болничким вешом. Хигијенски захтеви 

за кухињске просторије и расподелу хране. Примена „HACCP“ система у руковању храном 

и водом за пиће. Интернационално и национално законодавство у области здравствене 

безбедности хране и предмета опште употребе. Утврђивање критичних тачака у 

здравственим установама. Биоеколошка интерпретација здравља и болести. Утврђивање 

квалитета ваздуха, утврђивање микробиолошког квалитета ваздуха. Израда превентивног 

система у надзору над личном хигијеном здравствених радника. Дефиниција, предмет и 

задаци епидемилогије. Епидемилошке методе. Епидемиолошки модели. Карактеристике 

агенаса (дефиниција, подела, особине епидемилошких агенаса у односу на домаћина). 

Карактеристике домаћина и средине. Ланац инфекције (резервоар и извори заразе, улазно и 

излазно место инфекције, путеви ширења, количина и вируленција клица, диспозиција). 

Епидемилошки надзор. Истраживање епидемије. Путеви преношења. Природна жаришта. 

Карактеристике епидемија заразних болести. Специфичне мере заштите. Дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација.Болничке и карантинске болести. Епидемилогија нових 

болести. Контактне и респираторне епидемије. Хидричне епидемије-каратеристике 

хидричних епидемија, болести које се преносе водом; примери хидричних епидемија, 

истраживање хидричних епидемија. Алиментарне епидемије-карактеристике алиментарних 

епидемија, болести које се преносе храном; примери алиментарних епидемија, 

истраживање алиментарних епидемија. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Колоквијуми, семинарски рад, превенција и упознавање са начинима и методама сузбијања 
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болничких инфекција.  

Литература 

1. Новаковић Б, Грујић B (2005). Хигијена и здравствено васпитање. Едиција уџбеници, 

Медицински факултет у Новом Саду. 

2. Јорга Ј (2014). Хигијена са медицинском епидемилогијом. Либри Медицорум, 

Универзитет у Београду, Медицински факултет. 

3. Радовановић З (2005). Епидемилогија. Просвета, Ниш. 

4. Радовановић З (2000). Најчешће болести и повреде: епидемилогија, етиологија и 

превенција. ЦИБИД, Београд. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад, рад на терену. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Колоквијум  20   

Семинарски рад 20   

Практична настава 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Телесни развој и здравствено васпитање 

Наставник:  

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета  

Да студент овлада знањем о здравствено васпитном процесу као мери здравствене заштите 

на свим нивоима; Да учењем и ширењем информација о свим димензијама здравља савлада 

принципе, циљеве, методе васпитања и примену здравствено-васпитних средстава; Да 

упозна специфичности телесног развоја деце и адолесцената. 

Исход предмета  

Да студент примени стечена знања и вештине као здравствени радник у оквиру своје 

професионалне делатности за промоцију здравља и здравствено-васпитну едукацију 

појединаца, породице и заједнице у примарној, секундарној и терцијарној здравственој 

заштити; Да самостално и у здравственом тиму спроведе здравствено-васпитне 

интервенције на унапређењу здравља и превенцији болести. Да препозна специфичне 

потребе и разноликости код различитих добних група. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Здравствено васпитање-предмет, задаци, научна дисциплина; Здравље савремени концепт; 

Ресурси и ризици; Промоција и унапређење здравља, превенције болести; Циљеви 

''Здравље 21''; Здравствено васпитање као процес: информисање, учење, знање, вештине; 

Циљеви и принципи; Здравствена култура, понашање и промене понашања; Едукација, 

саветовање и информисање; Ставови, мотиви, обичаји, навике. Здрав стил живота; Живот, 

здравље и околина, социоекономски утицаји; Планирање, спровођење и евалуација 

здравствено-васпитних интервенција у установама примарне, секундарне и терцијарне 

заштите, и у заједници код свих популационих група; Комуникационе, едукативне и 

организационе методе и стратегије; Здравствено васпитна средства; Здравствено 

васпитање у превенцији хроничних незаразних, заразних и болести зависности; Превенција 

инвалидности и онеспособљености; Значај физичке активности и правилне исхране; 

Спровођење здравствено-васпитних интервенција у породици, предшколским и школским 

установама, на радном месту и у заједници. 

Практична настава: (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад) 

Вежбе: ''Примена принципа, циљева у здр.васпитним интервенцијама. ''Гледишта о 

здрављу''; ''Шта значи бити здрав''; ''Стил и квалитет живота''; ''Промене понашања''; 

''Индивидуални план за акцију''; Припрема и извођење програма здравствено-васпитне 

интервенције; Комуникације; Интервју; Предавања; Рад у малој групи; Едукација; Метода 

животне демонстрације; Класификација, карактеристике, демонстрирање, руковање, 

примена, израда здравствено-васпитних средстава; Здравствено- васпитне активности и 

промоција здравља: породица, школа, болница, дом здравља, радна организација. 

Литература 

1. Кекуш Д (2006). Здравствено васпитање. Висока медицинска школа струковних студија. 

Београд. 

2. Барачков Н, Бујак Ј, Илић Д, Јовић С, и сар. (2007). Васпитање за здравље кроз животне  

вештине. Министарство просвете и спорта Републике Србије. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 
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Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Колоквијум 10   

Семинарски рад 10   

Практични рад 30   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Педагогија  

Наставник:                  

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Да упозна студенте са основама науке и праксе васпитног и образовног деловања, ради 

оспособљавања за професионални рад на очувању и унапређењу здравља становништва. 

Исход предмета: Да студенти разумеју педагошке и андрагошке процесе учења и развију 

способности за процесе васпитања, самоваспитања, образовања и самообразовања у циљу 

развоја сопствене личности и професионалног идентитета. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Настанак и развој педагошке науке и педагошких дисциплина. Личност васпитаника, 

фактори развоја и васпитно деловање. Васпитање у односу на место и време васпитног 

деловања. Породично васпитање. Основна питања дидактике: појам, функција, дидактички 

појмови. Настава, дидактички принципи, наставни облици. Наставне методе, дидактички 

медији. Организација наставе. Објекти наставе. Планирање и припремање наставног рада. 

Однос између медицинске сестре и болесника. Припрема здравственог стручњака за 

наставника. Пожељне особине наставника. Вежбање у настави. Проверавање и оцењивање у 

функцији стицања знања, умења, вештина и навика. Захтеви проверавања и оцењивања. 

Андрагогија као наука. Систем андрагошких дисциплина. Образовно васпитна група, 

деловање групне динамике на процес учења. Могућности и границе учења одраслог човека. 

Мотивација за учење код одраслих. Карактеристике учења одраслог човека. Перманентно 

образовање и стручно усавршавање медицинских сестара као услов успешности у 

професионалном раду. Дидактичка заснованост образовања, васпитања и учења одраслих. 

Методологија истраживања у педагогији и андрагогији. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад) 

Примери из праксе; Одбрана семинарских радова, колоквијуми. 

Литература  

1. Мандић П, Радовановић И, Мандић Д (1998). Увод у општу и информатичку педагогију. 

Учитељски факултет, Београд. 

2. Ранковић Васиљевић Р (2003). Методика наставе здравствене неге. ВМШ, Београд.  

3. Андриловић Б (1985). Андрагогија. Школска књига, Загреб. 

Допунска: 

1. Вилотијевић М. (1999). Дидактика (одабрана поглавља). Учитељски факултет, Београд.  

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Колоквијум-и 30 (2x15)   

Семинарски рад  20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Физиологија 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним механизмима функционисања 

различитих органских система и видовима организације регулаторних механизама 

сложених хомеостатских параметара у функционалне системе.  

Исход предмета: Овладавање одговaрaјућим делом медицинске номенклaтуре; Студент 

може дa објaсни функционисaње појединaчних оргaнa, да рaзуме интегрисaне функције 

оргaнa и органских система, кaо и контролне мехaнизме оргaнизмa и њихову повезаност.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Функционална организација људског тела и контрола унутрашње средине; Ћелија и њене 

функције; Транспорт супстанци кроз ћелијску мембрану; Срце као пумпа и функција 

срчаних залистака; Ритмичка ексцитација срца; Минутни волумен срца, венски прилив и 

њихова регулација; Аритмије; Циркулација; Телесне течности и бубрези; Регулација ацидо 

-базне равнотеже и електролита; Крвне ћелије, имуност и коагулација крви; Дисање; 

Општи принципи организације и функционисања нервног система и чула; Специјална 

чула; Моторна и интегративна неурофизиологија; Општи принципи гастроинтестиналне 

функције; Метаболизам угљених хидрата, масти и протеина; Равнотежа исхране, 

регулација исхране, гојазност и гладовање; Витамини и минерали; Регулација температуре; 

Метаболичка улога јетре; Ендокринологија и репродукција; Трудноћа и лактација, 

Физиологија фетуса и новорођенчета; Физиологија спорта. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Прaктичнa нaстaвa се сaстоји из сaмостaлног рaдa: одређивaње бројa еритроцитa, 

леукоцитa, тромбоцитa, леукоцитaрне формуле и крвних група. Мерење крвног притискa. 

Клиренс плaзме. Биохемијa крви. Биохемијски преглед уринa и знaчaј. Биохемијскa 

испитивaњa других телесних течности-ликворa, aмнионске и пунктaтa.  

Литература 

1. Guyton AC, Hall JE (2008). Медицинска физиологија (једанаесто издање). Савремена 

администрација, Београд.  

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Испит До 30 

Практичан лабораторијски рад 15 Усмени испит 30 

Колоквијум  15   

Семинарски рад 20   

Активност током предавања 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Енглески језик 2  

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Услов за полагање је положен испит Енглески 1. 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на енглеском 

језику за потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким 

минимумом. Развијање свих језичких вештина са тежиштем на информативном читању, 

писменом изражавању и  комуникацији. Усвајање медицинских појмова на енглеском 

језику. 

Исход предмета: 

Усвајање термина који се везују за предмете и наставу. 

Да савладају и усвоје медицинску терминологију на енглеском језику путем 

информативног читања датих текстова. 

Да развију вештину разумевања говора, информативног и изражајног читања. 

Да упознају културу и цивилизационе тековине енглеског језичког наслеђа и да 

продубљују своје језичке способности и знање из граматике кроз поменуте садржаје. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације на примерима 

стручних текстова: 

1. Nursery School Activities 

2. Caring for the elderly, the effects of aging  

3. Nursery rhymes and songs 

4. The meaning of play 

5. Тhe hospital team, a job interview, profile of a student nurse  

6. Heart and lung function disease  

7. Medications, dosages 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Колоквијуми (два), панел дискусија, семинарски рад. 

Литература  

1. Grice T (2007). Nursing. Oxford University Press, New York. 

2. МcFerran TA (1994). A dictionary of nursing. Oxford University Press, New York. 

3. Поповић Љ, Мирић В (1999). Граматика енглеског језика. Завет, Београд. 

4. Часописи, новине, текстови са интернета, аудио и видео материјал. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, разговор, читање и писање. Самостални рад на тексту. Писање састава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 65 Завршни испит  До 35 

Семинарски рад 20 писмени испит 20 

Активност током предавања 15 усмени испит 15 

Колоквијум(и) 30 (2x15)   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Здравствена нега 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: 

Упознaвaње сa процесом здрaвствене неге и утврђивaње потребa зa негом, сестринскa 

дијaгнозa, плaнирaње неге, реaлизaцијa плaнa, евaлуaцијa здрaвствене неге. 

Документaцијa, тимски рaд, обрaзовaње и стручно усaвршaвaње медицинских сестaрa.  

Исход предмета: 

Усвајање актуелних теоријских и практичних стручних знања из области здравствене неге 

и оспособљавање да се стечена знања примене. Развој критичког мишљења, остваривање 

самосталности у спровођењу здравствене неге, појединих дијагностичких и терапијских 

процедура, као и оспособљеност за тимски рад. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Улога и значај здравствене неге. Принципи и методи здравствене неге. Негa у примaрној 

здрaвственој зaштити; Негa у клиничко болничкој прaкси. Нега у превенцији болести и 

повреда. Нега у ванредним приликама. Вођење документaције здрaвствене неге; листе, 

историје болести, коришћење компјутера у вођењу медицинске документације, обрада 

података. Значај и улога сестринске дијaгнозе (развој термина и класификација, процес 

стварања дијагнозе). Здрaвственa негa стaрих лицa. Увод у дијететику. Исхрaнa болесникa 

кaо део дијете. Основни принципи исхрaне код бубрежних болести, дијaбетесa мелитусa, 

хируршких болесникa, семи и потпуна пaрентерaлна исхрaна. Руковођење и организација 

служби. Планирање здравствене неге (планирање приоритета, постављање циљева, 

стратешки приступи у планирању, налози лекара, налози сестара). Евалуација (еваулација 

као етапа неге, исхода, процеса рада, квалитета праксе). Реализација плана здравствене 

неге (фазе реализације припрема за интервенцију, извођење интервенције, надзор над 

радом других учесника у нези, документација обављене неге, примопредаја дужности). 

Регулативе професионалног понашања. Етика у сестринству, кодекс етике сестара. 

Сестринска деонтологија. Етичке дилеме и ставови.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
Спровођење планираног програма неге. Успостављање интерактивног односа медицинска 

сестра-болесник. Пријем болесника у здравствену установу. Превенција интрахоспиталних 

инфекција. Асепса, антисепса и стерилизација. Функционална болесничка постеља. 

Промена положаја, трансфер болесника. Праћење виталних функција. Сестринске 

интервенције које се односе на негу, дијагностику и терапију. Исхрана и елиминација. Нега 

непокретног болесника. Компликације инактивитета и превенција. Учешће болесника и 

чланова породице у нези. Лична заштита медицинских сестара. Документовање 

сестринских интервенција.  

Литература  

1 Тијанић М, Ђурановић Д, Рудић Р, Миловић Љ (2010). Здравствена нега и савремено  

сестринство. ИТП Научна, Београд.  

2. Рудић Р, Коцев Н, Мунћан Б. Процес здравствене неге, Београд, 2005.  

3. Јолић М, Вићевац Љ, Ђорђевић Д (1995). Нега болесника општа и специјална. Веларта,  

Београд.  

Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 4 
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Методе извођења наставе 

Предавање са дискусијом, демонстрација, увежбавање, индивидуални рад, групни рад и др. 

Практична настава ће се обављати у Дому здравља, Геронтолошком центру и Општој 

болници Суботица (Хитан пријем, Сектор за заједничке медицинске послове, Сектор за 

интернистичке гране медицине, Сектор за хирушке гране медицине). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Завршни испит  До 30 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 30 

Практична настава 20   

Колоквијум 15   

Активност у току вежби 20   

 



 

 

19 

19 

 

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Медицинска етика 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Подстаћи студенте да раде на психолошко-моралном самоизграђивању 

ради исправног става и понашања у својој будућој професији. 

Исход предмета: Дати студентима основна знања о свим заклетвама и кодексима 

медицинске етике, као и о деонтолошко- правним нормама и законским прописима који се 

односе на делатност здравствених радника. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Етика, морал, биоетика, деонтологија, медицинска деонтологија. Почеци медицинске етике 

и деонтологије (Хипократова заклетва, Мосес Маимонидес, Аматус Лустианус, Тхомас 

Перцивал). Декларације, резолуције на етичкој мивоу а које су обавезујуће за сва 

национална лекарска удружења. Историјат етичких учења. Подела етичких учења (етика 

врлине, Кантова етика дужности, хршћанска етика врлине, деонтолошка етика, етика неге). 

Систем моралних вредности - моралне особине личности (владање собом, однос према 

болеснику, његовој породици, сарадницима). Професионална етика и сестринство (етички 

кодекс - ИЦН, Комора медицинских сестара РС). Етика у сестринским интеракцијама. 

Етичке недоумице савремене медицине и здравствене његе. Поштовање људског живота од 

зачећа до смрти. Велике и вечите етичке теме и дилеме (еутаназија, медицинска тајна, 

артефицијални абортус). Медицинска сестра заговорник живота. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Читање изворне литературе, реферати, дускусија, припрема семинарских радова. 

Литература 

1. Марић Ј (2002), Медицинска етика. Меграф, Београд. 

2. Миловановић Д (1982). Медицинска етика. Научна књига, Београд. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, вођење разговора и дијалога, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 40 

Реферати 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Филозофија здравог стила живота и исхране  

Наставник:                 

Статус предмета:     Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са релевантном проблематиком филозофског приступа здравом 

животу и исхрани, да са становишта њене универзалности и животворности буду 

подстакнути на сопствено “филозофско чуђење”, критичко размишљање и слободно 

умовање. 

Исход предмета:  

Да код студената произведе критички приступ размишљању о здравом животу, исхрани 

као егзистенцијалној потреби, и створи перманенту упитаност о најопштијим питањима 

света и човека. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у филозофију (име, појам, предмет, извори и дисциплине филозофије, филозофија и 

сродне духовне области). Етичко-педагошки аспекти филозофије. Ставови и размишљања 

филозофа кроз историју о здравом животу, храни и њеном припремању. Религијски 

приступ исхрани. Филозофске идеје вегетаријанства западне цивилизације од периода 

Грчке па до данашњих дана. Далекоисточни филозофски приступ здравом животу, 

припремању и значају хране. Хедонизам и аскетизам. Географске и историјске разлике у 

приступу појму здравог живота и здраве хране. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Читање изворне литературе, реферати, саопштења, разговор, дускусија, припрема 

семинарских радова. 

Литература 

1. Домбровски Д. (2008). Вегетаријанство-филозофија с оне стране етичке исхране. 

Metaphysica, Београд. 

2. Изворна филозофска дела. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавање, вођење разговора и дијалога, дискусија о прочитаним делима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 40 

Практична настава 5   

Реферати 15   

Белешка о прочитаној књизи 15   

Семинарски рад 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Геријатрија са негом 

Наставник:                  

Статус предмета:       Изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са физиологијом и најчешћим здравственим проблемима у 

геријатријској популацији уз стицање знања о најзначајнијим разлика у клиничким 

манифестацијама, дијагностици и терапији ове специфичне популационе групе. 

Исход предмета:  

Стицање знања и вештина у здравственој заштити и нези старијих лица као и 

специфичностимa неге у домовимa зa стaре и нa геријaтријским одељењимa. 

Оспособљеност зa спровођење мерa лечењa, неге и рехaбилитaције стaрих особa. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Физиологија и промене које се дешавају старењем. Теорије старења, специфичности 

дефинисања старења и здравствених проблема у старости. Категоризација неге, терапијске 

процедуре, специфичности. Вербална и невербална комуникација са старим лицима. 

Геријатријска имунологија, пулмологија, кардиологија, нефрологија, хематологија, 

реуматологија, урологија, онкологија, неурологија, психијатрија, хирургија, 

ендокринологија, дигестивна обољења у старости. Значај, специфичности и најчешћа 

инфективна обољења старих. Трауматологија–трауме код геријатријских болесника, 

падови, протезе, план процеса здравствене неге. Значај физичке активности код старих. 

Палијативна нега и рад са породицом. Начин збрињавања старих: породица, домски 

смештај, хосписи, болничка нега. Рехабилитација старих лица. Едукација становништва за 

волонтерски рад.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Сарадња са центром за социјални рад и упознавање са социјалном заштитом старих. 

Процена услова за негу у кући. Демонстрирање поступака неге у кући. Едукација породице 

за негу. Припрема и смештај старе особе за смештај у дом. Специфичности пријема. 

Примена поступака здравствене неге у решавању општих и специфичних проблема. Обука 

посете и породице старих-припрема за повратак кући. Упознавање са организацијом рада  

геронтолошког центра. Практична примена тестова (Кацов индекс за превенцију  

пада, Нортонова и Браденова скала за оцену ризика од појаве декубитуса и др.).  

Литература 

1. Шаренац Д (2009). Здравствена нега старих. Лицеј, Београд. 

2. Вукадинов Ј. (2006). Геријатрија и нега старих особа. Универзитет у Новом Саду,  

Медицински факултет, Нови Сад. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, практичан рад, семинарски рад, консултације. Практична настава ће се 

обављати у Геронтолошком центру у Суботици. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Испит До 30 

Активност у току предавања 20 Усмени испит 30 

Практична настава 15   

Семинарски рад 15   

Колоквијум 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Медицинска рехабилитација 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студената се теоријом и овладавање практичним знањима из медицинске 

рехабилитације. Стицање способности за решавање најчешћих проблема лица са инвалидитетом. 

Исход предмета:  

Усвојено знање ће оспособити студента за самосталан и тимски рад у примени рехабилитационих 

метода у оквиру различитих нивоа здравствене заштите. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Улога, значај и принципи медицинске рехабилитације. Основи кинезитерапије и терапије радом. 

Основи електротерапије. Фото-, термо- и хидротерапија. Најчешћа стања код деце и омладине код 

којих се спроводе хабилитација и рехабилитација Специфичности процеса хабилитације и 

рехабилитације хендикепиране деце. Хабитлитација деца са церебралном парализом по Bobath-у i 

Vojti. Терапијски поступци код деце са деформитетом грудног коша  Медицинска рехабилитације 

пацијената после повреде локомоторног апарата. Рехабилитација особа са лезијом периферних 

нерава. Основи медицинске рехабилитације пацијената са вертебралним синдромом. Принципи 

медицинске рехабилитације пацијената са запаљенским и дегенеративним реуматизмом. 

Принципи медицинске рехабилитације пацијената после ампутације (ортотска и протетска 

средства у медицинској рехабилитацији). Основи медицинске рехабилитације пацијената са 

хемиплегијом. Медицинска рехабилитација пацијената са параплегијом и квадриплегијом. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Упознавање са радом и организацијом специјализованих установа у којима се одвија медицинска  

рехабилитација. Обрада и евалуација пацијената на медицинској рехабилитацији. Основи 

практичне примене процедура физикалне терапије у медицинској рехабилитацији. Медицинска 

рехабилитација пацијената после трауме, политрауме и ампутације-практични рад. Медицинска 

рехабилитација пацијената са лезијом периферних нерава-практични рад. Медицинска 

рехабилитација пацијената са лумбалним и цервикалним синдромом-практични рад. Медицинска 

рехабилитација пацијената са синдромом хемиплегије, параплегије и квадриплегије-практични 

рад.  

Литература  

1. Коњикушић В, Коцев Н (2005). Здравствена нега у процесу рехабилитације, Чигоја штампа,  

Београд. 

2. Савић К, Миков А (2007). Рехабилитација деце и омладине. Ортомедикс, Нови Сад. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад. 

Практична настава ће се обављати у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију Опште 

болнице Суботица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Завршни испит  До 30 

активност у току предавања 20 Усмени испит 30 

практична настава 30   

семинарски рад 10   

колоквијум-и 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Интерна медицина са инфектологијом 

Наставник:                  

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студента са фундаменталним теоријским и практичним знањима у области интерне 

медицине и неге болесника. Упознавање студената са најважнијим теоријским и практичним 

знањима из области микробиологије и инфектологије. 

Исход предмета:  

Студенти се оспособљавају за индивидуални и тимски рад у препознавању кардиолошких, 

пулмолошких, нефролошких, ендокринолошких, гастроентеролошких, хематолошких и 

онколошких обољења. Оспособљавање студената са самостално апликују парентералну 

терапију, успоставе венски пут, прате виталне функције, превенирају декубитус, 

флеботромбозу, тромбофлебите и плућни тромбоемболизам. Стечена знања ће омогућити 

студентима савладавање наставних садржаја из микробиологије и инфективних болести као и 

самосталан и тимски рад из наведених области. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у пропедевтику. Анамнеза. Општа инспекција, палпација, перкусија. Специфичности 

здравствене неге на одељењу поремећаја ритма, имплантације пејсмејкера и 

електрофизиологије. Дијагностика, терапија и превенција артеријске хипертензије. 

Специфичности здравствене неге на кардиолошким одељењима. Превенција, дијагностика и 

лечење фактора ризика коронарне болести. Специфичности здравствене неге на пулмолошким 

одељењима. Најчешће и најзначајније пулмолошке болести неспецифичне и епецифичне 

етиологије. Пулмолошка онкологија. Најчешће и најзначајније хематолошке болести, њихова 

дијагностика, превенција и лечење. Нега и збрињавање болесника са хеморагијским 

синдромом. Нега и збрињавање имунокомпромитованог болесника.Најчешћа и најзначајнија 

гастроинтестинална, хепатична и билиопанкреасна обољења, њихова дијагностика, превенција 

и лечење. Припрема болесника за ендоскопске дијагностичке поступке. Ендокринолошке 

болести (болести штитасте жлезде, остеопороза, хиперпролактинемија, шећерна болест, 

хиперлипопротеинемије, гојазност). Специфичности здравствене неге на ендокринолошким 

одељењима. Режими инсулинске терапије. Нефролошке болести, њихова дијагностика, 

превенција и лечење. Специфичности здравствене неге на одељењима за дијализу. Спровођење 

перитонеалне дијализе. 

Општa и специјaлнa бaктериологијa. Биолошке карактеристике бактеријске ћелије 

(морфологија, структура, патогеност и вируленција, осетљивост на физичке и хемијске агенсе). 

Општа и специјална вирусологија. Паразитологија. Микологија. Значај и етиологија 

инфективних болести, одбрана организма од инфективних болести, патогенеза инфективних 

болести, dијагностика инфективних болести, општи појмови о епидемиологији инфективних 

болести. Клиничке карактеристике инфективних болести и ургентна стања у инфектологији. 

Заштита од инфективних болести, терапија инфективних болести, инфекције узроковане 

стрептококом, стафилококом и пнеумококом, бактеријски менингитиси, цревне инфективне 

болести, анаеробне инфекције, ХИВ, хепатитиси, херпес вирусне инфекције, хеморагијске 

грознице, респираторне инфекције, протозоалне болести, инфекције у трудноћи, 

интрахоспиталне инфекције, нејасна фебрилна стања. Вакцине, вакцинација. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Практични рад са болесником који болује од болести о којој се говорило на теоријској настави. 

Инспекција, перкусија, палпација, аускултација болесника. Интрамускуларна и интравенска 
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апликација лекова и течности. Кататеризација. Увођење назогастричне сонде, катетера, клизме. 

Мерење пулса, притиска, процена стања болесника, аускултација здравог и болесног срца. 

Самостално извођење ЕКГ-а. и очитавање најзначајних промена. Аускултација плућа. Праћење 

виталних знакова болесника, мониторинг пацијента. Упознавање са улогом сестре у 

ендоскопским процедурама. 

Принципи, извођење и применa микробиолошких методa у дијaгностици инфективних болести. 

Основни принципи узимања, чувања и слања материјала за микробиолошки преглед. Методе 

дезинфекције, превенција интрахоспиоталних инфекција. Медицинске интервенције на 

одељењу инфективних болести. Специфичности неге болесника са инфективним хепатитисима, 

ХИВ инфекцијом, цревним инфекцијама, менингитисима и респираторним инфекцијама. 

Литература 

1. Манојловић Д и сар. (2006). Интерна медицина 1. Завод за уџбенике, Београд. 

2. Манојловић Д и сар. (2006). Интерна медицина 2. Завод за уџбенике, Београд. 

3. Божић М и сар. (2009). Инфективне болести. ЦИБИД, Београд. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. Практична настава ће 

се обављати у Сектору за интернистичке гране медицине Опште болнице Суботица као и на 

Одељењу за инфективне болести и Служби за лабораторијску дијагностику Опште болнице 

Суботица. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Практична настава 15   

Колоквијум-и 20   

Семинарски рад 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Здравствена нега у неурологији 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са патогенетском основом најчешћих неуролошких оболења, њиховом 

клиничком симптоматологијом, актуелним дијагностичким процедурама, савременом 

терапијом и прогнозом, као стицање знања и вештина у нези ових болесника. 

Исход предмета:  

Савлађивање специфичних метода здравствене неге код неуролошких болесника, превенцији 

компликација и праћење промена стања болесника. Оспособљеност студента за препознавање 

симптома неуролошких болесникa. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава  

Увод у неурологију. Симптоми и знaци неуролошких поремећaјa. Основни елементи 

неуролошког прегледa Основни терaпијски принципи у неурологији.. Кранијални нерви-

функција и патологија. Упознавање са дијагностичким методама у неурологији (ЕЕГ, видео 

ЕЕГ, ЕМНГ, ЕП, ЛП, изоелектрично фокусирање ликвора, Doppler крвних судова врата, ЦТ, 

МРИ, ПЕТ, СПЕЦТ). Ургентнa стaњa у неурологији: Исхемијски мождaни удaр; Хеморaгијски 

мождaни удaр. Епилепсије. Мултиплa склерозa. Болести поремећaјa покретa. Деменције. 

Глaвобоље-подела, узроци, лечење. Хередодегенерaтивне болести. Лумбaлни болни синдром и 

lumboishialgia. Myastenia gravis. Болест моторног неуронa. Мишићне болести и 

полинеуропaтије. Тумори мозгa и кичмене мождине. Улогa медицинске сестре у здрaвственом 

вaспитaњу у неурологији. Етички приступ терминaлним болесницимa. Бoлeсти 

eкстрaпирaмиднoг систeмa. Вeртигинoзни синдрoм. Здравствена нега терминалних болесника, 

мождана смрт, вегетативно стање. Сeнзибилитeт и сeнзитивни синдрoми. Цeрeбeлум и 

цeрeбeлaрни синдрoм. Превенција burn-out реакција код особља које ради са терминалним 

болесницима 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Упознавање са организацијом неуролошке службе. Специфичности анамнезе у неурологији. 

Неуролошки преглед. Задатак медицинске сестре у електрофизиолошким испитивањима. 

Упознавање са специфичним терапијским протоколима у неурологији. Здравствена нега 

непокретних болесника. Упознавање са специфичним терапијским протоколима у неурологији. 

Литература 

1. Костић и сар (2007). Неурологија. Медицински факултет у Београду, Београд.  

2. Костић и сар (2011). Практикум из неурологије, Медицински факултет у Београду, Беград. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавња, вежбе, семинари, практични рад, колоквијум. Практична настава ће се обављати на 

Oдељењу за неурологију Опште болнице Суботица. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Семинарски рад 20   

Колоквијум 20   

Практична настава 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Спортска  медицина 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан  Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Да се студенти упознају са процесима раста и развоја свих органских система као и утицајима 

спортских и рекреативних активности на њих; да се упознају са основним врстама спортских 

повреда  и  оштећења  и  начинима указивања прве помоћи, превенције и лечења. 

Исход предмета:  

Оспособљеност  за праћење и мерење ефеката вежбања на биолошки развој и предузимање мера и 

активности за превенцију повреда и оштећења током бављења физичком активношћу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Систематско место човека у природи, биолошке законитости раста и развоја, периоди развоја 

човека.  Развоји органских система. Физичка зрелост детета, акцелерација. Жена и спорт. Физичко 

вежбање и здравље. Спортска патологија. Исхрана спортиста. Употреба суплемената у спорту. 

Законска регулатива контроле суплемената. Допиг и борба против допинга у спорту. Спортски 

тренинг и типови тренинга. Улога спорта и рекреације по модерној теорији функционалних 

система у пријему и адаптацији организма на штетне ефекте стреса. Појава претренираности и 

њена импликација на функционалне способности спортиста, појава повреда. Хронобиологија и 

њен значај у спорту. Циркадијални ритмови. Спортске повреде-начин настанка, превенција, 

дијагностиковање, лечење и рехабилитација. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Телесна композиција. Спортска ергометрија.Одређивање аеробног капацитета (одређивање 

максималне потрошње кисеоника, “vita maxima” и “all – out” тестови, Астрандов тест, индиректни 

тестови).Одређивање анаеробног капацитета (“Wingate” анаеробни тест, максимална снага, 

просечна снега, експлозивна снага, индекс замора,одређивање кисеоничког дуга и кисеоничког 

дефицита). Прва помоћ код спортских повреда. 

Литература  

Угарковић  Д (2004): Биомедицинске основе спортске медицине, СИА, Нови Сад; 

Мацура М (2005): Биологија развоја човека са основама спортске медицине – практикум, ФСФВ, 

Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад. Посета 

Спортској амбуланти. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Завршни испит  До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 40 

Практична настава 10   

Семинарски рад 15   

Колоквијум-и 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Радиологија са лабораторијском дијагностиком 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Стицање основних знања из радиолошке дијагностике. Студенти треба да се упознају са 

основама технологија које се користе у савременој лабораторијској дијагностици, и да кроз 

интерактивну наставу стекну основна знања и разумевање принципа ових технологија, као и да 

стекну практичну вештину у извођењу савремених клиничко-лабораторијских процедура. 

Исход предмета:  

Практично оспособљавање за интерпретацију основних радиолошких дијагностичких 

процедура. Упознавање студената са основама клиничко-биохемијских техника које се користе 

у савременој лабораторијској дијагностици; стицање основних знања и разумевања принципа 

ових технологија као и оспособљавање студената да правилно тумаче резултате биохемијских 

тестова.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Основи физике сликовних методa прегледa (рендгенски, ултрaзвук, компјтеризовaнa 

томогрaфијa, мaгнетнa резонaнцa), применa и индикaције зa рендгенске методе прегледa, 

компјутеризовaнa рендгенгрaфијa, мaгнетнa резонaнцa, инвaзивнa дијaгностикa.  

Радиологија респираторног, кардиоваскуларног, дигестивног, хепатобилијарног, урогениталног 

и мускулоскелетног система. Неурорадиологија. Ургентна радиологија. Радиологија у 

малигним обољењима. Радиологија у педијатрији. Радиологија дојке. 

Правила понашања у лабораторији. Микроскопи, историјат, врсте.  Биохемија крви и ткива: 

Албумини; Глобулини; Имуноглобулини. Протеини акутне фазе. Коагулација крви. 

Липопротеини крвне плазме. Биохемија јетре, бубрега и урина. Брзи тестови. Цитолошка, 

хистолошка и хистопатолошка испитивања. Техника прављења крвног размаза, бојење. 

Одређивaње бројa еритроцитa, леукоцитa, тромбоцитa, леукоцитaрне формуле и крвне групе. 

Биохемијa крви. Биохемијски преглед уринa и знaчaј. Биохемијскa испитивaњa других телесних 

течности-ликворa, aмнионске течности, пунктaтa. Одређивање аструпа. Одређивање маркера 

тумора. Доказивање и одређивање супстрата, активности ензима, хормона, витамина и лекова. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Демонстрaцијa рада рендгенске aпaрaтуре и компјутеризовaне томогрaфије, појединих техникa 

интервентне рaдиологије. Демострација рада ултразвучне дијагностике и магнетне резонанце. 

Приказ рада мамографије. Самостално извођење налаза из свих подручја лабораторијске 

медицине са знањем руковања наједноставнијим и сложеним апаратима који раде на принципу 

спектрофотометрије, флуорометрије, поларометрије, нефелометрије, турбидиметрије, 

дензитометрије, гасне кроматографије и електрофорезе.   

Литература 

1. Лазић Ј (2002). Радиологија. Медицински факултет, Београд.  

2. Лалошевић Д (2005). Микроскопска лабораторијска техника у медицини. Медицински 

факултет, Нови Сад. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, практичан рад, семинарски рад, консултације. Практична настава ће се 

обављати у Служби за лабораторијску дијагностику и Служби за радиолошку дијагностику 

опште болнице Суботица. 
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Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 65 Испит До 35 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 35 

Семинарски рад 10   

Колоквијум-и 20   

Практична настава 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Немачки језик 1 

Наставник:                  

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за 

потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. 

Развој све четири језичке вештине са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета  

Способност за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за потребу 

струке и самообразовање.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. недеља: упознавање са предметом и припреме за рад; циљеви и задаци наставе и учења 

немачког језика; упознавање са литературом која се примењује: приручници, речници, 

граматике и други извори језичког материјала; начин провере достигнућа и полагања тестова и 

испита. 

2. недеља: немачки као језик међународне комуникације и његов допринос развоју 

цивилизације и науке; медицински термини на немачком језику. 

MAN SPRICHT DEUTSCH – рад на тексту 

3.–12. недеља: развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације; рад на 

тексту: EHE UND FAMILIE, WOHNEN, FREIZEIT; GRAMMATIK: verbale Kathegorien: 

Hilfsverben, Modalverben, Bildung der Tempusformen: Präsens, Präteritum, Adjektivkomparation, 

Fragesätze. 

Практична настава  

Нема. 

Литература  

1. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник Немачко-Српски. АГМ књига, 

Београд. 

2. Љиљана Суботић (2003). Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор. 

3. Ђукановић Ј, Жилетић З (1983). Граматика немачког језика. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд.  

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Вежбе:  2 

Методе извођења наставе 

Вербални и текстуални. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 20 

Интегрални текст знања 30 Писмени испит 20 

Колоквијум 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Корак  до  здравља 

Наставник:                 

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Да студенти усвоје знања из области превенције болести повреда и насиља 

неопходне за:самостални васпитно образовни у рад са децом предшколског узраста у области 

превенције болести повреда и насиља; самостални избор метода, облика и средстава за остваривње 

активности  у раду са предшколском децом у области превенције болести повреда и насиља; 

развијање здравствене културе понашања код деце предшколског узраста; развијање креативности 

за обликовање активности у предшколским установама у области очувања здравља и квалитета 

живота; организовање и извођење вежби и пројеката из превенције болести повреда и насиља. 

Исход предмета:  Да студенти стекну знање и овладају вештинама које ће код деце предшколског 

узраста развити: основне представе о појмовима  њихово повезивање;  способност  посматрања и 

уочавања појава и односа у животној средини; вербално и ликовно описивање појмова, појава и 

односа у животној средини; мануелно и сценско изражавање уочених појмова, појава и односа у 

животној средини; радозналост и интересовање за животну средину; естетска осећања према 

појавама у животној средини; пожељно понашање  у очувању и заштити животне средине; хумане, 

равноправне и толерантне односе према људима у ужој и широј животној средини; способност за 

употребу основних комуникационих и информационих средстава у очувању и заштити животне 

средине. 

Садржај предмета: Дефиниције  основних појмова и критеријума; Програмски задаци и садржаји 

у области превенције болести, повреда и насиља. Формирање група. Дефинисање тема. 

Методологија рада. Здравље и квалитет живота. Здрави стилови живота.Тема: Здравље и животна 

средина Примарна превенција болести, повреда и насиља. Унапређење здравља. Тема: Лична 

хигијена. Примарна превенција болести респираторног тракта. Превенција капљичних инфекција. 

Примарна превенција болести дигестивног тракта. Превенција алиментарних инфекција. Тема: 

Хигијенско припремање и конзумирање хране. Примарна превенција неухрањености и гојазности. 

Квалитет и нутритивна вредност намирница. Тема: Пирамида исхране. Примарна превенција 

повреда и тровања. Развијање свести о превенцији повреда и тровања Тема:Превенција повреда и 

тровања деце у кући.  Превенција повреда у саобраћају.  Дете-учесник у саобраћају. Тема: 

Заштитна средства за децу у саобраћају. Превенција повреда у вртићу. Улога медицинске сестре у 

превенцији повреда  у вртићу. Тема: Безбедан вртић.  Превенција поврда на јавном месту. Улога 

родитеља у превенцији повреда и тровања. Тема: Безбедност деце на јавном месту. Превенција 

насиља и злостављања деце. Превенција занемаривања деце Тема: Стоп насиљу над децом. 

Превенција сексуалне злоупотребе деце. Превенција насилног одвођења, продаје и трговине 

децом. Превенција насилног одвођења, продаје и трговине децом. Тема: Дечја порнографија. 

Средства за комуникацију и здравље. Утицај компјутера и мобилног телефона на здравље деце. 

Тема: Телевизор, компјутер и мобилни телефон и квалитет живота детета. Светска здравствена 

организација и светски дан здравља. Здравље деце, квалитет живота и животна средина. Тема: 

Важна је свака мајка и свако дете. Безбедна деца у безбедној заједници. Различити нивои 

припрема у области унапрења квалитета живота, превенцији болести, повреда и насиља. Израда 

елабората, писане припреме и скице  организације дневних активности у области заштите животне 

средине.  

Литература  

1. Светска декларација и план акције са светског самита за децу (1990). Конвенција о правима 

детета. Деца пре свега. УНИЦЕФ, Њујорк. 
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2.Миланков М (1994). Трауматизам у деце. ВМАП, Нови Сад. 

3. Миланков М (2008). Безбедна заједница-живот без повреда; НЦПППБ, Нови Сад. 

4. Миланков М (2009). Безбедна деца у безбедној заједници. НЦПППБ, Нови Сад. 

5. Марко Марковић (1996). Телесни развој и здравствено васпитање, Виша школа за образовање 

васпитача, Шабац. 

6. Стручна заједница образовних организација Србије (1997). Телесни развој детета и здравствено 

васпитање. Виша школа за образовање васпитача, Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: 

Наставни процес је организован у складу са  Болоњском конвенцијом. Настава је  креативна,  

интерактивна, кооперативна, партнерска, демократична. Предавања се одвијају вербалном и 

дијалошком методом, фронтално. Вежбе  се  одвијају у групама, уз темељну анализу писаних 

припрема, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије уз евалуације 

целокупне активности и наставника и студената. За предавања и вежбе се користе сва доступна 

наставна средстава и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно, индивидуалним радом 

наставника са студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене 

методичке евалуације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Активност на вежбама 10   

Колоквијум 20   

Семинарски  20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Педијатрија са негом 

Наставник:                 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Циљ наставе је да студента упозна са особеностима физиологије и патологије свих узрасних 

категорија које од неонаталног периода до адолесценције припадају педијатријској медицини. 

Исход предмета:  

Укупна настава ће омогућити студентима овладавање вештинама и знањима које омогућавају 

одговарајућу превенцију обољевања деце и адолесцената, као и дијагностичко-терапијски приступ 

оболелом детету, укључујући и критеријуме правовремене и одговарајуће тријаже. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава Увод у педијатрију. Етика и деонтологија у педијатрији. Превентивна педијатрија 

и епидемилогија дечјих болести. Развојна педијатрија, антропометријске технике, фактори који утичу 

на раст и развој. Периодизација дечјег узраста. Фармаколошки приступ у педијатрији. Поремећаји 

метаболизма воде и електролита, ацидобазна равнотежа и рехидрација. Исхрана здравог и болесног 

детета. Фетус и неонатус. Адаптација новорођенчета на екстраутерине услове живота. Апгар скор. 

Дете дијабетичке мајке, најчешће болести неонатуса и одојчета. Природна исхрана, мешовита 

исхрана, исхрана мале и предшколске деце, исхрана адолесцената. Значај и улога мајчиног млека за 

новорођенче и одојче. Респираторне, дигестивне, неуролошке, кардиоваскуларне болести деце. 

Анемије, леукозе, тумори дечје доби. Обољења бубрега и уринарног система. Болести ендокриног 

система, диабетес мелитус тип 1. Ургентна стања у педијатрији. Несретни случајеви, тровања. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Узимaње свих врстa мaтеријaлa зa aнaлизу код деце. Обучaвaње зa aпликaцију лековa, прaвљење 

рaстворa и рaд сa инфузиомaтимa. Едукaцијa зa припрему дететa зa трaнспорт и прaћење дететa у 

трaнспорту. Нега болничког детета. Апликација вакцина. Вођење писане и електронске 

документације. Примена кисеоника, обука за рад са инкубатором и реанимационим столом. Примена 

фототерапије и нега детета на фототерапији. Аспирација секрета из горњих дисајних путева. 

Употреба бебихалера и инхалатора. Практична обука о исхрани неонатуса, одојчета и малог детета. 

Литература 

1. Степановић Р и сар (2000). Педијатрија. Савремена администрација, Београд. 

2. Мардешић Д (2003). Педијатрија. Школска књига, Загреб. 

3. Behraman R, Kliegman R, Jenson H, и сар (2008).  Нелзонов уџбеник педијатрије. БАРД-ФИН, 

Београд. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, практичан рад, семинарски рад, консултације. Практична настава ће се обављати у 

Дечјем диспанзеру Дома здравља Суботица и Служби за педијатрију Опште болнице Суботица. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност током наставе 10 Усмени испит 40 

Семинарски рад 20   

Колоквијум-и 20   

Практична настава 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Здравствена нега у психијатрији 

Наставник:                  

Статус предмета:       Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са патогенетском основом најчешћих психијатријских обољења.  

Исход предмета:  

Савлађивање специфичних метода здравствене неге код психијатријских болесника, превенцији 

компликација и праћење промена стања болесника. Оспособљеност студента за препознавање 

симптома психијатријских болесникa. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у психијатрију. Пријем и отпуст болесника, хитан пријем; принудни пријем и принудно 

лечење. Специфичности комуникације у психијатрији. Праћење и утврђивање потреба болесника за 

негом: хигијена, исхрана, сан, посете, изласци, викенди. Визита на одељењу психијатрије. Свест, 

пажња и опажање. Мишљење, памћење и интелигенција. Медицинска психологија и 

психопатологија. Нагони, воља и афекти. Основи медицинске психологије. Психологија болесника 

у акутној,  хроничној и терминалној фази. Психолошки аспекти хоспитализације. Психичке 

реакције деце и одраслих у току појединих болести. Личност и поремећаји личности. Дијагностика 

менталних поремећаја. Динамска психијатрија. Схизофрене психозе. Поремећаји расположења. 

Поремећаји суманутости. Анксиозни поремећаји. Поремећаји личности. Мождани органски 

психосиндроми. Дечја психијатрија. Психопатолошке реакције на стресне ситуације. Зависност од 

психоактивних супстанци (алкохолизам, наркоманија, таблетоманија, игре на срећу). Хитна стања у 

психијатрији. Геронтопсихијатрија, ментална заосталост. Специфичности психијатријске терапије. 

Мере превенције повређивања, самоповређивања и суицида Принципи организације психијатријске 

службе. Етика и психијатрија. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Психијатријски болесник; специфичности односа лекар-пацијент у психијатрији; права 

психијатријских болесника. Психијатријски интервју. Психички статус: процењивање психичких 

функција (свест, орјентација, мишљење, опажање, емоције, памћење, интелигенција, вољно-

нагонски динамизми, пажња) и процењивање понашања. Анамнеза, психички статус, 

дијагностификовање, збрињавање код: болести које настају због употребе психоактивних 

сусптанци, схизофреније, поремећаја суманутости, поремећаја расположења, анксиозних 

поремећаја, насилних и суицидалних пацијената и органских психотичних поремећаја 

Литература 

1. Марић Ј (2004). Клиничка психијатрија. Барекс, Београд. 

2. Ђукић Дејановић С и сар (2010). Психијатрија. Медицински факултет у Крагујевцу. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавња, вежбе, семинари, практични рад, колоквијум. Практична настава ће се обављати у 

Служби за психијатрију Опште болнице Суботица. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Практична настава 15   

Колоквијум(и) 25   

Семинарски рад 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Вештина комуникације са пацијентом 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Успостављање доброг вербалног и невербалног контакта са пацијентом, активно 

слушање пацијента, препознавање и одговор на његове емоције, прикупљање информација од 

пацијента уз приказе ваљане комуникације. 

Исход предмета: Студент ће се оспособити за савладавање ваљане вербалне и невербалне 

комуникације са пацијентом и подстицаће га на корисност у давању потребних информација, а 

заједно са пацијентом ће разрешавати неадекватне емоције изазване болешћу. Усмераваће га да 

доноси правилне одлуке о току дијагностичких и терапијских процедура. Својим ставом ће смањити 

страх и агресивност пацијента, и то у областима интерне медицине, хирургије, инфективних болести, 

неурологије, психијатрије, педијатрије, гинекологије и свих дијагностичких процедура. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Дефиниција комуникације, облици вербалне и невербалне комуникације; Превентивна, 

дијагностичка и терапијска улога комуникације с пацијентом и његовом породицом; Начела успешне 

комуникације, улога саосећања и емпатије у комуникацији с болесницима; Начела индивидуалне и 

групне комуникације; Узроци преслабе комуникације медицинске сестре и болесника; Утицај 

комуникације у придржавању здравствених савета и упутстава; Могућности унапређења 

комуникације; Начини преовладавања комуникацијских препрека; Комуникација с болесницима у 

појединим психичким стањима (депресивни болесник, тескобни болесник, хипохондрични болесник, 

агресивни болесник, болесник који трпи јаку бол, болесник са самоубилачким тенденцијама, 

умирући болесник); Начини саопштавања лоших вести; Начин спровођења психолошке припреме за 

инвазивне и оперативне захвате; Комуникација с породицом болесника у ситуацијама акутних 

повреда и тешких хроничних болести; Комуникација с породицом умрлог болесника. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Одбрана семинарских радова, комуникација са пацијентима и њиховим породицама у Општој 

болници Суботица. 

Литература 

1. Јанковић С. Вештина комуникације - брошура са едукативним материјалима. Kрагујевац, 

Медицински факултет, 2007. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Испит До 30 

Практични рад 30 Усмени испит 30 

Активност током наставе 20   

Колоквијум 10   

Семинарски рад 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Гинекологија и акушерство 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Стицање и примена основних знања и вештина која су прилагођенa студентима из 

области гинеколгије и акушерства на свим нивоима здравствене заштите жена. 

Исход предмета: Студент ће бити способан да примени стечено знање из гинекологије и 

акушерства у циљу дијагностикe и терапијe гинеколошких обољења, као и стицање вештина из 

области неге гинеколошких пацијенткиња, трудница и породиља.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Аномалије развоја гениталних органа жене. Запаљенска обољења гениталних органа жене. 

Поремећаји статике гениталних органа жене (гинеколошка урологија). Бенигни и малинигни 

тумори гениталних органа жене. Стерилитет жене. Планирање породице. Нормална трудноћа и 

порођај. Нормални пуерперијум и патолошка стања у пуерперијуму.  

Крварења у раној трудноћи. Крварења у другој половини трудноће. Хипертензивни синдром у 

трудноћи. Дијабетес и трудноћа. Пијелонефритис и друге инфекције. Превремени порођај и 

посттерминска трудноћа. Патолошки порођај (дистоције, фетопелвичне диспропорције, попречни, 

дефелексиони, карлични). 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Анамнеза и гинеколошки преглед. Дијагностички поступци код откривања запаљенских обољења 

полних органа жене. Скрининг методе и дијагностичко-терапијски поступци у гинекологији. Улога 

медицинске сестре у планирању породице. Примена ултрасонографије у дијагностици 

гинеколошких обољења. Ендоскопски дијагностички поступци у гинекологији. Преглед труднице. 

Методе праћења стања плода у току трудноће. Дијагностичко-терапијски поступци у акушерству. 

Акушерски поступци у току порођаја. 

Литература 

1. Плећаш Д, Станимировић Б, Станковић А, Васиљевић М (2006). Гинекологија и акушерство за 

студенте медицине. Цибид, Медицински факултет, Универзитет у Београду. 

2. Ђурђевић С, Бујас М, Сегеди Д (2004). Практикум из гинеколошко-акушерске дијагностике и 

терапије. Медицински факултет Нови Сад, Нови Сад. 

3. Младеновић Д (2003). Гинекологија и акушерство. ЗУНС, Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавња, вежбе, семинари, практични рад, колоквијум. У оквиру вежби студенти посећују Општу 

болницу Суботица и Диспанзер за жене дома здравља Суботица. Вежбе се обављају у амбулантама 

поликлинике, Дневној болници, Гинеколошком одељењу, Одељењу за преоперативну припрему 

пацијената, Одељењу за стерилитет и Кабинету за ултразвук.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Практична настава 20   

Колоквијуми 15   

Семинарски рад 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Немачки језик 2 

Наставник:                  

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Услов за полагање је положен испит Немачки језик 1 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за 

потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развој 

све четири језичке вештине са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета  

Способност за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за потребу струке 

и самообразовање.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. недеља: медицинска терминологија на немачком језику; упознавање са литературом која се 

примењује: приручници, речници, граматике и груги извори језичког материјала; начин провере 

достигнућа и полагања тестова и испита 

2.-12. недеља: развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације; рад на 

тексту: DAS SCHULSYSTEM; DAS STUDIUM; FESTE UND BRÄUCHE; PÄDAGOGIK UND 

ERZIEHUNGS – WISSENSCHAFT; ERZIEHUNG UND BILDUNG; GRAMMATIK: Bildung der 

Tempusformen: Perfekt, Plusquamperfekt, Futur1, Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Präpositionen, 

Negation, Zahlen. 

Практична настава  

Нема 

Литература  

1. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник Немачко-Српски. АГМ књига, 

Београд. 

2. Љиљана Суботић (2003). Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор. 

3. Ђукановић Ј, Жилетић З (1983): Граматика немачког језика. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд.  

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Вежбе:  2 

Методе извођења наставе 

Вербални и текстуални. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 20 

Интегрални текст знања 30 Писмени испит 20 

Колоквијум 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Ментална хигијена    

Наставник:                 

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Изучавање Менталне хигијене као превентивне интердисциплинарне области има 

за циљ да оспособи студенте да феномене менталног здравља и менталне болести сагледавају са 

једног ширег, мултидисциплинарног и мултидимензионалног аспекта, да преузму одговорне 

послове на заштити и унапређењу менталног здравља у раду са људима у заједници, али и бригу о 

болеснима уз примену високе технологије и сачуване хумане односе у институцијама и њиховим 

домовима. 

Исход предмета: Усвојена знања и овладаност вештинама процењивања, праћења, креирања и 

вођења терапијске комуникације са корисницима здравствене заштите – особама са проблемима 

менталног здравља, члановима њихових породица и здравим члановима заједнице. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава Предмет и теоријске основе менталне хигијене; Превенција менталних 

поремећаја; Ментална хигијена целокупног животног циклуса човека: Рођење и детињство; 

Адолесценција; Одрасло доба; Старост; Савремени проблеми живљења:Алијенација; Живљење у 

градској средини; Живљење у сеоској средини; Проблеми исхране; Физичке активности; Животне 

кризе;Болест и онеспособљеност у породици; Стрес и синдром изгарања; Ванредне ситуације; 

Избеглиштво; Социјална патологија и маладаптивна понашања: Маргинализоване групе; 

Ванбрачност; Насиље у породици; Алкохолизам; Наркоманија; Проституција; Верске секте; 

Патолошко коцкање; Суицидалност; Нови облици зависности;Менталнохигијенски приступ 

човеку: Здравље и болест; Умирање и смрт; Дехуманизација и хуманизација односа; Комуникација 

у делатности здравствених радника; Свеобухватна заштита менталног здравља. 

Вежбе: прати теоријску наставу и реализује се у релевантним институцијама и заједници.  

Литература:  

1. Симић М, Ковачевић, К (2004). Ментална хигијена. Ауторско издање, Београд. 

2. Бергер Д (2002). Здравствена психологија, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

психологију, Београд. 

3. Мићевић-Карановић Ј, Кнежевић Ј, Радовановић М (2014). Ментална хигијена. ВСОВ, Кикинда. 

4. Хавелка М и сар (2002). Здравствена психологија, Наклада Слап, Јастребарско. 

5. Николић Д (2007). Болести зависности, Народна књига – Алфа, Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Настава се обавља у облику теоријске наставе, вежби и самосталног 

рада студента. У реализацији се користе различите методе и облици у зависности од конкретног 

садржаја и институције у којој се настава обавља.Од метода користи се предавање, показивање, 

дискусија и рад са књигом. Посебно у реализацији појединих делова програма користи се 

посматрање и методе засноване на практичним активностима студената. Од облика наставе 

користи се фронтални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 60 Испит  40 

Активност у току предавања до 15 Усмени испит 40 

Колоквијум-и до 20   

Семинарски рад до 15   

Практична настава до 10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Хирургија са ортопедијом 

Наставник:                  

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Овладавање потребним знањима из свих хирушких дисциплина неопходних за адекватно 

збрињавање и негу хируршких болесника.  

Исход предмета:  

Знање стечено у току наставе из хирургије омогућава студенту да препозна акутна хирушка 

обољења; препозна компликације основних хируршких болести; збрине мање повреде и опекотине 

у амбулантним условима по свим хируршким принципима поштовања асепсе и антисепсе и 

антитетанусне заштите; да на време препозна евентуалне компликације у постоперативном току 

пацијената који су отпуштени на кућно лечење. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Антисепса и сепса. Инфекције у хирургији. Паразитна обољења у хирургији. Повреде-трауме, 

крварење и хемостаза. Механичке, термичке и радијационе повреде. Хирургија коже и поткожног 

ткива; Мишића и тетива; Периферних крвних судова. Повреде периферних нерава. Општа 

хирушка дијагностика. Припрема за операцију, лечење и компликације после операција. 

Анестезија. Биланс беланчевина, воде и соли у хирургији. Пластика и трансплантација. 

Инфузиони раствори. Дренажа. Основи неурохирургије. Хирургија главе, лица и вилица.  

Хирургија врата и дојке. Хирургија торакалног зида и плеуре. Хирургија плућа, дигестивних 

органа и срца. Киле. Повреде абдомена. Илеус. Хирургија јетре и жучних водова. Хирургија 

слезине. Уролошке интервенције. Хирургија бола. Дечја хирургија. Ортопедија-трауматологија: 

клиничка слика, дијагностика, лечење (конзервативно и хирушко) и компликације прелома 

уопште; Повреда шаке, руке, ноге, кичменог стуба, карлице и кукова. Ортопедија-обољења: 

клиничка слика, дијагностика, лечење (конзервативно и хируршко) и компликације коштано 

зглобних инфекција, тумора коштано-зглобног система, развојних поремећаја и обољења кичменог 

стуба, кука у дечјем, адолесцентном и одраслом узрасту, конгениталних аномалија локомоторног 

система, неуромускуларних обољења и обољења великих зглобова. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Физикални преглед хируршког болесника, дијагностичке процедуре у хирургији. Иницијално 

хоспитално збрињавање повређених. Врсте и примена имобилизације. Хируршка обрада ране. 

Збрињавање хируршке инфекције. Третман опеченог пацијента. Постоперативна нега. Мале 

хирушке интервенције. Поступак са пацијентима на интензивној хирушкој нези. Обрада ране. 

Методи стерилизације. Упознавање са практичним принципима антисепсе. 

Литература  

1. Петковић С, Букуров С (1990). Хирургија–уџбеник за медицинаре и лекаре. Медицинска  

књига, Београд. 

2. Максимовић Ж (2008). Хирургија, уџбеник за студенте, ЦИБИД, Београд. 

3. Домазет Н (1996). Хирургија са ортопедијом и трауматологијом, ИКА тачка, Београд. 

Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад. Вежбе ће 

се одвијати у Пријемној хирушкој амбуланти, Одељењу хирургије, Хирушкој шок соби, Дневној 

болници, Одељењу ортопедије и Ортопедској амбуланти Опште болнице Суботица. 



 

 

39 

39 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Завршни испит  поена 30 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 30 

Практична настава 15   

Семинарски рад 10   

Колоквијум-и 30   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Дијететика 1 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Услов за полагање је положен испит Принципи правилне исхране 

Циљ предмета: Усвајање знања о протеинско–енергетсим дефицијенцијама и специфичним 

дефицитним болестима. 

Исход предмета: Оспособљавање студента да примени одроварајућа знања и вештине у 

дијетотерапији болести неправилне исхране које настају услед дефицијенције нутријената, и 

њихово спровођење у пракси према налогу лекара који одређује дијету. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Потребе у енергетским, градивним и заштитним материјама, број и распоред оброка. 

Протеинско–енергетска потхрањеност. Дистрофија (дефиниција, етиопатогенеза, клиничка 

слика, дијететски приступ, ток и прогноза). Квашиоркор (дефиниција, етиопатогенеза, 

клиничка слика, дијететски приступ, ток и прогноза). Авитаминозе и хипервитаминозе хидро 

и липосолубилних витамина. Витамин Д–улога у организму, превенција рахита и 

остеопорозе. Остеомалација. Недостатак олигоелемената–гвожђа, јода и флуора. Кериес и 

болести зуба које настају као последица поремећаја нутријената. Витаминске зависности као 

наследне болести. Поремећаја у једењу–анорексиа нервоза, булимија, емоционално преједање 

(етиологија, патофизиологија, клиничка слика, психолошка помоћ, исхрана). 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Практично састављање дијета и израда јеловника код болести недовољне исхране које се 

обрађују на теоријској настави. У оквиру вежби студенти посећују саветовалиште за исхрану. 

Литература 

1. Ђорђевић Ј (2014). Дијететика 1 и 2. Ауторско издање. 

2. Даничић В (2012). Витаминологија, 4 издање. Graphic Studio, Београд. 

3. Степановић Р (1991). Исхрана у педијатрији. Медицинска књига, Београд, Загреб. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 20 

Практична настава 15 Практични испит 20 

Колоквијум 1 15   

Колоквијум 2 15   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

41 

 

 

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Методологија истраживања 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са функцијама, обележјима, основним фазама и 

технологијом реализације научних истраживања. за планирање и реализацију истраживања. 

Оспособљавање студената за самостално плаирање и извођење микроистраживачких пројеката у 

пракси. Припрема студената за планирање и реализацију истраживања у функцији израде свог 

дипломског рада. 

Исход предмета: Студент треба да: 1) познаје основне истраживачке методе и њима одговарајуће 

истраживачке технике; 2) схвата поступност и познаје етапе истраживања; 3)  познаје репертоар 

инструмената истраживања; 4) познаје начин конструкције инструмената и њихове основне мерне 

карактеристике; 5) схвата репрезентативност и дизајнирање узирка; 6) зна да самостално изради 

идејни пројекат истражицвања; 7) познаје основе униваријантне статистичке методе; 8) познаје 

технологији извештавања о обављеном истраживању зависно од намене истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна обележја науке и основне карактеристике научног сазнања. Научна хипотеза, научна 

чињеница, научно објашњење, научни доказ, научни закон, научна теорија, научни систем. Етапе 

педагошког истраживања (избор проблема истраживања, израда пројекта истраживања, 

прикупљање података, обрада података, интерпретација података и извођење закључка, израда 

извештаја о истраживању, практична примена нових сазнања). Методе медицинског истраживања. 

Технике и инструменти прикупљања података (анализа документације, студија случаја, 

систематско посматрање, интервју, анкетирање, тестирање, скатирање). Узорковање и врсте 

узорака. Основни статистички поступци у педагошком истраживању (сређивање и графичко 

приказивање података, анализа дистибуције фрекфенција, мере централне тенденције, мере 

дисперзије-варијабилитета, мере повезаности, тестирање хипотеза по дистрибуцији-

кростабулација, Хи квадрат тест, тестирање значајности разлика Т-тест и једносмерна анализа 

варијансе). 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Вежбе израде инструмената и вежбе статистичких поступака. 

Литература  

1. Јаношевић С, Дотлић Р, Ерић-Маринковић Ј (1998). Медицинска статистика. Медицински 

факултет Београд, Београд. 

2. Михаиловић Д (1999). Методологија научних истраживања. ФОН, Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања уз ПП презентације, панел дискусије у функцији тимског 

пројектовања истраживања, решавање задатака у поступку статистичке обраде података 

истраживања, презентовање самосталних идејних пројеката истраживања од стране студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит  До 40 

Активност у току предавања 10 Писмени испит или тест 20 

Идејни пројекат истраживања 20 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 20   

Практична настава 10   
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Студијски програм:  СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:         Кинезитерапија и корективна гимнастика 

Наставник:                   

Статус предмета:       Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Стицање знања о најчешћим могућим деформитетима предшколске деце и начинима уочавања и 

препознавања истих, као и обучавање студената корективним вежбама помоћу којих би могли 

превентивно деловати на спречавање појаве деформитета код деце, као и обука студената оним 

корективним вежбама помоћу којих ће се санирати и исправљати уочени деформитети. 

Исход предмета:  

Оспособљеност студената на уочавању и препознавању телесних деформитета код мале деце у 

предшколским установама, и њихова стручна оспособљеност на превентиву и профиласку 

телесних деформитета путем вежби из корективне гимнастике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Појам и значај кинезитерапије. Појам и значај корективне гимнастике. Мишићи, појам  агониста, 

антагониста, синергиста, фиксатора. Значај функционалне анатомије и њена примена у 

корективној гимнастици. Инструментаријум за утврђивање телесних деформитета код деце 

предшколског узраста. Методе, поступци, начини утврђивања телесних деформитета код деце 

предшколског узраста. Последице лошег држања тела код деце предшколског узраста. 

Деформитети стопала (уврнуто стопало–pes equinovarus, равно стопало–pes planus, издубљено 

стопало–pes cavus и деформитети прстију–hallux valgus). Деформитети зглоба колена (''Х'' ноге –

genu valga, ''O'' ноге-genu vara). Деформитети кичменог стуба (повећање грудне кривине кичме–

kiphosis, повећање слабинске кривине кичме–lordosis, кривљење кичме у фронталној равни–

scoliosis и ''Л-С'' кичма. Деформитет грудног коша (кокошје груди и удубљење –левкасте груди). 

Деформитет лопатица (''криласте лопатице''). Деформитет врата (криви врат-torticolis).  

Поступак у корекцији телесних деформитета при структуралним променама на костима. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.): 

Методе антропометријског прегледа за утврђивање постојања телесних деформитета код: прегледа 

стопала, колена, карлице, кичменог стуба, грудног коша, прегледа леђа и предела врата. Примери 

корективних вежби за исправку лошег држања тела. Примери корективних вежби за уврнуто 

стопало. Примери корективних вежби за равно стопало. Примери корективних вежби за 

издубљено стопало. Примери корективних вежби за деформитете прстију. Примери корективних 

вежби за ''Х'' ноге. Примери корективних вежби за ''О'' ноге. Примери корективних вежби за 

кифозу. Примери корективних вежби за лордозу. Примери корективних вежби за сколиозу. 

Примери корективних вежби за ''Л-С'' кичму. Примери корективних вежби за кокошје груди. 

Примери корективних вежби за удубљене груди. Примери корективних вежби за ''криласте'' 

лопатице. Примери корективних вежби за криви врат. Значај корективних вежби за одојчад. 

Литература  

1. Котуровић Љ (1998). Корективна гимнастика. Спортска књига, Београд. 

2. Котуровић Љ (1975). Кинезитерапија, скрипта. ФФВ, Београд. 

3. Радосављевић М (2011). Корективна гимнастика са основама кинезитерапије. Универзитет у 

Београду. 

4. Јевтић М (2011). Клиничка кинезитерапија, Медицински факултет Крагујевац. 

5. Јевтић М (1999). Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет Крагујевац. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад.  
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Завршни испит  До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 20 

Практична настава 20 Практични испит 20 

Семинарски рад 10   

Колоквијум-и 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Рад са децом на болничком лечењу 

Наставник:                 

Статус предмета:     Изборни  Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Задатак струковне медицинске сестре је хуманизовање боравка деце у болници и спречавање 

појаве психичких поремећаја. Студенти треба да упознају систем специјаног васпитања и 

образовања и да развију способност за васпитање и образовање деце која бораве у болници. Да би 

успешно дошли до реализације циља, потребна је адекватне опремљеност радне собе, 

дидактичким и потрошним материјалима. Да се студенти оспособе за прилагођавење васпитно-

образовним циљевима, садржају метода, облика рада и поступака, потребама и могућностима деце 

са сметњама у развоју. 

Исход предмета:  

Студент треба да : 1) усвоји основна теоретска знања предмета; 2) да разликује методе. облике и 

средства-васпитно образовног рада у болничком лечењу од истих категорија у другим педагошким 

дисциплинама; 3) да студент разуме етиологију настанка болести;  4) да на основу клиничке слике 

може да препозна различите врсте развојних сметњи и поремећаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, развој и положај програма болничког лечења у систему здравствене заштите. 

Класификација и етиологија симптома болести. Основни разлози хоспитализације. Хоспитализам 

(препознавање, превенција, поступак). Дечји вртићи и дечји кутак за децу на хоспиталном лечењу. 

Улога васпитача и медицинске сестре у бављењу са децом која су хоспитализована. Приступ 

болесном детету, објашњавање медицинских поступака и упознавање са медицинским 

процедурама и лечењем деце која су хоспитализована. Превенција страха. Приступ болу код деце. 

Давање информација и приступ родитељу болесног детета. Приступ и поступци код тешко болесне 

деце и деце са малигним болестима. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Непосредан увид у васпитно-образовном раду код деце на болничком лечењу. 

Литература  

1. Чордић А, Бојанин С (1992). Општа дефектолошка дијагностика. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд.  

2. Биро М (1990). Клиничка психологија. Медицинска књига Београд-Загреб. 

3. Кондић К, Поповић Т (1981). Приручник за вежбање из психопатологије детињства и младости. 

Савез друштава психолога Србије, Београд.  

4. Капор-Стануловић Н (1999). Организација психосоцијалне помоћи. УНИЦЕФ, канцеларија 

Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања уз презентације, панел дискусије, презентовање семинарских радова студената. 

Практична настава ће се обављати у Служби за педијатрију Опште болнице Суботица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Завршни испит  До 40 

Активност у току предавања 15 Писмени испит 20 

Практична настава 15 Усмени испит 20 

Семинарски рад 15   

Колоквијум 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:        Гојазност и болести преобилне исхране 

Наставник:                  

Статус предмета:       Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Услов за полагање је положен испит Принципи правилне исхране 

Циљ предмета: Усвајање знања о гојазности и болестима које из ње проистичу, могућим 

ризицима по здравље, приступ и лечење. 

Исход предмета: Оспособљавање студента за да примени одроварајућа знања и вештине у 

дијетотерапији болести које настају услед преобилне исхране и њихово спровођење у пракси 

према налогу лекара који одређује дијету. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Гојазност од епидемиологије и етиологије до састава тела, технике за мерење масног ткива. 

Узроца гојазности, компликације и регулисање гојазности (употреба лекова и додатака 

исхрани, одржавање смањене телесне масе, превенција). Критички приступ лековима за 

мршављење и додацима исхрани. Инсулинска резистенција и метаболички синдром. 

Здравствени и културолошки значај гојазности. Гојазност као глобални светски проблем.  

Здравствени проблем гојазности у Србији. Значај едукације у превенцији гојазности. 

Повишен крвни притисак, дијабетес мелитус тип 2, кардиваскуларна и цереброваскуларна 

обољења, психолошки поремећаји као последица прекомерне телесне тежине. Примарна, 

секундарна и терцијарна превенција гојазности. Утицај физичке активности у лечењу 

гојазности. Хирушки приступ у лечењу гојазности. Структуирање дијета код прекомерне 

телесне тежине. Правилне животне навике у спречавању гојазности и одржавању нормалне 

телесне масе. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Практично састављање дијета и израда јеловника код гојазности и болести  преобилне 

исхране које се обрађују на теоријској настави.  

Литература 

1. Mahnan LK, Escott-Stump S (2004). Kraus's Food, Nutrition and Diet Therapy, 11th ed. Elsevier, 

New York. 

2. Ивковић-Лазар Т (1992). Гојазност. Београд, Медицинска књига. 

3. Harcombe Z  (2010). The Obesity Epidemic: What Caused It? How Can We Stop It? Columbus 

Publishing, New York. 

4. American Dietetic Association, www.eatright.org  

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. У оквиру вежби 

студенти посећују саветовалиште за исхрану. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 20 

Практична настава 15 Практични испит 20 

Колоквијум  15   

Семинарски рад 15   

 

 

 

 

http://www.eatright.org/
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Информатика и рачунарство 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Oвлaдaвaњe oснoвним пoјмoвимa из инфoрмaтикe и рaчунaрствa и њихoвe примeнe из свих 

области студија. У оквиру клиничке праксе студент треба да овлада медицинском 

информационом технологијом и вођењем медицинске документације у електронској форми. 

Пoдстицaњe студeнaтa дa упoзнaју мoгућнoсти и стичу сaзнaњa кoјa пружa инфoрмaтикa сa 

рaчунaрствoм у састављању дијета. Стицaњe oснoвнe рaчунaрскe писмeнoсти и oспoсoбљaвaњe 

студeнaтa зa кoришћeњe рaчунaрa у дaљeм шкoлoвaњу и будућeм рaду. 

Исход предмета:  Усвојени појмови из информатике и рачунарства. Познавање и рад на 

инфoрмaтичким тeхнoлoгијама крoз стaндaрдни апликативни сoфтвeр и њихова примена. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Прeдмeт, циљ и зaдaци изучaвaњa инфoрмaтикe и рaчунaрствa. Знaчaј рaчунaрствa и 

инфoрмaтикe у сaврeмeнoм друштвну. Сaстaв рaчунaрскoг систeмa и њeгoвa структурa. Oпис и 

функцијe урeђaјa рaчунaрскoг систeмa. Пoвeзивaњe урeћaјa рaчунaрa у систeм. Нaчин 

кoришћeњa и мeрe зaштитe кoрисникa и oпрeмe. Aрхитeктурa рaчунaрскoг систeмa. Hardware. 

Software. Грaфички oпeрaтивни систeми-oсoбинe и мoгућнoсти, рaд сa прoзoримa и икoнaмa, 

грaфичкo oкружeњe, вишeпрoгрaмски рaд. Специфичности софтвера за вођење медицинске 

документације и његове могућности, ограничења и исправљање грешки.. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Сoфтвeр зa унoшeњe и oбрaђивaњe медицинске документације (попуњавање болесничке листе, 

пријемних образаца, отпусних листа, листа набавки лекова и опреме, требовања), приказ 

интерне рачунарске мреже болнице. Сoфтвeр зa прављење дијета, самостални рад у састављању 

одговарајућих дијета. Прoгрaм зa мултимeдијaлнe прeзeнтaцијe. Рaчунaрскe кoмуникaцијe. 

Литература 

1. Надрљански Ђ, Надрљански М (2007). Основе информатике, Свеучилиште у Сплиту, 

Филозофски факултет, Сплит. 

2. Солеша Д, Надрљански Ђ (2007). Информатика. Педагошки факултет, Сомбор. 

3. Сoтирoвић В, Eгић Б (2005). Инфoрмaтичкe тeхнoлoгијe. Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду,  

Тeхнички фaкултeт ''Михaјлo Пупин'', Зрeњaнин. 

4. Програми који се користе за израду дијета и болнички софтверски програм  

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Чaсoви сe извoдe нa рaчунaримa. Кaбинeт јe oпрeмљeн умрeжeним рaчунaримa. Рaд 

пoдрaзумeвa јeднoг студeнтa зa јeдним рaчунaрoм. Посета информатичком одељењу болнице. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 50 Испит До 50 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 20 

Практична настава 30 Практични испит 30 

Колоквијум  10   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Дијететика 2 

Наставник:                

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Услов за полагање је положен испит Дијететика 1 

Циљ предмета: Усвајање знања и вештина о исхрани код поремећаја метаболизма  у обољењима 

дигестивног и кардиоваскуларног система, обољењима бубрега, малигним обољењима и другим 

патолошким стањима. 

Исход предмета: Оспособљавање студента за примену одроварајућих знања и вештина у 

дијетотерапији болести гастроинтестиналних и кардиоваскуларних обољења, обољењима 

бубрега, малигним обољењима, заразним обољењима, хирушким, психијатријским и 

неуролошким обољењима, болестима метаболизма и њихово спровођење у пракси према налогу 

лекара који одређује дијету. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава Начела дијетотерапије и организације болничке исхране. Превентивна и 

дијетотерапијска улога исхране (потребе у макро и микро нутријентима). Фито и зоохемикалије. 

Дозвољене, препоручене и недозвољене намирнице, број и распоред оброка и друге 

специфичности дијета код поремећаја метаболизма (шећерна болест, хиперлипидемије, гихт), код 

кардиоваскуларних болести (артеријска хипертензија, атеросклероза, компензована и 

декомпензована срчана обољења), код малигних болести, заразних болести, хируршких 

болесника, опекотина, поремећаја ацидобазне равнотеже, код неуролошких и психијатријских 

болесника.  Дијетотерапијска улога исхране код акутних и хроничних дијареалних поремећаја као 

и код обољења дигествног система и унутрашњих органа (обољења усне дупље, ждрела и 

једњака, гастритиса, улкусне болести, констипације, обољења јетре, жучне кесице и панкреаса)–

потребе у енергетским, градивним и заштитним материјама, број и распоред оброка и друге 

специфичности у дијетотерапији. Клиничка исхрана у ужем смислу (ентерална и парентерална 

терапија). Безглутенске намирнице и састав оброка код пацијената са целијачном болести. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

У склопу вежби студент се упознаје са организацијом болничке исхране, радом дневних болница 

и са методама у процени нутритивног статуса (биохемијске методе и клинички преглед) на 

одељењима и у биохемијским лабораторијама, те израдом дијета специфичних за одређена 

обољења. 

Литература 

1. Николић М (2008). Дијететика. WUS Austria, Meдицински факултет, Ниш. 

2. Ђорђевић Ј (2014). Дијететика 1 и 2. Ауторско издање. 

3. Степановић Р (1991). Исхрана у педијатрији. Медицинска књига, Београд, Загреб. 

4. Таблице састава намирница 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

У оквиру вежби студенти посећују болницу. Предавња, вежбе, семинари, практични рад, 

колоквијум. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 20 

Практична настава 15 Практични испит 20 

Колоквијум(и) 15   

Семинарски рад 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Ургентна медицинска стања       

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Упознавање студента са теоријским и практичним знањима у различитим клиничким областима из 

домена ургентних и критичних стања у медицини 

Исход предмета:  

Студенти ће се током наставе упознати са садржајима појединих клиничких области које могу 

бити предмет хитне медицинске интервенције. Посебна пажња ће бити посвећена оспособљавању 

студента да самостално спроведу поједине дијагностичке и терапијске процедуре током практичне 

наставе.  

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Принципи ургентне медицине. Значај и методе процене виталних функција. Одржавање и 

обезбеђивање ваздушног пута. Вештачка вентилација. Диференцијална дијагноза акутног бола у 

грудима. Акутни коронарни синдроми. Кардиогени шок и синкопа. Дисекција великих артерија. 

Поремећаји ритма. Хипертензивна криза. Акутни застој срца. Основне и проширене мере 

кардиопулмоналне реанимације код одраслих и деце. Акутна периферна артеријска исхемија. 

Акутно активно крварење. Хиповолемијски шок. Волуменска ресусцитација. Узроци и лечење 

анафилактичког шока. Акутна асфиксија. Акутни бол у трбуху. Акутна итракранијална/спинална 

компресија. Илеус. Акутна уринарна опструкција. Епилепсија и конвулзије. Делиријум и акутна 

конфузна стања. Акутна главобоља и исхемијски мождани удар. Повреде кранијума и 

интракранијална крварења. Повишена телесна температура код деце и одраслих. Дехидрација и 

брза рехидрација  деце. Патофизиологија трауме и траума скорови. Траума-тешка изолована и 

тешка мултипла. Улога бола у процени стања пацијента Прехоспитални примарни преглед 

(АБЦДЕ принцип) и стабилизација на месту повређивања. Прехоспитално збрињавање током 

транспорта. Иницијално хоспитално збрињавање. Акутна тровања. Организација рада у 

одељењима интензивне неге и хитне помоћи. Мониторинг пацијента. Улога медицинске сестре у 

транспорту пацијента. Утврђивање мождане смрти. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Евалуација и одржавање ваздушног пута; Механичка средства за обезбеђивање ваздушног пута; 

Болус опструкција код одраслих и деце; Методе вештачког дисања; Бочни релаксирајући положај-

вежбе на манекену. ЕКГ облици кардијалног ареста и ЕКГ препознавање периарестних аритмија; 

Основне и проширене мере КПР код одраслих и деце (алгоритам поступака);  Рана дефибрилација 

(врсте дефибрилатора, индикације); Кардиоверзија-вежбе на манекену. Интраваскуларни приступ 

(периферни венски, централни венски, интраосеални, интракардијални). Иницијална 

фармакотерапија ургентних стања (путеви давања, припрема, дозе, индикације). Фармакотерапија 

кардијалног ареста. Терапијски алгоритам вентрикуларне фибрилације, вентрикуларне 

тахикардије и асистолије-вежбе на манекену. Спољна компресија, компресивни завој. Постављање 

назогастричне сонде. Катетеризација мокраћне бешике. Предња и задња тамопонада носа. 

Торакостомија иглом. Симулација мултипле трауме: примарни АБЦДЕ и секундарни преглед. 

Седација и аналгезија (индикације, врсте медикамената и путеви давања)  

Литература  

1. Вучовић Д (2002). Ургентна медицина. Обележја, Београд. 

2. Поскурица П (2006). Хитна стања у медицини, Медицински факултет Крагујевац, Крагујевац.  
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Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад. 

Овладавање вештинама спроводи се на фантомима и пацијентима. Практична настава ће се 

обављати у Хитној помоћи Дома здравља Суботица, Одељењу за пријем и збрињавање ургентних 

стања, Служби за интернистичке гране и Служби за Хирушке гране Опште болнице Суботица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Испит  До 30 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 30 

Практична настава 25   

Семинарски рад 10   

Колоквијум-и 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Екологија 

Наставник:                 

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Стицање знања о човековој околини, утицају човека на околину, околине на 

човека и производњи здраве хране. 

Исход предмета: Оспособљавање студента за превенције оштећења животне средине као и 

санацију насталих. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Развој екологије. Екологија: појам и подела. Нормативно-правне детерминанте. Екологија и 

друштвене науке.Политичка екологија. Становништво и околина. Аграрна револуција. 

Индустријска револуција. Друштвена и политичка околина као битан услов за производњу хране. 

Образовање о екологији и производња здраве хране. Развој свести о саставу и здравственој 

исправности хране. Образовање о екологији и производња здраве хране. Стопа прираста 

становништва и производња хране. Психички и социјални поремећаји као последица загађене 

хране. Еколошка култура и производња здраве хране. Политичка и социјална решења за 

радикалне промене у односу човека према производњи хране. Околина у непосредној 

будућности. Утицај ДДД заштите на различите екосистеме. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Примена појединих метода и техника; понављање процеса; Анализа резултата вежби; Одбрана 

семинарских радова. 

Литература 

1. Љешевић М (2002). Урбана екологија. Центар за животну средину, Београд.  

2. Коцијанчић Р (2002). Хигијена. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

3. Закон о заштити животне средине (Сл.ГлРС 66/91). 

4. Валић  Ф (2001). Здравствена екологија. Медицинска наклада, Загреб. 

5. Матановић В (2003). Како да сачувамо свет око нас. Нијанса, Земун. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Испит До 40 

Активност у току предавања 15 Усмени испит 40 

Практична настава 10   

Семинарски рад 15   

Колоквијум-и 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Менаџмент 

Наставник:                 

Статус предмета:      Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Предмет је орјентисан на представљање менаџмента као науке, пректичне вештине и 

професионалне активности. Менџмент у овој области треба да пружи студенту основне 

информације о менаџменту и менаџерима са становишта процеса, тј. функција знања које треба 

да имају менаџери у 21. веку. Наглашава се значај менаџерских улога у организацијама 

здравствене заштите. Овај предмет представља основу, тј. општа знања теорије и праксе 

менаџмента који служе као оквир за изучавања специфичности управљања и организовања рада у 

болницама и здравственим установама, предшколским и школским објектима као и 

геронтолошким центрима. 

Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени за критичку процену теорије менаџмента као и 

употребу исте у пракси. Такође, студенти ће бити оспособљени за критичко разумевање и 

примену савремених техника у планирању, организовању, вођењу и контроли управљачких 

процеса. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

У оквиру наставе о вог предмета обухваћене су следеће тематске целине: Појам и значај 

менаџмента; Сестрински менаџмент и менаџмент у здравству-дефинисање појмова; Менаџери; 

Теорија менаџмента; Организација и окружење; Савремени менаџмент; Планирање; 

Организације; Лидерство и контрола као менаџерске функције. Управљање људским ресурсима: 

Руковођење; Мотивација; Одлучивање; Комуникација. Оцењивање резултата. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Вежбе, рад у групама–презентују се семинарски радови и води се дискусија о темама наставног 

програма. 

Литература 

1. Адижес И (1979). Управљање променама: Моћ узајамног поштовања и поверења у приватном и 

породичном животу, послу и друштву. Прометеј, Нови Сад. 

2. Дамјановић М (1990). Менаџерска револуција. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

3. Машић Б (2000). Менаџмент–школе и нови приступи. Економски факултет, Бања Лука. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит 40 

Активност у току предавања До 15 Писмени испит 20 

Практична настава До 10 Усмени испит 20 

Семинарски рад До 15   

Колоквијум(и) До 20   
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Табела 5.2А  

Спецификација  стручне праксе 
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Стручна пракса 1 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  2 (заједно са летњом праксом 1) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Едукација студената која их оспособљава да практично примени и усаврши 

стечена знања која стичу током теоријско-практичне наставе.  

Исход предмета: Омогућавање студенту стицање практичних вештина у оквиру здравствене неге и 

васпитања из делокруга рада високе струковне сестре које обавља у Дому здравља – Служби опште 

медицине и Служби за здравствену заштиту радника. 

Садржај стручне праксе: 

Стручна пракса се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током два дана 

у недељи, током целог другог семестра (у трајању 15 од недеља). Студент је у обавези да води 

Дневник стручне праксе, који потписује и оверава сарадник/ментор и наставник Школе. Стручна 

пракса се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно остварена; и Није остварена. 

Оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа овладаних вештина, 

залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, здравствено-

васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације, а на основу мишљења сарадника/ментора.  

Студент обавља стручну праксу у следећим здравственим установама: 

Служба опште медицине (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 11 недеља). 

Студенти ће се упознати са принципима и организацијом рада амбуланти примарног контакта у 

градским и приградским насељима; вођењем медицинске документације и заказивањем прегледа; 

давањем терапије; упознавањем са дијагностичким могућностима у примарном контакту; 

превенцијом, раним откривањем и лечењем масовних незаразних болести, као и акутних стања и 

оболења; имунизацијом против тетануса и грипа; организовањем систематских прегледа одрасле 

популације у циљу раног откривања хроничних оболења (дијабетес, повишен крвни притисак и 

друге кардиоваскуларне болести, малигне болести од којих посебно карцином дебелог црева, 

карцином дојке, грлића материце и плућа и других хроничних оболења); здравствено васпитним 

радом са пацијентима у циљу популаризације здравих стилова живота, превенцијом фактора ризика 

као што су пушење, гојазност, смањена физичка активност и стрес; кућним лечењем које 

подразумева здравствено збрињавање пацијената суочених са најтежим оболењима и пружање 

услуга које су обезбеђене на примарном нивоу нашег здравственог система - у то спадају посете 

пацијентима у њиховим кућама, различите дијагностичке и терапијске процедуре, исписивање 

рецепата, упућивање у друге здравствене установе и слично.  

Служба за здравствену заштиту радника (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 4 

недеље). 

Студенти ће се упознати са професионалним обољењима и повредама у раду; сестринском улогом 

у циљаним прегледима ради упућивања на бањско-климатски опоравак и спровођењем 

превентивне рехабилитације; издавањем лекарских  уверења (запошљавање, возачи аматери, возачи 

професионалних категорија, за одлазак у иностранство-рад на броду), за хранитеље и усвајање 

детета; професионалном оријентацијом и селекцијом; експертизом радне способности; вођењем 

евиденције неспособних за рад и праћењем тока њиховог лечења; праћењем здравственог стања 

радника и хигијенских прилика под којима живе и раде; радом на раном откривању обољења 

радника; предлозима радној организацији мера за побољшање услова рада и пружање здравствене 

заштите радника. 
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Методе извођења стручне праксе: 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника/ментора из изабраних области. Предвиђен је и рад у 

малој групи, практична активност студената, креативне радионице, демонстрација, увежбавање, 

саветовање. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковна медицинска сестра. 

Број часова активне наставе 

недељно: 16 
Теоријска настава: 0 Практична настава: 16 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Летња пракса 1 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  2 (заједно са стручном праксом 1) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Практична едукација за струковне медицинске сестре које треба да усвоје вештине 

и знања које се примењују у оквиру појединачног и тимског рада. Да конкретизује способност 

студента за успешну практичну примену стручних и научних сазнања из подручја здравствене неге. 

Исход предмета: Омогућавање студенту стицање практичних вештина у оквиру здравствене неге и 

васпитања из делокруга рада високе струковне сестре који обавља у Дому здравља – Служби за 

здравствену заштиту жена и деце и Превентивном центру.  

Садржај стручне праксе: 

Летња пракса ће се спроводити током јула у августа након одслушаног другог семестра, 5 дана у 

недељи по 8 часова дневно, укупно 44 радна дана, преподне, после подне, или током дежурства. 

Предвиђен је и рад у малој групи, практична активност студената, креативне радионице, 

демонстрација, увежбавање, саветовање. Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе, 

који потписује и оверава сарадник/ментор и наставник Школе. Стручна пракса се оцењује описно 

као: Успешно остварена; Веома успешно остварена; и  Није остварена. Оцена се даје на основу 

редовног присуства на стручној пракси и нивоа овладаних вештина, залагања и учествовања у 

процесима неге и збрињавања болесника, ангажовања и активности током праксе, овладавањем 

вођења медицинске документације, а на основу мишљења сарадника/ментора.  

Здравствена заштита деце (20 радних дана по 8 часова). 

Студенти ће се упознати са здравственом заштитом у примарном контакту здраве и болесне деце;  

обавезним систематским и контролним прегледима; вакцинацијом деце по правилнику о обавезној 

имунизацији (календар вакцинације); промоцијом вакцинације и здравствено-превентивним радом 

у циљу подизања свести о потреби обавезне вакцинације; систематским прегледима за упис деце у 

установе за колективни боравак; систематским прегледима за упис у забавиште (предшколско), 

основну, средњу школу и факултете, као и екскурзије. Такође ће бити упознати са радом и значајем 

развојног саветовалишта у откривању поремећаја у развоју; проценом интелектуалног и менталног 

развоја и најчешћим поремећајима развоја (касно проходавање, кашњење у говорно језичком 

развоју), проценама развоја и третманом ради превенција школског неуспеха – графомоторним 

вежбама, припремама за почетно описмењавање, третманом код деце са поремећајем у понашању, 

и другим развојним потешкоћа као што су ноћно умокравање, тикови, третманом деце са 

оштећењем слуха или вида.  

Здравствена заштита жена (14 радних дана по 8 часова). 

Током летње праксе студенти наше школе ће се у саветовалишту за труднице упознати са 

контролама трудница од првог триместа до краја трећег триместра по препорукама националног 

водича за контролу трудноће; контролама и прегледима по планираном распореду прегледа; 

предвиђенимим лабораторијским претрагама; мериће крви притисак, телесну масу трудница; 

скринингом на феталне аномалије ултразвучним прегледом у 12. недељи трудноће; скринингом на 

хипергликемију и хипертензију; спроводиће здравстено-васпитни рад давањем савета у вези неге, 

личне хигијене и правилне исхране. У оквиру националног програма за рано откривање рака дојке, 

са позивањем жена старосне доби од 45 до 69 година, на мамографски преглед дојки. 

Превентивни центар (10 радних дана по 8 часова). 

Студенти ће се информисати о раду превентивног саветовалишта, едукацијом и подизањем свести 

грађана о значају и препознавању здравих стилова живота, као и потреби очувања и редовне 

контроле здравља; обављањем превентивних прегледа у складу са националним стандардима (нпр. 

скрининг за кардиоваскуларне болести, цереброваскуларне болести, диабетес мелитус тип 2, 
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карциноме и друге болести); информисањем грађанства о организованим превентивним 

активностима; обављањем здравствено-васпитне активности и промоцијом здравља. Такође ће бити 

упознати са аспектима рада мобилне јединице: информисањем становништва на терену о важности 

превентивних прегледа и промоцијом здравих стилова живота; непосредном организацијом 

превентивне и здравствене акције и кампање; дистрибуцијом здравствено-промотивних материјала; 

давањем индивидуалних савета на терену; организацијом здравствено-промотивне кампање у 

сарадњи са медијима у складу са календаром здравља; директним позивима на индивидуалне 

прегледе за одређене популационе групе; сарадњом са различитим владиним/невладиним 

организацијама. Биће упознати са радом поливалентне патронаже у кућној посети и обилазком 

трудница, породиља и новорође деце, одојчади, предшколске  и школске деце, студената; жена 

генеративног доба, хроничних болсника, старих особа; обављаће здравствено-васпитни рад и 

вршиће промоцију здравља у предшколским и школским установама поштујући програм рада који 

је усклађен са одговарајућим узрастом; обављаће здравствено васпитни рад и вршити промоцију 

здравља одраслог становништва у месним заједницама и удружењима пензионера, активима жена, 

клубовима, радним организацијама, где уједно ради контролу крвног притиска и шећера у крви по 

потреби; активно ће учествовати у раду мобилне јединице; сарадњом са свим структурама у 

локалној заједници ( центар за социјални рад, црвени крст, невладине организације); 

организовањем и радом школе за труднице. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковна медицинска сестра. 

Број часова активне наставе 

недељно: 40 
Теоријска настава: 0 Практична настава: 40 

Методе извођења наставе 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника/ментора из изабраних области. Предвиђен је и рад у 

малој групи, практична активност студената, демонстрација, увежбавање, саветовање.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Стручна пракса 2 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 (заједно са летњом праксом 2) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Едукација студената која их оспособљава да практично примени и усаврши 

стечена знања која стичу током теоријско-практичне наставе.  

Исход предмета: Омогућавање студенту стицање практичних вештина у оквиру здравствене неге и 

васпитања из делокруга рада високе струковне сестре које обавља у Дому здравља – Служби за 

специјалистичко консултативну делатност, Предшколској установи Наша радост и Геронтолошком 

вентру Суботица. 

Садржај стручне праксе: 

Стручна пракса се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) два дана у 

недељи, током целог трећег и четвртог семестра (у укупном трајању од 30 недеља). Студент је у 

обавези да води Дневник стручне праксе, који потписује и оверава сарадник/ментор и наставник 

Школе. Стручна пракса се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно остварена; и 

Није остварена. Оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа овладаних 

вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења 

медицинске документације, а на основу мишљења сарадника/ментора.  

Студент обавља стручну праксу у следећим здравственим установама: 

Предшколска установа које самостално припрема оброке (2 радна дана недељно по 8 часова у 

трајању од 8 недеља). 

Студенти ће се упознати са принципима и организацијом исхране, као и системом квалитета у 

предшколским и школским установама. Планирање, организација, технологија рада и контрола у 

објектима за колективну исхрану. Планирање оброка за предшколску и школску децу. Упознавање 

са организацијом, хигијеном и практичним радом у кухињама које припремају оброке за децу. 

Дистрибуција хране. Узимање узорака намирница за микробиолошку и токсиколошку анализу. 

Утврђивање контролних критичних тачака у процесу припреме хране. Улога високе струковне 

сестре у нези и васпитању деце у предшколским установама, као и препознавању развојних 

поремећаја и других обољења.. 

Геронтолошки центар (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 8 недеља).. 

Упознавање са организацијом рада геронтолошког центра. Упознавање са специфичностима 

комуникације са старијим особама Овладавање специфичностима здравствене неге и исхране 

старих. Упознавање са здравственом негом старих на палијативном збрињавању. Сарадња са 

примарном здравственом заштитом. Сарадња са центром за социјални рад и упознавање са 

социјалном заштитом старих. Процена услова за негу у кући. Демонстрирање поступака неге у 

кући. Едукација породице за негу. Припрема и смештај старе особе у дом. Специфичности пријема. 

Примена поступака здравствене неге у решавању општих и специфичних проблема. Обука посете и 

породице старих-припрема за повратак кући.  

Одсек са спортску медицину Службе за специјалистичко консултативну делатност Дома 

здравља (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 7 недеља).  

Систематски прегледи спортиста; функционална тестирања; прегледи повређених и оболелих; 

спровођење физикалне терапије. Спортска патологија. Исхрана спортиста. Допиг и борба против 

допинга у спорту. Појава претренираности и њена импликација на функционалне способности 

спортиста, појава повреда. Спортске повреде-начин настанка, превенција, дијагностиковање, 

лечење и рехабилитација. Спортска ергометрија. Одређивање аеробног капацитета (одређивање 

максималне потрошње кисеоника, “vita maxima” и “all – out” тестови, Астрандов тест, индиректни 
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тестови). Одређивање анаеробног капацитета (“Wingate” анаеробни тест, максимална снага, 

просечна снега, експлозивна снага, индекс замора,одређивање кисеоничког дуга и кисеоничког 

дефицита). Прва помоћ код спортских повреда. Снимање ЕКГ код спортиста. 

Одељење за пнеумофтизиологију Службе за специјалистичко консултативну делатност Дома 

здравља (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 7 недеља).  

Превенција и лечење обољења дисајних путева, а то значи обраду свих упућених пацијената са 

респираторним тегобама. Контролу и лечење оболелих од туберкулозе после болничког лечења.  

Превентивни прегледи са снимањем плућа који су упућени из Службе за унапређење здравља и 

контролу болести или изабраног лекара медицине рада. Функционалну дијагностику 

(спирометрију) и снимање ЕКГ. Апликација парентералне и инхалационе терапије. Едукација 

правилног дисања за болеснике који се уче да правилно користе дисајну мускулатуру. Здравствено 

просвећивање (хигијенско-дијететски режим оболелих од туберкулозе, обавезна обука за 

коришћење инхалаторних лекова или пумпица.) 

Методе извођења стручне праксе: 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника/ментора из изабраних области. Предвиђен је и рад у 

малој групи, практична активност студената, креативне радионице, демонстрација, увежбавање, 

саветовање. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковна медицинска сестра. 

Број часова активне наставе 

недељно: 16 
Теоријска настава: 0 Практична настава: 16 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Летња пракса 2 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 (заједно са стручном праксом 2) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Практична едукација за струковне медицинске сестре које треба додатно да 

увежбају процедуре из њиховог делокруга рада, а за клиничке предмете предвиђене силабусом. Да 

конкретизује способност студента за успешну практичну примену стручних и научних сазнања из 

подручја здравствене неге клиничких предмета. 

Исход предмета: Оспособљавање за самостално обављање послова који су из домена струке. 

Струковна медицинска сестра ће самостално и у тиму бити оспособљена да ради на пословима и 

задацима припреме болесника из домена интерне медицине, инфективних болести, рехабилитације 

и радиолошке дијагностике, као и практична примена знања стечених из теоријског дела 

лабораторијске дијагностике. Самостално ће бити у стању да направи пријем болесника, вођење 

електронског картона, требовање лекова и осталог санитетског материјала, елекектронски отпуст, 

као и вођење писане документације. 

Садржај стручне праксе: 

Летња пракса ће се спроводити током јула у августа након одслушаног четвртог семестра, 5 дана у 

недељи по 8 часова дневно, укупно 44 радна дана. Стручна пракса се може изводити пре подне, 

после подне или током дежурства. Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе, који 

потписује и оверава сарадник/ментор и наставник Школе. Стручна пракса се оцењује описно као: 

Успешно остварена; Веома успешно остварена; и Није остварена. Оцена се даје на основу редовног 

присуства на стручној пракси и нивоа овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима 

саветовања, неге и збрињавања болесника, здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности 

током праксе, овладавања вођења медицинске документације, а на основу мишљења 

сарадника/ментора.  

Студент обавља стручну праксу у Општој болници Суботица: 

Служба за интерну медицину (20 радних дана по 8 часова); 

Пријем интернистичког болесника на хоспитално лечење. Први контакт и комуникација са 

интернистичким болесником. Специфичности у спровођењу здравствене неге у областима интерне 

медицине (кардиологија, пулмологија, ендокринологија, гастроентерологија и хепатологија, 

хематологија, онкологија, нефрологија, алергологија и имунологија). Специфичности у извођењу 

дијагностичких и терапијских процедура у свим наведеним областима интерне медицине. 

Интрамускуларна и интравенска апликација лекова и течности. Кататеризација. Увођење 

назогастричне сонде, катетера, клизме. Мерење пулса, притиска, процена стања болесника, 

аускултација здравог и болесног срца. Самостално извођење ЕКГ-а. и очитавање најзначајних 

промена. Праћење виталних знакова болесника, мониторинг пацијента. Упознавање са улогом 

сестре у ендоскопским процедурама.Сестринске интервенције које се односе на успостављање 

комуникације са интернистичким болесником. Документација процеса здравствене неге. 

Служба за продужено лечење и негу, физикалну медицину и рехабилитацију (7 радних дана по 

8 часова); 

Превенција инвалидности. Активности, поступци и упознавање са опремом и средствима која се 

користе у процесу рехабилитације. Инактивитет и његове последице. Превенција комликација 

удружених са инактивитетом. Рехабилитација болесника после повреде (оболења) локомоторног 

апарата, неуролошких  болесника, болесника са кардиоваскуларним и респираторним оболењима и 

рехабилтиација дечјег доба. Медицинска рехабилитација пацијената после трауме, политрауме и 

ампутације, пацијената са лезијом периферних нерава,  са лумбалним и цервикалним синдромом, са 

синдромом хемиплегије, параплегије и квадриплегије -практични рад.  
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Одељење за инфективне болести (7 радних дана по 8 часова); 

Тријажа и пријем инфективних болесника. Медицинске интервенције на одељењу инфективних 

болести. Изолација болесника и организација рада у карантину. Спречавање настанка и ширења 

интрахоспиталних инфекција (правилна тријажа, одлагање и транспорт инфективног отпада, 

правилно прање руку и коришћење дезинфекционих средстава. Поступак и имунизација пацијента 

повређених потенцијално бесном животињом. Правилно коришћење заштите здравствених радника 

приликом узимања крви за лабораторијске анализе од болесника оболелих од АИДС-а и оболелих 

од хепатитиса, менингитисима и респираторних инфекцијама. Техника узимања материјала и 

поштовање стандарда асепсе за бактериолошке анализе. Припрема болесника и извођење лумбалне 

пункције и биопсије јетре. 

Служба за радиолошку дијагностику (5 радних дана по 8 часова); 

Рад у мрачној комори, припрема хемикалија, чишћење машине за аутоматску обраду. Коришћење 

система за компјутеризовану и дигиталну радиографију, дигитална обрада слике. Постављање 

ознака и сигнирање. Одређивање зрачне дозе (kV, mAs), утицај дебљине, грађе тела и технике 

снимања. Одређивање растојања, фокус-филм, телерадиографија. Ставови и положаји пацијента, 

утицај на пројекцију. Процена квалитета рендгенске слике (дензитет, оштрина, контраст, шум). 

Вештачки контраст и контрастна средства. Уочавање грешке на филму, откривање разлога који су 

довели до ње. Тврдозрачно и мекозрачно снимање (мамографија). Васкуларна и неваскуларна 

интервентна радиологија. Ултразвук абдомена, меких ткива, штитасте жлезде, дојки, ЦНС-а код 

одојчади. Компјутеризована томографија и магнетна резонанца главе, коштано-зглобног система, 

плућа, абдомена. Посебан осврт на МР дојке. 

Служба за лабораторијску дијагностику (5 радних дана по 8 часова); 

Узимање материјала за микробиолошки преглед, правилно узорковање и обележавање материјала. 

Самостално извођење налаза из свих подручја лабораторијске медицине са знањем руковања 

наједноставнијим и сложеним апаратима који раде на принципу спектрофотометрије, 

флуорометрије, поларометрије, нефелометрије, турбидиметрије, дензитометрије, гасне 

кроматографије и електрофорезе. Стерилизација, дезинфекција, нативни препарат, засејавање 

хранљивих подлога, тестови за доказивање бактерија. Бојење бактерија по Граму и Ziehl Neelsenu, 

хранљиве подлоге. Узимање крви за хематолошке прегледе, рад на хематолошким бројачима за 

одређивање вредности крвне слике и леукоцитне формуле, одређивање броја леукоцита, 

ретикулоцита, еритроцита и тромбоцита у хемоцитометру, микроскопирање и одређивање 

вредности крвних ћелија,одређивање вредности хемоглобина фотоколориметријски. Разврставање 

хематолошких резултата.  

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковна медицинска сестра. 

Број часова активне наставе 

недељно: 40 
Теоријска настава: 0 Практична настава: 40 

Методе извођења наставе 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника/ментора из изабраних области. Предвиђен је и рад у 

малој групи, практична активност студената, демонстрација, увежбавање, саветовање.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 

 



 

 

61 

61 

 

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Стручна пракса 3 

Наставник:                 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 (заједно са летњом праксом 3) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студента за успешну 

практичну примену стручних и научних сазнања из подручја здравствене неге, а из до тада 

обрађених клиничких предмета.. 

Исход предмета: Омогућавање студенту стицање практичних вештина у оквиру здравствене неге и 

васпитања из делокруга рада високе струковне сестре на секундарном нивоу здравствене заштите, 

и то у домену педијатрије, неурологије и гинекологије са акушерством.  

Садржај стручне праксе: 

Стручна пракса се може изводити пре подне, после подне или током дежурства (осам часова 

дневно) два дана у недељи, током целог петог и шестог семестра (у укупном трајању од 30 недеља). 

Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе, који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Школе. Стручна пракса се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; и Није остварена. Оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и 

нивоа овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања 

болесника, здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања 

вођења медицинске документације, а на основу мишљења сарадника/ментора.  

Студент обавља стручну праксу у Општој болници Суботица: 

Служба за педијатрију (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 10 недеља). 

Здравствено васпитни рад са мајкама. Пријем и обрада педијатријских пацијената. Нега 

новорођенчета, одојчета, малог и школског детета. Смештај, давање информација, комуникација са 

родитељима пацијената на дечјем одељењу. Природна, допунска и вештачка исхрана. 

Оспособљеност за интраваскуларну терапију. Успостављење периферне венске линије-беби 

системом и браунилом. Узимање крви за анализе. Мониторинг витално угрожене деце и рад сестре 

на интензивном делу дечјег одељења. Примена инхалаторне терапије. Приступ, лечење и нега деце 

са дијареалним поремећајем, као и превенција ширења инфективних агенаса на дечјем одељењу. 

Трансфузија крви и крвних деривата. Улога педијатријске сестре у ендоскопским методама 

испитивања деце и при извођењу лумбалне пункције. Извођење кутаних проба на инхалаторне и 

нутритивне алергене као и њихово тумачење. Спирометрија деце. Препознавање знакова 

злостављања деце, сарадња са центром за социјални рад. 

Служба за психијатрију (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 5 недеља). 

Специфичности неге, препознавања и рада болесника са менталним поремећајима. Препознавање 

суицидалних тенденција и нежељених ефеката медикаментозне терапије. Обављање хигијене 

болесника са менталним поремећајима. Комуникација и приступ овим пацијентима. Рад и 

организација рада у дневној болници. Здравствена нега психијатријских болесника: психозе, 

неурозе, поремећај личности. Хитна стања у психијатрију. Препознавање симулације, 

дисимулације и агравације. Процена ризика и спровођење мера  за спречавање самоповређивања и 

повређивања. Рад са пацијентима са болестима зависности. Учешће у активностима пацијената, 

радној терапији. Припрема пацијената за изласке, отпуст и викенд.  

Служба за неурологију (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 5 недеља). 

Пријем и обрада неуролошких пацијената. Процена стања (GCS-гласгов кома скала  и NIHS-скала 

неуролошког дефицита). Примена ургентне терапије, тромболитичке терапије. Процена стања код 

витално угрожених неуролошких болесника и програм здравствене неге. Процена покретљивости. 

Процена могућности гутања и жвакања. Нега непокретног пацијента. Промене положаја у постељи, 

устајање болесника, трансфер, примена корективних положаја. Припрема болесника за 
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дијагностичке методе у неурологији. Процена покретљивости и независности у изођењу задатака из 

области самозбрињавања (Бартел индекс скалом). Специфичности у комуникацији код поремећаја 

говора. Процена могућности гутања и жвакања. Контрола микције, тренинг мокраћне бешике, 

једнократна катетеризација, стимулација код ретенције. Контрола дефекације. Промене положаја у 

постељи, устајање болесника, трансфер, примена корективних положаја. Припрема болесника за 

дијагностичке методе у неурологији: 

Служба за гинекологију и акушерство (2 радна дана недељно по 8 часова у трајању од 5 недеља). 

Праћење трудноће, превенција компликација и трудноћа високог ризика. Пренатална дијагностика. 

Пријем породиље у породилиште. Контрола породиље. Неговање новорођенчета у порођајној сали. 

Специфичности организације рада сестринске службе у здравственој заштити жена. Превенција 

инфламаторних оболења гениталних органа жене. Организација рада у саветовалишту за 

превенцију малигних оболења репродуктивних органа жене. Здравствена нега породиље са 

акушерским операцијама. Здравствена нега породиље са акушерским операцијама. Нега бабињаре, 

и промоција дојења. Рад и организација у baby-friendly одсеку. Упознавање са радом у одсеку за 

инфертилитет. Превенција спонтаних и намерних побачаја. Преоперативна припрема жене. 

Методе извођења стручне праксе: 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника/ментора из изабраних области. Предвиђен је и рад у 

малој групи, практична активност студената, креативне радионице, демонстрација, увежбавање, 

саветовање. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковна медицинска сестра. 

Број часова активне наставе 

недељно: 16 
Теоријска настава: 0 Практична настава: 16 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:      Летња пракса 3 

Наставник                 

Статус предмета:     Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 (заједно са стручном праксом 3) 

Услов: Нема 

Циљ предмета: Циљ стручне праксе је да студент практично примени стечена знања, кроз добро 

организован рад постигне виши степен професионалне самосталности и овлада сестринским 

вештинама неопходним за рад струковне медицинске сестре. 

Исход предмета: Оспособљавање за самостално обављање послова који су из домена струке. 

Струковна медицинска сестра ће самостално и у тиму бити оспособљена да ради на пословима и 

задацима припреме и обраде болесника из домена хирургије и ургентне медицине.  

Садржај стручне праксе: 

Летња пракса ће се спроводити током јула у августа након одслушаног шестог семестра, 5 дана у 

недељи по 8 часова дневно, укупно 44 радна дана. Стручна пракса се може изводити преподне, 

после подне или током дежурства. Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе, који 

потписује и оверава сарадник/ментор и наставник Школе. Стручна пракса се оцењује описно као: 

Успешно остварена; Веома успешно остварена; и Није остварена. Оцена се даје на основу редовног 

присуства на стручној пракси и нивоа овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима 

саветовања, неге и збрињавања болесника, здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности 

током праксе, овладавања вођења медицинске документације, а на основу мишљења 

сарадника/ментора.  

Студент обавља стручну праксу у Општој болници Суботица: 

Сектор за хирушке гране медицине Опште болнице Суботица (20 радних дана по 8 часова); 

Припрема, премедикација, и транспорт болесника у операциони блок. Примепрема за анестезију и 

њена примена. Овладавање обрадом хирушких рана и скидање конаца. Рад и организација рада у 

интензивној нези хирушких пацијената. Мониторинг пацијента у интензивној хирушкој нези. 

Значај здравствене неге у ургентној хирургији. Уклањање дренова, постављање и скидање гипса, 

постављање завоја. Праћење виталних параметара и поступак у хитним стањима код хирушких 

пацијената. Категоризација рана. Узимање брисева и токсиколошког материјала. Третман 

инфициране ране. Контрола и клемовање торакалних дренова. Примена мера стерилизације, 

антисепсе, нега болесника на механичкој вентилацији и оксигеној терапији, контролисање гасне 

анализе, примена сестринске интервенције код трансфузије крви, плазме. Исхрана болесника преко 

назогастричне сонде, гастростомом, парентералним путем, превенција декубитуса. Привремена 

хемостаза, нега код болесника са трахеостомом, колостомом, гастростомом, илеостомом, 

назогастричном сукцијом, код болесника са опекотинама, премрзлинама, послови организовања и 

руковођења радним целинама. Препознавање промена у параметрима виталних функција. 

Самостално припремање болесника, материјала и асистенција приликом обављања инвазивних и 

неинвазивних дијагностичких и терапијских процедура. Збрињавање болесника по завршеној 

процедури. Самостална припрема болесника за отупст са стационарног лечења уз документацију 

процеса здравствене неге. 

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања опште болнице Суботица (15 радних дана 

по 8 часова); 

Социјални, етички и судско медицински аспекти у ургентном центру. Организација рада одељења 

за пријем ургентних стања, протоколои и медицинска документација. Процена стања пацијента 

према степену хитности. Кардиопулмонална реанимација Ургентно збрињавање стања која 

угрожавају живот. Предозирање медикаментима, дрогама и алкохолом. Тровања, прва помоћ и 

нега. Заустављање крварења и збрињавање мањих хирушких рана. Посебности у збрињавању 

краниоцеребралне трауме. Примена течности и успостављање венских линија. Концепција плана 



 

 

64 

64 

здравствене неге код пацијента у стању шока. Значај трауме са кратким освртом на посебне облике 

повреда. Организовање транспорта и припрема пацијената за транспорт у више медицинске 

установе. Пријем, обрада и нега пацијената са акутним коронарним синдромом. Организација, 

обрада и пријем деце са акутним обољењима. Испирање желуца. Стављање ервеја. Контрола 

оксигенотерапије. Контрола гасних анализа, профила гликемије, апликација интравенских лекова у 

инфузоматима. Контрола дисајних путева, аспирација секрета. Терапија бола. Сарадња са другим 

службама - МУП, Центар за социјални рад. 

Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Суботица (9 радних дана по 8 часова); 

Упознавање са организованом стручном медицинском помоћи на месту повеђивања, односно нагло 

насталог обољења и транспортом до дефинитивног збрињавања у стационарној здравственој 

установи. Укључивање у рад медицинских екипа екипа које указују хитну медицинску помоћ на 

месту инцидента (на терену) као и у амбуланти  службе. Упознавање са организацијом службе и 

лекарских екипа на терену (прва, друга и трећа лекарска екипа). Разврставање повреда и обољења 

према степену хитности и тријажа болесника. Санитетски транспорт болесника на територији  

града Суботице као и у друге, више медицинске установе у земљи и иностранству. Санитетско 

обезбеђење на спортским, културним и другим масовним манифестацијама где се очекује 

концентрација великог броја људи. Упознавање са посебним планом за рад у случају ванредних 

ситуација, масовних несрећа и епидемија тешких заразних болести већих размера. Сарадња са 

другим релевантним стручним службама као што су МУП, ватрогасци и Црвени крст. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковна медицинска сестра. 

Број часова активне наставе 

недељно: 40 
Теоријска настава: 0 Практична настава: 40 

Методе извођења наставе 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника/ментора из изабраних области. Предвиђен је и рад у 

малој групи, практична активност студената, демонстрација, увежбавање, саветовање.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 
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Табела 5.2А  

Спецификација  завршног рада  
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Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Назив предмета:       Завршни рад 

Наставник: 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Положени сви испити са студијског програма основних струковних студија– струковна 

медицинска сестра. 

Циљ предмета:  

Завршни рад студената струковних студија представља студијски рад студената у коме се они 

упознају са методологијом процедура у изабраној теми. На тај начин се будуће струковне 

медицинске сестре упознају са најновијим достигнућима у датој области и њиховој улози у 

тимском раду.  

При томе, они треба да презентују оспособљеност за: 

- коришћење најсавременијих технологија и средстава, која ће бити примењена током актуелне 

проблематике која је предмет дипломског рада, као и 

- употребу информационих система за претраживање иностраних и домаћих база података. 

Исход предмета: 

Након одбране дипломског рада, струковна медицинска сестра је уведена у методологију 

истраживачког рада, упозната са фазама истраживачког рада од постављања циља, преко добијања 

резултата и коментара истих, као и презентовања изведених закључака у изабраној области. 

Избором теме и њеном успешном одбраном, врши се и делимично усмеравање струковних  

медицинских сестара у њиховом даљем практичном раду и перманентној едукацији. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава Нема. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Наставно-научно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера усваја 

теме дипломских радова. Комисију за одбрану дипломског рада од три члана, коју чине 

наставници, а именује директор на предлог ментора. Ментор је обавезан члан комисије и мора 

бити професор или предавач на предмету на коме студент ради дипломски рад. Дипломски рад 

има следеће елементе: Увод, Општи део (литературни преглед проблема), Материјал и Методе, 

Резултате, Дискусију, Закључак, Кратак садржај на српском и енглеском језику и Литературу. О 

обављеном дипломском испиту води се записник, који мора да садржи назив теме, име кандидата, 

имена чланова комисије, место и време одбране и оцену дипломског рада. Оцена дипломског 

испита улази у просечну оцену студента. Одбрањен дипломски рад се оцењује оценом од 6 до 10. 

Неодбрањен дипломски рад се оцењује оценом 5. Студент који није положио дипломски испит 

може тражити да му се одобри друга тема, која је по правилу из друге области и по поступку који 

је истоветан као и за прву. 

Литература 

Изабрана штампана и електронска литература од стране ментора и студента. 

Број часова активне наставе:  Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе Одбрана завршног рада студента струковних студија је усмена и јавна. 

Она се изводи у просторијама Високе школе струковних студија за образовање васпитача и 

тренера у Суботици. Током усмене одбране завршног рада могу се користити мултимедијалне 

презентације (компјутерске презентације-ПП, видео презентације). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0  Завршни испит До 100 

Активност у току предавања  Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит  

Семинарски рад  Одбрана завршног рада 50-100 



 

 

67 

67 

 


