
Студијски програм :  Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета:   Планирање породице 
Наставник: Др спец. гинекологије и акушерства Љиљана Антић, суб. спец. стерилитет и 
фертилитет 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:    Нема услова за пријављивање и слушање предмета                  
Циљ предмета 
Стицање специфичних знања из области из области планирања породице и примене 
адекватних метода контрацепције у зависности од потреба корисника, у циљу заштите 
репродуктивног здравља, планирања жељеног броја деце и рађања здравог потомства. 
Исход предмета  
Знање стечено на предавањима служи као основа за примену у пракси  и за даљу стручну 
надоградњу у области планирања породице.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Репродукција становништва, демографске карактеристике,популациона политика;растење и 
полно сазревање; планирање породице као услов рационалне хумане репродукције; 
интерсекторска сарадња и мултидисциплинарани приступ у планирању породице; савремене 
методе и средства контроле рађања; превентивне методе планирања породице; методе 
контрацепције по популационим групама.; методе природног планирања породице. 
Заступљеност појединих метода контрацепције; ефикасност контрацептивних метода, 
припрема за свесно и жељено родитељство. 
трудноће и порођаји у  адолесценцији. Корективне методе у планирању породице; абортус-
методе, ране и касне компликације. Хумана репродукција. Инфертилитет и стерилитет; узроци 
неплодности код жена и мушкараца; неинвазивне и инвазивне дијагностичке методе у 
инфертилитету; конзервативне и оперативне методе лечења инфертилитета; нове препоруке и 
превенција инфертилитета.Организација рада саветовалишта за планирање породице; 
организација рада саветовалишта за неплодност; организација рада саветовалишта за младе.  
Литература 

1. Водич клиничке праксе. Контрацепција и репродуктивно здравље. Институт за 
здравствену заштиту мајке и детета; Београд.2006. 

2. Стратегија за развој и здравље младих у РС од 20007-2012..Експертска група за развој и 
здравље младих Министарства здравља Републике Србије, Unicef, 2006.. 

3. Радуловић С. и сар. Асистирана репродуктивна технологија у хуманој 
репродукцији.Елит-Медица; Београд. 2007. 

4. Рaдојевић М, Рајин Г, Седлецки К.Сачувајмо здравље-радна свеска о репродуктивном 
здрављу младих. Институт за здравствену заштиту мајке и детета; 2006. 

Број часова  активне наставе Остали 
часови  
 
          / 

Предавања: 
     2  

Вежбе: 
   0 

Други облици наставе: 
                / 

Студијски истраживачки 
рад:                 / 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни 
испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 Усмени испит 30 
практична настава   0   
колоквијум-и 30   
Пројектни задатак 30   
 



 
 
 

Студијски програм: Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета: Mетодологија истраживања  
Наставник:  Проф. др Биљана Илић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Није потребан 
Циљ предмета 
Упознавање студената са потребама и важношћу уочавања клиничких промена код пацијената, стицање 
знања и вештина о научном приступу у сагледавању појава, као и стицање знања и вештина о учешћу у 
тимском раду и организацији прикупљања, обраде и анализе података. 
Исход предмета  
Стицање и усвајање знања и овладавање методама научног истраживања, као и оспособљавање студента да 
самостално и у тиму дизајнира и изведе истраживање у здравству, са посебним аспектима на клиничку 
негу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у методологију научног истраживања, Историјски развој научне мисли, Појам и подела науке, појам 
научног процеса и научне инфорамције, Дизајнирање студија, Научно истраживачке методе, Дизајнирање и 
извођење студија, Извори података, Обсервационе методе, Интервентне (експерименталне) методе 
(рандомизирање, клиничке студије, студије на нивоу заједнице), Дескриптивне научне методе (приказ 
случаја, серије случајева), Аналитичке научне методе (студије пресека, еколошке студије, case control 
студија, студија кохорти и хибридне студије), Контролне групе, Скрининг, Пристрасност у закључивању, 
Мерење у научним поступцима (инциденција, преваленција, фактори ризика), Етика у научним 
истраживањима, Комуникација са средствима јавног информисања. 
Практична настава  
Прикупљање, обрада, анализа и приказивање здравственог стања на основу података из доступних извора 
података, Графичко приказивање промена, Дизајнирање истраживања, Овладавање вештинама 
презентације и јавног наступа, Овладавање вештинама комуникације са средствима јавног информисања. 
Литература  
1. Самарџић Светомир. Методологија научних истраживања у медицини. Медицински факултет Приштина, 
2011. 
2. Јевтовић М. Исидор. Методологија научног истраживања у медицини. Медицински факултет Крагујевац, 
2001. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

  / Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
/ 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испит 30 
колоквијум-и 20 / / 
Семинарски радови 10 / / 

 



Студијски програм: Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета: Технике инструментирања у гинеколошким операцијама 
Наставник: Проф. др Милан Миљковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Условљеност: нема услова 
Циљ предмета:  
Студент стиче знања и вештине о инструментирању кроз све врсте гинеколошких 
хируршких интервенција и оперативних захвата 
Исход предмета:  
Студент има знања и вештине и оспособљен је за рад у гинеколошким операционим 
јединицама 
Садржај предмета :  
Теоријска настава:  
Врсте операционих блокова - организација простора, организација рада. Антисепса и асепса. 
Стерилизација. Хируршки гинеколошки инструменти: врсте, употреба и стерилизација. 
Шавни материјал: врсте и избор. Опрема у гинеколошкој операционој сали. Стандардизација 
комплета за операцију (инструменти и други материјал). Анестезија и аналгезија. 
Оперативни резови Интрахоспиталне инфекције у гинекологији. Преопеативна припрема. 
Инвазивна гинеколошка дијагностика. Инфертилитет; оперативне дијагностичке  и 
терапијске процедуре. Мале гинеколошке операције. Велике гинеколошке операције. 
Лапароскопске гинеколошке операције. Хитне гинеколошке операције. Технике 
инструментирања код вагиналних и абдоминалних гинеколошких операција. 
Интраоперативне и постоперативне компликације код гинеколошких операција.  
Документација у операционом блоку. 
Практична настава:  
Упознавање студената са организацијом простора и рада у операционом блоку. Припрема 
тима за рад у операционој сали. Примена метода асепсе и антисепсе. Припрема инстумената 
и другог материјала за стерилизацију. Приказ хируршких инструмената упознавање са 
начином употребе. Начин употребе шавног материјала. Упознавање са техникама 
инструментирања, улога инструментарке. Положај болесника и припрема оперативног поља. 
Постоперативна нега у јединицама интензивне неге. Упознавање са техникама 
инструментирања код поједининих хируршких захвата. Мале гинеколошке операције: 
биопсија, инструментална ревизија кавума, апликација и екстаркција интраутериног улошка, 
конизација, третман кондилома. Лапроскопске операције. Вођење медицинске 
документације и слање материјала на ПХ анализу. 
Литература:  

1. Антонијевић С.: Увод у методологију рада инструментара у                             
операционој сали. Висока медицинска школа струковних студија у                              
Ћуприји. Ћуприја: 2006. 

2. Радовић П. Основи гинеколошке дијагностике. Елит Медика. Београд. 2003. 
3. Јовић Н.Oперативне технике специјалистичких хируршких грана.скрипта. ВМШ 

Ћуприја. 2007.     
4. Ристић Љ.Практична гинекологија. Ауторско издање.Београд. 2006. 
5. Ристић Љ. Атлас гинеколошких операција. Приштинска српска школа.Београд. 2011.                         

Предавања : 2 Вежбе : 4    
Оцена знања (максималан број поена 100 )  
Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  поена 
Активности током предавања 10 Усмени испит 30 
Практична настава 20 Писмени испит / 
Колоквијум 10   
Пројектни задатак 30   
 



Студијски програм: Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета: Здравствена нега код ургентних стања у гинекологији 
Наставник: Проф. др Миљковић Милан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Условљеност: нема 
Циљ предмета:  
Студент стиче знања да препозна хитна стања у гинекологији, као и знања и вештине за 
поступање у ургентним стањима.  
Исход предмета:  
Студент може да хитну здравствену интервенцију у гинекологију препозна, планира, припреми 
и зна поступак извођења те интервенције. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
Развој полних органа жене. Неправилности у развоју женских полних органа. Менструациони 
циклус.  Менструација. Поремећаји менструационог циклуса. Хиповолемијски шок. ДИК. 
Ургентна стања у дечјем и адолесцентном добу. Ургентна стања у репродуктивном добу жене. 
Ургентна стања у периоду климактеријума и сенијума. Ванматерична трудноћа. Крварење у 
раној трудноћи. Спонтани побачај. Септички абортус. Перфорација материце. 
Дисфункционално крварење из  материце. Акутни абдомен гинеколошког порекла. Пелвична 
инфламаторна болест. Токсички шок синдром. Траума полних органа жене. Оперативне 
повреде полних органа. Тумори јајника. Инкарцерација тумора јајника. Руптура циста јајника. 
Апцес јајника.  
Практична настава:  
Поступак у дијагностици, лечењу и нези код  ургентних стања у гинекологији; абортус –
непосредне и ране компликације, спонтани побачај, ектопична трудноћа; вагинално крвављење 
– прва помоћ, хитне мере; акутни абдомен –прва помоћ, хитне мере; торзија цисте или аднекса; 
руптура цисте; пелвична инфламаторна болест – поступак у дијагностици и нези; токсички шок 
синдром - поступак у дијагностици и нези; траума полних органа жене - прва помоћ, хитне 
мере.Поступак код шока, прва помоћ, кардиопулмонална реанимација. 
Литература:  
1. Плећаш Д.Станимировић Б Станковић А Васиљевић М. Гинекологија и акушерство. Цибид. 
Београд, 2006 
2.  Водич добре клиничке праксе за прехоспитално дијагностиковање и лечење прехоспиталних 
хитних стања у медицини. Министарство здравља РС, 2013.  
3.    Ристић Љ.Практична гинекологија. Ауторско издање.Београд. 2006. 
4. Ристић Љ. Атлас гинеколошких опеарција. Приштинска српска школа.Београд. 2011. 
        
Предавања: 2 Вежбе: 2    
Оцена знања (максималан број поена 100 )  
Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит Поена 
Активности током предавања 10 Усмени испит 30 
Практична настава 20 Писмени испит / 
Колоквијуми 20   
Семинарски рад  20   
 



Студијски програм :  Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета:   Генетика репродукције 
Наставник: Проф. др Душица Живановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:    Нема услова за пријављивање и слушање предмета                  
Циљ предмета 
Основни циљ при одабирању наставних садржаја и задатака је, да студентима омогући да 
успешно овладају основним принципима наслеђивања код човека, укаже на савремене 
приступе у пренаталној дијагностици генетичких болести, као и на значај популационог 
скрининга у превенцији генетички детерминисаних болести. 
Исход предмета  
Знање стечено на вежбама и предавањима служи као основа за даљу стручну надоградњу у 
области здравствене неге у гинекологији и акушерству и медицинске генетике. Студенти се уче 
да препознају конгениталне аномалије на рођењу и евентуалне фенотипске промене на основу 
клиничке слике новорођенчета, a у чијој основи је генетички поремећај. Студенти се 
оспособљавају да дају генетички савет код породица са генетичким оптерећењем за неко 
обољење, брачног инфертилитета, наследних облика канцера и бракова у сродству. Студенти 
израчунавају ризик поновног јављања истог обољења у истој породици и проценат заједничких 
гена код супружника који су у сродству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Ћелијска и молекуларна база наслеђивања. Централна догма молекуларне биологије. Генске 
варијације, полиморфизам и мутације. Ћелијски циклус. Гаметогенеза. Типови наслеђивања 
код човека. Моногенске болести. Наслеђивање везано за аутозоме. Наслеђивање везано за 
полне хромозоме. Хермафродитизам и псеудохермафродитизам. Наслеђивање ограничено и 
условљено полом. Болести нестабилне ДНК. Болести генског континуитета. Хромозомске 
аберације. Митохондријално наслеђивање. Мултифакторијално наслеђивање. Спољашњи 
чиниоци који могу да оштете плод. Савремени приступ у дијагностици генетичких болести. 
Пренатална дијагностика. Постнатални и популациони генетички скрининг. Генетички узроци 
мушког и женског инфертилитета. Генетика наследних облика канцера. Генетичко 
саветовалиште. Матичне ћелије и њихова примена у терапији. 
Практична настава 
     Структура ДНК, РНК, протеин. Код, кодон, антикодон. Хумани кариотип, слагање 
хромозома. Барово тело. Сперматогенеза. Оогенеза. Понашање хромозома у мејози. 
Постзиготно нераздвајање хромозома. Цитогенетички запис аберантних кариотипова. Симболи 
за израду родословног стабла и наслеђивање код човека. Процена ризика да се иста болест 
понови у истој фамилији. Конгениталне аномалије мултифакторијалне етиологије. Степен 
сродства и израчунавање коефицијента инбридинга. Имуногенетика крвних група.            
Литература 
- Михајловић Љ, Михајловић Н. Хумана генетика. Висока медицинска школа струковних 
студија, Ћуприја, 2009. 
- Попић-Паљић Ф. Хумана генетика. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Нови 
Сад, 2011. 
- Кубуровић В. Моногенске и друге генетичке болести. Задужбина Андрејевић, Београд, 2007. 
- Бујишић Н. Биохемијски пренатални скрининг. Откровење, Београд, 2012. 
- Ковач М. Тромбофилија и компликације у трудноћи. Задужбина Андрејевић, Београд, 2011. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови  
          / 

Предавања: 
     2  

Вежбе: 
   2  

Други облици наставе: 
                / 

Студијски истраживачки 
рад:                 / 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни 
испит. 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит   / 
практична настава 20 усмени испт   30 
колоквијум-и 20   
семинар-и 20   
 



Студијски програм :  Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета:   Гинеколошка рехабилитација 
Наставник: Мр сц. мед. Оливер Милошевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:    Нема услова за пријављивање и слушање предмета                  
Циљ предмета 
Основни циљ при одабирању наставних садржаја и задатака је, да специјализантима омогући 
да успешно овладају основним принципима физикалног лечења и рехабилитације 
гинеколошких обољења ,повреда,као и лечење стерилитета примењујући најновија сазнања из 
ове области.Кроз практичан рад специјализант треба да савлада основна практична знања 
.принципе физикалног лечења и рехабилитације у овој области. 
Исход предмета  
Знање стечено на вежбама и предавањима служи  специјализантима као основа за даљу 
стручну надоградњу у области  гинекологије,што ће омогућити да применом  новостеченог 
знања ефукасно спроводи како примарну,секундарну и терцијерну превенцију гинеколошких 
обољења и повреда,тако и ефикасно лечење и адекватну рехабилитацију. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Увод  у физикалну медицину и рехабилиатцију у гинекологији .Физикално-
рехабилитационе процедуре у лечењу гинеколошких обољења.Кинезитерапија   у 
гинекологији.Електротерапијске процедуре у гинекологији : галванске 
струје,eлектрофореза,фарадске и неофарадске струје,интерферентне струје,дијадинамичне 
струје (ДД),КТД(краткоталасна дијатермија).Електростимулација и транскутана 
електростимулација у гинекологији (ТЕНС).Електродијагностичке проседуре у 
гинекологији.Примена  термотерапије и фототерапуије у гинекологији.Ултразвучна терапија у 
гинекологији.Хидротерапија у гинекологији:Опште и локалне купке,подводна масажа,бисерне 
купке,хидроелектротерапија(хидрогалванска када). Значај масаже у гинекологији:релаксациона 
масажа,регионална масажа,лимрфна дренажа.Примена биостимулативног ласера у 
гинекологији(Ласеротерапија) . Применна БИОБИМА  у гинекологији.Магнетотерапија у 
гинекологији,нискофреквентно и високофреквентно магнетно поље.Принципи рехабилитације 
код гинеколошких обољења и повреда.Обољења у гинекологији која захтевају физикално 
лечење.Запањењска обоњења, стерилитет  и физикално рехаабилитационе процедуре. 
Могућности  физикалног лечења и рехабилитација малигнитета у гинекологији.Поремећај 
функције мокраћне бешике у гинекологији и могућности физикалног лечења и рехабилитације 
:Елекстростимулација мокраћне бешике,интермитентна катетеризација.Примена хипербаричне 
медицине у гинекологији.Примена хипобаричне медицине у гинекологији 
(ВАКУСАК).Балнеоклиматологија у гинекологији,Лечење гинеколошких обоњења  природним 
фактором.Балнеологија и стерилитет.Лечење стерилитета природним фактором.Врсте 
природних минералних вода и њихов значај у балнеологији код гинеколиошких обољења. 
Пелоидотерапија у гинекологији.Бањско климатска места у  у Србији у лечењу гинеколошких 
обољења и стерилитета. 
Практична настава Принципи кинезитерапије у гинекологији.Примена електротерапије у 
гинекологији  :галванска струја,фарадска и неофарадска струја,ДД,ИФ  струје ,краткоталасна 
дијетермија КТД.Електростимулација и ТЕНС у гинекологији.Примена термотерапије и 
фототерапије у гинекологији. Примена ултразвучне терапије у гинекологији.Примена 
ласеротерапије и БИОБИМ-а у гинекологијиТермотерапија и фототерапија у 
гинекологији.Хидротерапија у гинекологији.Примена масаже у гинекологији.Примена 
магнетотерапије у гинекологији.Електродијагностичке процедуре у гинекологији. Основни 
принципи хипербаричне и хипобаричне медицине у гинекологији.Принципи цистометрије и 
уродинамике.Одређивање капацитета мокраћне бешике.Интермитентна 
катетеризација.Класификација минералних вода и њихов значај у гинекологији.Одређивање 
бањско климатских места за лечење и рехабилитацију гинеколошких обољења и стерилитета. 
 



Литература  
Живојин Цонић,Основи физикалне медицине и рехабилитације  за студенте стоматологије, 
Београд,научна књига 1986. 
Љубиша Милићевић.Јован Љубинковић. Улога физикалне медицине и балнеотерапије у 
лечењу гинеколошких болесника. 
Јован Љубинковић, Љубиша Милићевић, Милан Јевремовић. Балнеотерапија у гинекологији. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови  
          / 

Предавања: 
     2  

Вежбе: 
   2  

Други облици наставе: 
                / 

Студијски истраживачки 
рад:                 / 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни 
испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 усмени 30 
практична настава 20   
колоквијум-и 20   
семинар-и 20   
 



Студијски програм: Здравствена нега у гинекологији
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво
Назив предмета: Здравствено васпитање за репродуктивно здравље
Наставник: Др спец. гинекологије и акушерства Љиљана Антић, суб. спец. стерилитет и фертилитет
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Условљеност: нема услова 
Циљ предмета:  
Стицање знања и вештина као и оспособљавање студената за едукативни рад са младима у циљу 
заштите и унапређења репродуктивног здравља. Да студенти формирају позитиван став према 
репродуктивном здрављу и рађању, како би у пракси дали свој допринос у промоцији 
репродуктивног здравља. 
Исход предмета:  
Студент има знања и вештине да примени стечена знања у едукативном и здравствено-васпитном 
раду са младима из области репродуктивног здравља.
Садржај предмета :  
Теоријска настава:  
Анатомија полних органа жене и мушкарца. Поремећаји у развоју полних органа жене и мушкарца. 
Сексуалност и сексуална активност. Ризично сексуално понашање. Сексуално злостављање. 
Ризично понашање младих и болести зависности. Полни хормони. Пубертет. Превремени и касни 
пубертет.  Први сексуални однос. Ризици ране сексуалне активности. Менструални циклус. 
Овулација. Поремећај менструалног циклуса. Оболења и поремећаји репродуктивног здравља у 
периоду детињства и адолесценције. СПБ- дијагностика, терапија, превенциа и ризици по 
репродуктивно здравље и потомство. Нега и заштита полних органа у дечјем и адолесцентном 
добу.Организација и рад саветовалишта за младе, за репродуктивно здравље и превенцију полно 
преносивих болести, саветовалишта за планирање трудноће и контрацепцију. Планирање породице, 
контрацепција; непланирана и нежељена трудноћа. Абортус у свету и код нас; индикације за 
абортус, методе абортуса; компликације абортуса. Инфертилитет, превенција неплодности. 
Сексуално преносиве болести (СПБ); епидемиологија, фактори ризика, начини преношења, 
дијагностика, терапија, ризици и превенција. Оплођење. Трудноћа.Конгениталне аномалије. 
Пренатална дијагностика. Значај планирања трудноће код младих и последице непланиране и 
нежељене трудноће. Календар здравља и промоција репродуктивног здравља жена. 
Практична настава:  
Рад са децом предшколског и школског узраста о анатомији и физиологији женских и мушких 
полних органа; рад на раном формирању ставова о породици и хуманизацији односа међу 
половима.Вежбе у старијим разредима основних и у средњим школама:демонстрирање метода 
контрацепције, ризици и последице коришћења и некоришћења контрацептивних метода и 
средстава.  Интерактивне  методе  (радионичарски  рад) и примена информативно‐ 
комуникационих технологија у раду саветовалишта за младе. Први гинеколошки преглед. Први 
преглед код уролога. Дијагностика СПБ код младих. Видови информисања младих о сексуалности, 
контрацепцији и СПБ.   
Литература:  

1. Рaдојевић М, Рајин Г, Седлецки К.Сачувајмо здравље-радна свеска о репродуктивном 
здрављу младих. Институт за здравствену заштиту мајке и детета; 2006. 

2. Стратегија за развој и здравље младих у РС од 20007-2012.. Експертска група за развој и 
здравље младих Министарства здравља Републике Србије, Unicef, 2006. 

3. Рашевић М. Азбука репродуктивног здравља:приручник за наставнике и сараднике основних 
школа. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.Београд, 2006.                        

Предавања : 2 Вежбе : 2    
Оцена знања (максималан број поена 100 ) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  
Активности током предавања 10 Усмени испит 30 
Практична настава 10 Писмени испит / 
Колоквијум 20   
Пројектни задатак 30   
 



Студијски програм: Специјалиста струковна медицинска сестра бабица
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета: Здравствена заштита жена 
Наставник: Др спец. гинекологије и акушерства Љиљана Антић, суб. спец. стерилитет и 
фертилитет 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: Стицање специфичних знања из области  здравствене заштите жена; препознавање 
ризико фактора, симптома и знакова болести у циљу утврђивања потреба за  здравственом 
заштитом жена; промоција и унапређење здравља жена у свим периодима живота као и здравствена 
заштита жена у периоду трудноће и лактације; превенција ППБ болести и малигних обољења.  
Исход предмета: Очекује се да студенти усвојена знања примене у пракси у циљу рађања здравог 
потомства и  боље организације здравствене заштите жена и квалитета живота жена. 
Теоријска и практична настава 
Општи појмови и дефиниције здравствене неге жена; установе и организационе јединице за 
спровођење здравствене неге жена у примарној здравственој заштити; рад по принципу 
саветовалишта у  пружању услога из домена репродуктивног здравља ; ЗЗ  у свим периодима 
живота женске популације: дечјем, адолесцентном, генеративном, периоду менопаузе и сенијума; 
ЗЗ младих у циљу очувања и неговања репродуктивног здравља и превенције полно преносих 
болести и нежељених трудноћа; ЗЗ жена у периоду трудноће и лактације; превенција малгигних 
болести и остеопорозе и унапређење квалитета живота жена у периоду постменопаузе и сенијума;  
промоције и унапређење здравља жена у оквиру примарне здравствене неге радно активних жена; 
промоције и унапређење здравља вулнерабилних категорија жена; промоција и унапређење здравља 
жена у породици,школи и на радном месту; интерсекторска сарадња ЗЗ жена са медијима  и другим 
организацијама и удружењима који се баве унапређењем репродуктивног здравља жена; 
спровођење програма превенције малигних  оболења;  превенција полно пренесивих болести и  
АИДС-а; активности поливалентне патронажне службе-ППС у очувању и унапређењу здравља жена 
у периоду трудноће и лактације; комуникација са особама са посебним потребама и вулнерабилним 
категоријама жена; здравствена нега на терену; организација здравствене заштите жена у ванредним 
условима. 
Практична настава  
Организација и спровођење здравствене неге у службама ЗЗ; Примена процеса  здравствене неге 
у примарној здравственј  заштити.; тимски рад у савтовалишту за рано откривање малигних 
обољења; тимски рад у саветовалишту за планирање породице; тимски рад у саветовалишту за 
брачну неплодност; тимски рад у  саветовалишту за труднице, мултидисциплинарни и тимски рад 
у школи родитељства; тимски рад у генетском саветовалишту; промоција здравих стилова 
живота; промоција дојења;  садржај рада поливалентне патронажне сестре у посети трудници, 
породињи и новорођенчет; израда плана рада у свим организационим јединицама и 
документација у ЗЗ жена.; пружање услуга у  превентивним центрима; постављање сестринске 
дијагнозе и сестринске  интервенције у домену ЗЗ жена; примена здравствено васпитних метода 
рада у циљу превенције малигних обољења, полно преносивих инфекција, ризичног сексуалног 
понашања, имплементација сестринских активности  на унапређењу здравља жена  са  системом 
образовања , социјалне заштите, локалном заједницом, радним организацијама, средствима 
информисања и невладиним сектором. 
Литература: 

1. Живановић В. Заштита здравља жене и детета, ауторско издање. Типо -штампа. Београд, 
2009. 

2. Тимотић Б. Јањић М. Примарна здравствена заштита. Елит Медика. Београд. 2004 
3. Национални водич за лекаре у примарној здравственој заштити. Здравствена заштита жена у 

току трудноће. Министарство здравља Републике Србије. Београд, 2005. 
Број часова активне наставе Теоријска настава:  3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања, самостални рад студената на претраживању и анализи стручне литературе, групни рад, 
дискусије. 



Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
активно присуство вежбама 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
пројектни задатак 20   
 



Студијски програм: Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије, II ниво 
Назив предмета: Методика наставе 
Наставник: Проф. др Николета Гутвајн 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: Упознавање и разумевање различитих дидактичких теорија и принципа; развијање 
интересовања и сензибилитета студената за систематско и критичко проучавање и конципирање 
васпитно-образовног рада; развијање компетенција студената потребних за креирање подстицајне 
средине за учење и примену различитих метода, техника и облика рада; примена стечених 
методичких знања у унапређивању квалитета васпитно-образовне праксе. 
Исход предмета: Очекује се да студенти: усвоје релевантну научну и стручну терминологију; 
стекну елементарна знања о различитим дидактичким теоријама и принципима и њиховом утицају 
на карактер васпитно-образовног рада; поседују компетенције потребне за креирање подстицајне 
средине за учење и примену различитих метода, техника и облика рада; имају квалитетну основу за 
даља проучавања сродних научних дисциплина, као и позитиван став према континуираном 
професионалном развоју и унапређивању квалитета рада.  
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
Предмет и задаци дидактике; Садржај образовања (наставни план и програм); Дидактички 
принципи: принцип научности, принцип прилагођености наставе ученику, принцип 
систематичности и постепености у настави, принцип повезаности теорије и праксе, принцип 
очигледности, принцип свесне активности ученика у настави, принцип трајности усвајања знања, 
вештина и навика, принцип индивидуализације наставног рада; Стилови учења и фактори који 
утичу на процес учења; Социјални контекст учења -  учење као интеракција; Компетенције 
наставника потребне за креирање подстицајне средине за учење; Очекивања наставника као 
предиктор школског  постигнућа ученика; Наставне методе, облици и технике рада; Методе 
подучавања – појам, класификација: на основу критеријума начин сазнавања, на основу критеријума 
услов за процес учења; Методе подучавања засноване на посматрању и показивању; Методе 
засноване на речима - монолошка метода: описивање и причање; Методе засноване на речима - 
дијалошка метода: разговор,  дискусија и рад са текстом, питања за подстицање дискусије; Методе 
засноване на практичним активностима; Проблемска метода подучавања: учење путем откривања; 
Метода подстицања групе: кооперативно учење; Метода усмерена на деловање: интегрисано учење; 
Учење у пројектима; Радионица као метод рада; Организациони облици наставе (разредно-часовни 
систем, наставни час, домаћи рад ученика); Понављање и вежбање у настави; Проверавање и 
оцењивање знања (суштина и значај оцењивања, врсте проверавања, оцене и оцењивање, 
оцењивање и његове слабости, усавршавање метода и поступака у оцењивању); Планирање у 
настави (планирање рада, годишњи план рада, периодични план рада, планирање наставног часа). 
Литература: 

1. Ђорђевић, Ј., Н. Трнавац (2013). Педагогија. Београд: Научна књига. 
2. Крњаић, С. (2002). Социјални односи и образовање, Београд: Институт за педагошка 

истраживања , Вршац: Висока школа за образовање васпитача. 
3. Малинић Д., Гутвајн Н. (2012). Приступ иницијативи, сарадњи и стваралачком раду код 

неуспешних ученика, у: Ј. Шефер, Ј. Радишић (ур.), Стваралаштво, иницијатива и сарадња 
– Импликације за образовну праксу, II део, (305-327). Београд: Институт за педагошка 
истраживања.  

4. Kрњајић, С. (2007). Поглед у разред. Београд: Институт за педагошка истраживања. 
5. Луковић, И. (2006). Наставна средства и садржај појмова, у: С. Крњајић (ур.), Претпоставке 

успешне наставе (111-134). Београд: Институт за педагошка истраживања. 
Број часова активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, самостални рад студената на претраживању и анализи стручне литературе, групни рад, 
дискусије. 



Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



Студијски програм :  Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије,II ниво 
Назив предмета:   Дечја и адолесцентна гинекологија 
Наставник: Проф. др Зоран Станковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:    Нема услова за пријављивање и слушање предмета                  
Циљ предмета 
Основни циљ при одабирању наставних садржаја и задатака је, да студентима омогући да успешно 
овладају основним принципима значајним за очување репродуктивног здравља младих као и на 
значај дечије и адолесцентне гинекологије. 
Исход предмета  
Знање стечено на вежбама и предавањима служи као основа за примену у саветовалишном раду у 
области очувања репродуктивног здравља младих као и даљу стручну надоградњу у области 
здравствене неге у дечијој и адолесцентној гинекологији. 
Студенти се уче да препознају разлоге збох којих је неопходан клинички преглед или ултразвучни 
преглед гинеколога за дечији и адолесценти узраст. 
Студенти се оспособљавају да дају савет у области очувања репродуктивног здравља младих, као и 
шире, у области планирања породице. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Најчешћи поремећаји и обољења у дечијој гинекологији. Избор врсте прегледа. Лечење и 
превенција обољења вулве и вагине. Нега у дечијој гинекологији. Сексуално злостављање и улога 
здравствених радника. Превремени пубертет. Аномалије у развоју Милерових структура. Туморске 
промене на репродуктивним органима – принципи збрињавања. Најчешћа обољења у 
адолесцентној гинекологији. Избор врсте прегледа. Нерегуларна меструациона крварења. 
Контрацепција према узрасним категоријама. Цисте јајника. ХПВ вакцинација.  
Практична настава 
Саветовање о лечењу и превенцији обољења вулве и вагине. Саветовање о нерегуларним 
меструационим крварењима. Саветовање о контрацепцији према узрасним категоријама. 
Саветовање о дијагностици, праћењу и лечењу циста јајника. Утицај исхране на менструациони 
циклус. Израчунавање индекса ТМ у перцентилима. Пункције. Примципи неге после минимално 
инвазивних операција. 
Литература 
1. Stanković Z, Sedlecki K. Tumorske mase jajnika i ostali genitalni tumori u detinjstvu i 

adolescenciji. U: Pajić DV, ur. Hirurgija dečjeg, adolescentnog i ranog adultnog doba, odabrana 
poglavlja. Symbol. Novi Sad, 2009:2896-2907.   

2. Sedlecki K, Stanković Z, Perović S. Genitalne infekcije humanim papiloma virusom u 
adolescenciji. U: Zdravković D, ur. Problemi u pedijatriji 2008. Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva. Beograd, 2008; 29:327-343. 

3. Stanković Z, Sedlecki K. Cistične promene jajnika u detinjstvu i adolescenciji. U: Zdravković D, 
ur. Problemi u pedijatriji 2007. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd, 2007; 28:396-
405. 

4. Sedlecki K, Stanković Z, Perović S, Vasiljević Z, Mažibrada I. Vulvovaginitis u dečjem i 
adolescentnom uzrastu. U: Zdravković D, ur. Problemi u pedijatriji 2004. Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva. Beograd, 2004; 25:339-352. 

5. Sedlecki K, Stanković Z, Mažibrada I, Perović S. Novi pristup lečenju polno prenosivih infekcija 
kod mladih. U:  Zdravković D, Ur. Problemi u pedijatriji 2002. Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva. Beograd, 2002;23:309-326. 

Број часова  активне наставе Остали часови  
          / Предавања: 

     2  
Вежбе: 
   4 

Други облици наставе: 
                / 

Студијски истраживачки 
рад:                 / 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни 
испит. 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 усмени испт 30 
практична настава 20 Писмени испит / 
колоквијум-и 20   
семинар-и 20   
 



Студијски програм : Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 
Врста и ниво студија: специјалистичке струковне студије 
Назив предмета:  Патронажна заштита жене и детета
Наставник: Проф. др Милан Миљковић, Мр сц. мед. Оливер Милошевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: : положен тест-колоквијум  (минимум  5 поена), семинарски рад (минимум  10 поена), 
присуство настави (минимум 5 поена), практична настава (минимум 10 поена). 
Циљ предмета  
Стицање знања и вештина као и оспособљавање студената за делатности у области 
поливалентне патронажне здравствене заштите. Студенти  ће овладати знањима потребним за 
примену у раду на унапређењу здравља жене, мајке и детета,очување и унапређење здравља у 
породици,отклањање фактора ризика за настанак болести,препознавање потреба корисника 
здравствене заштите и здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика. 
Исход предмета  
 Студенти  ће стечена знања применити у пракси  на терену (у породици) и у здравствено-
васпитном раду у заједници ( у предшколским установама, основним школама, превентивним 
центрима, месним заједницама, клубовима за стара лица). 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Поливалентна патронажна служба се бави очувањем здравља и подизањем опште здравствене 
културе становништва. Своју делатност обавља у породици као целини и у широј локалној 
заједници. Место обављања здравствено васпитног рада је: породица, предшколска установа, 
школа, локална заједница. Рад поливалентне патронаже кроз здравствено васпитни рад у 
заједници (предшколским установама, основним школама, месним заједницама, клубовима за 
стара лица), укључујући и сарадњу са Превентивним центром и осталим , службама у  
Домовима здравља, Гинеколошко-акушерским одељењима болница и клиника, заводима за 
јавно здравље, хуманитарним организацијама (Црвеним крстом), службама социјалне заштите. 
Медицинска сестра специјалиста као члан тима поливалентне патронаже укључена је у рад са 
следећим категоријама становништва: труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, мала и 
предшколска деца, млади, жене генеративног и пост генеративног доба, особе преко 65 година, 
оболели од малигних болести. Активности из домена  рада поливалентне патронажне службе 
су у очувању и унапређењу здравља жена и деце; евалуација и параметри за евалуацију 
резултата поливалентне патронажне службе у смањењу морбидитета и морталитета трудница, 
породиља и новорођенчади; вођење медиицнске документације; Развој и имплементација 
планова за негу здравља жена и деце ради примарне,секундарне и трцијалне превенције; 
методе и модели комуникације у професијоналном раду медицинских сестара и бабица у 
пружању примарне здравствене заштите; комуникација са особама са посебним потребама и 
вулнерабилним категоријама жена; здравствена нега на терену. 
Практична настава:Улога патронажне сестре у породици: да обучи чланове породице 
вештинама очувања репродуктивног здравља, укључи их у превентивне програме дома 
здравља, оснажи и подржи партнерски однос у породици и тиме задобије поверење чланова 
породице.  
У заједници: патронажна сестра препознаје приоротете, прави мрежу организација које су 
потребне за решавања питања која се тичу репродуктивног здравља жена. Све здравствено 
васпитне програме планира и реализује са одговарајућим службама дома здравља, учествује у 
раду Саветовалишта дома здравља, у Школи за психофизичку припрему трудница и школи за 
родитељство и у свим едукативним програмима који се одвијају на пољу јавног здравља.  

 Активности патронажне сестре у раду телефонског саветовалишта, са циљем да пружи 
информације и савете трудницама и породиљама везано за правилну негу, хигијену и исхрану 
трудница, новорођенчета, одојчета и малог детета. Прављење планова и вођење медицинске 
документације и протокола о потребама пацијената-корисника здравствене зажтите и и 
њихових породица  за патронажним посетама: налог изабраних лекара, налог патронажној 



сестри са секундарног  или терцијарног нивоа, план дневних посета у који се евидентира и 
прмена плана дневних активности,  здравствени картон породице и патронажни лист са 
евидентираним активностима, ППС образац, 
Литература : 
1. Живановић В.: Заштита здравља жене и детета, ауторско издање, Типо  
штампа, Београд, 2009. 
 2. Национални водич за лекаре у примарној здравственој заштити. Здравствена заштита жена у 
току трудноће. Министарство здравља Републике Србије. Београд, 2005. 
3. Лозановић Миладиновић Д.Водич за бабице и лекаре; Општи принципи комуникације са 
трудницама, породиљама и њиховим породицама, Министарство здравља Републике Србије, 
Београд, 2009. 
4. Приручник за здравствене раднике, здравствене сараднике и остале професионалце за рад у 
промоцији здравља у заједници. Промоција здравља и здравих стилова живота у заједници, 
Министарство здравља Републике Србије, Београд, 2006. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
/ 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
4 

Други облици наставе:/ Студијски истраживачки 
рад:/ 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит / 
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 20   
 
 
 
 
 



Студијски програм: Струковна  медицинска сестра бабица - специјалиста здравствене неге у 
гинекологији 

Врста и ниво студија: специјалистичке струковне студије, II ниво 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе  
Др Љиљана, Г, Антић 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ стручне праксе је да студент буде укључен активно и пасивно у процесе који се одвијају у 
Службама за здравствену заштиту жена на свим нивоима ( примарном, секундарном и терцијарном), 
сходно његовим компетенцијама, а уз процену и асистенцију сарадника. 
Очекивани исходи:  
Студент ће бити оспособљен за:  

- тимски рад уз поштовање хијерархије,  
- препознавање своје улоге у тиму и преузимање одређеног броја задатака по процени сарадника, 
-  партиципирање у  дијагностичким и терапијским процедурама,  
- партиципирање у процесу здравствене неге у гинекологији, 
- здравствено васпитни рад  
- циљане едукативне програме, самостално или тимски. 
 

Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теорисјко и ограничено практично знање прошири и 
интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени професионалац – корисник 
здравствене услуге. 
Садржај стручне праксе: 
У референтним наставним базама, студент ће кроз стручну праксу да евалуира стечена знања и да се 

припреми за професионално обављање послова и задатака из области здравствене  неге у гинекологији, 
на свим нивоима здравствене заштите. 
Број часова , ако је специфицирано:  
Студент обавља стручну праксу у току 1. и 2. Семестра, утрајању од 600 часова и стиче  
6 ЕСПБ. 

 

Методе извођења су условљене проблемима и потребама у здравственом сектору, а струковна  
медицинска сестра бабица најчешће користи: 
        разговор               интервју               организација                                                                 
        здравствено васпитни рад  у саветовалишту за младе      
        здравствено васпитни рад  у саветовалишту за планирање породице 
        партиципирање у раду саветовалишта за рано откривање малигних оболења 
        здравствено васпитни рад  у саветовалишту за менопаузу 
        асистирање при свим дијагностичким и терапијским процедурама у гинекологији 
        партиципирање у балнео –терапијским процедурама 
       здравствено васпитни рад  у оквиру патронажне посете 
       партиципација у психофизичкој припреми трудница 
        вођење медицинске документације  
 

Оцена  знања (описно) 
 

Стручна пракса се оцењује описно ( незадовољава, задовољава, добар, одличан) 
 



Студијски програм: Специјалиста струковна медицинска сестра бабица 

Врста и ниво студија: специјалистичке струковне студије, II ниво 

Наставник или наставници задужени за организацију  завршног рада (Име, средње слово, 

презиме): Ментор завршног рада – из стручно апликатовних предмета и стручних предмета: Планирање 
породице и Здравствено васпитање за репродуктивно здравље 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом Струковних студија  - Струковна  
медицинска сестра бабица 
Циљеви завршног рада:  
а.  Опредељивање студената за област из које ће радити завршни рад 
б.  Усмеравање студената према апликативним областима што чини његову будућу професионалну 
активност                     
в.  Избор теме из изборне области 
г.  Израда завршног рада на основу резултата добијених у пракси кроз процес истраживања       
     и упоређивања са објављеним подацима на исту тему 
д. Израда завршног рада на основу обраде доступних литературних података 
ђ.  Да се студент оспособи за повезивање теорије и праксе у домену здравствене заштите жена 
Очекивани исходи:  

1. студент оспособљен да разуме и утиче на физиолошке и патолошке промене на полним 
органима жене 

2. студент оспособљен да прати стандарде неге у гинеколошкој пракси и да у њој партиципира 
3. студент оспособљен за истраживање у области репродуктивног здравља  и да уводи новине 
4. студент оспособљен да професионалну праксу реализује у оквиру стандарда своје професије 

Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме он практично примењује методологију 
истраживања у области за коју се определио или библиографски рад на основу обрађене доступне 
литературе из одабране области или приказ случаја. 
Студент припрема завршни рад у писменој форми. Саставни делови завршног рада су: 
- садржај 
‐ увод 
- циљ 
- метод 
- резултати  
--дискусија 
- закључак 
-предлог мера 
- преглед литературе 
- прилози   
 
Студент завршен и укоричен рад са потписом ментора предаје Студентској служби и пред 
комисијом, коју уз ментора чине још два члана,  усмено брани завршни рад.  
 
Методе извођења:  
Када студент испуни услов (положени сви испити) опредељује се за стручно апликативну област из које 
жели да ради завршни испит. Од стране школе студент добија документацију и бива упућен у наставну 
базу где ће обавити истраживање. 
Истраживање се спроводи од стране студента уз контролу ментора и сарадника. Студент и сарадник 
поштују етичке принципе у процесу истраживања. 
Садржај метода у истраживању: 
            интервју                 саветовање            здравствено васпитни рад 
            помагање               организација      
 

Оцена  (максимални број поена 100)
Завршни  рад  се оцењује  оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).   

Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета  
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