
Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета: Увод у фармацију
Наставник:Милица Станојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Стицање знања о значају фармације за живот човека као и њен развој током историје од првобитне људске
заједнице до данас. Историјски преглед фармације и основе етике и морала у фармацеутској делатности
имају за циљ упознавање студената са напретком фармације у складу са целокупним напретком у друштву.
Повезаност медицине и фармације старијих култура, зачеци лечења и припремање лекова. Основни
законски прописи који регулишу област фармације.
Исход предмета :
Студенти проучавају различите облике лековитих препарата, различиту примену лекова као и њихову
улогу и значај у лечењу појединих болести. На основу Фармакопеја, студенти стичу знања о пореклу,
физичким и хемиским особинама појединих супстанци. Сазнају значај инкопатибилности и дозирања
појединих супстанци у различитим лековитим препаратима као и њихова лековита и токсична дејства.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет изучавања фармације и улога у друштву и заштити здравља, Историја фармације у Кини, Индији,
Месопотамији, Јапану, Египту, Грчкој и Риму, Византији, Арабији и Салерну, у средњем веку, за време и
после ренесансе, Развој медицине и фармације у Србији, Типови фармацеутске делатности, Удружења
фармацеута, Фармацеутска деонтологија, Развој лека, Здравље и очување здравља, Комуникација са
пацијентима, Етички принципи и њихова примена у фармацији.
Литература:
1. Др Драгана Секуловић – Увод у фармацију, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја,
2010.
2. Др Драгутин Томић – Фармакотерапија – Медицинска књига Београд, 1991.
3. Фармакопеја ЈУГ IV – Завод за испитивање и контролу лекова Београд, 1984.
4. Фармакопеја ЈУГ V – Савремена администрација Београд, 2000.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
0

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, 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 20 писмени испит 50
практична настава 0 усмени испит /
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм/студијски програми :Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија:Основне струковне студије
Назив предмета: Неорганска хемија
Наставник: др сци. мед. Драгослав Илић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ:6
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Основни циљ при одабирању наставних јединица је да студенте подстакне на студиозан приступ
проблемима савремене хемије и разумевање закона и принципа, а не њихово пуко меморисање.Због тога је
тежиште излагања стављено на критично,логично и јасно развијање појмова и чиљеница. Такав при што
захтева од студента улагање приличног напора за усвајање и разумевање изложених чињеница.
Исход предмета :
нање стечено слушајући основни курс Неорганске хемије служи као основа за даљу стручну
надоградњу.Сва предавања предвиђена овим програмом праћена су примером примене изложених
принципа на биолошке системе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој хемије,Основни хемијски закони,Периодни систем елемената, Електронска
конфигурација елемената, Хемијска веза, Хибридизација атомских орбитала и геометрија
молекула,Комплексна једињења,Раствори,Осмоза и осмотски притисак.Протолотичке равнотеже у
растворима.Оксидо редукциони процеси. Брзина и механизам хемијских реакција. Елементи
прве,друге,треће и четврете групе периодног система.
Практична настава
Лабараторијски прибор.Типови хемијских реакција.Одређивање еквивалента магнезијума. Добијање
киселина и база.Водоних пероксид.Припремање раствора. Хлор и водоникхлорид. Сумпор и водоних
сулфид.Азот и амонијак.Хидролиза. Угљен диоксид и угљен моноксид.Компексна једињења
Литература

1. Др.Срећко Р. Трифуновић, др.Тибор Ј.Сабо Општа хемија Београд 2004
2. Др.Мира Чакар,Гордана Поповић Фармацеутски факултет Београд 2008
3. Zагорка Корићнац,Тијана Јовановић Г.Поповић Практикум иѕ Опште и Неорганске хемије
4. M.Бресјанац, Неорганска хемија, Графопан, Београд, 2001

Број часова активне наставе Остали
часовиПредавања:

3
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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Социјална медицина
Наставник: др сци. мед. Татјана Симовић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Пружање студентима контекстуалног оквира у којем ће стећи основна знања из социјалне и јединствене
медицине, као и знања и вештине посматрања и праћења појединца у социјалном окружењу, а кроз
савладавање проучавања здравственог стања становништва, проблема народне патологије, организације
здравствене заштите, здравствених потреба и утицаја социјално-економских аспеката и околине.
Исход предмета:
Студент схвата здравље као глобалну појаву и ресурс за квалитетан и садржајан живот, има знања о
мерама превенције и организацији здравствене заштите, као и о улози и одговорности здравствених
радника на свим нивоима превенције, и не сагледава здравље-болест као изолoване појаве, већ као
условљене међусобним садејством више чинилаца како индивидуалних, тако и социјалних.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у социјалну медицину, појам и функције социјалне медицине. Савремени концепт здравља,
здравствена заштита, појам и савремени приступ. Заштита здравља појединих групација становништва.
Социјалне болести, мерење здравља, индикатори здравствене службе и остали индикатори. Социо-
економска неједнакост у здрављу. Планирање здравствене заштите. Концепт промоције здравља и
принципи. Здравствени системи и карактеристике здравствених система. Организација здравствене
заштите и квалитет у здравственој заштити. Руковођење. Социо-медицинска истраживања. Традиционална
медицина и савремена здравствена заштита. Васпитање за здравље, садржај и методе здравствено
васпитног рада. Корисник у центру система здравствене заштите.
Практична настава
Прикупљање и обрада података у вези здравственог стања становништва, вођење медицинске евиденције,
коришћење МКБ-10; презентација ЗИС, овладавање вештинама коришћења база података, креирање
упитника и испитивање сатисфакције и мишљења корисника, показатељи квалитета у систему здравствене
заштите, креирање јавноздравствене акције, рад у тиму, креирање јавноздравствене поруке, овладавање
концептом промоције здравља.
Литература:
1. Милић Ч., СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА ПРАКТИКУМОМ. Медицински факултет Крагујевац. 2003.
400. стр.
2. Милић Ч., Социјална медицина - практикум. Медицински факултет Крагујевац. 2003. 178.стр.
3. Лазаревић А. Социјална медицина, ВМШ Београд, 2005.
4. Мићовић П. и сарадници. Социјална медицина, уџбеник Медицинског факултета, Београд, 2005.
5. Симић, С. (Ур.) Социјална медицина, уџбеник за студентe медицине. Београд: Libri Medicorum, 2012.
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 25
практична настава 10 усмени испт 25
колоквијум-и 10
семинар-и 10



Студијски програм/студијски програми: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Анатомија
Наставник: Дарко Лакетић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета
Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима и дефинисању анатомије, историјском развоју
и теорији анатомије. Упознавање са грађом и структуром људског тела.
Исход предмета
Студенти ће бити у стању да науче грађу људског тела и да је примене у свакодневној пракси коју
обављају. Унапредиће организацију своје службе,а кроз истраживање, побољшаће квалитет пружених
услуга у оквиру своје делатности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање анатомије, увод у анатомију, орјентационе равни.Остеологија, подела костију по типу. Кости
главе.Кости трупа. Кости екстремитета.миологиа. Мишићи главе и врата. Мишићи трупа. Мишићи горњих
и доњих екстремитета.Артхрологиа,зглобови главе и врата,кичменог стуба. Зглобови горњих и доњих
екстремитета. Кардио-васкуларни ситем. Респираторни систем Систем органа за варење. Уро-генитални
тракт.Нервни систем, подела на периферни и централни. Делови периферног и централног нервног
система. Васкуларизација нервног система. Чуло слуха. Чуло вида.
Практична настава
Практично упознавање студената са грађом људског тела по областима. Остеологиа, миологиа,
артхрологиа, унутрашњи органи.

Литература
Ј. Димитирјевић, Х. Алексопулос, Клиничка анатомија човека са цитологијом, хистологијом и
ембриологијом, ВМШСС Ћуприја, 2011.,
Н.Миловановић, Анатомија човека, ВМШ Ћуприја 2005,
Х. Алексопулос, Љ. Марић, Анатомија човека-Практикум, ВМШ Ћуприја 2005,
Ј. Димитријевић, Клиничка патологија са патолошком физиологијом, Кокар, Београд, 2013.
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

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 25
практична настава 10 усмени испт 25
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 10



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска ботаника
Наставник: Дипл. фарм. Јагода Николић
Статус предмета: Oбавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним знањима из морфологије, анатомије, физиологије и екологије биљака
значајних за примену у фармацији. Оспособљавање студената за познавање, разликовање и препознавање
тј. детерминацију појединих биљних врста.
Исход предмета:
Студент треба да буде оспособљен да: опише и објасни морфолошке и анатомске карактеристике биљних
органа и ткива, идентификује их, опише и објасни основне физиолошке процесе код биљака, детерминише
групе, одреди врсте, предвиди особине биљака на основу систематике биљака, упозна се са еколошким
принципима.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у предмет, Биљна ткива, Биљни органи, Физиологија биљака, Размножавање биљака, Основи
систематике и номенклатуре биљака. Положај и улога биљака у систему организама и њихов значај за
фармацију. Гљиве, Алге, Лишајеви, Маховине, Раставићи, Папрати, Голосеменице, Скривеносеменице,
Дикотиле, Монокотиле.
Практична настава
Биљна ћелија, Творна ткива-Вегетативна купа корена, Творна ткива-Вегетативна купа стабла, Трајна
ткива, Биљни органи, Корен, Изданак, Стабло и лист, Физиологија биљака (Посматрање процеса гутације,
Дисање), Основни принципи и методе детерминације биљака, Голосеменице (основне карактеристике и
детерминација неких родова), Скривеносеменице (основне карактеристике и детерминација неких
родова), Разлике између монокотилних и дикотилних биљака, Цвет, Цвасти. Биљне врсте у Србији.
Литература:
1. Радиша Јанчић, Ботаника фармацеутика, друго допуњено издање, Јавно предузеће Службени лист СЦГ,
Београд 2004.
2. Бранислава Лакушић, Виолета Славковска, Данило Стојановић, Приручник за вежбе из ботанике,
Фармацеутски факултет, Београд 2004.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета:Медицинска етика
Наставник: доц. др Дарко Лакетић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова за слушање и полагање предмета
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да студентима пружи основна сазнања о формирању морала, о основним етичким
принципима рада, о етичким дилемама еутаназије, медицинске тајне, трансплантације органа,
експеримента у медицини, као и да их усмери да раде на психолошко моралном самоизграђавању, да раде
на “корекцији сопствене несавршеости”. Задатак наставе је да се науче разне заклетве и кодекси
медицинске етике као писана упутства за морално понашање у пракси.
Исход предмета:
Примена усвојених етичких принципа рада у здравственој установи , примена етичких принципа рада у
тиму као и поштовање деонтолошких принципа рада. Способност здравственог радника да буде носилац
здраве унутрашње моралне климе у здравственој организацији.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам морала и етике, Моралност као психичка функција човека, Психологија морала, Суперего-
унутрашњи контролор и казнилац, Историјат етичког учења, Карактеристике магијске медицине, Научна
медицина, Заклетва Флоренс Најтингел, Хипократ и његов значај за етику, Најновији етички кодекси,
Етички став здравственог радника према болеснику, Принципи комуникације здравствени радник
болесник, Етички став здравственог радника према болеснику у психијатрији, Етички став здраственог
радника према тешко оболелом и умирућем болеснику, Етички став према особама са посебним
потребама , Етички став здравственог радника према болесном детету, Етички проблеми везани за рад у
хирургији, Етички проблеми, Еутаназија, Медицинска тајна, Експеримент у медицинске сврхе, Етички
проблеми трансплантације органа, Однос здравственог радника према породици болесника, Етички
проблем везан за здравствено просвећивање, Етички аспекти и норме понашања у здравственој установи,
Деонтологија и њени аспекти рада, Грешке у медицини и кривична одговорност здравствених радника.
Литература:
1. Ј. Марић, Медицинска етика, медицински факултет, Београд, 2005
2. Штампана предавања предавача Др Светлане Миљковић, 2009
3. Д. Петровић, Медицинска етика, Медицински факултет у Крагујевцу, 2009
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
0

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, израда домаћих 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 50
практична настава 0 усмени испт /
колоквијум-и 30
семинар-и 10



Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Аналитичка хемија
Наставник: др сци. мед. Драгослав Илић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ:8
Услов: Предходно одслушан предмет: Неорганска хемија
Циљ предмета
Циљ наставе из предмета Аналитичке хемије је да студенти схвате основе квалитативне и квантитативне
хемијске анализе.Размотривши садашње потребе аналитичара понуђени план и програм обухвата велики
број савремених метода хемијске анализе како оних с подручја такозване класичне анализе тако и оних са
подручја модерних инструменталних метода.
Исход предмета
Студент се кроз програмски садржај вежби оспособљава да самостално уради велики број анализа које ће
му касније користити у пракси : прављење раствора различитих концентрација, волуметријско и
гравиметријско одређивањемногих елемената . Одређивање концетрација различитих витамина, хормона,
итд.студент се оспособљава за одређивање активних материја код многих лекова .
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у предмет, квалитативна и квантитативна хемијска анализа. Хемијске везе, настајање стабилних
структура,особине јонских и молекулских једињења. Особине дисперзних система, раствори, Аренијусова
теорија киселина и база. Закон о дејству маса, понашање јаких киселина и база.Киселинско базне
равнотежа са становништва протолитичке теорије. Јонски производ воде, израчунавање PH вредности
киселина, база и соли. Регулаторске смеше, пуферски капацитет Производ растворљивости, образовање и
стварање талога ,сони ефекат. Волуметрија. Таложне методе. Комлексометрија.Оксидо редукционе методе.
Гравиметрија. Електрогравиметрјска анализа. Поларографија. Потенциометријска одређивања.
Кондуктометрија.
Практична настава
Пета аналитичка група, доказне реакције, доказне реакције за ретке анјоне и катјоне. Четврта аналитичка
група, трећа аналитичка група доказне реакције, трећа аналитичка група Прва аналитичка група. Комлетна
анализа катјона и анјона.Методе неутрализације Таложне методе. Комплексометрија. Оксидо
редукција.Гравиметрија. Кондуктометрија. Потенциометрија. Електролиза.
Литература
-Aналитицка хемија др.Вера Капетановић,др,Милина Јеликиц Станков,Београд 2006
Квантитативна хемијска аналиѕа,др.Вера Капетановић и сарадници фармацеутски факултет Београд 2009
Семимикро квалитативна хемијска аналиѕа др. Вера Капетановиц и сар. фармацеутски факултет Београд
Квалитативна хемијска аналиѕа др.Р.Михајловић, др,Б.Вукановић мр.Л.Михајловић
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
4

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 10



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета: Физиологија
Наставник: др сци. мед. Маја Јевђевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Предходно одслушан предмет: Анатомија
Циљ предмета:
Стицање знања о функционалним процесима у организму, њиховој међузависности и зависности од
утицаја спољашњих фактора, као и функционисање организма као целине у нормалним условима.
Исход предмета:
Стечена знања из физиологије омогућавају студенту да прати и разуме остале медицинске предмете, које
проучава у току студија. Ово се нарочито односи на клиничке предмете, који се баве поремећајима
физиолошких процеса и њиховим лечењем.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у физиологију. Функционална организација људског организма и појам унутрашње средине.Органи и
органски системи. Телесне течности.Хомеостаза. Опште и специфичне функције ћелија. Транспорт
супстанци кроз ћелијску мембрану. Мембрански потенцијали. Физологија крви; ћелијски елементи и
плазма, хемостаза. Лимфа и лимфоток. Функционалне карактеристике попречнопругастог, глатког и
срчаног мишићног ткива. Функција кардиоваскуларног система; срце, функција и регулација функције.
Крвни судови;Системски и плућни крвоток, функција капиларног корита. Крвни притисак и његова
регулација. Физиологија респираторног система; спољашње дисање, фонација, регулација ацидобазне
равнотеже, метаболичка и одбрамбена функција плућа. Регулација рада респираторног система. Функција
бубрега; екскреторна, регулаторна и ендокрина.Карактеристике реналног крвотока. Функција дигестивног
система; варење и апсорпција хранљивих материја. Улоге јетре и панкреаса. Метаболички процеси;
анаболизам и катаболизам. Репродуктивна и ендокрина функција система за репродукцију. Функција
ендокриног система; хипоталамус-хипофиза, улога тиреоидне и паратиреоидних жљезда, надбубрежних
жљезда,панкреаса и гонада. Хормони других ткива (бубрега, црева). Физиологија нервног
система.Хемијска и ћелијска основа функције нервног система. Рефлекс као модел функције нервног
система.Функционална организација нервног система: сензорне и моторне функције. Карактеристике
мождане циркулације, цереброспинални ликвор и крвно-мождана баријера. Физиологија коже.
Литература:
1.Т. М. Јовановић. Медицинска физиологија. Дефектолошки факултет, 2004; Београд
2.C. Guyton & J. E. Hall. Medical physiology, tenth edition. W. B. Saunder company 2000; Filadelphia,
Pensilvania, USA. Превод: Савремена администрација 2003; Београд
3.Д.М.Митровић и сарадници. Основи физиологије човека IV прерађено издање. Cicero Лесковац, Београд
2003.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
0

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, 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 20 писмени испит 10
практична настава 0 Усмени испит 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Органска хемија
Наставник: др сци. мед.Драгослав Илић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Предходно одслушан предмет: Неорганска хемија
Циљ предмета
Органска хемија је да студенти овладају основама хемијских закона као и изучавање и овладавањење
хемијских методама које служе за сиунтезу и изоловање лековитих супстанци из биљног света.
Исход предмета
Студенти ће бити у стању да применом савремених хемијских метода изврше анализе разних органских
једињења као што су анестетичка средства, хормони, витамини антибиотици итд.Унапреди организацију
своје службе а применом савремених метода анализа побољша квалитет пружених услуга у оквиру своје
делатности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увид у предмет,разлика органских једињења од неорганских,природа хемијских веза,хемијске везе
угњеника Графичко представљање органских једињења молекулске и структурне формуле. Врсте
органских једињења, адиција,супституција елиминација. Угљоводоници, алкани, алкени, алкини.
Ациклични угљоводоници, циклоалкани, незасићени ациклични угљоводоници,ароматични угљоводоници
арилалкани. Органска једињења која садрже кисеоник, алкохолиифеноли, етри двохидроксилни алкохоли.
Карбонилна једињења,алдехиди и кетони, карбоксилне киселине. Органска једињења која садрже азот,
амини, диамини, нитрили, нитро једињења. Хетероциклична једињења, номенклатураи подела, поједине
класе хетероцикличних једињења. Угљени хидрати подела, циклични облици моносахарида мутаротација.
Липиди, подела и састав, воскови, сложени липиди. Стероиди, подела стероли, жучне киселине. Амино
киселине, стереохемија, особине есенцијалне амино киселине. Пептиди и протеини, подела и
номенклатура. Нуклеинске киселине.
Практицна нсстава: лабараторијско посуђе и операцији у о.хемији,одређивахнје фиѕицких особина о.
једињења, квалитативна елементарна анализа, растворљивост ор. једињења, функционалне групе, диказне
реакције са алкохоле, алдехиде, кетоне, амине карбоксилне киселине, естре, беланчевине, угљени хидрати.
синтеза аспирина.

Литература
Др Растко Вукићевић, Др Анка Дражић Органска хемија за студенте медицине и сродних група
Медицински факултет, Београд, 1996
Др Зорана Вујовић,Robert Thornon Моrrison,Robert Neils Bojd ,Органска хемија, Медицински факултет,
Београд, 1996
Органска хемија Г.А. Тајлор научна кнјига 1995.го
Органикум,практикум иѕ Органске хемије н.кнјига Београд
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања,консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 10



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета: Енглески језик
Наставник: маст. енг. јез. Зорана Јурињак
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Коришћење стручне литературе на енглеском језику, писање краћих текстова, белешки, савладавање
основне терминологије, коришћење речника, интернета и осталих извора информација из области
фармације. Студенти треба да стекну продуктивно знање енглеског језика као и да се оспособе за
самостално изражавање у оквиру тематике везане за професионалну сферу.
Исход предмета:
Студенти ће савладати основну медицинску терминологију на енглеском језику, успешно ће користити
речнике, интернет и бити у стању да сакупе и дођу до неопходних информација из области здравства и
посебно фармације. Студенти ће успешно научити како да аплицирају за посао и напишу свој 'CV'.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Обрада стручних и истраживачких текстова, стручне терминологије, фраза и идиома са посебним
акцентом на фармацију. Вежбање језичких вештина у реалним ситуацијама. Индуктивно и дедуктивно
савладавање граматичких јединица имплементираних у реалне потребе свакодневног живота и професије
којом се студенти баве.

Литература:
1. Tony Grice, NURSING 1, Oxford University Press 2010
2. Нела Мариновић, ПРАКТИКУМ Eнглески у медицини, ВМШСС Ћуприја, 2006
3. Нела Мариновић, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ СТРУКОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХШКОЛА,

Висока медицинска скола струковних студија у Ћуприји, 2014.
4. Раymond Murphy, ENGLISH Grammar inUse Pre-intermediate, Cambridge University Press,2010
5. Софија мицић, МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2007
6. English Advanced Learner's Dictionary, Oxford Press, 2009
7. Љубица Поповић, Вера Мирић, Граматика енглеског језика са вежбањима, Завод за издавање

уџбеника, Београд, 2001
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
0

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, 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 25
практична настава 0 усмени испт 25
колоквијум-и 40
семинар-и 0



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Фармакологија са фармакокинетиком
Наставник: др Петар Милић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Претходно положен испит из: Физиологије
Циљ предмета:
Дати студентима основна знања о леку као супстанцији, њеном кретању кроз организам, начинима,
механизмима и месту дејства, врстама нежељених дејстава, интеракцијама и тровањима. У другом делу
наставе циљ је упознати студенте са свим групама лекова, представницима, индикацијама и
контраиндикацијама.
Исход предмета:
На крају наставног процеса студент треба зна зашто, како и када може применити неки лек, његове
карактеристике, кретање кроз организам, место и механизам дејства и опасности његове примене.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општа фармакологија - увод у фармагологију, фармакокинетика, фармакодинамика, принципи
фармакотерапије. Специјална фармакологија - фармакологија ЦНС, фармакологија аутономног нервног
система, фармакологија кардиоваскуларног система, фармакологија крви, воде и електролита,
фармакологија респираторног и дигестивног тракта, фармакологија витамина и хормона, антиинфективни
лекови и цитостатици, антиинфективни лекови и цитостатици, принципи токсикологије.
Практична настава
Пријављивање нежељених реакција на лек (фармаковигиланца), фармакоепидемиологија,
фармакоекономија, лечење гљивичних, вирусних и паразитарних инфекција, лечење респираторних
инфекција, лечење уринарних инфекција, полни хормони и орални контрацептиви, лечење поремећаја
штитне жлезде, кортикостероиди, превенција и лечење остеопорозе, лечење дијабетеса, општи и локални
анестетици, антидепресиви, антипсихотици, лечења бола, седативи и хипнотици и понављање градива и
консулатиције
Литература
В. Варагић; М. Милошевић; Фармакологија; Елит-медина Београд 2008
М. Покрајац, Фармакокинетика, Графолик, Београд, 2002
М. Покрајац, Фармакокинетика-припучник за практичну наставу, Графолик, Београд, 2001
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, консултације, израда домаћих 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 25
практична настава 10 усмени испт 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска хемија
Наставник: Милица Станојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Претходно положен испит из: Неорганске хемије
Циљ предмета:
Студент обједињује претходно стечена знања из других хемијских дисциплина (неорганска хемија,
аналитичка хемија, органска хемија) и примењује их у описивању молекула фармаколошки активних
супстанци-лекова.Учи поступке квалитативног доказивања као и методе квантитативног одређивања
хемијских супстанци.Студент стиче знања о односу хемијске струкуре сустанце и њеног дејства тј.
фармаколошке активности.
Исход предмета :
Студент ће бити у стању да докаже лековиту супстанцу-лек и да одреди њен садржај. На основу хемијске
структуре супстанце примениће одговарајуће услове за чување као и адекватне технолошке поступке за
израду лека.Такође, на основу хемијске структуре може да предвиди деловање лека.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Хемијска и стереохемијска структура лековитих супстанци, Хемија неорганских лекова, Хемија органских
лекова, Аналгетици:опиоидни, антипиретички, нестероидни антиинфламаторни лекови, Антитусици и
секретолитици, Психофармака: антипсихотици, антидепресиви, анксиолитици, Агонисти и антагонисти
серотонинских рецептора, Хипнотици, антиепилептици, аналептици, Општи и локални анестетици,
Антихистаминици и антиулкусни лекови, Витамини, Адренергици, адренолитици, антиаритмици и
вазодилататори, Антихипертензиви, диуретици, антагонисти калцијума, периферни дилататори, Хормони,
Антихолинергици, Миорелаксанси, Антивиротици, Антинеопластици, Антибиотици, Антимикотици,
Дијагностичка средства.
Практична настава
Увод-рад у лабораторији и мере предострожности,Утврђивање порекла супстанција, Испитивање
физичких особина, Испитивање растворљивости, Реакције неких функционалних група, Најчешће
реакције за идентификацију, Идентификација неорганских лекова, Идентификација органских лекова,
Идентификација неорганских-органских лекова, Испитивање степена чистоће, Комплексометријска
титрација, Хроматографија.
Литература:
1. Проф. др Душанка Радуловић, Проф.др Соте Владимиров , Фармацеутска хемија I део, Фармацеутски
факултет, Београд, 2005.
2. Проф.др Соте Владимиров, Проф. др Добрила Живанов-Стакић, Фармацеутска хемија II, Фармацеутски
факултет, Београд, 2006.
3. Зорица Вујић, Јасмина Брборић, Оливера Чудина, Приручник за практичну наставу из фармацеутске
хемије I, Фармацеутски факултет, Београд 2004.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска микробиологија са имунологијом
Наставник: др Јасмина Јовановић Мирковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Претходно положен испит из: Анатомије
Циљ предмета:
Циљ наставе је да упозна студенате са основним појмовима о грађи и физиологији микроорганизама
(бактерија, вируса, паразита и гљива), рационалној употреби антибиотика и хемиотерапеутика у терапији
многих болести због могућности развоја мултирезистентних сојева. Студенти треба да савладају потребна
знања о основним појмовима у имунологији, међусобној зависности хуморалног и целуларног имунитета, као
и методама испитивања имунског система.
Исход предмета:
Студенти ће бити у стању да схвате значај микробиологије и имунологије, овладаће знањем и разумевањем
утицаја микроорганизама на људско здравље, применом принципа асепсе у фармацеутској пракси и
микробиолошкој контроли фармацеутских препарата. Студенти ће бити оспособљени за рад у
микробиолошкој и имунолошкој лабораторији (микроскопирање, бојење бактерија, биохемијска
идентификација микроорганизама, извођење процедуре и тумачење резултата антибиограма, као и извођење
реакција имуноаглутинације и имунопреципитације).
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основна грађа прокариотске и еукариотске ћелије. Морфологија и структура бактеријске ћелије, исхрана и
метаболизам бактерија, физиолошки услови за раст и размножавање бактерија, мутације. Патогеност,
вируленција и фактори вируленције, класификација бактерија. Деловање физичких и хемијских агенаса на
микроорганизме, принципи и методе стерилизације и њен значај у производњи фармацеутских препарата.
Антимикробни лекови (антибиотици, антимикотици и хемиотерапеутици) и њихово деловање, механизам
стицања резистенције према антимикробним лековима. Примена микробиологије у фармацеутској
индустрији, микробиолошка контрола фармацеутских лекова. Микроскопски препарати, бојење
микроорганизама, хранљиве подлоге, одређивање биохемијских особина микроорганизама, узимање и слање
матерјала на бактериолошки преглед, идентификација бактерија, антибиограм (дифузиона и дилуциона
метода). Вирусологија, вирусне инфекције, узимање и транспорт болесничког матерјала за вирусолошку
дијагностику. Директне методе за детекцију вируса у болесничком матерјалу (ПЦР, ЕЛИСА, ИФ, НТ, РИХ,
ПБ), антивирусни лекови, вирусне вакцине. Увод, значај и подела у паразитологији, дијагностика паразитоза
изазваних протозоама, хелминтима и нематодама. Микологија, лабораторијска дијагноза гљивичних
инфекција. Еколошка и примењена микробиологија.
Општа својства и компоненте имунског система, урођена и стечена имуност, фазе имунског одговора, ћелије и
ткива имунског система. Антигени, грађа и функција имуноглобулина, ефектроски механизми целуларне и
хуморалне имуности. Основе серолошких реакција, реакције имуноаглутинације, реакције
имунопреципитације, реакције везивања комплемента, реакције са обележеним антителима, методе
молекуларне биологије (ПЦР).
Литература:
1.В.Арсић-Арсенијевић и сар.,Медицинска микологија и паразитологија, за студенте медицине, фармације и
стоматологије,I издање, Центар за иновације у микологији, Друштво медицинских миколога Србије, Београд,
2012.
2. М. Швабић-Влаховић, Медицинска бактериологија, Савремена администрација, Београд, 2005.
3. Т. Јовановић и сар., Практикум из микробиологије и имунологије, Савремена администрација, Београд,
2000
Број часова активне наставе: Остали часови
Предавања: 3 Вежбе: 0 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 20
практична настава 0 усмени испт 30
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Информатика и статистика
Наставник: Мр Драган Антић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Савладавање општих и специфичних знања из области здравственe информатике, информационо
комуникационих технологија, Windows-а, Internet-a, софтверског пакета Office, телемедицине,
здравственог информационог система, упознавање са основним појмовима из статистике и обука за
примену статистичких метода у медицинској пракси.
Исход предмета:
Студент се овим програмом оспособљава да користи савремене информационо комуникационе
технологије и примењује статистичке методе у медицинској пракси.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Медицинска информатика: развој, могућности, изазови; информације, подаци, знање; Internet и сервиси
Web и e-mail; пријављивање на Windows, коришћење менија Start; коришћење Taskbara, истраживање
Control Panela, проналажење информација; ажурирање Windowsа, завршетак рада са рачунаром;
управљање корисничким налозима; ограничавање приступа рачунару; рад са прозорима; разумевање
датотека, фасцикли и библиотека; сналажење на рачунару; телемедицина; медицински сигнали;
здравствени информациони систем; општа статистика; сређивање података: груписање, приказивање
података; статистичко описивање: релативни бројеви, мере централне тенденције, мере варијабилитета,
мере облика расподела фреквенција; аналитичка статистика: статистичка анализа, теоријска статистика,
испитивање разлике.
Практична наставa:
Word: креирање документа; форматирање документа; побољшање изгледа документа; Excel: креирање
радног листа; формирање радног листа; дизајн радног листа; PowerPoint: креирање презентације;
дистрибуција презентације; претраживачи, базе података и претраживање информација, медицинске
информатичке мреже.
Литература:
1. Информатика и статистика, Д. Антић, електронска скрипта(у припреми), ВМШСС Ћуприја
2. Windows 7 Step by Step, Online Training Solutions, Inc., 2010
3. Office 2007 na dlanu, Steve Johnson, Kompjuter biblioteka Beograd 2007
4. Основи медицинске статистике, М. Стојковић, 2005, ВМШ Ћуприја
5. Телемедицина, И. Рељин, А.Гавровска,електронско издање, Академска мисао Београд 2013
Број часова активне наставе:
Предавања:
2

Вежбе:
2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали

часови:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми и завршни испит
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 50
практична настава 20 усмени испит -
колоквијум-и 20
семинар-и 0



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармакогнозија
Наставник: спец. фарм. Јагода Николић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Предходно одслушан предмет: Фармацеутска ботаника
Циљ предмета:
Основни циљ овог предмета је да студенти стекну знање о хемијској структури најважнијих
фармаколошки активних једињења природног порекла, а такође и основна ботаничка знања о биљкама које
служе као извори лековитих и других корисних сировина. У делу практичне наставе циљ је да студенти
овладају вештинама идентификације и контроле природних сировина, науче и овладају основним
принципима макроскопских, микроскопских, хемијских и аналитичких техника неопходних у изолоцији,
пречишћавању и анализи активних принципа састојака биљака.
Исход предмета:
Оспособљавање студената да напред усвојена знања, постану интегрални део стручног сазнања
струковног фармацеутског техничара, а што ће имати практичну примену у њиховом будућем раду у
здравству, индустрији и примени природних лековитих средстава.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у фитотерапију, Законска регулатива у области коришћења биља, апримена и врсте биљних сировина,
Алкалоиди, Хетерозиди, Сапонозиди, Танини, Терпеноиди, Биљне сировине са слузима, Биљне сировине
са адстрингентним деловањем, Биљне сировине са антиоксидативним деловањем, Биљне сировине са
антисептичним и антиинфламаторним дејством, Биљне сировине за епителизацију и смањење надражаја
коже, Биостимулативне дроге, Витаминске дроге, Биљне сировине са тонизирајућим и хиперемизирајућим
дејством, Биљне сировине са кератолитичким дејством, за природно бојење и избељивање , УВ филтери
биљног порекла, Воће и поврће у фитотерапији и фитокозметици, Више фазе прераде биља, Пчелињи
производи, Природни мириси и фиксатори мириса, Завојни материјал, Примена биљних култура in vitro за
добијање корисних метаболита.
Практична настава
Увод у лабораторијски рад, Испитивање дрога, Екстракција биљног материјала, Етарска уља, Израда
фитопрепарата различитог фармацеутског облика.
Литература:
1. Нада Ковачевић, Основи фармакогнозије, треће издање, Српска школска књига, Београд 2004.
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 25
практична настава 10 усмени испт 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска технологија са биофармацијом
Наставник: др Петар Милић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Предходно положен испит: Неорганска хемија
Циљ предмета:
Упознавање са: Прописима, процесима и техникама које се примењују у формулацији, изради и
испитивању фармацеутских препарата, Факторима који утичу на ослобађање и ресорпцију лека, Активним
и помоћним супстанцама, Факторима који утичу на биолошку расположивост лека, Производњом,
контролом квалитета, чувањем и издавањем лекова, Светским стандардима и прописима из ове области.
Савладавање технике израде магистралних и галенских лекова и савладавање вештине израде лекова.
Исход предмета:
Студенти ће бити потпуно спремни да израђују лекове у апотеци и индустрији. Врло стручно ће
приступати издавању лекова као и потребним саветима. Студент ће бити у стању да процени биолошку
расположивост лековите супстанце из оговарајућег лековитог облика.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Апотека, Рецепт, Израда и издавање лекова у апотеци, Класификација фармацеутских препарата,
Фармацеутски облици лекова: прашкови, раствори, суспензије, емулзије, получврсти препарати за
спољашњу употребу, Препарати за ректалну, вагиналну и апликацију у телесне шупњине, Екстрактивни
препарати, Стерилни производи, Препарати за очи, Чврсти лековити облици, Препарати под притиском,
Савремени лековити облици, Утицај различитих фактора на ослобађање и апсорпцију лековитих
супстанци.
Утицај биолошких, физичкохемијских и фармацеутско-технолошких фактора на ослобађање и ресорпцију
лековите супстанце, Брзина растварања лековите супстанце из лековитог облика, Утицај ексципијенаса на
ослобађање и ресорпцију лековите супстанце.
Практична настава
Упознавање са фармацеутским сировинама, Израда фармацеутских препарата у облику: прашкова,
раствора, суспензија, емулзија, масти, кремова, гела, супозиторија, вагиторија, Екстрактивни препарати,
Инјекције, Инфузије, Таблете, Капсуле.
Литература:
1. Проф.др Драгана Секуловић, Фармацеутска технологија са биофармацијом, ВМШСС Ћуприја, 2010
2. Југословенска фармакопеја 2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља,
Савремена администрација, Београд, 2000
3. Пх. Југ. IV, Савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984
4. Зорица Ђурић , Фармацеутска технологија са биофармацијом I део, Нијанса, Земун, 2004
5. Гордана Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом –приручник. Наука, Београд,2007
6. Zorica Đurić,Praktikum iz farmaceutske tehnologije sa biofarmacijom i deo, Nijansa, Zemun 2004.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска здравствена заштита 1
Наставник: Милица Станојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Претходно положен испит из предмета: Физиологија
Циљ предмета:
Студенти ће моћи да стекну знања и вештине значајне за формулацију и имплементацију плана
фармацеутске здравствене заштите, да стекну знања у циљу имплементације рационалне
фармакотерапије и у здравственом систему, да разумеју и критички процене фармакотерапију
засновану на доказима.

Исход предмета:
Примена стечених знања и вештина у решавању фармакотерапијских проблема индивидуалних пацијената ,
или група пацијената, коришћењем критичке процене и фармакотерапије засноване на доказима за доношење
разумних, разложних и сигурних процена у циљу обез6еђивања рационалне фармакотерапије.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Фармакотерапија и процена рационалне терапије болести: централног нервног система, кардиоваскуларног
система, респираторног система, гастроинтестиналног система, ендокриног система, мускоскелетног система.
Практична настава
Упознавање са неопходном литературом за решавање клиничких случајева из праксе. Решавње и дискусија
клиничких случајева из праксе у тимском раду следећих области:
-централни нервни систем -гастроинтестинални систем
-кардиоваскуларни систем -ендокрини систем
-респираторни систем -мускоскелетни систем
Литература:
1. Walker R.,Еdwards C.,превод уджбеника Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2nd edition , Школска књига,
Загреб,2004 ,
2. Национални регистри лекова,
3. Фармакотерапијски водичи,
4. М. Покрајац, Фармакокинетика, Фармацеутски факултет, Београд, 2002.
Број часова активне наставе:
Предавања:

3
Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијско истраживачки рад: Остали часови:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активности у току предавања 10 писмени испит 25
практична настава 10 усмени испит 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Клиничка фармација 1
Наставник: Милица Станојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Претходно положен испит из предмета: Физиологија
Циљ предмета:
Студент стиче знања у примени принципа клиничке фармације и рационалне фармакотерапије. Ова област
фармације има за циљ да фармацеута приближи болеснику и омогући утицај знања из области фармације на
ток и исход лечења болесника.

Исход предмета:
Студент ће моћи да примењује своја знања у пракси применом концепта фармације засноване на
доказима, критички процени изворе информација о лековима, примени принципе ради спровођења
рационалне фармакотерапије, идентификује и реши проблем.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти се упознају са улогом фармацеута у болничкој пракси, интерпретацијом и тумачењем резултата
лабораторијских анализа, Баве се проценом без6едности лекова и фармаковигилансом, Упознају се са
циљем и значајем клиничке фармације, концептом фармацеутске здравствене заштите, парентералном и
ентералном исхраном, управљањем лековима у болници, развојем нових лекова и клиничким испитивањем
лекова, фармакоекономским аспектом рационалне фармакотерапије, информацијама о лековима,
фармацијом заснованом на лековима и клиничким одитом.
Практична настава
Упознавање са облицима апотека,бацајући акценат на болничку апотеку, њене просторије, делатости, као и
улогу фармацеута у болничкој апотеци. Cтуденти се упознају са интерпретацијом и тумачењем резултата
лабораторијских анализа неопходних при адекватном из6ору терапије. Студенти се баве проценом
без6бедности лекова, могућом појавом интеракције међу лековима у прописаној терапији, као и могућим
нежељеним дејством лекова. Вежбе обухватају састављање болничких листа за свако одељење болнице, као
и фармакоекономски аспект рационалне фармакотерапије.

Литература:
1. Walker R., Edwards C., Клиничка фармација и терапија –превод уджбеника Clinical Pharmacy and
Therapeutics, 2nd edition, Школска књига, Загреб, 2004,
2. Слободан Јанковић,Основи клиничке фармације,Крагујевац 2010

Број часова активне наставе:
Предавања:
2

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијско истраживачки рад: Остали
часови:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активности у току предавања 10 писмени испит 25
практична настава 10 усмени испит 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Токсиколошка хемија са екологијом
Наставник: др Јасмина Јовановић Мирковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одслушан предмет: Физиологија
Циљ предмета:
Студенти треба да стекну основна знања о токсичхим супстанцама, начину обележавања истих, утицају
ових супстанци на човечији организам, врстама отрова и симптомима тровања. Такође, треба да знају о
одбрани организма од отрова, променама отрова у организму (метаболизам отрова) и елиминацији отрова
из организма. Упознавање студената са најважнијим загађивачима животне средине, њихова дистибуција и
промене кроз ваздух, воду и земљу. Дефинисање свих врста отпада нарочито фармацеутског отпада,
категоризација отпада и упознавање са методама и начином уништавања отпада.Упознавање студента са
законским регулативама око квалитета животне средине (ваздуха , воде, земљишта).

Исход предмета:
Студенти ће овладати знањем да изврше класификацију отрова, знаће о начину дејства отрова на човечији
организам као и о методама избацивања отрова из организма. Студенати ће бити оспособљени да утврде
загађиваче ваздуха, воде и земље и методе за одређивање њихових концентрација.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Токсикологија и токсиколошка хемија-дефиниција отрова и врсте отрова, Одбрана организма од отрова,
Локализација отрова, Симтоми тровања – Антидоти, Група гасовитих отрова, Група лако испарљивих
отрова, Група минералних отрова, Група отрова који се издвајају помоћу органских растварача, Отроби који
се екстрахују из киселих раствора, Отрови који се екстрахују из алкалних раствора.
Загађивачи ваздуха,воде и земљишта, Законске регулативе за максимално дозвољене концентрације
појединих отровних супстанци у радној и животној средини, Методе за одређивање максималних
концентрација отровних супстанци у ваздуху, води и земљи. Методе које се користе за пречишћаванје воде,
ваздуха и земље.
Практична настава:
Утврђивање загађивача ваздуха, методе за одређивање ЦО2,НХОУ, СО2, СО2у ваздуху, Одређивање хемијског
оптерећења воде (органског и неорганског БПК,КПК), Подела вода према хемијском оптерећењу,
Одређивање садржаја тешких метала у води, Одређивање тешких метала у земљи.
Литература:
1. Момчило СТ.Мокранјац Токсиколошка хемија, Београд, 2001
2. Т.М. Ражнатовић, Загађивачи животне средине и здравље човека, Велорта, Београд, 1966
Број часова активне наставе:
Предавања:
3

Вежбе:
1

Други облици
наставе:

Студијско истраживачки рад: Остали
часови:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских 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 10
практична настава 10 усмени испит 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Хомеопатија
Наставник: др Петар Милић, др Јевђевић Маја
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Основни циљ при одабирању наставних јединица је, да студенте подстакне на критичко размишљање и
студиозни приступ примене хомеопатских лекова, као и њихову комбинацију са алопатским лековима тј.
лековима који се користе у савременој медицини.
Исход предмета :
Знање стечено на предавањима и вежбама служи као основа за даљу стручну надоградњу у области
хомеопатије. Студенти проучавају различите облике лековитих хомеопатских препарата, њихову примену
у лечењу, а на основу Хомеопатске фармакопеје стичу знања о пореклу полазних супстанци за израду
матичне тинктуре. Студенти израђују хомеопатске лекове, стручно приступају њиховом издавању у
апотеци и при том дају неопходне савете.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у хомеопатију, Историјски преглед развоја хомеопатије, Статус хомеопатије, Принципи хомеопатије,
Однос између хомеопатије и класичне медицине, Индивидуалност у хомеопатији,
Акутне и хроничне болести, Недостаци и проблеми у хомеопатији, Предности хомеопатског
лечења код деце, Истовремено коришћење хомеопатских и фармацеутских лекова,
Правила за чување и узимање хомеопатских лекова,
Преглед пацијента и дијагностика у хомеопатији, Избор лека, Дозирање
хомеопатских лекова, Праћење ефекта лека – знаци опоравка,
Преглед хомеопатских лекова по светским
фармакопејама, Материа медика.
Практична настава
Студент се детаљно упознаје са прописима у области хомеопатије, одабиром терапије у зависности
од
симптома пацијента, могућностима примене истовремених терапија, правилима припреме хомеопатск
их
лекова, начинима чувања и њихове примене .
Литература:
1. Тодоровић Б, Научне основе хомеопатије, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Gothe A, Drinnenberg J., Homeopathic clinical pictures, Illustrating the suitable remedy, part 1,Homeolinks
Publishers, Haren, 2008.
3.Chappel P, van der Zee H, Homeopathy for diseases. Vital remedies for epidemics. Trauma and chronic
diseases. Homeolinks Publisherrs, Haren, 2012
4.German Homoeopathic Pharmacopoeia. Volume 1 and Volume 2. MedPharm Scientific Publishers, Stuttgart,
2013.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 15
практична настава 10 усмени испт 35
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета:Менаџмент у здравству и фармацији
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са: општим и основним принципима савременог
пословања/управљања и потребом за развојем организације рада у здравству и фармацији. Такође, да
овлада менаџментом здравственог система и организацијом фармацеутског сектора (од производње до
пацијента), менаџментом вештина фармацеутског тржишта производа, лабораторијских (биохемијских),
здравствених и фармацеутских услуга.Поред тога, студент се упознаје са својим местом у превенцији
болести, као и са обезбеђењем рационалне фармакотерапије у систему здравствене заштите.
Исход предмета :
Студент ће бити оспособљен да: разуме специфичност пословања у здравству и фармацији, влада
основним методама менаџмента на медицинском пољу и фармацеутском тржишту, влада основним
вештинама организовања/управљања у здравству и фармацији познајући основне стандарде рада,
примењујући вештине менаџмента за кокурентно пословање. Такође, студент ће овладати основним
примнципима рационалне употребе лекова, разумети потребе и перспективе пацијента у циљу обезбеђења
савета пацијенту , познаваће принципе процене информације о лековима и пацијенту, као и о
интеракцијама лекова и њиховим нежељеним реакцијама, познаваће и основне
принципе безбедне самомедикације.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општи појмови менаџмента у здравству и фармацији, Здравствена политика, фармакополитика,QMS, развој
у биохемијској лабораторији и фармацији, Основне теорије организације и управљање системом квалитета,
Национална политика лекова, Фармацеутско тржиште, маркетинг концепт лекова и социјалне вредности,
методе и стратегије у фармацеутском маркетингу, Добре праксе у фармацији, Управљање пројектом
промоције здравља, Информационе технологије у промоцији здравља и лекова, Конкурентност јавног и
приватног сектора.
Практична настава
Обраде тема из области процеса и функција менаџмента: индустрија, биохемијска лабораторија, апотека,
Маркетинг стратегије, Организација и структура пословања у фармацији, Стандарди квалитета у радној
пракси (ИСО 9000, 14000), Анализа трошкова и рационалне употребе лекова.
Литература:
1. Љ. Тасић, Фармацеутски менаџмент и маркетинг, Наука, Београд, 2002
2. Фармакотерапијски водич, Агенција за лекове и медицинска средства Београд, 2005
3. Б. Терзић, Фармаковигиланца и безбедна примена лекова, Фармацеутски факултет, Београд, 2006,
4. В.Варагић, М.Милошевић, Фармакологија, Елит медика, Београд 2005

Број часова активне наставе: Остали
часовиПредавања:

2
Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Индустријска фармација са козметологијом
Наставник: спец. фарм. Јагода Николић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Претходно одслушан предмет: Фармацеутска технологија са биофармацијом
Циљ предмета:
Студент стиче знања и упознаје основне принципе: формулације лекова, добре произвођачке праксе и
обезбеђења квалитета у условима индустријске производње лековитих препарата, медицинских средстава,
дијететике, козметичких производа, као и са ИСО и ХАЦЦП стандардима. Такође, студент се упознаје са
најзначајнијим козметичким сировинама, законским прописима за квалитет козметичких сировина и
препарата и приступом формулацији, производњи, испитивању и процени стабилности козметичких
производа.
Исход предмета:
Студент ће увидети значај и предности индустријске производње лекова, медицинских средстава,
дијететских суплемената и козметичких производа. Студент ће бити у стању да успешно ради у галенској
лабораторији и индустриској производњи као и да одређене послове сам организује. Моћи ће да руководи
производњом као и да едукује млађе колеге.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студент се упознаје са индустријском фармацијом-основним појмовима и принципима, добром
произвођачком праксом и стандардима обезбеђења квалитета (ИСО 9001:2000 и ХАЦЦП),
преформулацијом и формулацијом фармацеутских препарата, преношењем производње из
лабораторијских услова на ниво индустријске производње, пилот производњом, стабилизацијом и
проценом стабилности препарата, фармацеутско-технолошким операцијама, паковањем препарата,
поступком увођења нових производа на тржиште, истраживањем тржишта, промоцијама препарата,
маркетиншким активностима и начинима продаје производа.
Даље, студент се у оквиру козметологије упознаје са :дефиницијом, законским прописима о квалитету
козметичких производа у Србији и ЕУ, козметичким сировинама, врстама и применом различитих
козметичких производа.
Практична настава
Студенти се упознају са фармацеутско-технолошким операцијама, организацијом рада у галенским
лабораторијама и фабрикама лекова, Упознају основне принципе добре произвођачке праксе кроз: израду и
испитивање кремова и лосиона за негу, чишћење и заштиту коже, израду и испитивање препарата за косу
(шампони, регенератори, учвршћивачи), израду препарата за заштиту од сунчевих зрака (кремови, уља,
гелови са УВ филтерима), Израда и испитивање препарата декоративне козметике и других савремених
облика козметичких препарата.
Литература:
1. М. Јовановић, З. Ђурић, Основи индустријске фармације, Нијанса, Земун 2005
2. Г. Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Наука, Београд 2007
3. Д.Васиљевић, С.Савић,Љ.Ђорђевић,Д.Крајишник, Приручник из козметологије, Наука, Београд, 2007
4. Г.Вулета, Козметологија, Наука, Београд, 1994
Број часова активне наставе: Остали

часови:Предавања:
3

Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Биохемија
Наставник: др Јасмина Јовановић Мирковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Предходно одслушани предмети: Неорганска хемија, Органска хемија, Физиологија, Фармацеутска
микробиологија са имунологијом
Циљ предмета:
Студент стиче основна знања и методе истраживања биомолекула, начине њиховог метаболисања и
елиминацију токсичних материја и лекова у организму, механизме хормонске регулације хомеостазе органа
и система и значај хормонске супституционе и супресивне терапије.
Исход предмета:
Студенти на основу стеченог знања из предмета Клиничка биохемија могу да схвате оправданост примене
појединих фармацеутских препарата и биолошки активних једињења и да примене базична знања као
један од основних предуслова добре клиничке и добре научне праксе.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студент се упознаје са следећим садржајем: Биохемијска организација ћелије, вода, електролити и
ацидобазни статус, дијагностички значај и методе регулације. Биохемијске карактеристике телесних
течности. Структура и значај ензима, механизам деловања ензима, кинетика реакција, класификација
ензима, клинички значај појединих ензима у дијагностици и прогнози болести. Класификација, улога и
значај витамина, поремећаји витаминског статуса. Врсте угљених хидрата, њихово варење и ресорпција.
Метаболизам угљених хидрата, регулација гликемије. Липиди, класификација, варење и ресорпција,
метаболизам масти у организму, липопротеини крвне плазме, њихов значај у атеросклерози, гојазност.
Непротеинска азотна једињења и промет појединих аминокиселина, варење и ресорпција, азотни биланс.
Метаболизам и поремећаји метаболизма аминокиселина. Прости и сложени протеини. Хромопротеиди,
нуклеопротеиди (ДНК, РНК). Биохемијске карактеристике крви, хемоглобин, поремећаји у синтези
хемоглобина. Подела хормона, улога хормона у регулацији биохемијских процеса у организму.
Функционално испитивање ендокриног система. Лабораторијска дијагностика биохемијских функција
јетре, бубрега, биохемијски преглед урина.
Практична настава
Студент се упознаје са избором биохемијских сетова у анализи функција појединих органа и ткива.
Ензими, витамини, угљени хидрати, липиди, протеини (Биуретска проба, Ксантопротеинска реакција),
анализа крви, анализа урина (Фехлингова проба и Бенедиктова проба), лабораторијски преглед
цереброспиналне течности, биохемијска испитивања у дијагностици и лечењу обољења јетре, бубрега,
миокарда и ендокриног система (прикази случајева). Лабораторијска дијагностика трудноће, пренатална
дијагностика.
Литература:
1.С.Спасић, З.Јелић-Ивановић, В.Спасојевић-Калимановска, Медицинска биохемија, Фармацеутски
факултет, Београд, 2003.
2. Кораћевић, Г.Бјелаковић, Практикум из биохемије за студенте медицине, стоматологије и фармације,
Ниш, 2007.
3.Д.Ђорђевић В, Павловић Д, Коцић Г, Николић Ј, Цветковић Т, Стојановић И, Јевтовић-Стоименов Т,
4.Д.Соколовић , Клиничка биохемија, Графика Галеб, Ниш, 2010.
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
3

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 20
практична настава 10 усмени испт 30
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Хемија намирница са дијетотерапијом
Наставник: др сци. мед. Биљана Илић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета:
Циљ наставе је да упозна студенте са основним појмовима о хранљивим материјама, хранљивим
намирницама и потребама људи за њима. Наставна материја обухвата проучавање квалитета намирница,
здравстену исправност намирница и процену здравственог ризика од адитива и резидуа контамината
присутних у храни као и интеракцију лекова и хране.
Исход предмета:
Студенти ће бити у стању да разумеју основне појмове о храни и хранљивим материјама и њену
повезаност са нормалним функционисањем организма уопште. Дефинисаће стандарде и процену
квалитета исхране и моћи ће да превенирају евнтуалне негативне интеракције лекова и хране као и да
стекну могућност саветодавне улоге према својој околини
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у науку о исхрани, значај исхране у здрављу и болестима. Хранљиве супстанце и њихова подела
према пореклу и према улогама у организму. Беланчевине, масти, угљени хидрати, витамини, минералне
материје и вода. Основне карактеристике појединих група хранљивих намирница, њихова улога у
организму и подела по пореклу.Проучавање квалитета намирница, здравстену исправност намирница и
процену здравственог ризика од адитива и резидуа контамината присутних у храни.Најзначајнији
контаминанти хране и воде. Утицај процеса производње и припреме хране на њен квалитет и здравствену
исправност. Интеракција лекова и хране. Прехрамбени адитиви. Предмети опште употребе.
Практична настава
Одређивање суве материје,шећера и киселости у воћним прерађевинама.Анализе жита и производа од
житарица. Употрбљивост масти и уља за исхрану. Органолептички преглед млека и одређивање неких
параметара: релативна густина, одређивање масти у млеку, одређивање киселинског степена,...
Органолептички преглед меса и производа од меса као и одређивање неких параметара: одређивање воде,
одређивање конзерванаса,одређивање сумпор-водоника,... Анализе воде за пиће. Хроматографија.
Антиоксиданти и пестициди
Литература:
1. M.Mirić, S.Šobajić, Zdravstvena ispravnost namirnica, Zavod za zdavanje udžbenika, Beograd,2002
2. D.Stojanović, Zdravstvena bezbednost namirnica, Medicinski fakultet, Niš,2007
3. M.Mirić, D.Stanimirović, Praktikum iz bromatologije, Grafopan, 2001
4. D.Stojanović, Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet, Niš, 2012
5. D.Stojanović, Higijena sa medicinskom ekologijom-praktikum, Medicinski fakultet, Niš, 2012
6. R.Kocijančić, Higijena, Zavod za udžbenike Beograd, 2009
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 25
практична настава 10 усмени испт 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска здравствена заштита 2
Наставник: Милица Станојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Претходно положен испит из предмета: Физиологија
Циљ предмета:
Студенти ће моћи да стекну знања и вештине у циљу примене ефикасне, безбедне и
економски оправдане терапије, затим знања значајна за фармакотерапију у индивидуалној и групној
терапији,фармакоекономији и фармакоепидемиологији.
Исход предмета:
Примена стечених знања и вештина у решавању фармакотерапијских проблема индивидуалних пацијената ,или
група пацијената, коришћењем критичке процене и фармакотерапије засноване на доказима за доношење
разумних,разложних и сигурних проценау циљу обез6еђивања рационалне фармакотерапије.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Студент стиче знања из фармакотерапије инфективних болести, карцинома, хематолошки и биохемијских
поремећаја у организму, фармакотерапије болести коже. Специфичности фармацеутске здравствене заштите
код педијатријских пацијената, трудница, дојиља, као и код пацијената са ослабљеном функцијом јетре, или
бубрега. Описују се могуће интеракције лекова са другим лековима, као и са храном биљног, или
животињског порекла.Студент стиче знања о могућим нежељеним реакцијама на лекове, адхеренци, као и
потребним вештинама комуникациије са пацијентом и осталим здравственим радницима. Студент се
упознаје са основним појмовима у фармакоекономији и фармакоепидемиологији.
Практична настава
Анализа и дискусија клиничких случајева из праксе инфективних болести, карцинома, хематолошќих,
биохемијских, као и фармакотерапија болести коже. Анализирају се клинички случајеви за специфичне
популације као што су деца, труднице, геријатријски пацијенти, као и пацијенти са ослабљеном функцијом
јетре и бубрега.
Студенти стичу вештину да процене рационалну терапију тешких оболења, интерпретацију
лабораторијских, биохемијских и фармакокинетичких параметара, критичку процену података о пацијенту,
одабир расположивих информација, да процене клинички значај интеракције лекова, да препознају
факторе предиспозиције за појаву нежељених дејстава лекова, да се упознају са типовима
фармакоекономских студија и анализом трошкова као и њиховим односом са ефикасношћу, користи и
ризика коришћених лекова.
Литература:
1. Walker R.,Еdwards C.,превод уджбеника Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2nd edition , Школска књига,
Загреб,2004 ,
2. Национални регистри лекова,Фармакотерапијски водичи.
3. М Покрајац, Фармакокинетика, Фармацеутски факултет, Београд 2002.

Број часова активне наставе:
Предавања:

3
Вежбе:
3

Други облици
наставе:

Студијско
истраживачки рад:

Остали часови:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активности у току предавања 10 писмени испит 25
практична настава 10 усмени испит 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Фармацеутска пракса
Наставник: Дипл. фарм. Јагода Николић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Претходно положен испит из: Фармацеутске технологије са биофармацијом
Циљ предмета:
Да студенти овладају знањем и основним концептима примарног, секундарног и терцијарног нивоа
здравствене заштите, овладају листом лекова (есенцијалном и другим врстама) и знањима о лековима,
медицинским средствима, дијететским суплементима, козметичким препаратима, да се упознају са
изворима информација о лековима, да се упознају са процесом издавања готових лекова, медицинских
средстава, рефундацијом и администрацијом у апотеци, процесом продаје ОТЦ производа. Да студенти
поседују знања из клиничке фармације, као и безбедности лекова.
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени да правилно примене класификацију лекова и медицинских средстава у
свакодневном раду у јавној и болничкој апотеци, да разумеју значај рецепта и налога у пракси, да врше
обраду рецепата, да разумеју и прихвате концепт управљања ризиком лекова и да врше промоцију здравља
у јавној апотеци.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти ће се упознати са: фармацеутским здравственим системом, светском здравственом
организацијом, концептом есенцијалних лекова, националном и болничком листом лекова, фармацеутском
праксом у јавним и болничким апотекама, активностима као што су: планирање, набавка, складиштење,
издавање и дистрибуција производа, фармацеутским и ОТЦ производима и медицинским средствима,
администрацијом и документацијом у апотекама (јавним и болничким), информационим ресурсима,
промоцијом здравља и превенцијом болести и клиничком праксом (концептом унапређења терапије и
исхода у болничкој апотеци).
Практична настава
Студент ће анализирати случајеве из праксе у циљу стицања вештине у решавању разних случајева у
јавној и болничкој апотеци, вежбаће рад са рецептом, налогом, симулираће обраду рецепта, вођење
документације у апотеци, саветовање пацијената, стицаће вештину коришћења стручних приручника.

Литература:
1. Фармакотерапијски водич, Агенција за лекове и медицинска средства Београд, 2005
2. Југословенска фармакопеја 2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља,
Савремена администрација, Београд, 2000
3.Remington: Science nad Practice of Pharmacy, Lippincott Williams and Wilkins, 21st ed, 2005

Број часова активне наставе Остали
часовиПредавања:

2
Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: ОТЦ лекови
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: претходно положен испит из: Фармацеутске технологије са биофармацијом
Циљ предмета:
Студент мора да стекне знање и схвати да терапија са ОТЦ производима мора да буде безбедна, да се у
оквиру самомедикације примењује у право време и правој дози, да се при њиховој примени могу јавити
интеракције и нежељена дејства.

Исход предмета:
Студент треба да прихвати да је рационалан сваки фармакотерапијски поступак који је заснован на
најновијим фармаколошким и медицинским сазнањима, да треба вршити едукацију пацијената о
безбедној самомедикацији.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Студент треба да научи да три битна фактора чине оквир рационалне фармакотерапије ОТЦ
производима: познавање тегоба пацијента, познавање лекова које пацијент већ користи и познавање ОТЦ
производа. Познавање тегоба пацијента подразумева коришћење већ стечених медицинских сазнања.
Познавање болесника и лекова које већ користи је битан фактор за успех фармакотерапије. Познавање
ОТЦ препарата је услов без кога се не може у савременој рационалној терапији. Рационалан
фармакотерапијски поступак неминовно захтева квантитативну процену дејства ОТЦ препарата и
критичку оцену непожељног дејства.
Побољшање стања пацијента после примене ОТЦ препарата не мора аутоматски да значи да је
последица дејства ОТЦ производа. За правилан одабир ОТЦ препарата потребно је велико знање.
Практична настава
Дискусија најновијих достигнућа у савременој фармакотерапији, упознавање са ОТЦ производима на
тржишту, симулација различитих ситуација из праксе у јавној апотеци како би се усавршила вештина
одабира ОТЦ производа у зависности од индивидуалних проблема пацијента и терапије коју већ користи,
предвиђање интеракција, савладавање процеса продаје ОТЦ препарата.

Литература:
1. В. Варагић, М. Милошевић, Фармакологија, Елит Медика, Београд 2001;
2. Н. Ковачевић, Основи фармакогнозије, Српска школска књига, Београд, 2004
3. Група аутора, Н. Угрешић-уредник, Фармакотерапијски водич, АЛИМС, Београд, 2006
4. Б.Ђорђевић, Н.Дикић, И.Станковић, Б.Видовић, М.Дабетић, Дитетски суплементи на тржишту Србије,
ББ Софт, Београд, 2007
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Клиничка фармација 2
Наставник: Милица Станојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Претходно положен испит из предмета: Физиологија
Циљ предмета:
Студент стиче знања у примени принципа клиничке фармације у циљу доприноса здрављу пацијента и
друштва.

Исход предмета:
Студент ће моћи да идентификује, процени и реши проблеме у вези са применом лека, примени
индивидуални приступ пацијенту, комуницира са пацијентом и здравственим радницима о рационалној
фармакотерапији, прати и евалуира терапију у циљу обезбеђења рационалне фармакотерапије.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти се упознају са терапијским мониторингом лекова, индивидуализацијом фармакотерапије,
комплијансом (адхеренце), фармаковигиланцом (безбедношћу лекова), специфичностима по групама
лекова ради рационалне фармакотерапије, вештином комуникације, специфичностима фармакотерапије
посебних добних група и посебних физиолошких и патофизиолошких стања, медицином заснованом на
доказима.
Практична настава
Студенти стичу вештину, у терапијском мониторингу лекова, критичкој анализи клиничких студија,
проналажењу поузданих информација о лековима и терапијама, вежбају вештину комуникације са пацијентом и
другим здравственим радницима, упознају се са фармекотерапијом специфичних група и патофизиолошких
стања, прате трошкове и користи терапијских програма, вежбају састављање протокола клиничког истраживања
лекова.

Литература:
1. Walker R., Edwards C., Клиничка фармација и терапија –превод уджбеника Clinical Pharmacy and
Therapeutics, 2nd edition, Школска књига, Загреб, 2004,
2. С. Јанковић, Основи клиничке фармације,Крагујевац, 2010

Број часова активне наставе:
Предавања:

3
Вежбе:
3

Други облици
наставе:

Студијско
истраживачки рад:

Остали часови:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активности у току предавања 10 писмени испит 25
практична настава 10 усмени испит 25
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета:Имунобиолошки производи .
Наставник: др Јасмина Јовановић Мирковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Предходно положен испит из: Фармацеутске микробиологије са имунологијом
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним појмовима у имунологији (грађа и функција имунског система),
поремећајима функционисања имунског система и значају имунизације тј. вакцинације становништва у
циљу спречавања и сузбијања даљег ширења заразних болести, као и њихове успешне ерадикације.
Организовање имунопрофилаксе (вакцино- и серопрофилаксе) као најбрже и најефикасније мере против
многих болести.
Исход предмета:
Студенти ће овладати имунолошком терминологијом која им је неопходна за даље праћење наставе из
других предмета и биће у стању да стручно знају о индикацијама и контраиндикацијама за примену
вакцинопрофилаксе и серопрофилаксе, као и могућим компликацијама наведених.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти ће стећи знања о основама имунског система, типовима имунитета, ћелијама и ткивима
имунског система и ефекторским механизмима целуларног и хуморалног имунитета. Упознаће се са
имунизацијом, као превентивном мером за заштиту становништва од заразних болести,
вакцинопрофилаксом и серопрофилаксом. Припремне фазе у извођењу системске вакцинације, врсте
вакцина, календар вакцинације, поствакциналне реакције и компликације. Обавезна имунизација
популације одређеног узраста против туберкулозе, полиомијелитиса, дифтерије, тетануса, пертусиса,
морбила, рубеоле, паротитиса, хепатитиса Б, грипа (инфлуенце) и беснила, ХПВ вакцина. Вакцинације
посебних група становништва, вакцинације против заразних болести које подлежу одредбама
међународног санитарног правилника и остале факултативне вакцинације. Серопрофилакса, Имуни
серуми; Прописи везани за производњу серума и вакцина, паковање и складиштење имунобиолошких
производа. Реакције преосетљивости, анафилактички шок, серумска болест, алергије.
Практична настава
Студенти се упознају са лабораторијском опремом и прибором, функционисањем микроскопа,
принципима стерилног рада у лабораторији, припремом микроскопских препарата, препарата за бојење,
припремом и разливањем хранљивих подлога. Поступак извођења метода имуноаглутинације,
имунопреципитације, имунотестови са обележеним антигеном или антителом (РИА, ЕЛИСА),
имунохистохемија, антиген-антитело реакције зависне од комплемената, методе хроматографије и
лабораторијски методи испитивања ћелија имунског система. Састојци који улазе у састав вакцина и
серума, технолошки поступци њихове израде, паковања, складиштење и принципи чувања
имунобиолошких производа.
Литература:
1. Р. Петровић и сар., Имунизација, приручник за примену вакцина, Веларта, Београд, 1996.
2. Аббас Абул К., Лицхтман Андреw Х.: Основна имунологија - функционисање и поремећаји имунског
система, 2. обновљено изд., Дата статус, Београд, 2006-2007.
3. Б. Миљковић- Селимовић, Д. Станковић-Ђорђевић, Г. Тасић, М. Динић, П. Стојановић, М. Богдановић:
Имунолошке лабораторијске методе, 1. изд., Медицински факултет, Ниш, 2008.
Број часова активне наставе: Остали

часовиПредавања:
2

Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 20
практична настава 10 усмени испт 30
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Дерматокозметички препарати
Наставник: др сци. мед. Стојковић Татјана
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Претходно одслушан предмет: Индустријска фармација са козметологијом
Циљ предмета:
Студенти треба да се упознају са дерматокозметичким препаратима који су веома заступљени у јавним
апотекама, Да се упознају са законском регулативом из ове области, Категоризацијом дерматокозметичких
производа, Да стекну вештину препознавања активних састојака дерматокозметичких производа, њихових
ефеката и, могућности пружања адекватних савета о начину употребе и могућим нежељеним ефектима.

Исход предмета:
Студент ће бити оспособљен за познавање основних законских прописа и препознавање INCI назива
састојака у овим препаратима, Имаће основна знања о карактеристикама, саставу и поступцима израде
најважнијих група преппарата, Познаваће ефикасност и нежељена дејства састојака и биће упознати са
савременим трендовима из ове области.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Дефиниција, карактеристике дерматокозметичких производа, Законска регулатива у свету и код нас,
Посебан осврт на квалитет, ефикасност и безбедност ових производа, Механизам старења и фото-старења
коже, оксидативни стрес, правци у формулисању нових производа за третман и превенцију фото-старења
коже, Активне и помоћне материје у дерматокозметичким производима, Дерматокозметички производи за
зрелију кожу, препарати за заштиту коже од сунчевих зрака, за негу беба и дечије коже и мушкараца, за
третман коже главе и косе (за негу и ревитализацију коже, избељивање коже, репеленти...).
Практична настава
Анализа дерматокозметичких производа на тржишту, поређење истих производа различитих произвођача,
израда појединих врста дерматокозметичких производа.

Литература:
1. Д. Секуловић, Специјална козметологија, ВМШСС Ћуприја, Ћуприја, 2010
2. Д.Васиљевић, С.Савић,Љ.Ђорђевић,Д.Крајишник, Приручник из козметологије, Наука, Београд, 2007
3. Г.Вулета, Козметологија, Наука, Београд, 1994
4. Д. Секуловић, Козметичке сировине, ВМШСС Ћуприја, Ћуприја, 2010
5. Д. Секуловић, Козметологија 1, ВМШСС Ћуприја, Ћуприја, 2009
6. Д. Секуловић, Козметологија 2, ВМШСС Ћуприја, Ћуприја, 2009

Број часова активне наставе: Остали
часови:Предавања:

2
Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета:Медицински паковни материјал
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Предходно положен испит из: Фармацеутске технологије са биофармацијом
Циљ предмета:
Да студентима пружи основна знања везана за основне карактеристике амбалажних материјала и амбалаже
која се користи у фармацији, да их упозна са законском регулативом и да им пружи знање о стерилном
паковању и начину чувања фармацеутских производа.
Исход предмета:
Студенти ће бити у стању да изаберу правилну амбалажу за паковање производа и њихов транспорт, да
изаберу одговарајуће методе за проверу исправности како амбалаже тако и упакованог производа.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Студенти ће се упознати са основним карактеристикама амбалажних материјала који се користе у
фармацији, упознаће се са амбалажом на бази ПВЦ, полиолефина, полиетилена различите густине,
полипропилена, силикона, стакла, стерилних пластичних контејнера, комплета за трансфузју крви и крвних
деривата, стерилних шприцева за једнократну употребу, гумених затварача, металних туба и контејнера.
Практична настава
Студенти ће препознати значај правилног одабира примарне амбалаже, методама контролисања амбалаже,
интеракцијама измеду лека и амбалаже као и између помоћних материја и амбалаже, значају секундарне и
терцијерне амбалаже, прописима о означавању и обележавању производа.
Литература
1. З. Ђурић, Фармацеутска технологија са биофармацијом I део, Нијанса, Земун 2004
2. Г. Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Наука, Београд 2007
3. Југословенска фармакопеја 2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља,
Савремена администрација, Београд, 2000
4. Пх. Југ. IV, савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984
Број часова активне наставе Остали часови
Предавања:

2
Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Назив предмета: Биљни екстракти у козметичкој индустрији
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Претходно одслушан предмет: Фармакогнозија и Индустријска фармација са козметологијом
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента са савременим методама које се користе у козметичкој индустрији за
производњубиљних екстраката.
Исход предмета:
Студент се ближе упознаје са проблематиком биљних екстраката и процесимањихових добијања у козметичкој индустрији,
сапроблемимаупраксиисавременимтрендовима.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Врсте биљних екстраката, категоризација, Производња биљних сировина, Параметри квалитета, Избор методе
екстракције, Стандардизација, Нормирање биљних екстраката, Декларисање, Активни принципи биљних екстраката:
различите класе полифенола, фенолних хетерозида, кумарина, етарских уља, терпена, сапонина, Контрола квалитета,
Примена.
Практична настава
Изборметоде екстракције одабраних биљних препарата, Рад са етарским уљима, Анализа коришћења биљних екстраката
у козметичкимпроизводиманатржишту.
Литература:
1. З. Ђурић, Фармацеутска технологија са биофармацијом I део, Нијанса, Земун 2004
2. Г. Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Наука, Београд 2007
3. Југословенска фармакопеја 2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља,
Савремена администрација, Београд, 2000
4. Пх. Југ. IV, савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984

Број часова активне наставе: Остали
часови:Предавања:

2
Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих 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 10
практична настава 10 усмени испт 40
колоквијум-и 20
семинар-и 10



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, презиме): др
Петар Милић, професор струковних студија
Број ЕСПБ: 12
Услов:
Циљ стручне праксе је да студент буде укључен активно и пасивно у процесе који се одвијају у
здравственом сектору (апотеци) сходно његовим компетенцијама, а уз процену и асистенцију сарадника.
Очекивани исходи:
Студент ће бити оспособљен за:

- тимски рад
- поштовање хијерархије, препознавање своје улоге у тиму и преузимање одређеног броја задатака

по процени сарадника, упознавање и ограничено учествовање у сложеним дијагностичким и
терапијским процедурама, здравствено васпитни рад и циљане едукативне програме да их спроводи
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 радник – корисник.
Садржај стручне праксе:
У референтним наставним базама студент ће кроз стручну праксу да евалуира стечена знања и на основу

ктритичког размишљања и етичких одлука да донесе исправан суд о својој професији и себи лично.
Број часова , ако је специфицирано:
Током I године студент не обавља стручну праксу. На II години студент обавља стручну
праксу у трајању од 500 часова и стиче 5 ЕСПБ, а на III години обавља стручну праксу у
трајању од 700 часова и стиче 7 ЕСПБ бодова.
Методе извођења су условљене проблемима и потребама у здравственом сектору, а струковни
фармацеутски техничар најчешће користи:
 разговор  интервју -
 здравствено васпитни рад  организација
 припрема фармацеутског материјала, услова за извођење лабораторијских вежби
 препознавање деловања лекова, интеракција и нежељених појава и адекватно пружање помоћи
 континуитрани мониторинг  рад у оквиру важећих стандарда фармацеутских наука
 правилно вођење документације

Оцена знања (максимални број поена 100)



Студијски програм: струковни фармацеутски техничар
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво
Наставник или наставници задужени за организацију завршног рада (Име, средње слово, презиме):
Ментор завршног рада – из стручно апликатовних предмета
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом Струковних студија - Струковни фармацеутски
техничар
Циљеви завршног рада:
а. Опредељивање студената за област из које ће радити завршни рад
б. Усмеравање студената према апликативним областима што чини његову будућу праксу
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 улози Струковног фармацеутског техничара
Очекивани исходи:

1. Оспособљен студент да разуме и утиче на промене које се дешавају код човека у здрављу и болести
2. Оспособљен студент да прати праксу и да у њој учествује
3. Оспособљен студент да истражује и уводи новине
4. Оспособљен студент да професионалну праксу реализује у оквиру стандарда фармацеутских наука

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.
Студент припрема завршни рад у писменој форми. Саставни делови завршног рада су:
- садржај
- увод
- теоријски део
- експериментални део (резултати и дискусија) или приказ обрађених података
- закључак
- преглед литературе
- прилози
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)
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета
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