
Студијски програм: Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија:Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Aнатомија и физиологија 

Наставник: проф. др   Јован Димитријевић; проф. др  Милица Маринковић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета: Стицање знања о грађи и 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 анатомије и 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 анатомију, орјентационе равни, остеологија.Мишићи главе и врата, трупа и екстремитета.Зглобови 

главе и врата, кичменог стуба и екстремитета.Увод у  физиологију. Општа физиологија:Функционална 

организација људског организма и појам унутрашње средине. Органи и органски системи. Телесне 

течности, њихове физичке и хемијске карактеристике. Организација и функција ћелије, ћелијско 

дисање,транспорт супстанци кроз ћелијску мембрану, мембрански потенцијали. Физологија крви и 

хемостаза.  Функционалне карактеристике мишићног ткива. Функционална анатомија и физиологија 

кардиоваскуларног система. Функционална анатомија и физиологија  респираторног система.Грађа и 

функција  бубрега; екскреторна, регулаторна и ендокрина.Функционална анатомија и функција 

дигестивног система. Грађа и функција  јетре и панкреаса. Метаболички процеси; анаболизам и 

катаболизам. Грађа и репродуктивна и ендокрина функција система за репродукцију. Анатомија и 

функција ендокриног система. Функционална анатомија и физиологија нервног система; организација 

нервног система.. Анатомске и функционалне карактеристике вегетативног нервног система. Грађа и 

физиологија коже. 

Практична наставa : анатомски модели људског тела, настава у кабинету  

Литература: 

Уџбеник: 

1. Т. М. Јовановић. Медицинска физиологија. Дефектолошки факултет, 2004; Београд  

2. Jovan Dimitrijevic, Christos G. Alexopoulos.  Klinička anatomija čoveka sa citologijom,histologijom i 

embriologijom, izdanje, , Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 2011.Ћуприја.  

3. C.G Alexopulos, Љ. Марић. Анатомија човека, практикум. Ћуприја 2005 

Додатна литература: 

        1. A. C. Guyton & J. E. Hall. Medical physiology, tenth edition. W. B. Saunder company 2000;    

Filadelphia, Pensilvania, USA. Prevod: Savremena administracija 2003; Beograd 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 

  



Студијски програм: Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија:Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Педагогија 

Наставник: проф.др. Гордана Будимир Нинковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 

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

оспосообљавања за професионални рад на очувању и унапређењу здравља становништва. 

Исход предмета: Да студенти разумеју педагошке  процесе учења и развију способности за процесе 

васпитања, самоваспитања, образовања и самообразовања у циљу развоја сопствене личности и 

професионалног идентитета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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

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

васпитање. Основна питања дидактике: појам, функција, дидактички појмови. Настава, дидактички 

принципи, наставни облици. Наставне методе, дидактички медији. Организација наставе. Објекти 

наставе. Планирање и припремање наставног рада. Однос између наставника и ученика. Припрема 

здравственог стручњака за наставника. Пожељне особине наставника. Вежбање у настави. Проверавање и 

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

 

Литература: 

1. Мандић, П.,Радовановић, И., Мандић, Д.:Увод у општу и информатичку педагогију, 

Учитељски факултет, Београд,1998. 

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

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава  

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега I 

Наставник:  проф.др. Љиљана Миловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета: Студент стиче знања о филозофији сестринства, развоју сестринства и здравствене неге, 

савремено сестринство, здравствену негу као науку, повезаност здравствене неге са другим наукама.Учи 

принципе здравствене неге, структуру ПЗН, документацију, упознаје организационе моделе у здрaвственој 

нези. 

Исход предмета : Студент ће бити у стању да разуме филозофију сестринства, развој сестринства и 

здравствене неге, здравствену негу као науку као и повезаност здравствене неге са другим наукама. 

Примениће принципе здравствене неге у свом свакодневном раду, методе. Процес здравствене неге и 

документацију. Примениће организационе моделе у здравственој нези. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод са заснивањем филозофије сестринства, фундаменти сестринства и њихов значај. Развој сестринства и 

здравствене неге, појам сестринства, прве школе за медицинскесестре и бабице. Савремено сестринство. 

Савремене тенденције у развоју сестринства , циљеви “Здравље за све”, дефиниције здравствене неге, 

повезаност здравствене неге са другим наукама. Принципи здравствене неге. Методе и стратески приступи у 

спровођењу здравствене неге. Увод у Процес здравствене неге, утврђивање потреба за за негом и модели 

потреба. Развој термина и формулисање сестринских дијагноза и колаборативних проблема. Циљеви у 

здравственој нези и врсте циљева. Стратески приступи у планирању здравствене неге, реализација плана 

здравствене неге и примопредаја дужности. Документовање обављене неге. Евалуација и врсте евалуације. 

Документација у здравственој нези. Организациони модели пружања неге.  

Практична настава  

Практични приказ документације здравствене неге и упознавање са методом процеса здравствене неге. 

Увежбавање фаза ПЗН. Утврђивање потреба за негом уз примену метода и стратеских приступа у 

спровођењу здравствене неге. Дефинисање сестриских дијагноза и колборативних проблема. Постављање 

циљева у планирању здравствене неге. Израда плана неге. Реализација плана кроз увезбавање основних 

сестринских интервенција у кабинету. Документовање обављених активности. Евалуација плана здравствене 

неге.  

Литература  

Тијанић М.Ђурановић Д,Рудић Р.Миловић Љ,Здравствена нега и савремено сестринство, V допуњено 

издање, Научна, 2010 

Миловић Љ.: Здравствена нега, Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја 2005. 

M.S.Ambrouz и сарадници: Сестринске процедуре, Дата статус, Београд, 2010. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

  Предавања: 

3 

Вежбе: 

3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 20 усмени испит 50 

колоквијум-и 10   

семинарски радови 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствено васпитање 

Наставник: Проф. др Мирјана Стаменовић  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима здравствено васпитног процеса процеса, 

методка рада у здравственом васпитању, здравствено васпитним средствима, социјалној интеракцији за све 

популационе групе, цињаним програмима здравственог васпитања. 

Исход предмета  

Студент ће бити у стању да професионално одлучује кроз здравствено васпитни рад самостално или у тиму 

да унапређује и чува здравље појединаца или групе, да спроводи опште и специфичне програме, да 

препознају и одобре најбоље начине за рад са људима, да им предложе практичне свакодневне алтернативе 

за КЖ кроз модел преношења знања у односу на доношење циљева. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет, здравље, здравствени ресурси, систем здравственог васпитања, сарадња са здравственим 

институцијама код нас и у свету, здравствено васпитање и здравствена нега, здравствено васпитање – научна 

дисциплина, здравствена култура, промене, отпори, емоције, мотивације, потребе, емпатија, ставови, 

обичаји, навике, здравствено васпитни појмови, учење, циљеви здравственог васпитања, промоција здравља 

(светски дан здравља), хумани екосистем и удравствено васпитање, декларација XXI века, принципи здрав. 

васпитања, методологија здрав. васпитања, методика здрав. васпитања, анкета и анкетирање, здравствено 

васпитни програм, комуникација, методе, кабинет за здравствену заштиту , заједница у здрав. васпитању, 

социјални утицај у здравственом васпитању, здрав. васпитање у школи, организација, здравствено 

васпитање за адолесценте, стил живота у здрав. васпитању, примарна здравствена заштита (дом здравља), 

предшколске установе, посебни здравствено васпитни програми, породично здравствено васпитање, 

здравствено васпитање деце, хумани односи међу половима, здрав. васпитање за болести зависности, здрав. 

васпитање у превенцији хроничних болести, здрав. васпитање за старе, малигне болести, правилна исхрана и 

физичка активност, , з.в и квалитет живота,промоција здравља, глобална стратегија за здрав живот кроз з.в 

рад, укључивање шире заједнице у очување и унапређење здравља, промоција здравља заснована на 

законитостима, промоција репродуктивног здравља адолесцената.  

 

Практична настава  

Комуникација у здрав. васпитању, радионице, симултивне вежбе, дискусионе методе, планирање и 

остваривање циљева у здравственом васпитању, примена принципа у здрав. васпитању, приказ случаја 

(физичка активност, исхрана) –стил живота, примена и израда средстава, израда здравствено васпитног 

програма, израда анкета, припрема и реализација часа у ОШ, евалуација реализованог програма, битни 

елементи за писање рада, извештаја, саопштења, боравак и рад у предшколској установи, боравак и рад у 

дому здравља, боравак и рад у установи хоспиталног типа, евалуација урађеног семинарског рада са 

корисницима, међународна сарадња, кампање, трибине, кампови, органиѕација и симулација.  

Литература  

Стаменовић М, Здравствено васпитање, ВМШ Ћуприја 2006, ЛЕМОН Светска здравствена организација, 

изабрана поглавља. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Самостални 

рад студента  

115 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

3 

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  

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

Семинарски радови 10   

 

Студијски програм : Струковна медицинска сестра 



Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета:  Фармакологија 

Наставник: Проф др Ђорђе Стевановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Студент стиче знања о лековима са аспекта: порекла, начина справљања и обликовања и исказивања 

жељених и нежељених дејстава у организму у терапији појединих обољења, органиских система. 

Исход предмета  

Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси приликом примене терапије у процесу свога рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са предметом кроз три образовне целине. У првом делу (општа фармакологија) 

подразумева дозе и дозирање лекова, затим ресорпцију, расподелу и елиминацију лекова из организма. У 

другом делу упознају се са применом лекова код разних обољења везаним за: нервни систем, 

кардиоваскуларни, респираторни, дигестивни, уринарни, крвни, итд. Препознају примену хормона и 

цитостатика у терапији. У трећем делу упознају се са разним облицима тровања (лекови, пестициди, 

хербициди,итд), примена лекова и помоћних лековитих средстава, нежељена дејства лекова и лековитих 

сусптанца. 

Практична настава  

Литература  

Ђ. Стевановић; Фармакологија, ВМШСС Ћуприја, 2012.  

С. Јанковић; Фармакологија и токсикологија; Медицински факултет Крагујевац 2003 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 

 

Предавања: 

2 

Вежбе: 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 20  усмени испит 50 

практична настава / писмени испит  

колоквијум-и 20   

Семинарски радови 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Висока медицинска школа струковних студија 

Назив предмета: Психологија 

Наставник: Проф. Др Јасна Вељковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Стицање основних психолошких знања и оспособљавање студената за примену тих знања у промоцији и 

унапређењу менталног здравља, свим видовима превенције болести, нези и третману болесника. Упознавање 

са интегративни приступом менталном здрављу у оквиру  целокупности здравља људског бића има за циљ 

посматрање човека са свим његовим физичким и психичким особеностима истовремено, те узимање у обзир 

психолошких особитости сваке особе. Стицање знања о психолошким аспектима здравља и појединих  

болести, као  изучавање психолошких фактора који  поспешују или успоравају  појаву  и развој болести. 

Стицање основних знања и вештина   која могу да олакшају  терапијске процедуре.  Веома је важно 

настојање да студенти развију потребу да стечена знања примене у свом практичном раду, схватајући своју 

значајну улогу у нези болесника.Стицањем основнимх знања о комуникацији са пацијентима  то ће им бити 

омогућено. 

Исход предмета  

Психолошки едукован и професионално компетентан медицински радник који ће бити способан да сваког 

пацијента, без обзира на дијагнозу, посматра пацијента  као целовиту личност, са свим својим 

индивидуалним особеностима; будући медицински радник биће у стању да препозна сигнале  и поруке које 

му упућује пацијент и на тај начин боље разуме његове изречене и неизречене потребе;у скалду са тиме, 

биће у стању да прихвати, разуме и анализира сопствену палету осећања која се појављују у раду са 

пацијентима, да са једне стране делује супортативно и терапијски а са друге стране заштити себе од стреса 

који носи овај посао. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у психологију:Биолошка база психологије,људски мозак,његова еволуција и принципи организације 

Функције мозга. Перцепција:Сензорни систем,Објекти перцепције,Перцепција простора,Перцепција 

покрета,Перцепција особа. Свесност и пажња:Свесни и несвесни процеси,Варијетети несвесног,Алтернације 

свесности,Фокална пажња,Пажња и интелектуалне компоненте, Процесирање информација, свесност и само 

свесност. Варијетети учења и упамћивања Главна тема истраживања меморије,еволуција и форме памћења, 

рано учење, форме раног учења, утискивање, асоцијативно учење(хабитуација, условљавање),психолошка и 

биохемијска база памћења-консолидација меморије, физиолошки процеси меморије. 

Мотивација:Хомеостатски нагони-глад и жеђ,Награђивање и кажњавање.Нехоемостатски нагони, Секс и 

репордуктивно понашање.Агресија,Когнитивни и социјални мотиви,Конфликт и понашање усмерено  ка 

циљу. 

Личност:склоп и развој личности,типологије личности.Болест и личност.Личност терапеута и личност 

његовог болесника.Начини одношења различитих личности према болести.Измене личности зависно од 

врсте, тока и прогнозе исхода болести. Емоције: Природа емоција,Теорије о емоцијама,Развојна психологија 

емоција,Социјална интеракција и емоције,Централни механизми емоција,Ефекти емоција на психичке 

функције и психофизичко здравље. Комуникација:Развој комуникације,Порекло,Комуникациони 

процеси,Разлике у комуникацији код деце,одраслих  и старих;вербална и невербална 

комуникација,поремећаји комуникације.Кризе у комуникацији и њихово превазилажење. Интерперсонални 

процеси и унутаргрупне релације: Порекло интерперсоналних односа,Развој интерперсоналних 

односа,Везаност,Односи у различитим групама. 

Терапеути и болесници:знање и дијагноза,терапеут и његове емоционалне реакције,комуникација терапеут-

пацијент-реципрочни однос у терапији,однос између пацијената на одељњу,“нови“ и „стари“ 

пацијенти,однос у здравственом тиму,однос између медицинског тима и пацијената,завист и 

захвалност,регресија болесника као реакција на болест и репетиција односа са родитељима у зависној 

позицији пацијента, тешка болест-специфичности односа према пацијенту,смрт,страх од смрти, начини 

одбране са страхом од смрти.Комуникација са пацијентом у терминалној фази болести,психолошки аспекти 

умирућег пацијента.Едукација пацијената: учење и емоционални однос, учење о сопственој болести као 

врста терапијског третмана,начини едукативних приступа, зависно од врсте болести и врсте пацијената. 

Литература  

1.Миловановић Р.(2005).Медицинска психологија.Виша Медицинска школа, Ћуприја 

2.Кen Heap.(2006).Kомуникација са старима.Oдабрана поглавља.Дом старих Грабовац-Рисан и Цатхинка 

Гулдберг-сентерет 



Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања: 

2 

Вежбе:  Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, учење за колоквијуме, колквијуми  и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 испит 30 

практична настава    

колоквијум-и 20   

Семинарски радови 20   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега II 

Наставник:  Проф.др  Љиљана Миловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета: Студент стиче знања о филозофији здр. неге, дефиницији, повезаности здр. неге са другим 

наукама, интердисциплинарности здр. неге, принципима, методама и стратешким приступима у здр. нези. 

Учи ПЗН, структуру процеса, документацију. Стиче знања и о моделима пружања неге, о стандардима здр. 

неге. Учи превенцију код водећих болести, тимски приступ од пријема до терминалне фазе болести. Учи 

основне мере заштите, теорије и теоријске моделе у сестринству. 

Исход предмета : Студенти ће бити у стању да разумеју филозофију, дефиницију и повезаност здр.са 

другим наукама. Примениће методе и принципе, процес здр. неге и вођење документације здр. неге. 

Дефинисаће стандарде и процену квалитета здр. неге, превенираће водеће болести и као члан тима 

унапредиће квалитет живота болесника у терминалној фази болести. Примениће мере у заштити свог 

здравља; примениће теорије и теоријске моделе у сестринској пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Сестра је водећи стручњак у свим аспектима неге, сестринске функције и компетенције, аутономија у 

сестринству, комора сестара и здр. техничара, нови приступи (стремњења у сестринству. Стандарди, 

критеријуми и номативи у сестринској пракси, заштита мед. сестара на раду, стрес и професионално 

сагоревање на раду. Здравствена нега у превенцији водећих болести, породична сестра по моделу европске 

заједнице, здравствена нега у клиничко болничкој пракси: пријем болесника у болницу, аутономија и права 

пацијената, прогресивна нега, отпуст болесника и континуирана здравствена нега, палијативна нега, нега 

умирујућих пацијената. Здравствена нега старих особа. Образовање и струковно организовање сестара и 

бабица у нашој земљи. Будућност образовања сестара и бабица у европи. 

Перманентно образовање медицинских сестара. Професионално организовање и повезивање мед. сестара 

код нас и у свету. Теорије и теоријски модели у сестринству. 

Практична настава  

Упознавање стдената и активно учествовање у различитим моделима пружање неге, организовање радног 

дана службе здравствене неге. Рад у јединици самонеге, полуинтензивне и интензивне неге. Упознавање са 

стандардима примењених у сестринској пракси. Учествовање у изради програма за скрининг као и едукације 

пацијената и породице. Рад у одељењу за палијативну негу и збрињавање умрлог пацијента. Рад са 

геријатријским пацијентом у дому за старе, кућној нези и лечењу. Практична примена заштитних средстава 

при раду са посебним освртом при примени цитотоксичне терапије и употреба коморе са ламинарним 

протоком. Упознавање са програмом континуираног усавршавања сестара у здравственој установи као и 

активностима сестара у професионалним удружењима.  

Литература  

Тијанић М., Ђурановић Д., Рудић Р., Миловић Љ.: Здравствена нега и савремено сестринство, Научна КМД, 

Београд, 2010. V допуњено издање 

Љ. Миловић: Здравствена нега, Виша медицинска школа, Ћуприја, 2005.  

M.S. Ambrouz и сарадници: Сестринске процедуре, Дата Статус, Београд, 2010. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

  100 Предавања: 

3 

Вежбе: 

3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  усмени испит 50 

практична настава 10 писмени испит  

колоквијум-и 20   

Семинарски радови 10   

 

  



Студијски програм: Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Социјална медицина 

Наставник:  Проф. др  Татјана Симовић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: : Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета 

Пружање студентима контекстуалног овира 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  

Милић Часлав. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА ПРАКТИКУМОМ. Медицински факултет Крагујевац. 2003. 

400. стр. 

Милић Часлав. Социјална медицина - практикум. Медицински факултет Крагујевац. 2003. 178.стр. 

Лазаревић А. Социјална медицина, ВМШ Београд, 2005. 

Мићовић П. и сарадници. Социјална медицина, уџбеник Медицинског факултета, Београд, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања: 2 Вежбе:  Други облици наставе: / Студијски истраживачки рад:/ 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење уз тестове, кроз дискусионе групе и 

колоквијум, примена номиналне групне технике и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 20 /  

Семинарски радови 30 /  

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Исхрана и дијететика 

Наставник:  Проф. Др  Драган  Јоксовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема  

Циљ предмета 

Циљ наставе је да упозна студенте са основним појмовима о хранљивим материјама, хранљивим 

намирницама и потребама људи за њима. Наставна материја обухвата метаболизам, дневне потребе и изворе 

хранљивих материја и хранљивих супстанци као и последице које могу настати њиховим неправилним 

уносом у организам храном са посебним освртом на метаболичке потребе организма.   

Исход предмета  

Студенти ће бити у стању да разумеју основне појмове о храни и хранљивим материјама и њену повезаност 

са нормалним функционисањем организма уопсте. Дефинисаће стандарде и процену квалитета исхране 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: улоге у организму , метаболизам, дневне потребе , изворе и последице недостатка у организму. 

Основне карактеристике појединих група хранљивих намирница,  њихова улога у организму и подела по 

пореклу : млеко и замене за млеко, поврће А, поврце Б, воће, хлеб и замене за хлеб, месо и замене за месо, 

масти и уља. Упознавање са метаболизмом хранљивих намирница, уношење хране, варење хране, 

апсорпција хранљивих материја, интермедијарни метаболизам, екскреција производа метаболизма. 

Дијетотерапија при метаболичким поремећајима 

Практична настава  

Израчунавања идеалне телесне тежине, утврђивање телесне површине номограмом. Утврђивање дневних 

енергетских потреба зависно од узраста и пола. Категоризације рада и препоручени стандарди. Утврђивање 

потрошње енергије . Специфично динамичко дејство хране. Хранљиве намирнице, подела према пореклу, 

њихова улога у организму и на групе према “ АДА “ таблици, карактеристике појединих група и утвђивање 

учешћа у исхрани. Састављање дневног јеловника за здраве особе зависно од узраста, пола и категорије 

рада. Специфичности и анализе јеловника. Анализе специфичних дијета. Испитивање исхране и 

ухрањености : анкете исхране, прехрамбени коефицијенти, …Организација исхране у породици, 

предшколским и школским установама, … Стандардне дијете за исхрану болесника: празна течна дијета, 

пуна течна дијета,, општа дијета,… Дијете за болене, недовољне и преобилне исхране: нормокалоријске, 

хипокалориске, хиперкалоријске, нормопротеинске, хипопротеинске, хиперпротеинске,… Дистрибуција, 

сервирање, контрола достављања и конзумирања хране. 

Литература  

Ристић М, Ристић Н : Дијететика, Виша медицинска школа, Београд, 1978 

Симић Б, Медицинска дијететеика, исхрана у здрављу и болестима, Медицинска књига, Београд  

Илић Б, Дијететика, Виша медицинска школа, Ћуприја , 2006 

Станимировић С, Станимировић Д: Санитарна хемија – броматологија, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд  

Број часова  активне наставе Остали часови  

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

практична настава 20 писмени испит  

колоквијум-и 20   

Семинарски радови 20   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета:  Интерна медицина 

Наставник: Проф. др Драган Јоксовић  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: анатомија и физиологија 

Циљ предмета 

Циљ наставе из интерне медицине је да студента уведе у тзв. клинички део медицине односно да га упозна 

са болестима које се могу јавити у човековом организму, затим са методама испитивања и дијагнмостиком 

обољења. 

Исход предмета  

Студенти ће бити у стању да разумеју филозофију, дефиницију и повезаност интерне медицине са другим 

наукама. Примениће методе и принципе интерне болести, стећи ће одредјено знање, властито искуство као и 

самосталност у примени појединих метода прегледа. Дефинисаће стандарде и процену квалитета интерне 

медицине, превенираће водеће болести и као члан тима унапредиће квалитет `ивота болесника у термалној 

фази болести. Примениће мере у заштити свог здравља, примениће теорије и теоријске моделе у 

превенирању здравственог стања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава треба да делује на разумевање свести код студената за правилан однос са болесним 

људима. Студенти се оспособљавају за комуникацију са болесним особама, препознавање одредјених стања 

чак и без немогућности вербалног саопштавања што захтева посебну обуку ВМС за учешће и рад у тиму за 

негу, лечење и рехабилитацију пацијената. Програмски садр`ај теоретске наставе: Кардиологија:  

Симптоми изнаци у обољењима кардиоваскуларног система, Методе прегледа кардиоваскуларних бол., 

Артеријска хипертензија, Фактори ризика за коронарну атеросклерозу, Стабилна ангина пекторис, Акутни 

коронарни синдром, Болести миокарда, Болести перикарда, Реуматска грозница, Валвуларне мане срца, 

Срчане аритмије, Болести периферних крвних судова, Акутно плућно срце, Бактеријски ендокардитис, 

Срчана инсуфицијенција, Рехабилитација кардиоваск. бол., Пнеумофтизиологија: Симптоми и знаци у 

обољењима пулмолошког бол., Методе прегледа у пулмологији, ХОБП, Астхма, ХРИ, Пнеумоније и др. 

запаљенска обољења плућа, Тумори дисајних путева, Туберкулоза плућа, Гастроентереологија: Симптоми 

изнаци у  гаст. бол., Методе прегледа у гаст., Болести једњака и дијафрагме, Болести `елуца, Болести танког 

и дебелог црева, Болести јетре, Болести `учних путева, Болести панкреаса, Ендокринологија: Симп. и 

знаци у ендок. бол., Методе прегледа у ендок., Дијабетес меллитус, Болести хипоталамуса и хипофизе, 

Болести штитасте `лезде, Болести паратиреоидних `лезди, Болести надбубре`них `лезда, Гојазност, 

Хематологија: Симп. и знаци у хемат. бол., Методе прегледа у хемат., Анемије, Малигне хемопатије, 

Хеморагијске бол., Реуматологија: Симп. и знаци у реум. бол., Методе прегледа у реум., Инфламаторне 

реум. бол., Метаболичке реум., бол., Дегенеративне реум. бол., Ванзглобне реум. бол., Нефрологија: Симп. 

и знаци у нефролошких бол., Методе прегледа у нефр., АБИ, Инфекције уринарног тракта, 

Гломерулонефритис, Уремија, ХБИ. 

Практична настава  

Литература  

   1. Група аутора (уредник Драгољуб Манојловић),(2009) Интерна 

   медицина, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

   2. М. Остојић и сарадници,(2012), Кардиологија,Завод за уџбенике и 

   наставна средства, Београд 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 

3 

Вежбе: 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 20 писмени испит 50 

практична настава / усмени испит  

колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски радови 10   

 

  



Студијски програм: Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета:  Здравствена нега у инфектологији 

Наставник: Мр.сц  Јадранка Оташевић 

Статус предмета:  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета: Циљ наставе из предмета Здравствена нега у инфектологији је да студенти савладају и 

схвате основне принципе неге, исхране и лечења инфективних болести. С обзиром да је нега оболелих од 

заразних болести један од најважнијих сегмената у лечењу ових болести, односно саставни део савремене 

терапије, ова медицинска дисциплина успешно је пратила развој медицине, да би данас достигла степен 

науке. 

Исход предмета: Понуђени програм пружа студенту добру основу да овлада основним принципима неге и 

исхране болесника као саставних сегмената савремене терапије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Здравствена нега у инфективним болестима као дисциплина здравствене неге. Етиологија и путеви 

преношења инфективних болести. Спречавање ширења заразних болести. Структура заразних одељења. 

Специфичности пријема заразних болесника, организација рада на пријему, дужности и улоге сестре на 

пријемном одељењу заразне болнице. Врсте изолације, опремљеност и одржавање болничке јединице и 

јединице за интензивну негу. Поступак са излучевинама и остацима хране на заразном одељењу. Пријава 

заразних болести. Дужности сестре у пријављивању. Контрола на клицоноштво код појединих заразних 

болести и дужности сестре при отпусту клицоноше. Мере сузбијања заразних болести. Мере према 

болеснику и мере према околини болесника. Дезинфекција и стерилизација заразног материјала. Поступак са 

заразним материјалом. Имунизација. Подела вакцина. Програм обавезне имунизације. Нежељењи ефекти 

имунизације. Серопрофилакса и серотерапија. Имуни серуми и гамаглобулини. Значај правилног узимања 

заразног материјала и слања на преглед. Бактериолошка, вирусолошка, биохемијска и хематолошка 

испитивања у инфектологији. Специфичности у нези болесника са оспиним грозницама. Дужности сестре у 

посматрању, процени стања и планирању неге оболелих од осипних грозница. Специфичности у нези 

болесника са пертусисом и другим респираторним инфекцијама. Здравствена нега код акутних инфекција 

централног нерног система и третман коматозних болесника. Специфичности у нези оболелих од 

бактеријских менингитиса и вирусних енцефалитиса. Специфичности у третману болесника са акутним 

дијареалним синдромом изазваним бактеријама, вирусима, протозоама и гљивицама. Спровођење општих 

мера, рехидратација, борба против колапса, дијета и заштита. Здравствена нега оболелих од хепатитиса. 

Специфичности у нези болесника са акутном респираторном инсуфицијенцијом са посебним освртом на 

тетанус. Апарати за вештачку вентилацију. Јединица за интензивну негу и реанимацију. Специфичности у 

нези и исхрани инфицираних ХИВ-ом и оболелих од АИДС-а. Дужности сестре у раду са болесницима 

оболелим од АИДС-а. 

Практична настава  

Поступак при пријему заразног болесника. Обавезе и дужности медицинске сестре. Вештачка исхрана и 

врсте дијета заразних болесника. Поступак са прљавим судовима и остацима хране. Дезинфекција и 

стерилизација заразног материјала. Поступак са прљавим рубљем и медицинским инструментима. Пријава 

заразних болести. Попуњавање и евиденција протокола. Дужности медицинске сестре у пријавиљивању 

болести. Фебрилност. Врсте температурне кривуље. Нега болесника са повишеном телесном температуром. 

Принципи давања серума. Давање серума са пробом и са десензибилизацијом. Припрема болесника и 

материјала при давању серума. Анти-шок терапија. Туберкулинске пробе. Организација вакцинације против 

заразних болести. Припрема за вакцинацију. Извођење вакцинације. Специфичности узимања и слања 

заразног материјала (крв, урин, фецес, ликвор, брис гуше, столица, урин,...). Припрема и чување посуда за 

излучевине, време узимања и чувања материјала за лабораторијске прегледе, транспорт и обезбеђење 

материјала. Медицинско-техничке интервенције на заразном одељењу, лумбална пункција, припрема 

болесника, материјала, асистенција и поступак после лумбалне пункције. Биопсија јетре, припрема 

болесника, материјала, асистирање и псотупак после интервенције. Нега оболелих од појединих заразних 

болести (цревних инфекција, инфекција ЦНС-а, ХИВ инфекције, заразне жутице, ...).  

Литература П. Чановић, Инфективне болести, Виша медицинска школа у Ћуприји, 2003. 

С. Бошковић, Здравствена нега у инфектологији, Виша медицинска школа у Београду, 2001. 

Б. Антонијевић, Инфективне болести са негом, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2002. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

75 Предавања: 

 2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 



 

  

Методе извођења наставеПредавања, 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   

практична настава 10 усмени испит 60 

колоквијум-и 10 ..........  

практични рад 10   



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета:  Хирургија 

Наставник: Проф. Др  Драган Игњатовић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из предмета анатомија и физиологија 

Циљ предмета 

Теоријска настава има за циљ да прошири, продуби и утврди стечена знања и искуства студената у 

предходном школовању. 

Исход предмета  

Да упозна студенте са методама клиничког испитивања, дијагностичким поступцима, преоперативној 

припреми и лечењу; упозна их и поступцима реанимације; упозна са патологијом и хируршким болести и 

повреда; Оспособи их за решавање специфичних проблема и потреба, како у превентиви тако и у лечењу 

које треба тимски, дијагностички и терапијски решавати; Припреми их и оспособи да у склопу тимског, као 

и самосталног рада, све повређене и оболеле посматра и збрињава на најсавременији начин примењујући 

стечено знање, како би што боље физички и функционално оспособили за рад и што пре вратили на посао; 

Оспособи их за рад у здравственим установама различитог ранга, те за рад у ванредним условима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Повреде етиологија, класификација, инфекције хирургији, крвављење, клиничка слика, лечење, трансфузија, 

шок и реанимација, симптоматологија, терапија, значај реанимације, профилакса, анестезија, компликације и 

контраиндикације, дијагностика у хирургији, повреде и обољења крвних судова, артериосклероза, емболије, 

тромбозе, гангрена, анеуризме, посттромботички синдром, повреде и обољења периферних нерава,  

оштећења плекс брахијалис лумбосакралис, компрексивни синдроми, обољења костију зглобова, 

циркулаторни поремећаји, упалне болести, повреде и оштећење коже, мишића и тетива, ампутације,  

компликације, тумори, терапија, рехабилитација и функционално лечење у хирургији, ратна хирургија, 

медицинска документација, глава, поглавина, лобања, мозак, преломи, краниоцеребралне повреде, обољења 

можданих крвних судова, акутна обољења у офталмологији, повреде и акутна обољења у 

оториноларингологији, плеура, дојка, страна тела, дивертикули стенозе, срце, обољења, повреде, лечење, 

трансплатација срца, абдомен, акутни абдомен, компликације, лечење, желудац и дуоденум, перитонеум, 

перитонитис, илеус, црева, апендикс анатомија запаљења, диференцијална дијагноза, прогноза, терапија, 

компликације, колон, ректум, анус, болести, јетра и жучни путевиа, калкулоза, панкреас, слезина, бубрези и 

уретра, мокраћна бешика, гениталије, простата, ендокрини органи, надбубрежне жлезде, штитњача, 

панкреас, тимус, тестиси, херније умбиликалне, вентралне, ингвиналне, феморалне, дијафрагмалне и 

унутрашње, кичма, вратни и лумбални синдроми, посттрауматска стања, карлица и доњи екстремитет, 

повреде, обољења карлице, функционална анатомија кука, урођене и стечене болести и деформације, 

посттрауматска стања, дегенеративне болести, повреде, класификација, лечење, колено и подколеница-

функционална анатомија, урођени и стечени деформитети, упале и дегенеративне болести, повреда 

коштаних структура и зглоба, повреда лигаментарног апарата, функционалне последице повреда 

посттрауматска стања, дијагностика, лечење, скочни зглоб-урођене и стечене болести, упалне и 

дегенеративне болести, статичке болести, посттрауматска стања, дијагностика, лечење.  

Практична настава  

Литература  

Петковић, Ц., Букуров: ХИРУРГИЈА, Медицинска књига, Београд-Загреб 

Русзковски, И.: Ортопедија, Јумена, Загреб, 1986. 

 Група аутора: Ратна хирургија, Војномедицински завод, Београд, 1984 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања:3 Вежбе: 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 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинарски радови 10   

 

Студијски програм :  Струковна медицинска сестра 



Врста и ниво студија:  Струковне студије, први ниво 

Назив предмета:  Педијатрија 

Наставник:  Др Снежана Радисављевић  педијатар 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит анатомије и физиологије 

Циљ предмета  
Да студенти  науче специфичности дечјег узраста, раст, развој, исхрану, превенцију, дијагнозу  и лечење  

дечјих  болести 

Исход предмета  
 Студени ће бити оспособљени да раде у превенцији, дијагностици и лечењу деце, као и да се баве  

здравствено  васпитним радом  

Садржај предмета 

Теоријска настава 
 Увод у предмет, раст и развој деце, исхрана, поремећаји исхране, хемостаза воде и електролита, 

вакцинација, генетика, алергологија и имунологија, неонатологија, кардиологија, пулмологија, 

гастроентерологија, хематологија,ендокринологија, нефрологија, неурологија, дечја хирургија, болести 

локомоторног система  

Литература  
Рашко Степановић, Педијатрија, Београд 2001. 

Емилија Стојимировић Милана Поповић Роловић Владислава Недељковић, Педијатрија, Савремена 

администрација , Београд,1993 

Мардешић Д, Педијатрија, Школска књига, Загреб 2000:   

Број часова  активне наставе Остали часови: 

60 Предавања: 

 3 

  

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

  

Методе извођења наставе 
Предавања, активно учешће  студента у току  предавања, консултације,   семинарски  радови,  2 

колоквијума,  завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава   усмени испит 50 

колоквијум-и 20    

семинарски радови 10     

        

  

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Неурологија 

Наставник:  др Светлана Миљковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положен испит из Анатомије и физиологије 

Циљ предмета 

Упознавање студента програма струковне медицинске сестре са делокругом рада струковних сестара као и 

осталих здравствених радника са основним неуролошким болестима, етиологијом , дијагностиковањем и 

лечењем истих.  

Исход предмета  

Студент стиче знање из области Неурологије које представља основ за даљу стручну надградњу у оквиру 

стручно-апликативних предмета ове области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру садржаја теоријске наставе студенти у оквиру сваке методске јединице савладавају анатомску 

основу одговарајућег дела нервног система, патоанатомске поремећаје истог, клиницку слику појединих 

болести, дијагностиковање и лечење. У оквиру садржаја се изучава централни и периферни нервни систем, 

кичмена мождина,неуромишићна спојница, вољна моторика, неуромишићне болести, мали мозак, 

екстрапирамидни систем, церебро васкуларне болести, демијелинизационе болести, дементни поремећаји, 

дијагностиковање, лечење и нега свих наведених садржаја.  

 

Литература  

1. Скрипта - предавања, С. Миљковић    

2. Неурологија, проф. Звонимир Левић 

3. Неурологија за студенте струковних школа, проф. С. Ђурић 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 

 

Предавања: 

2 

 

Вежбе: 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  усмени испит 50 

практична настава  писмени испит  

колоквијум-и 30   

семинарски радови 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у интерној медицини  I 

Наставник: Проф. др  Мирјана Стаменовић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Положен предмет Интерна медицина 

Циљ предмета 

Студент стиче знања и усваја вештине у делу општих и специфичних потреба оболелих од унутрашњих органа и 

система различитог интензитета угроженог здравља, овладава дијагностичким и тераписким процедурама самостално 

или као злан здравственог тима на нивоу примарне, секундарне и терцијалне заштите 

Исход предмета  

Студент ће бити у стању да идентификује опште и специфичне потребе оболеле особе од унутрашњих органа и 

система и да их задовољи у оквиру специфичне здравствене неге, оспособљен да разуме и изведе дијагностике и 

тераписке процедуре у оквиру своје компетентности и припреми оболелог за повратак у социјално окружење. 

Садржај предмета: увод, појам научне дисциплине, обележја здравствене неге у патолошким стањима интерне 

медицине, дијагностичке и тераписке процедуре и клинички случајеви са циљаном здравственом негом. 

Теоријска настава 

Увод у предмет, превенција болести, заједничка обележја здравствене неге интеристичких болесника, знаци и 

симптоми интеристичких болести. Организација и структура тима, систематично посматрање болесника, здравствени 

проблеми по локализацијама, збрињавање оболелих, обим здравствене неге за оболеле по интензитету здравствених 

тегоба, дијагностичке процедуре (стандардне инванзивне и неинванзивне), тераписке процедуре (принципи примене 

терапије), принципи неговања оболелог, здравствено-васпитни рад са оболелима и њихове породице,  дијетатерапије, 

мониторинг, евалуација пружених интервенција у здрав. нези, методологија рада у јединицама интензивне неге, 

поштовање организационих и стручно методолошких стандарда, етички принципи у раду са оболелима, заштита 

особља и болесника, конструктивна комуникација са оболелима, квалитетан живот оболелог, вођење документације 

здравствене неге 

Практична настава  

Упознавање студената са наставном базом (структура болесника, организација и структура здравственог тима), 

идентификација стања оболелих, планирање здрав. неге, припрема оболелих за дијагностичке процедуре, контрола 

виталних функција, контрола излучивања, калаборација са другим члановима здрав. тима, аутономија и одговорност 

будућег професионалца у здрав. сектору - тераписке процедуре – учешће у примени ургентне терапије, рад у 

јединицама интензивне неге, збрињавање витално угрожених болесника, пријем, транспорт, упознавање са стручно 

методолошким стандардима здрав. неге, постављање етичких принципа у раду са оболелима, спречавање 

интрахоспиталних инфекција, заштита особља и болесника, здрав. нега код коматозних болесника, примена 

одговарајуће исхране, спровођење рехабилитационих мера, здравствено васпитни рад, конструктивна комуникација, 

овладавање савременом технологијом, вођење и чување документације оболелог, рад сестре у здравственој нези по 

стандардима. 

Литература  

М. Стаменовић – Здравствена нега у интерној медицини I и II  ВМШ Ћуприја 

З. Матић – Здравствена нега у интерној медицини друго издање Београд 2001 

С. Франковић – Здравствена нега одраслих Загреб 2010 

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, 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 усмени испит 60 

практична настава 10 писмени испит  

колоквијум-и  10   

практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у пeдијатрији 

Наставник: мр.сц  Јадранка Урошевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Положен испит  предмета Педијатрија 

Циљ предмета: Упознавање студента и стицање теоријских знања и вештина из области неговања деце и 

омладине као и организација и структура установа за здравствену заштиту деце. 

Исход предмета: Студент је оспособљен за негу здравог и болесног детета и перманентну свеобухватну 

заштиту детета. Стекао је знања и вештине да стручно оцени стање, постави сестринску дијагнозу, утврди 

степен и план неге, сачини програм реализације неге и равноправно учествује у тиму за дијагностику, 

лечење, негу и рехабилитацију деце.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  
Увод са историјским развојем неге детета као посебне дисциплине. Организација здравствене заштите деце 

и омладине и процес здравствене неге у педијатрији. Специфичности здравствене заштите и неге деце. Нега 

здравог детета, вештачка и природна исхрана.Нега болесног детета. Специфичности здравствене неге 

превремено рођеног детета. Управљање ризиком у примени терапије. Здравствена нега деце са болестима: 

респираторног, кардиоваскуларног, неуролошког, бубрежног, уринарног, дигестивног и ендокриног система. 

Здравствена нега детета са малигном болешћу. Здравствена нега детета са посебним потребама.  

Практична настава 

Установе за здравствену заштиту деце. Стицање вештина здравствене неге у раду са болесном и здравом 

децом. Саветовалиште за новорођену децу, одојчад, малу децу, предшколску децу, школску децу и 

омладину. Прва нега новорођенчета. Нега превремено рођеног детета, транспорт, пријем, исхрана, бокс за 

недоношчад, инкубатор, фототерапија и ексангвинотрансфузија. Систематски прегледи и имунизација деце. 

План и одговорност медицинске сестре у дијагностичким поступцима, терапијским процедурама у 

хоспиталним условима. Нега коматозног детета. Обука родитеља у контроли болести у кућним условима. . 

 

Литература  

1.Урошевић, Ј (2012): Здравствена нега у педијатрији,сепарати( уџбеник у припреми), Ћуприја;  

2. Маринковић (2007)Љ.:Здравствена нега у педијатрији,Г.А.Д.Београд,II издање 

3. Станић Р., Рамадани Р., Костић С. (2010.), Нега, дијагностика, исхрана и терапија у неонатологији, Завод 

за уџбенике, Београд  

  

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања: 

3 
Вежбе: 

3 
Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски радови, практични радови, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност на предавањима 10 усмени испит 60 

активности на вежбама 10 писмени испит  

практични рад 10   

колоквијум-и 10   

      

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у неурологији 

Наставник: Мр сц  Јадранка Оташевић 

Статус предмета:  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен предмет Неурологија 

Циљ предмета 

Циљ предмета је  да се студенти  упознају  са специфичностима здравствене неге неуролошких болесннка. 

Исход предмета  

Исход предмета је  оспособљавање студената да владају знањем и  вештинама неопходним за рад са 

неуролошким болесницима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти се на теоријској настави упознају са особеностима неуролошког болесника и специфичностима 

приступа оболелом. Упознају се са учешћем и значајем  високе медицинске сестре у примарној, секундарној 

и терцијарној превенцији неуролошких болести. Са организацијом здравствене неге неуролошких 

болесника, улогом медицинске сестре у тимском раду у неурологији. Такође са учешћем медицинске сестре 

у неуролошком прегледу болесника и сестринском опсервацијом неуролошког болесника на одељењу. Да се 

упознају са сестринским интервенцијеама код неуролошких болесника са поремећајем регулисања 

температуре,  болесника са уринарним катетером, поремећајем пражњења црева. Превенцијом тромбозе и 

тромбофлебитиса код  непокретних  пацијената.Превенцијом контрактура код неуролошких пацијената. 

Превенцијом инфекција код непокретних пацијената. Да се упознају са особеностима примене терапије код 

неуролошких болесника, специфичностима исхране неуролошких болесника. Стичу знања о улози 

медицинске сестре у  дијагностичким процедурама  у неурологији и специфичностима здравствене неге код 

различитих неуролошких болести. 

Практична настава  

Практична настава се изводи на неуролошком одељењу и кабинетима уз демонстрацију свих неуролошких 

поремећаја и обољења који су обухваћени планом и програмом предавања. 

Литература  

1. Л.Бабић, М.Матијевић, Д.Шаренац (2006): Здравствена нега у неурологији, Licej: Yu marketing press, 

Београд  

2. С.Ђурић(2012): Здравствена нега неуролошких болесника –практикум за студенте основних 

струковних студија здравствене неге, Медицински факултет Универзитета у Нишу 

Број часова  активне наставе  4 Остали 

часови 

   
Предавања: 3 

 

Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

практична настава 10 писмени испит  

колоквијум-и 10   

практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Инфективне болести са епидемиологијом 

Наставник: проф. др Предраг Чановић 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ наставе овог предмета је да студенти стекну основна знања о етиологији, патогенези, епидемиологији, 

клиничкој слици, дијагностици и терапији инфективних болести. Упознавање студената са основним 

дефиницијама, појмовима и циљвима епидемиологије. 

Исход предмета  

По завршетку наставе из предмета Инфективне болести са епидемиологијом од студента се очекује да 

стекне основна знања о: Значају инфективних болести код нас и у свету; Методологији рада са заразним 

болесником; Најважнијим клиничким синдромима у инфективним болестима; Основним дијагностичким 

поступцима у инфектологији; Основним принципима терапије заразних болесника; Примени појединих мера 

профилаксе заразних болести; Вакцинацији против инфективних болести; Интрахоспиталним инфекцијама и 

њиховој превенцији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Уводно предавање (oсновне етиолошке, патогенетске и клиничке карактеристике 

инфективних болести; основни принципи дијагностике и терапије инфективних болести; најважнији 

клинички синдроми у инфектологији). Стрептококне и стафилококне инфекције (ангина, скарлатина, 

еризипел,...). Вирусне инфекције централног нервног система и нега оболелих (вирусни менингитиси и 

енцефалитиси). Бактеријске инфекције централног нервног система и нега оболелих (бактеријски 

менингитиси). Бактеријске инфекције централног нервног система и нега оболелих (бактеријски 

менингитиси). Вирусне осипне грознице и нега оболелих (рубела, морбили, варичела, егзантема субитум, 

инфективни еритем). Инфекције респираторног система и нега оболелих (инфлуенца, параинфлуенца, 

аденовирозе, мумпс, пертусис, легионелозе). Инфекције дигестивног система, нега оболелих и дијететски 

режим (алиментарна интоксикација и токсиинфекција, трбушни тифус, колера, бациларна дизентерија). 

Акутни вирусни хепатитиси (етиологија, клиничка слика, дијагноза, лечење, нега, дијететски режим). 

Анаеробне инфекције и зоонозе (тетанус, ботулизам,  беснило, лептоспирозе, борелиоза, токсоплазмоза,..). 

ХИВ/АИДС. Нега оболелих од ХИВ инфекције Интраутерине инфекције. Интрахоспиталне инфекције. Увод 

у епидемиологију - основни појмови. Циљеви и стратегија епидемиологије. Епидемиолошки модели. 

Активна имунизација. Организација активне имунизација. Пасивна заштита Путеви преношења заразних 

болести. Вограликов ланац. Карактеристике контактних, хидричних и алиментарних епидемија. 

 

Литература  

Чановић П, Тодоровић З. Инфективне болести са епидемиологијом, Виша медицинска школа у Ћуприји, 

2002. 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања: 2 

 

Вежбе:  Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмени испит 50 

практична настава  Писмени испит  

колоквијум-и 20   

семинарски радови 20   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Гинекологија и акушерство 

Наставник: Др.мед.спец гинекологије и акушерства, Љиљана Антић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положен испит из анатомије и физиологије 

Циљ предмета Стицање знања из гинекологије и акушерства како би по окончању студија дипломирана 

медицинска сестра-техничар били у могућности да решавају случајеве из домена репродуктивног здравља 

жена, на нивоу примарне, секундарне или терцијарне здравствене заштите; промоција и унапређење здравља 

жена у свим периодима живота као и здравствена заштита жена у периоду трудноће и лактације; превенција 

сексуално преносивих болести и малигних обољења, у циљу рађања здравог потомства и  бољег квалитета 

живота. 

Исход предмета Студенти ће знати да примене стечена знања у едукативном и здравствено-васпитном раду 

са женском популацијом  у свим животним добима, са здравима и оболелима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Анатомија карлице и репродуктивног тракта жене, физиологија женских полних 

органа, менструални циклус, развој женских полних органа. Гинеколошкa анамнеза и преглед; поремећаји 

хормонског и генетског порекла, оболења у дечјем и адолесцентном периоду. Планирање породице, 

контрацепција; контрацепција у периоду адолесценције, абортус; брачни инфертилитет, методе утврђивања 

и лечења неплодности, обољења и поремећаји репродуктивног здарвља у периоду климактеријума и 

сенијума, остеопороза. Акутна и хронична запаљењска оболења полних органа жене; уринарне инфекције и 

пормећаји статике полних органа жене; пелвична инфламаторна обољења, СПБ, екстраутерина трудноћа. 

Бенигни и малигни тумори женског репродуктивног система и дојке; фактори ризика, дијагностика и 

лечење, превенција. 

Преоперативна припрема и постоперативне компликације. Гинеколошке операције, лапароскопија, 

операције код инфертилитета. Киретажа, ектопична трудноћа, миомектомија, цистектомија, аднексектомија, 

операције у трудноћи – серклаж. Физиологија трудноће-концепција, дијагноза трудноће, преглед трудница, 

ултразвучна дијагностика; физиолошке промене у гравидитету; пренатална дијагностика; патологија 

трудноће-ризичне трудноће, болести у трудноћи, ДМ, гравидитетне токсикозе, спонтани побачаји, 

превремени порођај,  ургентна стања у току трудноће. Порођај, порођајна доба, савремено вођење порођаја, 

повреде плода и мајке при порођају. Акушерске операције-царски рез-индикације, анестезија код царског 

реза; прва нега новорођенчета; физиолошки пуерперијум, патолошки пуерперијум; пуерперални 

ендометритис, маститис, пуерперална сепса.  

Литература  

1. Младеновић. Гинекологија и акушерство. Завод за уџбенике. Београд. 2005. 

2.  Петковић С. Гинекологија. ЕЛИТ МЕДИКА.Београд. 2004. 

3. Живановић Ж. Трудноћа, порођај и послепорођајно доба и новорођенче. ГАК „ Народни фронт“. 

Београд, 2012. 

4.  Нинковић и сар. Патологија трудноће.Интерпресс.Београд. 2003 

5. Поповић Д..Београд. Инфекције-обољења и дијагностика доњег ела гениталног система жене.ЕЛИТ 

МЕДИКА .2007. 

6. Ђорђевић Б. Морфолошка и морфометријска дијагноза карцинома ендометријума. Задужбина 

Андрејевић. Београд.2004. 

7. Ђурђевић С. Кесић В. Гинеколошка онкологија. Удружење за гинеколошку онкологију Србије. 

Нови Сад. 2009. 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања:2 Вежбе: 0 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, 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 усмени испит  

практична настава    писмени испит 50 

колоквијум-и 20   

Семинарски радови 20   

 



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета:  Психијатрија 

Наставник: Др Саша  Атанасковић, др Светлана Миљковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Да студент стекне одговарајућа знања из специфичне медицинске дисциплине психијатрије која се бави 

проблемима особа са менталним сметњама како би правовремено препознао психопатолошке феномене и 

професионално деловао. 

Исход предмета  

Студент ће овладати теоријским знањем које му је потребно за професионалну идентификацију стања 

оболелих особа од психичких поремећаја и имаће добру основу знања из психијатрије како би несметано 

изучавао садржаје здравствене неге у психијатрији која га ближе усмерава за рад са овом популацијом 

болесника. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет (основи психијатрије): Појам морала и етике, предуслови за формирање морала, суперего 

као унутрашњи контролор и казнилац, значај Хипократа и Флоренс Најтингел за медицинску етику, етички 

став здравственог радника према болеснику и његовој породици, етички став здравственог радника према 

болеснику у психијатрији, хирургији, болесном детету, особама са посебним потребама и тешко оболелом и 

умирућем болеснику. Етички став према пацијенткињи у гинекологији, етички проблеми везани за вештачку 

оплодњу и вештачки прекид трудноће, еутаназија, медицинска тајна и етички проблеми везани за 

трансплантацију органа. Етички аспекти и норме понашања у здравственим установама  

Грешке у медицини и одговорност здравствених радника. Деонтологија и њени аспекти. 

Свест и поремећаји свести, поремећаји опажања и пажње, поремећаји памћења, мишљења, интелигенције, 

емоција, воље и нагона, психодинамичан приступ у психијатрији, биолошки приступ, социјални приступ у 

психијатрији, ментално здрава личност (црте личности), психопатолошка дијагностика (тестови у 

психијатрији), класификација менталних поремећаја (Међународна класификација ДСМ), неурозе 

(етиопатогенеза, анксиозност-подела, хистерична, опсесивно-компулсивна, неуростемија, фобична, 

депресивна, хипохондрична), клиничка слика и лечење, психосоматски поремећаји (кардиоваскуларни, 

респираторни, гастроинтестинални), поремећаји личности, шизофренија-клиничка слика и приступи према 

облицима, афективни поремећаји (манично-депресивна психоза)-клиничка слика и модели приступа, 

психозе суманутости (параноидне и параноичне)-подела, клиничка слика, патолошка љубомора, 

еротоманија, ревандукационе суманутости, мождани органски псхо-синдртоми (тумори мозга, траума, 

инфекције), пролазни ситуациони поремећаји (кризна стања, реактивна стања, стресне ситуације), ратна 

психијатрија, дечија и адолесцентска психијатрија, болести зависности (наркоманија, таблетоманија, 

опијатска зависност) - клиничка слика и лечење, биолошка терапија-приступи, фармакотерапија-приступи 

(подела, дозе, нус ефекти), приступи психотерапија (методе, модели), индивидуална и групна социотерапија-

приступи (окупациона-радна терапија), рехабилитација у психијатрији и терапијска заједница.  

Литература  

1. Дејановић С, Психијатрија 1999, ВМШ Ћуприја 

2. Психијатрија, Гелдер, 2005.  

3. Психијатрија, Кнежевић, 2006.  

4. Клиничка психијатрија, Јован Марић, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 

 

Предавања: 

2 

 

Вежбе: 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  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 30 (10+20) ..........  

Семинарски радови 10   

 



Студијски програм :  Струковна медицинска сестра  

Назив предмета: Ургентна стања  

Наставник: проф. др  Крста  Јовановић  

Статус предмета:  Изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положен испит из предмета анатомија и физиологија 

Циљ предмета : Студентима треба да пружи основна теоријска знања из разних врста ургентних стања у медицини и то 

у хирургији и трауматологији, интерној медицини, неурологији, гинекологији и акушерству, психијатрији, педијатрији и 

другим  гранама медицине. 

 

Исход предмета : По завршеној теоријској и практичној настави, захваљујући стеченим знањима и вештинама, студенти 

ће бити оспособљени за  брзо препознавање и дијагнозу ургентних стања и примену научених мера и процедура у 

примарном збрињавању акутно оболелих и повређених 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Ургентна медицина – појам и дефиниција. Ургентни, хитни  болесник – појам,  дефиниција и 

врсте.Основи организације ургентне медицинске помоћи. Траума - алгоритми. Политраума.Траума главе и врата, 

грудног коша, трбуха, коштано-зглобног система. Траума скор.Трауматски шок и надокнада изгубљеног волумена. 

Имобилизација и транспорт. Опекотине-алгоритам..Застој срца и кардиопулмонална реанимација.Основно одржавање 

живота, продужено одржаванње живота и пост-реанимациона нега код одраслих и деце, посебно код беба и 

новорођенчади.Застој срца и КПР у трудноћи и при порођају.КПР у специфичним ситуацијама - удар струје, удар грома, 

утопљење. Страно тело у дисајном путу Акутни коронарни синдром – инфаркт миокарда и ангина пекторис.Дисекција 

аорте. Тешки поремећаји ритма и спровођења импулса кроз срце. Хипертензивна криза. Акутна обољења плућа и 

поступци у лечењу и нези – астма, тромбоемболија плућа, плућни едем, пнеумоторакс. Акутна обољења централног 

нервног система - мождани удар, епизодни губици свести-синкопа, конвулзије,епилепсија. Кома, ГКС и поступци код 

поремећаја свести.Акутна обољења у трбуху, крвављења у трбуху. Акутна обољења у гинекологији и акушерству – 

ванматерична трудноћа, крвављења, еклампсија. Акутна психијатријска обољења. 

 

Литература  

Лалевић П. и сар.. Анестезиологија. ЗЗУИНС Београд, 1999. год 

Вучовић Д. и сар..Ургентна медицина. Обележја, Медицински факултет, Београд, 2003. год.                   

 Јовановић К.. Застој срца и кардиопулмонална реанимација. ВМШ у Ћуприји , 2007. год.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 Писмени испит  

практична настава - Усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета:  Здравствена нега у рехабилитацији 

Наставник:  Др Марина Миленковић  

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета:Студент треба да стекне знање о основним принципима рехабилитационих поступака и 

вештина које се примењују од момента повреде или обољења у циљу правилног лечења, превенције 

потенцијалних компликација и развијања способности за самонегу. Упознаје се са специфичностима 

рехабилитације у дечјем узрасту, са планирањем програма здравствене неге у рехабилитацији и својим 

местом у рехабилитационом тиму. 

Исход предмета: Студент ће савладати поступке и вештине које се предузимају у оквиру  здравствене неге у 

рехабилитацији неуролошких, кардиоваскуларних, реуматолошких, респираторних, посттрауматских и 

ортопедских пацијената. Студент ће бити оспособљен за индивидуални приступ и планирање програма 

здраравствене неге у рехабилитацији  у зависности од узраста и психосоцијалног статуса пацијента  и за 

међусобну сарадњу са осталим члановима тима и едукацију пацијената и чланова њихове породице. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Здравствена  нега у рехабилитацији : појам, значај и задаци.Mетодологија и принципи медицинске 

рехабилитације.Улога медицинске сестре као члана рехабилитационог тима.Организација простора и 

опрема. Здравствена  нега у рехабилитацији ортопедских и посттрауматских  пацијената и  оболелих од  

неуролошких и интерних болести.  Специфичности здравствене неге и рехабилитације у дечијем узрасту. 

Практична настава  

Превенција секундарних компликација: респираторне, кардиоваскуларне, локомоторне и декубитуси. 

Промена положаја тешко покретних пацијената.Корективни положаји. Заштитни положаји особља при 

подизању непокретних пацијената. Активности самозбрињавања. Тренинг мокраћне бешике и дебелог 

црева. Употреба помагала у рехабилитацији.Поступци здравствене неге у рехабилитацији пацијената са 

хемиплегијом, параплегијом и квадриплегијом: позиционирање, вертикализација, промена положаја, 

активности свакодневног живота.Здравствена нега у рехабилитацији пацијената са парализом периферних 

нерава и оштећењем локомоторног система. Поступци здравствене неге у рехабилитацији пацијената са 

ампутираним екстремитетом: нега патрљка и бандажирање. Поступци здравствене неге у рехабилитацији 

пацијената оболелих од кардиоваскуларних  и респираторних болести. Постурална дренажа. 

Литература  

Коњикушић В.,Коцев Н. Здравствена нега у процесу  рехабилитације,Ауторско издање Београд 2005. 

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

поглавља) 

Број часова  активне наставе Остали часови  

Предавања: 2 

 

Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испит 60 

практична настава 10   

колоквијум-и 10   

практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у гинекологији и акушерству 

Наставник:  др сци. мед. Љиљана Антић, проф. стр. студија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен испит из Гинекологије и акушерства 

Циљ предмета Стицање специфичних знања из здравствене неге у гинекологији и акушерству како би 

струковна сестра-техничар, били у могућности да решавају сложене случајеве из тог домена, на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу. 

Исход предмета Стицање  знања и вештина за процену стања корисница здравствених услуга, постављање 

сестринске дијагнозе, плана и реализације неге жена у свим фазама њеног живота. Оспособљавање 

студената за рад у превенцији гинеколошких обољења, дијагностици, лечењу и рехабилитацији, као и рад у 

саветовалиштима и патронажној сужби .Промоција репродуктивног здравља младих и заштита здравља 

жена у периоду трудноће и дојења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Међународни етички кодекс за рад у гинекологији и акушерству. Организација 

здравствене заштите мајке и детета, детерминанте репродуктивног здравља. Здравствена документација; 

организација гинеколошких јединица и породилишта;. промоција репродуктивног здравља жена. календар 

репродуктивног здравља; репродуктивно здравље младих; саветовалиште за планирање породице; абортус-

припрема пацијенткиње и материјала здравствена нега код пацијенткиња са акутним и хроничним 

запаљењским процесима женских полних органа, сексуално преносиве болести; брачни стерилитет; 

здравствена нега код спонтаних побачаја и ванматеричне трудноће; здравствена нега код пацијенткиња са 

бенигним туморима  женских полних органа. Саветовалиште за рано откривање малигних обољења и 

дојке.Рад сестре у саветовалишту за труднице;психофизичка припрема; анамнеза. Гинеколошки преглед 

труднице; ултразвук; кардиотокографија,лабораторија. Патронажна посета трудници и породиљи . Исхрана 

у трудноћи и бабињама. Лекови у трудноћи. Нега трудница код претећихпобачаја и превремених порођаја. 

Лична хигијена у трудноћи. Рад у трудноћи, гимнастика испортови у трудноћи, полни односи у трудноћи. 

Психофизичка припрема трудница за порођај. Здравствена нега код трудница са високоризичним 

трудноћама; Здравствена нега код порођаја завршених Царским резом. Нега бабињара; дојење; Здравствена 

нега у патолошком пуерперијуму. 

Практична настава Здравствена документација, гинеколошки преглед:анамнеза, узимање брисева код 

оболелих од запаљењских обољења; гинеколошки преглед:анамнеза, узимање брисева код пацијенткиња 

које се лече због инфертилитета; узимање ПАПА бриса и асистирање при колопоскопији; 

контрацепција:обрада пацијенткиње за избор контрацептивног метода;  припрема  пацијенткиње за ИУУ и 

апликација ИУУ; абортус, екссплоративна киретажа; спонтани побачај -припрема пацијенткиње и 

материјала; рад у саветовалишту за труднице; психофизичка припрема трудница за порођај; физиолошки 

порођај, порођајна доба; оперативно завршавање порођаја;  нега породиље, дојење; патолошки пуерперијум; 

прва нега новорођенчета после спонаних и оперативно завршених порођаја. Патронажна посета трудници, 

породиљи и новорођенчету. 

Литература  

1. Младеновић Д, Младеновић З, Михаиловић А. Гинекологија и акушерство са негом, Завод за 

уџбенике, Београд; 2008. 

2 Живановић Ж. Трудноћа, порођај и послепорођајно доба и новорођенче,  ГАК „ Народни фронт“, 

Београд; 2012. 

3. Живановић Ж. Ургентна обстетриција, Завод за уџбенике, Београд;  2008. 

4. Арсић Д.  Карцином дојке-баук за жене, Задужбина Андрејевић,  Београд;  2008. 

5. Шурлан Д. Здравствена нега у гинекологији, ВЗШСС, Београд; 2012. 

6. Хатавеј  и сар. Шта очекујете док чекате бебу,  Kреативни центар, Београд;  2006. 

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

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  Усмени испит     30 

практична настава 10 Писмени испит  

колоквијум-и 30   

семинарски рад 20   

 



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у психијатрији 

Наставник: Др Саша  Атанасковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен предмет Психијатрија 

Циљ предмета Да студент стекне теориско и практично знање и обучи се за прожање квалитетне 

здравствене неге психиатриским болесницима са фокусом на изградњу професионалног интерактивног 

односа у процесу задовољавања реалних потреба. 

Исход предмета  Студенти ће бити у стању да здравствену негу за психијатриске болеснике реализује 

смостално или као члан тима на нивоу примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите, да заузме 

стручно исправан став у односу на оболелог да иведе или учествује у свим дијагностичким и тераписким 

процедурама које се планирају за оболелог, као и да спроводи специфичне рехабилитационе процедуре и 

ради на превенцији менталних поремећаја  

Садржај предмета 

Теоријска настава Психијатријска здравствена нега – однос: приступ душевно поремећеној особи, 

успостављање првог контакта са душевним болесником, професионалац у психијатријском одељењу: 

емоционални рапорт са оболелим, професионална тајна у психијатрији, социјални и терапеутски аспект 

личности психијатријске сестре, специфичности у организацији рада у психијатријском одељењу, 

грађевинске карактеристике психијатријског одељења затвореног и отвореног типа, дневне и ноћне болнице, 

психијатријско одељење за децу и омладину. Баријере; оболели – окружење: страх од психијатријског 

болесника, страх психијатријског болесника, хитна психијатријска стања. Пријем психијатријског 

болесника: принципи тријаже болесника, принудни пријем, принудно лечење, пријем агитираног болесника, 

отпуст болесника. 

Дијагностичке процедуре: обсервација, анализа, осцилације психичког стања. Савремене терапијске 

процедуре: психофармакотерапија, биолошка терапија, психотерапија. Радна-окупациона терапија, 

социотерапија,терапијска заједница, рекреативна терапија, поремећај комуникације, социјална изолација, 

смањена способност старања о себи, агресивност, измењени породични односи због психијатријског 

болесника у кући, страх и анксиозност, суицидалност. Психотични поремећаји, афективни поремећаји, 

непсихотични поремећаји, алкохоличари. Психијатријска здравствена нега деце и младих, психијатријска 

здравствена нега психогеријатријских болесника. Документација у психијатријској здравственој нези. 

Практична настава Упознавање студената са наставном базом. Идентификација знака и симптома особа са 

менталним поремећајима, планирање обима здравствене неге за особе са менталним поремећајима. Однос са 

особом са менталним поремећајем. Страх: савладавање сопственог и болесниковог страха, формирање 

социјалног и терапеутског аспекта личности психијатријске сестре. Интервју са ментално поремећеном 

особом, писање извештаја-рапорта. Оцена и процена вербалне комуникације, препознавање 

психопатолошких феномена током разговора и интервјуа. План и програм мера здравствене неге на основу 

утврђеног стања и препознатих потреба особе са менталним поремећајем, евалуација спроведеног плана 

здравствене неге. Узимање сестринске анамнезе, опсервација душевног болесника, припрема оболелог за 

комплементарне дијагностичке методе. Пријем и смештај болесника, принудни пријем, пријем агитираног, 

наоружаног болесника, отпуст болесника. Комплексни третман психијатријског болесника, психотерапија-

површинска.  Отпори учења код алкохоличара, отпори лечења код алкохоличара, породична терапија. 

Психијатријска здравствена нега деце и младих, психијатријска здравствена нега психогеријатријских 

болесника. Вођење документације здравствене неге, судско медицинске експертизе. Здравствено васпитни 

рад са психијатријским болесником. 

Литература  

 Ковачевић К. Добрашиновић Д. , Психијатриска здравствена нега,  2000 

Дејановић С, Психијатрија 1999, ВМШ Ћуприја 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраж. рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације и израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршини испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  испит 60 

практична настава 10   

колоквијум-и 10   



практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у хирургији 1 

Наставник: Проф.др Драган Игњатовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положен испит из Хирургије 

Циљ предмета  

Да студенти изуче клиничку слику, дијагностику и Здравствену негу оболења и повреда, органа и система. 

Да упознају методе клиничког испитивања, дијагностичке поступке, преоперативну, периоперативну и 

постоперативну здравствену негу. Да упознају савремене принципе приступа у здравственој нези оболења и 

повреда, органа и система. 

  

Исход предмета  

Оспособљеност студената да оболеле и повређене збрину на најефикаснији начин, како би их што боље: 

физички, психички и функционално оспособили за рад. Да се оспособе  за решавање разних дилема и 

проблема здравствене неге индивидуално и тимски. Свеукупна едукација би оспособила студента за рад у 

Здравственим установама и у ванредним ситуацијама. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Да упозна студента са нормама, стандардима и принципима Здравствене неге у хирургији.  

Општи део наставе обухвата поглавља са  принципима асепсе и антисепсе, инфекцијама у хирургији, 

збрињавању повређених у ванредним условима и принципима примене трансфузије. 

Специјални део обухвата организацију и спровођење здравствене неге  у свим хируршким гранама. 

 Практична настава  

Да упозна и оспособи студента са практичном применом стеченог знања из Здравствене неге  у свим 

областима хирургије. Практична настава има за циљ да се студенти оспособе за самосталан рад . 

 

Литература : 

1.Игњатовић Драган (2012) Принципи здравствене неге у хирургији, Висока медицинска школа струковних 

студија, Ћуприја. 

2.Терзић  Негра (2006) Здравствена нега у хирургији, Н.Терзић 

 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања: 3 

 

Вежбе:4  Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

 

Методе извођења наставе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 60 

колоквијум-и 10   

практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у примарној здравственој заштити 

Наставник: мр.сц  Јадранка Урошевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Положен испит из предмета здравствено васпитање 

Циљ предмета: Упознавање студента и стицање  знања и вештина из области примарне здравствене 

заштите и примарне медицинске неге и примена на примарном, секундарном и терцијалном нивоу. 

Исход предмета: Студент је оспособљен за рад у породичној заштити, рад у заједници, патронажној 

заштити, у кућној нези, за процену здравственог стања појединца, породице, групе и заједнице на терену 

здравствене установе примарне здравствене заштите. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општи појмови и дефиниције здравствене неге у ПЗЗ. Нивои превенције, превентивне активности и 

интервенције примарној здравственој заштити. Установе за спровођење здравствене неге у систему 

примарне здравствене заштите. Породична здравствена нега. Здравствена нега у заједници(рад сестре 

у предшколским установама, основним школама). Примарна здравствена нега, деце, одраслих особа 

генеративног доба, старих особа, водећих хроничних незаразних болести, хронично оболелих -рано 

откривање и превенција могућих компликација, особа са инвалидитетом, особа са посебним психо-

социјалним потребама). Здравствена нега у поливалентној патронажној заштити (развој и програмске 

активности патронажне службе, активности на унапређењу рада поливалентне патронажне службе, 

садржај рада сестре у патронажи, патронажна посета, процес здравствене неге у поливалентној 

здравственој заштити). Здравствена нега у кући. Организација здравствено-промотивних активности 

у заједници и партнерство за здравље. Организација и делатност Црвеног крста и невладиног сектора. 

Практична настава 

Упознавање са организацијом рада и службама у Дому здравља. Учешће медицинске сестре у 

саветовалишту. Припрема студената за кућно лечење и негу. Организација поливалентне патронажне 

службе. Припрема студената за патронажну посету(докуменатција, материјал ). Реализација патронажних 

посета. Утврђивање потреба за здравственом негом код појединих популационих група. Висока медицинска 

сестра у центру за промотивне здравствене услуге и Јавном здрављу, у предшколским, школским 

установама и радним организацијама. Утврђивање здравственог стања заједнице: идентификација 

ризикофактора, ризичних стања, ризичних и вулнерабилних група. Припрема студената за евалуацију у ПЗЗ 

. 

Литература  

Литература  

Урошевић, Ј (2012): Здравствена нега у примарној здравственој заштити,сепарати/уџбеник у припреми), 

Ћуприја; 

Бојковић Н. : Здравствена нега у примарној здравственој заштити , Кодеф, Београд, 2002. 

Кекуш, Д. (2005): Здравствена нега у превентивној здравственој заштити, скрипта, Ћуприја; 

Тијанић , М.,Ђурановић, Д., Рудић, Р.,Миловић, Љ.(2002): Здравствена нега и савремено сестринство, 

Научна, Београд;  

M.S.Ambrouz и сарадници (2010).: Сестринске процедуре, Дата статус, Београд,  

Национални водичи за лекаре у примарној здравственој заштити (2005.), Министарство здравља Републике 

Србије 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски радови, практични радови, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност на предавањима 10 усмени испит 60 

Активности на вежбама 10 писмени испит  

Практични рад 10   

Колоквијум-и 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у интерној медицини  II 

Наставник: Проф. др Мирјана Стаменовић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: Положен предмет Интерна медицина и Здравствена нега у интерној медицини I 

Циљ предмета 

Студент усваја знања и вештине из области здравствене неге у интерној медицини на вишем нивоу 

самосталности струковне медицинске сестре, што подразумева квалитетан рад у области  здравствене неге 

за сложене процедуре. 

Исход предмета  

Студент ће бити у стању да идентификује опште и специфичне потребе оболеле особе од унутрашњих 

органа и система и да их задовољи у оквиру специфичне здравствене неге, оспособљен да разуме и изведе 

дијагностике и тераписке процедуре у оквиру своје компетентности. Биће оспособљен за практичан рад у 

сложеним ситуацијама у здравственом сектору и то: интензивна нега, хитно збрињавање угроженог 

болесника, активно учешће у сложеним процедурама, едукатор за оболелог и чланове његове породице. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Препознавање специфичности здравственог стања где је ослабљена вербална комуникација и где знаци и 

симптоми нису јасно изражени, тимска интеракција за процес дијагностике, лечења и рехабилитације. 

Специфичности у дијагностичким и тераписјким процедурама кардиолошких болесника (обим и садржај 

рада СМС у инвазивним дијагностичким процедурама и лечењу, рад у интензивној нези, разумевање улоге 

других чланова тима, способност за колаборацију). Специфичности рада СМС у пулмологији (дијагностичке 

и терапијске процедуре, пулмолошка јединица, климатска лечилишта, превенција, КЖ). Специфичности 

рада СМС у гастроентерологији (дијагностичке-ендоскопске и терапијске процедуре – трансфузија и други 

крвни деривати, критична стања, крварења, исхрана, превенција, специфичности лечења малигних процеса, 

КЖ оболелих). Специфичности рада СМС у ендокринологији (сложене дијагностичке процедуре – 

стимулативни и супресивни тестови, профили, терапијске процедуре, мониторинг, ургентна стања, обим и 

садржај ЗН у интензивној јединици, циљана едукација, КЖ). Специфићниости рада СМС у хематологији 

(сложене дијагностичке и терапијске процедуре – цитотерапија, протоколи, зрачна терапија, компликације у 

току терапије, превенција, микросредина, интензивна нега – стерилна јединица, исхрана, КЖ). 

Специфичности рада СМС у нефрологији (сложене дијагностичке и терапијске процедуре – дијализе, 

мониторинг, исхрана, физичка активност, ресоцијализација, КЖ). Критична стања интернистичких болести, 

хитан пријем, транспорт витално-угрожених болесника, здрав. нега у терминалним станјима, здрав. нега за 

клиничке случајеве и компликације и здрав. нега у коматозним стањима. 

Практична настава 

Активно учешће студента у дијагностичким и терапијским  процедурама, мониторинг (ургентна терапија), 

овладавање процесом рада у интензивној нези, збрињавање витално угроженог болесника, ЗН коматозних 

болесника, парентерална исхрана, вођење рехабилитационих мера у колаборацији са другим члановима 

тима, здравствено васпитни рад, употреба савремених апарата за дијагностичке и тераписјке процедуре, 

учешће у визитама, консилтацијама и на састанцима, рад у сестрински  истраживањима на пољу ЗН, вођење 

и чување документације здравствене неге, сетра партиципира у праћењу клиничког пута оболеле особе, 

контрола исправности и одржавање апарата, одређиванје приоритета по реду хитности, партиципација 

сестре у лечењу оболелих, дијетотерапија, припрема болесника при одпусту за наставак лечења и 

рехабилитације у кућним условима.  

Литература  

М. Стаменовић – Здравствена нега у интерној медицини I и II  ВМШ Ћуприја 

З. Матић – Здравствена нега у интерној медицини друго издање Београд 2001 

С. Франковић – Здравствена нега одраслих Загреб 2010 

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, 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  усмени испит 60 



практична настава 10 писмени испит  

колоквијум-и 10   

практични рад 10   

 

 

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра  

Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Методологија истраживања  

Наставник:  мр Драган Антић, проф.  др Татјана Симовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета 

Савладавање општих и специфичних знања из области здравственe информатике, информатичких технологија, 

Windows-а, Internet-a и његових основних услуга Web и e-mail, софтверског пакета Office, телемедицине, 

здравственог информационог система, светског стандарда основне компјутерске писмености ECDL/ICDL. 

Упознавање студената са потребама и важношћу уочавања клиничких промена код пацијената, стицање знања и 

вештина о научном приступу у сагледавању појава, као и стицање знања и вештина о учешћу у тимском раду и 

организацији прикупљања, обраде и анализе података. 

Исход предмета 

Oспособљавање студената да користи савремене информационе технологије у свакодневној пракси.Стицање и 

усвајање знања и овладавање методама научног истраживања, као и оспособљавање студента да самостално и у 

тиму дизајнира и изведе истраживање у здравству, са посебним аспектима на клиничку негу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Здравствена информатика, електронски здравствени картон, персонални рачунари, оперативни систем MS Windows, 

Internet и сервиси Web и e-mail,  обрада текста, табеларна израчунавања, презентације на рачунару,  телемедицина, 

здравствени информациони систем.  

Увод у методологију научног истраживања,  дизајнирање студија, извори података, обсервационе методе, 

експерименталне методе, дескриптивне научне методе, аналитичке научне методе, контролне групе, скрининг, 

инциденција, преваленција, фактори ризика, Етика у научним истраживањима. 

 

Практична настава  

Oбрада текста, табеларна израчунавања, презентације на рачунару, претраживачи, електронска пошта, базе података 

и претраживање информација, медицинске информатичке мреже. Прикупљање, обрада, анализа и приказивање 

здравственог стања на основу података из доступних извора података, дизајнирање истраживања, овладавање 

вештинама комуникације са средствима јавног информисања. 

Литература  

1. Информатика у здравству, електронска скрипта, 2012, треће издање, Д. Антић, 

2. План и програм ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) www.ecdl.co.rs  

3. Steve Johnson, Оffice 2007 na dlanu, Beograd 2007 

4. Džoan Peperno, Džojs Koks, Windows 7-korak po korak,  CET,Beograd 2010 

5. Самарџић Светомир. Методологија научних истраживања у медицини. Медицински факултет Приштина, 

2011. 

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, колоквијуми и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени  испит  

практична настава 20 /писмени испит /30 

колоквијум-и 20 / / 

Семинарски радови 20 / / 

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије 

Назив предмета: Здравствена нега у хирургији 2 

Наставник: Проф.др  Драган Игњатовић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положен испит из Хирургије и Здравствене неге у хирургији 1 

Циљ предмета. : Да студенти сaвладају  организацију и спровођење принципа  здравствене неге у хирургији.  

Да изуче клиничку слику, дијагностику и Здравствену негу оболења и повреда, органа и система. Да 

упознају методе клиничког испитивања, дијагностичке поступке, преоперативну, периоперативну и 

постоперативну здравствену негу. Да упознају савремене принципе приступа у здравственој нези оболења и 

повреда, органа и система. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената да организују и спроводе  здравствену негу оболења и повреда. Да се оспособе  за 

решавање разних дилема и проблема здравствене неге индивидуално и тимски. Свеокупна едукација би 

оспособила студента за рад у Здравственим установама и у ванредним ситуацијама. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Идентификација специфичних здравствених стања, правилна тријажа хируршких болесника, збрињавање 

оболелог или повређеног по усвојеним стандардима, мониторинг хируршког болесника, превенција и 

третман компликација, интензивна јединица (рад сестре) дијагностичке и терапијске процедуре (крв и крвни 

деривати), дренаже, сукције, обрада хируршких рана, дезинфекција, стерилизација, организација рада на 

одељењима хирургије и у интензивној нези, руковање апаратима, планирање здравствене неге за хируршког 

болесника, истраживање у здравственој нези у хирургији, вођење и чување документације. Специфичности 

рада СМС у хируршким дисциплинама: дигестивна хирургија, неурохирургија, ортопедија, кардиохирургија, 

торакална хирургија, пластична хирургија, ендохирургија, офтамологија, оториноларингологија, васкуларна 

хирургија и др. СМС кроз овај предмет изучава принципе рада у поменутим областима кроз колаборацију 

одређене медицинске дисциплине и здравствене неге. 

Практична настава  

Идентификација повреда и здравственог стања, класификација инфекција, збрињавање крварења, пријем 

витално угроженог болесника, учешће у дијагностичким и терапијским процедурама, припрема хируршког 

болесника за операцију, здравствена нега за оперисаног болесника, превенција компликација, учешће у 

решавању компликација (реанимација, решавање проблема хипоголемијског шока), исхрана, критеријуми и 

принципои за интензивну негу, ургентна терапија, опрема у хирургији по дисциплинама, документација за 

хируршке болеснике, (уношење података), истраживање у здравственој нези у хирургији и праћење новина у 

овој области. 

Литература  

1.Игњатовић Драган(2012) Принципи здравствене неге у хирургији, Висока медицинска школа струковних 

студија, Ћуприја. 

2.Терзић  Негра (2006)Здравствена нега у хирургији, Н.Терзић 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

   
Предавања:3 

 

Вежбе:4  Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

практична настава 10 писмени испит  

колоквијум-и 10   

практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Ментална хигијена 

Наставник: др Саша Атанасковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета 

Студент стиче основно знање и усваја вештине о феноменима менталног здравља и менталних болести, 

сагледава са нивоа интердисциплинарног приступа из сфере биолошког, психолошког и социјалног 

функционисања индивидуе. 

Исход предмета  

Стечено знање примењује у пракси како би разумео понашање других, формирао свој професионални 

идентитет и сачувао своје сопствено ментално здравље. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет, етиологија и класификација менталних поремећаја, лечење менталних поремећаја. 

Породица и ментални развој личности, заштита менталног здравља детета, адолесцентни период и ментално 

здравље. Превенција, лечење и рехабилитација менталних поремећаја. Специјални ментално-хигијенски 

проблеми детињства. Ментално хигијенски проблеми зреле особе, проблем жена, проблем старих. Проблеми 

прилагођавања, кризна стања. Здравствена заштита за ментално здравље. Ментално-хигијенски аспекти 

професије. 

Практична настава  

Упознавање са пријемом ургентног хируршког болесника. Мере за здравствено-психички развој детета. 

Дијагностичке и терапијске процедуре. Примена ментално-хигијенских ставова у односу на оболеле. Тимска 

интеракција, диспанзер за заштиту менталног здравља, васпитна запуштеност и јувенилна деликвенција. 

Ментално-ретардирана деца, рехабилитација ментално поремећених и оболелих. Саветовалишта и 

диспанзери у очувању здравља. Здравствени радник, професионални однос са ментално поремећеним 

особама. 

Литература  

Ментална хигијена, Марија Симић, Ксенија Ковачевић, Београд 2004, 

Ментална хигијена, Иван Видановић, Душан Колар, Београд 2003, 

Психологија личности и ментална хигијена, Нада Суботић, Лана Марија Иланковић, Београд 2009. 

Број часова  активне наставе Остали часови  

Предавања: 3 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Организација здравствене неге са менаџментом 

Наставник:  Проф.др Љиљана Миловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  Студент стиче знања и усваја вештине  општим појмовима и дефинисању менaџмента, 

историјском развоју и теоријама менаџмента, функцијама менаџмента, истраживању и унапређењу квалитета 

услуга, интеграцији функција менаџмента у организовању сестринске службе и здравствене неге. 

Исход предмета : Студент ће бити у стању да дефинише функције менаџмента и спроведе у сопственој 

пракси; да интегрише функције менаџмента у организовању сестринске службе и здравствене неге; да у својој 

пракси унапреди организацију сестринске службе, а кроз истраживање побољша квалитет услуга.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општи аспекти руковођења и менаџмента у сестринству, дефинисање менаџмента, историјски развој и 

теорије, функције менаџмента. Руковођење /лидерство и теорије лидерства. Мотивација, теорије мотивације, 

начини за мотивисање у сестринству. Кадровска функција и кадровска политика. Комуникација у 

организацији сестринске службе. Организовање сестринске службе, подела рада и нивои менаџера сестара.  

Подељено управљање, организациони дизајн двадесетпрвог века, организациона култура и врсте 

организационе културе у здравственој установи. Делегирање послова у организацији службе здравствене неге, 

изградња личне-персоналне моћи, делегирање послова у сестринству. Организациони модели здравствене 

неге, планирање у сестринству, значај сестринства у планирању промена. Спровођење контроле и мониторинг 

у обезбеђивању квалитета здравствене неге и услуга у сестринској пракси, истраживање и врсте, израда 

истраживачког пројекта. Процена успешности рада, професионални и етички елементи руковођења и 

менаџмента. 

Практична настава  

Практично упознавање са задацима лидера у организацији сестринске службе: решавањем проблема, стилом 

одлучивања и доношења одлука у сестринској служби. Практични приказ кадровске политике у организацији 

сестринске службе, упознавање са пријемом сестара у здравственој установи за послове здравсвтене неге, 

увођењем у посао младих сестара, програмима за едукацију младих сестара. Практични приказ организационе 

структуре и шеме сестринске службе, упознавање са савременим организационим моделима неге пацијената, 

планирањем у сестринству и планирањем промена. Практични приказ спровођења контроле и мониторинг у 

обезбеђивању квалитета здравствене неге у установама. Израда истраживачког пројекта и инструмената 

истраживања.  

Литература  

Љ. Миловић: Организација здравствене неге са менаџментом, Научна 2003. Београд 

П.Мићовић: Здравствени менаџмент, "Обележја", Београд, 2008. 

S.Probbins, T.Judge: Организационо понашање, Мате ДОО, Загреб, 2009  

Број часова  активне наставе Остали часови 

100 Предавања: 

3 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  усмени испит 50 

практична настава 10  писмени испит  

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега старих 

Наставник:  Проф. др Љиљана  Миловић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема  

Циљ предмета 

Циљ наставе је да студент кроз процес наставе стекне знања и усвоји вештине које су му потребне за рад са 

популацијом старих, да доноси исправне одлуке у односу на старе особе поштујући социјални и истијски 

контекст у коме се старење одвија и да се оспособи за идентификацију и третман здравствених проблема 

старих.   

Исход предмета  

Студенти ће бити у стању да обављају професионални рад (здравствена нега) са старим особама у кућним 

условима, здравственим установама хоспиталног типа (болница) и установама социјалне заштите 

(герантолошки центри). Студент се оспособљава да се бави промоцијом здравља за популацију старих.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у здравствену негу старих; заједничка обележја здравствене неге за популацију старих; стање и проблеми 

старог становништва у нашој земљи;; старење становништва и здравствена заштита; савест, етичност и 

религиозни живот старих; образовање, различити путеви старења (учење, памћење); старење у породичном 

окружењу; старење у институционалном окружењу – домови за старе, дневни центри; развој социјалних односа 

и адаптација међу старима у институцијама; третман старе особе у хоспитализованим условима – болница; 

интелектуални развој и интелектуално пропадање; стрес и суочавање са стресом код старих; страх од смрти у 

старих особа; мотивација и промене у старости; рад, организација радног и слободног времена; стереотипи о 

старењу (предрасуде, дискриминације); превенција патолошког старења; исхрана и здравље старих људи; 

физичка активност у старости; здравствена заштита старих и квалитет живота; медицинска и психосоцијална 

рехабилитација старих; имуни систем у старости; хипотермија и хипертермија код старих особа; падови у 

старих особа; обољења кардиоваскуларног система; метаболички и ендокрини проблеми; дигестивне болести; 

поремећаји унутрашњих органа и система; неуролошко-психички проблеми; специфични проблеми у старости. 

Практична настава  

Упознавање студената са наставном базом; идентификација знака и симптома оболелих; планирање обима 

здравствене неге; контрола виталних функција; контрола излучевина; апликација лекова старим особама; 

примена здравствене неге у хитним стањима; збрињавање витално угрожене старе особе; учешће сестре у 

визитама и консултативним састанцима; тимски приступ старој особи; интрахоспиталне инфекције; здравствено 

васпитни рад и интерактивни однос; конструктивна комуникација са старима; исхрана и рехабилитација; 

физичко ангажовање старе особе; контакти са особама из окружења; окупациона терапија; лична хигијена и 

хигијена окружења; контрола и асистенција при правилној употреби помагала; разговори; договори; интервју 

(терапијски); сећања; мотивација. 

Литература  

Ј. Вукадинов: Геријатрија и нега старих особа, Медицински факултет, Нови Сад, 2006. 

М. Давидовић: Савремена геријатрија, Медицински факултет, Београд, 2010. 

С. Франковић и сарадници: Здравствена нега одраслих, Медицинска наклада, Загреб, 2010. 

K. Heal: Комуникација са старима (превод са норвешког), Оксфорд, 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

75 Предавања:  

3 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 10 ..........  

практични рад 10   

 

  



Студијски програм : Струковна медицинска сестра 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Назив предмета: Здравствена нега у онкологији и  палијативна здравствена нега 

Наставник:  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање  неопходних знања из области здравствене неге онколошких болесника и примена процеса 

здравствене неге. Упознати студенте са специфичностима у здравственој нези болесника током   

палијативног  збрињавања.  

Исход предмета  

Стечено знање примењује у пракси . 

Садржај предмета 

Те Онколошка здравствена нега; Дефинисање малигне болести:онкологија, подела тумора, карциногенеза, 

етиолошки фактори,симптоми и знаци малигне болести,ТНМ класификација,сестринска анамнеза; 

Превенција  и откривање малигне болести; Дијагноза и дијагностичке процедуре; Модалитети лечења и 

њихове последице:хирургија, хемиотерапија, радиотерапија,  имунотерапија, биолошка-циљана терапија, 

хормонотерапија, комбиновано лечење, алтернативно и комплементарно лечење; Руковање цитостатицима; 

Мере спречавања и одлагање компликација и нежељених дејстава хемиотерапије; Заједнички симптоми и 

проблеми у онкологији-сестринске интервенције; Локализације малигне болести и здравствена нега: 

малигни тумори коже, малигни тумори главе и врата, тумори мозга, малигни тумор штитне жлезде, малигни 

тумотри плућа, карцином езофагуса, малигни тумори јетре, малигни тумор желуца, малигни тумор 

панкреаса, колоректални карцином, карцином дојке, малигне болести крви; Геријатријска онкологија; Хитна 

стања у онкологији; Психосоцијални аспекти малигне болести;Сексуалне дисфункције малигних болести; 

Едукација онколошких болесника; Комуникација са онколошким болесником; Животне навике;Клиничка 

испитивања у онкологији,Професионални стрес и синдром изгарања; 

Палијативно збрињавање: Дефиниције,Тотална патња,Организација ПЗ у свету и код нас, Квалитет живота, 

Етички принципи и психолошки проблеми умирућег болесника. Проблем бола. Еутаназија и асистирано 

самоубиство. Ожалошћеност. Специфичности сестринских интервенција у терминалној фази болести. 

Практична настава  

Упознавање  студената са наставном базом; идентификација знака и симптома оболелих од малигних 

болести; процена животних  навика;  упознавање са протоколом едукације у пракси;  планирање обима 

здравствене неге; контрола виталних функција; контрола излучевина; апликација лекова болесницима; 

нежељени ефекти третмана; примена здравствене неге у хитним стањима; интрахоспиталне инфекције; 

тимски приступ у  онкологији; комуникација са пацијентом током лечења и у палијативном збрињавању; 

саопштавање лоших вести; принципи правилне исхране; рехабилитација; специфичности  сестринских 

интервенција пацијената у терминалној фази болести. 

Обрада поменутих поглавља из садржаја кроз додатна предавања, тестове, семинарске радове... 

 

Литература  

1.Бошковић С.:“Здравствена нега у онкологији“:Висока медицинска школаструковних студија у Београду, 

2012 

2. Јовановић Д. и сар.:“Основи онкологије и палијативна нега онколошких болесника“:Универзитет у Новом 

Саду, Медицински факултет, 2008 

3. Друштво Србије за борбу против рака: “Онколошки приручник за медицинске сестре-техничаре“:седмо 

издање, 1997 

Број часова  активне наставе Остали часови  

Предавања: 3 Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  усмени испит 60 

практична настава 10 писмени испит  

колоквијум-и 10   

практични рад 10   

 



Студијски програм/студијски програми : Струковна медицинска сестра   

Врста и ниво студија: Струковне  студије, I ниво 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, презиме): 

мр.сц Јадранка(М) Урошевић 

Број ЕСПБ: 15 

Услов:  

Циљ стручне праксе је да студент буде укључен активно и пасивно у процесе који се одвијају у 

здравственом сектору 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: 

     Препознавање различитих дисциплина; познавање тимске интеракције за размишљање и дефинисање 

појединачне улоге у тиму; упознавање и лично учествовање у сложеним дијагностичким и терапијским 

процедурама;циљани едукативни програми и праћење хронично оболелих да их спроводи самостално или 

тимски; преузимање задатака по личној процени и процени сарадника; вођење документације; учешће на 

визитама. 

      У референтним  наставним базама студент ће кроз стручну праксу у (хируршким и интернистичким 

дисциплинама; хитно збрињавање угрожених болесника ; примарној здравственој заштити ; социјалној 

заштити) да евалуира стечена знања и на основу критичког размишљања и етичких одлука да донесе 

исправан суд о својој професији и себи лично, а све кроз активности у које се максимално укључује. 

      Број часова , ако је специфицирано: 

Током I године студент обавља стручну праксу у трајању од 600 часова и стиче 5 ЕСПБ, на II години обавља 

стручну праксу у трајању од 600 часова и стиче 5 ЕСПБ а на III години обавља стручну праксу у трајању од 

600 часова и стиче 5 ЕСПБ 

Број часова , ако је специфицирано   

Методе извођења су условљене проблемима и потребама у здравственом сектору, а струковна медицинска 

сестра најчешће користи: 

     �   разговор                                       �   интервју                                                                           -   

     �   здравствено васпитни рад            �   организација 

      �   припрема болничког материјала, услова за  извођење дијагностичких, терапијских и 

      рехабилитационих процедура и праћење истих 

     �   препознавање знака и симптома основне болести и адекватно пружање помоћи 

     �   континуитрани мониторинг          �   рад у оквиру важећих стандарда здравствене неге                                      

      �   правилно вођење документације 

Оцена  знања описна (максимални број поена 100) 

 

 

  



Врста и ниво студија: Струковне студије, први ниво 

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

Ментор завршног рада – из стручно апликатовно предмета и наведених стручних предмета 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом и обављена стручна пракса  

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                     

ц.  Избор теме из изборне области 

д.  Израда завршног рада на основу резултата добијених у пракси кроз процес истраживања       

     и упоређивања са објављеним подацима на исту тему 

е.  Да се студент оспособи за повезивање теорије и праксе у улози Струковна медицинска    

     сестра 

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 у здравственој нези 

4. Оспособљен студент да професионалну праксу реализује у оквиру стандарда здравствене неге 

Општи садржаји: Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме он практично примењује 

методологију истраживања у области за коју се определио (стручно апликативна област). 

По завршеном истраживању студент припрема завршни рад у писменој форми. Саставни делови завршног 

рада су: 

- увод 

- теоријски део 

- експериментални део (резултати и дискусија) 

- дефинисање сестринске дијагнозе и колаборативних проблема (актуелно и потенцијално) 

- закључак 

- предлог мера 

- преглед литературе 

- прилози (инструменти)  

Методе извођења: Када студент испуни услов (положени сви испити) опредељује се за стручно 

апликативну област из које жели да ради завршни рад. 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              � приказ случаја 

Анализа практичног рада на основу медицинске документације из области радио дијагностике и терапије 

 дијалог                �  асистенција 

          �  саветовање         �   здравствено васпитни рад 

          �  помагање            �   организација      

 

 

 


