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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Процес старења и услови живота старих људи 
Наставник: Димитријевић Јован 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен тест-колоквијум I и II (минимум по 10 поена), присуство настави (минимум 5 поена), практична 
настава (минимум 5 поена). 
Циљ предмета 
 Циљ је да:  

- Студенти поседују знање о разлицитим животним ситуацијама старих особа а на основу индивидуалних, 
друштвених и културолошких перспектива и услова. 

 
 
Исход предмета  
Овај  модул треба да оспособи студенте да поседују разумевање за утицај животних искустава, пола и животне 
ситуације  старих особа на њихов доживљај и превладавање старости. 
Студенти поседују разумевање за утицај физиолошких, психолошких и социјалних фактора у старости на свакодневне 
активности и здравствено стање. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: - Важност животних искустава старих особа и њихов значај за старост 
- Физиолошке, психолошке, социјалне и културолошке основе старења 
- Дисфункције и старење 
- Процес умирања и погледи на умирање у историјској и културолошкој перспективи 
Практична настава:  Акутне и хроничне болести код старих особа; дијагностика, лечење и принципи 
рехаблитације 
- Употреба лекова у старости 
- Исхрана старих особа 
- Превентивне мере код старих особа  

- Терминална нега 
 
Литература  
1. M.Davidović: Savremena gerijatrija; Beograd ,2003.. 
2. J.Vlajković: Životne krize i njihovo prevazilaženje; Beograd, 1997 
3. Ciljevi i mere zdravstvene politike u Srbiji do 2010. god., predlog: Institut za zdravstvenu zaštitu Beograda, 1999.  
4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti , nacrt, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, maj 2003 
5. M.Davidović, D.P. Milošević: Medicinska gerontologija, Medicinski gakultet 2008. god. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
5 

Вежбе:  
0 

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   
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Психогеријатрија и сенилна деменција 
Наставник: Атанасковић Саша 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен тест-колоквијум I и II (минимум по 10 поена); присуство настави (минимум 5 поена), практична 
настава (минимум 5). 
Циљ предмета 

-  Студенти поседују већа знања о најчешћим болестима у старости и њиховом утицају на живот старих особа. 
- Студенти поседују знања о различитости утицаја и доживљавања болести међу половима. 
- Студенти поседују знање у примени превентивних и рехабилитационих мера. 
- Студенти поседују знање о методама и техникама дијагностицирања функционалних поремећаја. 

Исход предмета  
Овај модул треба да оспособи студенте да: 
         -  поседују знање о разлицитим факторима на узроке болести и њиховој повезаности на настанак болести. 

- поседују знање о сенилној деменцији; дијагностици, лецењу и прилагодјавању средине за њихово 
функционисање 

        -      поседују знање о најцесцим психијатријским болестима; дијагностици, лецењу и мерама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Ангсиозност и депресивност  
- Конфузија 
- Сенилна деменција 
- Криза и развој кризног процеса 
- Суицидна стања у старости 
- Превладавање кризног стања 
- Усамљеност, изолација и социјална мрежа 
- Начини доживљаја старости, хроничних болести и зависности од туђе помоћи 
Практична настава 
 
Литература  
1. M.Davidović: Savremena gerijatrija; Beograd ,2003. 
2. E. Kubler Ross: Razgovor sa umirućim, prevod, Зagreb, 1980. 
3. K.Engedalog, T. Brukn Wzller: Starenje i bolesti mozga, prevod sa norveškog (prevela dr Z.Mitić), Visoka medicinska škola 
strukovnih studija Ćuprija, 2007 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
4 

Вежбе:  
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
У настави/учењу модула Генетички ресурси за органској пољопривреду примењују се методе активног учења/наставе. 
Поред ex-catedra предавања лекција и практичних вежби, примењују се интерактивне методе учења у учионици и на 
селекционој парцели, као и појединачне и тимске самосталне активности студената ван учионице (у рачунарском 
центру, библиотеци, кући). Интерактивно учење се примењује у виду самосталног рада појединца, кооперативног и 
колаборативног учења, учења базираног на проблему, тимског рада и изради групних или тимских пројеката 
(семинара). 

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   
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Организација  и пружање здравствених  и социјалних услуга старим особама 
Наставник: Проф. Др Јадранка Урошевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
 Циљ наставе је да студенти поседују знање ,да развију своје способности у пружању услуга а на основу потреба старих 
особа,да поседују знање о законодавству и прописима за старе особе,да поседују знања о организацији рада других 
професија,да поседују знања о утицају различитих погледа на људе и етичка резоновања у својој професији,да развију 
комуникацијске вештине са старима,њиховом породицом и доносиоцима одлука,да студенти развију знања о 
документацији и планирању и примењују резултате научноистраживачког рада на критички начин у развоју квалитета 
услуга. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току рада 
са здравим и болесним људима свих узраста. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Здравствено и социјално законодавство,законодавство и етичка резоновања,нега у породици и волонтерске 
организације,геријатриске и психијатријске здравствене услуге,кућна нега,институционално и ванинституционално 
кућно лечење и нега,координација,планирање и организација служби,приоритети у коришћењу ресурса. 
Практична настава 
Различите професије и њихов стручни приступ у раду са старим особама,здравствени и социјални рад са старим 
лицима,утицај старих особа на избор квалитета услуге,ситуација породице,подршка и саветовање,теорије комуникација 
и примена у пракси,насиље над старим особама,настава,саветовање и супервизија персонала,етичке теорије и етичке 
дилеме при доношењу и избору мера, организација и руковођење. 
Литература  
1.М.Давидовић:Савремена геријатрија;Београд,2003. 
2.М.Мандић:Породица и стрес између пораза и наде;Институт за психологију,Београд,1997. 
3.Ј.Влајковић:Животне кризе и њихово превазилажење;Београд,1997. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
4 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Пословни енглески језик 
Наставник:  Нела Мариновић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени сви колоквијуми и тестови, урађен семинарски рад и оцењена активност у току теоријске и практичне 
наставе. 
Циљ предмета 
 Предмет треба да омогући студенту стицање: 
Оспособљавање студената у процесу самосталног коришћења стручне литературе уз помоћ речника и без њега, 
превођење стручне литературе са страног језика на матерњи и обрнуто уз помоћ речника, оспособљавање студената за 
разумевање садржине стручних текстова на страном језику и оспособљавање студената за усмено комуницирање о 
појединим темама из струке и свакодневног живота. 
 
Исход предмета  
Правилан изговор новонаучених термина, граматика, пасивно и активно слушање на бази тонских записа и 
мултимадијалних средстава, читање оригиналне научно-стручне биотехничке литературе, навика коришћења 
компјутера, Интернета и стручног речника, писмени и усмени превод, репродукција прочитаног или преслушаног 
материјала, излагање на задату тему, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентација знања, процена 
наставног процеса, процена исхода учења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Морфологија (глаголи - функција у реченици и могућност превођења, пасив - грађење, функција и 
превођење, опште специфичности у језику струке - род, број и падеж, специфичности употребе заменица у језику 
струке, употреба бројева у језику струке, глаголски придеви- радни и трпни, глаголски прилог- садашњи и прошли; 
терминологија (општи језик, синтагме и сложенице у функцији термина и њихово превођење); синтакса (партиципске и 
адвербијалне конструкције и њихово превођење, просте реченице, личне и безличне реченице и њихово превођење). 
Практична настава: Вежбе: слушање и писмене вежбе; технике превођења и анализа одабраних стручних текстова. 
Литература  
1. Разни часописи на страном језику из области пољопривреде. 
2. Оxford Аdvanced Learner’s Dictionary, 7th еdition, Оxford University Press, (2005). 
3. Речници агрономских термина (разни издавачи). 
4. Граматике енглеског језика (разни издавачи). 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
2 

Вежбе:  
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
У настави учењу модул rрегионални рурални развој примењује се метод активног учења/наставе. Интерактивно у 
учионици, појединачно и у групама. Активно учешће студенти имају у обавезном практичном делу наставе приликоим 
обиласка узорног малог и средњег пољопривредног предузећа или на економији узорног пољопривредног газдинства. 
Снимање рубног руралног подручја и анкетирање. Приликом тих обилазака води се дневник рада и уписују се 
запажања. 

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   
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Физиотерапија у геријатрији 
Наставник: Проф др Николић Драган 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
 Студент треба да стекне знања о старим људима и о могућностима примене одговарајућих метода физиотерапије у 
превенцији и лечењу старих и одржавању њихових способности на потребној висини за сопствено самозбрињавање и 
активности свакодневног живота. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току рада 
са здравим и болесним старим људима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводни део, старење, старост и старосно доба, друштво и старост, промене човековог тела са старењем, промене на 
срцу, промене на респираторном систему, промене у нивоу коштаног и мишићног система, промене у нивоу нервног 
система и психички поремећаји код старих људи, 
Основни приципи физиотерапије код старих људи, примена кинезитерапијских метода у превенцији старења, 
физиотерапија у третману кардиоваскуларних обољења, физиотерапија код оболелих старих људи од респираторних 
обољења, физиотерапија код неуролошких обољења, физиотерапија код реуматских поремећаја и остеопорозе, 
физиотерапија код ортопедских обољења, физиотерапија код старих након повреда и прелома, физиотерапија након 
хируршких интервенција код старих, физиотерапија код поремећаја у нивоу мокраћне бешике и сфинктера, 
физиотерапија код психичких поремећаја.  
Практична настава 
Примена физиотерапије код људи старијих узраста који болују од срчаних респираторних, реуматских неуролошких 
оболења. Примена физиотерапије код старих људи након хируршких интервенција, у случају ортопедских оболења и 
после повреда 
Литература  
Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
3 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја  
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Балнеологија 
Наставник: Миленковић Марина 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
 Упознавање студената са природним лековитим факторима и њиховим дејствима у превенцији и лечењу здравих и 
болесних људи и терапијским могућностима климатских чиниоца и утицајима климе на човеков организам. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току рада 
са здравим и болесним људима свих узраста. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у балнеологију, биолошка дејства термоминералних вода, природне минералне воде, пелоиди, лековити гасови, 
балнеотерапија код респираторних обољења, балнеотерапија у третману болести срца и крвних судова, балнеотерапија 
код гастроинтенстиналних болести, балнеотерапија код реуматских обољења, балнеотерапија код ортопедских 
обољења и повреда локомоторног апарата, балнеотерапија код гинеколошклих обољења, балнеотерапија код кожних и 
других обољења, увод у климатологију, биолошка дејства климатских фактора на човека, примена климатотерапије у 
лечењу болесника, таласотерапија. 
Практична настава 
Примена термоминералних вода и пелоида код болесника који болују од различитих оболења локомоторног апарата, 
реуматских оболења, гинеколошких и других оболења. 
Литература  
Јовановић, Т. и сар.: Балнеоклиматологија. Медицински факултет Београд. 1996. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
3 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја  
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Методе истраживачког рада 
Наставник:  Јоксовић Драган 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени сви тестови (мин. 2 поена) и колоквијуми (мин. 5 поена), урађен семинарски рад и/или презентација 
(мин. 5 поена) и оцењена активност у току наставе и вежби са (мин. 5 поена). 
Циљ предмета 
 Предмет треба да омогући студенту стицање знања из следећих области: планирање и извођење експеримената, 
прикупљање и сређивање изворних литературних података, као и података добијених експерименталним радом, 
математичко-статистичка обрада резултата сопствених истраживања, познавање језика и стила писања истраживачког 
рада, вештина коришћења различитих метода испитивања у области здравствено-санитарне заштите, тимски рад, 
презентација стеченог знања-усмена и писана. 
Исход предмета  
На крају модула студент треба покаже познавање планирања и извођења експеримената, прикупљања и сређивања 
изворних литературних података, као и података добијених експерименталним радом, математичко-статистичке обраде 
резултата сопствених истраживања, језика и стила писања истраживачког рада, вештина коришћења различитих метода 
испитивања у области здравствено-санитарне заштите. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  Изводи се из следећих наставних области: Појам и значај истраживачког рада; Врсте 
истраживачких радова; Избор и образовање истраживача; Методе истраживачког рада на терену и лабораторији; 
Биометричке методе у експерименталном истраживању (рачунарски програми); Избор и дефинисање проблема 
истраживања; Одређивање предмета и циља истраживачког рада; Планирање и извођење експеримената; Прикупљање 
и сређивање изворних литературних података; Сређивање прикупљених података добијених експерименталним радом; 
Поставаљање огледа у области здравствено-санитарне заштите и методе лабораторијских анализа у здравствено-
санитарној заштити; Биометричка обрада података истраживања; Језик и стил писања истраживачког рада; Припрама 
рукописа за штампање; Усмено излагање и одбрана истраживачког рада. 
Практична настава: Студенти ће развијајати  сазнања о документацији и планирању и примењиваће  резултате 
научноистраживачког рада на критички начин у развоју квалитета услуга. 
Литература  
1. Боројевић, С.: Методологија експерименталног  научног рада, Нови Сад, 1974. 
2. Гламочлија, Ђ.: Методе научноистраживачког рада, Београд, 2007.(у штампи) 
3. Продановић, Т., Мишић, Н.: Научно истраживање, Чачак, 1996. 
4. Сарић, М.: Општи принципи научноистраживачког рада, Београд, 1996. 
5. Hadži Milutin Stojković: Primena statistike u medicine, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 2005 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
3 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
У настави/учењу модула примењују се методе активног учења/наставе. Поред ex-catedra предавања лекција и 
лабораторијских вежби, примењују се интерактивне методе учења у учионици, као и појединачне и тимске самосталне 
активности студената ван учионице (у рачунарском центру, библиотеци, кући). Интерактивно учење се примењује у 
виду самосталног рада појединца, кооперативног и колаборативног учења, учења базираног на проблему, тимског рада 
и изради групних или тимских пројеката (семинара). 

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   

 
 
 
 
 
 
 



 

Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја  
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Здравствена нега стрих и болесних лица са основама геријатрије 
Наставник:  Трифуновић Братислав 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
 Циљ наставе је да студент кроз процес наставестекне 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  
Савремена геријатрија, М. Давидовић, Београд 2003 
Исхрана и здравсље старих људи, М. Пецељ Јец, Београд 1998 
Психијатрија старења, В. Смиљанин, Београд 1999. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
4 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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

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

, 
 
 



 

Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја  

 

 
10 

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Палијативна нега у геријатрији 
Наставник: Проф. Др сц. Мед. Љиљана Миловић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предходно положен испит из предмета Геријатрија 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања и упознаје опште појмове и организацију палијативне неге у геријатрији. Упознаје значај 
мултидисциплинарног рада у палијативној нези. Стиче знања о контроли телесних симптома, духовном и 
спихосоцијалним потребама као и познавање етичких принципа. Учи планрање интервенција за обезбеђење бољег 
квалитета живота и достојанствене смрти. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да схвате значај палијативне неге у геријатрији и примене стечена знања у својој пракси. Да 
примене планиране интервенције у олакшавању телесних симптома, пруже духовну и спихосоцијалну подршку 
геријатријским пацијентима као и члановима породице. Унапреде квалитет живота и достојанствено умирање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниција палијативног збрињавања, историјат палијативне неге, организација и филозофија хосписа код нас и у 
свету. Организација палијативвне неге на нивоу хосписа код нас и у свету. Организација палијативне неге на нивоу 
хосписа, стационара, дневних болница и тимова за кућно лечење. Принципи палијативне неге, образовање кадрова за 
потребе палијативне неге у геријатрији. Основни елементи палијативног збрињавања у геријатрији: комуникација, 
тимски рад, контрола телесних симптома, психосоцијална подршка и познавање етичких принципа. Свеобухватна 
процена геријатријских пацијената и њихове породице, принципи процене. Одређивање приоритетних проблема 
пацијената и породице: физичка процена, психолошка, социјална и духовна. Ставови, знање и вештине у процењивању 
бола, мучнине и повраћања, анорексије/кахексије, опстипације, декубитуса, неге коже и усне дупље. Конфузија и 
елементи деменције. Етичке дилеме. Нега у последња 24 часа. Ожалошћеност породице, губитак, туга и процеси 
жалости. 
Практична настава  
Упознавање организације палијативне неге геријатријских пацијената на нивоу хосписа, дневне болнице, стационара и 
тимова за кућно лечење. Рад у тиму и примена добре комуникације у раду са геријатријским пацијентима и породицом. 
Процена потреба геријатријских пацијената, планирање интервенција, спровођење планираних активности и евалуација 
постигнутих циљева палијативне неге. Планирање и спровођење интервенција за сваки телесни симптом: бол, мучнину, 
гађење, повраћање, дијареју, опсипацију, телесну негу, негу усне дупље и др. Планирање и спровођење неге у последња 
24 часа. Пружање подршке породици у периоду жалости. Примена етичких принципа у палијативној нези 
геријатријских пацијената. Попуњавање и вођење документације у палијативној нези геријатријских пацијената.  
Литература  
М.Тијанић, Д. Ђурановић, Р. Рудић, Љ. Миловић: Здравствена нега, научна, 2005, 2 допуњено издање, Београд 
R.Scan Morison, Diane Emeier: Gerijatric Pallijative Care, Oxvord, Univercity Press Press, 2003 
Палијативна нега: Улога сестринства: Превод са енглескох Босна и Херцеговина, 1999 
 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
3 

Вежбе: 
2  

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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

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



 

Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја  
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Здравствена нега оболелих од дијебетиса 
Наставник: Стаменовић Мирјана 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит из интерне медицине 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања у вези диабетеса мелитуса код старих као комплексон здравственог проблема, упознаје се са 
дефиницијом диабетеса, метаболичким процесом, компликацијама, дијагностиком, лечењем и едукацијом. Стиче знања 
о изражености и контроли стања и симптомима основе болести, о новом стилу живота за оболелу особу и о решавању 
приоритетних проблема за остваривање квалитетног живљења дијабетесних старих особа.  
Исход предмета  
Студент ће бити у стању да разуме стару особу оболелу од Диабетес Меллитуса, учествује у дијагностичким и 
терапијским процедурама као члан тима или самостално, да индентификује знаке и симптоме основне болести, да 
едукује оболелу особу и чланове породице, да пружа подршку оболелом и помогне оболелој старој особи и члановима 
његове породице у процесу интеграције са новонасталом ситуацијом 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниција диабетеса меллитуса, историјски развој сазнања у вези диабетеса, физиологија панкреаса, хормон инсулин, 
диабетес континуирани процес у старих специфичности, врсте диабетеса, дијагностика диабетеса, лечење, 
компликације (акутне и хроничне), превенција компликација, исхрана као вид лечења за оболеле, физичка активност за 
оболеле старе особе, комуникација, едукација и здравствена нега, психосоцијална подршка-смисао независности 
дијабетесне старе особе, коришћење помагала као корективне мере за смањене функције код старе оболеле особе 
(наочаре, слушни апарат, штап и др. ) задовољавање потреба старих са дијабетесом, социјално окрушење за оболелу 
стару особу, психичко пропадање оболеле особе, патолошко старење. 
Практична настава 
Упознавање са дијабетесним болесницима старе популације у кућним или хоспиталним условима, идентификација 
тима дијабетеса, постојећих компликација, инвалидности, употребе корективних ортопедских помагала и помоћ за 
њихову употребу. Планирање и реализација дијагностичких, терапијских  и консултативних интервенција, 
минимизирање интензитета знакова и симптома основне болести, праћење физиолошких функција, стварање 
позитивних интерактивних односа у окружењу, подршка оболелом и члановима породице (разговор, дијалог), пружање 
свакодневне здравствене неге која ће задовољити потребе дијабетесне старе особе, спровођење правилне исхране, 
физичке активности и смањивање стреса због актуелне околности у којима је оболела особа. 
Литература  
М. Стаменовић : Здравствена нега у интерној медицини (у  припреми) 
М. Стаменовић : Здравствено васпитање, 2004, Београд 
М. Тијанић, Д. Ђурановић, Р. Рудић, Љ. Миловић : Здравствена нега, Научна, 2005, 2 допуњено издање, Београд. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
3 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   
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Студијски програм : Струковна медицинска сестра - специјалиста 
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Назив предмета: Специјалистички рад 
Наставник:  
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени сви испити на студијском програму. 
Циљ предмета 
 Циљ специјалистичког рада је обједињавање знања и стечених вештина на досадашњим основним и специјалистичким 
студијама, у смислу: планирање и извођење експеримената, прикупљање и сређивање изворних литературних података, 
као и података добијених експерименталним радом, математичко-статистичка обрада резултата сопствених 
истраживања, познавање језика и стила писања истраживачког рада, вештина коришћења различитих метода 
испитивања у области здравствене неге и бриге о старима, тимски рад и презентација стеченог знања. 
 
Исход предмета  
На крају школовања студент треба, кроз самостални специјалистички рад, покаже познавање планирања и извођења 
експеримената, прикупљања и сређивања изворних литературних података, као и података добијених 
експерименталним радом, математичко-статистичке обраде резултата сопствених истраживања, језика и стила писања 
истраживачког рада, вештина коришћења различитих метода испитивања у области здравствене неге и бриге о старима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод, 
Циљ рада, 
Основни литературни подаци о истраживању, 
Методе истраживања, 
Садржај теме, 
Резултати истраживања, 
Закључна разматрања, 
Литература и  
Прилози 
Практична настава 
 
Литература  
1. Боројевић, С.: Методологија експерименталног  научног рада, Нови Сад, 1974. 
2. Гламочлија, Ђ.: Методе научноистраживачког рада, Београд, 2007.(у штампи) 
3. Продановић, Т., Мишић, Н.: Научно истраживање, Чачак, 1996. 
4. Сарић, М.: Општи принципи научноистраживачког рада, Београд, 1996. 
5. Hadži Milutin Stojković: Primena statistike u medicine, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 2005 
6. остала литература из садржаја теметике 
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
 

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 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   

 
 
 
 


