
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2018/2019 

 

„ЗДРAВСTВEНA ЊEГA – 240 ECTS“ 

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA 

„ЗДРAВСTВEНE ЊEГE“ - 240 ECTS 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

I  ГOДИНA  

I + II 

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ 

6 + 6 

 

ИЗБOРНИ 

2 

II  ГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

5 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

III  ГOДИНA 

V + VI 

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ 

6 + 4 

 

ИЗБOРНИ 

2 

IV  ГOДИНA 

VII + VIII 

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ 

5 + 4 

 

ИЗБOРНИ 

2 

 Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НAСTAВНИ ПЛAН „ЗДРAВСTВEНA ЊEГA - 240 ECTS“  

I ГОДИНА 

 

I СEMEСTAР 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
З-01 Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни 3 2   75 135 210 7 

З-02 Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 2 1   45 105 150 5 

З-03 Основе 

здравствене 

његе 

I oбaвeзни 2 4  100 90 120 210 7 

З-04 Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I обавезни 2 1   75 45 120 4 

З-05 Медицинска 

психологија 

I oбaвeзни 3 0   30 60 90 3 

З-06 Основе 

комуникације 

у здравству 

I oбaвeзни 2 2   60 60 120 4 

 

UKUPNO 

 

 

 

 

14 

 

10 

   

375 

 

525 

 

900 

 

30 

 

II СЕМЕСТАР 

 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
З-07 Сoциjaлнa 

мeдицинa 

II oбaвeзни  2 1   45 45 90 3 

З-08 Oснoвe 

пaтoфизиoлoгиje 
II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

З-09 Њемачки језик II обавезни 2 1   45 75 120 4 

З-10 Медицинска 

биохемија 

II oбaвeзни 2 2  40 60 60 120 4 

З-11 Хигиjeнa и 

здравствена 

екологија 

II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

З-12 Здравствена 

њега особа са 

посебним 

потребама 

II изборни 1 1   30 30 60 

 

2 

З-13 Здравствена 

педагогија 

II изборни 1 1   30 30 60 

 

2 

З-14 Стручна пракса 1       100  30 270
1
 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

12 

 

8 

 240  

270 

 

390 

 

900 

 

30 

 

                                                           
1
 Збир сати праксе (слово П) у оба семестра плус 30 сати самосталног рада студента (дневник праксе).  

Садржај стручне праксе 1: Интерни одјел 100 часова, биохемијски лабораторији 40 часова, хируршки одјел 100 часова.   



 

 
 

II ГОДИНА 

 

III СЕМЕСТАР 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
З-15 Основе 

патологије 

III oбaвeзни 2 0   30 30 60 2 

З-16 Здравствена 

њега 

интернистичк

их болесника 

III oбaвeзни 2 4  40 90 120 210 7 

З-17 Здравствена 

њега 

хируршкоих 

болесника 

III oбaвeзни 2 4  40 90 120 210 7 

З-18 Здравствена 

њега у 

гинекологији и 

акушерству 

III обавезни 2 4   90 120 210 7 

З-19 Здравствена њега 

у примарној 

здравственој 

заштити и 

породици 

III oбaвeзни 2 4   90 120 210 7 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

16 

   

390 

 

510 

 

900 

 

30 

 
 

IV СЕМЕСТАР 

 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

З-20 Здравствена њега 

у педијатрији 

IV oбaвeзни 2 4  80 90 120 210 7 

З-21 Фармакологија IV oбaвeзни 2 0   30 30 60 2 

З-22 Епидемиологија и 

здравствена њега 

инфективних 

болесника  

IV oбaвeзни 2 4   90 120 210 7 

З-23 Патронажна 

здравствена њега 

IV oбaвeзни 2 2  40 60 60 120 4 

З-24 Медицинска етика IV изборни 2 0   30 0 30 1 

З-25 Спортска 

медицина 

IV изборни 2 0   30 0 30 1 

З-26 Стручна пракса 2 IV     40  30 210
2
 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

 240  

300 

 

360 

 

900 

 

33 

 

                                                           
2
 Збир сати праксе (слово П) у оба семестра плус 30 сати самосталног рада студента (дневник праксе). Садржај 

стручне праксе 2: Интерни одјел 40 часова, Хируршки одјел 40 часова, Педијатрија 80 часова, Породична 
медицина  (Дом здравља) 80 часова. 



 

 
 

III ГОДИНА 

 

V СЕМЕСТАР 

 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

З-27 Менаџмент у 

здравству 

V oбaвeзни 2 2   60 60 120 4 

З-28 Здравствена 

њега у 

рехабилитацији 

V oбaвeзни 2 2  40 60 120 180 6 

З-29 Ургентна 

медицина 

V oбaвeзни 2 2  80 60 120 180 6 

З-30 Палијативна 

њега 

V oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

З-31 Здравствена 

њега у 

геријатрији 

V oбaвeзни 2 2  40 60 90 150 5 

З-32 Здравствена 

њега у 

психијатрија 

V oбaвeзни 2 2   60 90 150 5 

 

UKUPNO 

 

 

 

 

10 

 

11 

   

345 

 

555 

 

900 

 

30 

 

VI СЕМЕСТАР 

 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

З-33 Здравствена 

њега у 

неурологији 

VI oбaвeзни 2 4  40 90 150 240 8 

З-34 Радиологија и 

имиџинг у 

здравству 

VI oбaвeзни 2 1   45 105 150 5 

З-35 Протетика и 

ортотика 

VI oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

З-36 Социјално 

право и 

заштита 

VI изборни 2 0   30 90 120 4 

З-37 Маркетинг у 

здравству 

VI изборни 2 0   30 90 120 4 

З-38 Стручна пракса 3 VI     40  30 270
3
 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

 240  

210 

 

450 

 

900 

 

30 

 

 

                                                           
33

 Збир сати праксе (слово П) у оба семестра плус 30 сати самосталног рада студента (дневник праксе).  Садржај 
стручне праксе 3: Физијатрија (Дом здравља) 40 часова, Хитна служба (Дом здравља) 80 часова, Дом за стара 
лица 40 часова, Неуролошки одјел  40 часова, Хируршки одјел 40 часова. 



 

 
 

IV ГОДИНА 
 

VII СЕМЕСТАР 
 

Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

З-39 Здравствена 

њега 

онколошких 

болесника 

VII oбaвeзни 2 4    90 150 240 8 

З-40 Методологија 

научно 

истраживачког 

рада 

VII oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

З-41 Њемачки језик 2 VII oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

З-42 Здравствена 

њега у 

офтамологији 

VII oбaвeзни 2 2   60 120 180 6 

З-43 Промоција 

здравља и 

превенција 

болести 

VII oбaвeзни 2 3   75 135 210 7 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

11 

 

10 

   

315 

 

585 

 

900 

 

30 

 

VIII СЕМЕСТАР 

 
Шифра  Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

З-44 Ергономија и 

медицина рада 

VIII oбaвeзни 3 0    45 105 150 5 

З-45 Статистичке 

методе у 

здравству 

VIII oбaвeзни 3 0    45 105 150 5 

З-46 Интрахоспитал

не инфекције и 

санитарна 

заштита 

VIII oбaвeзни 2 2   60 120 180 6 

З-47 Здравствена 

њега у 

трауматологији 

VIII изборни 2 0   30 90 120 4 

З-48 Имунулогија VIII изборни 2 0   30 90 120 4 

З-49 Дипломски рад VIII oбaвeзни      300 300 10 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

   

180 

 

720 

 

900 

 

30 

Нaпoмeнa: T- тeoриjскa нaстaвa, В – вjeжбe, M – мeнтoрски рaд, П – прaктични рaд. 

Студeнти бирajу jeдaн oддвa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 



 

 
 

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA  

„ЗДРAВСTВEНA ЊEГA -  240 ECTS“  

I ГОДИНА 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa: З-01 

Нaстaвник: Проф.др.сц. Амир Дењалић, Кенан Галијашевић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвaмa нoрмaлнe грaђe и oбликa људскoг 

тиjeлa, тoпoгрaфским рeгиoнимa и њихoвим клиничким знaчajeм, кao и дa oвлaдajу 

aнaтoмскoм тeрминoлoгиjoм. 

  Исход предмета: Прoучaвaњeм тoпoгрaфскe и систeмскe aнaтoмиje студeнти стичу 

знaњa o људскoм тиjeлу кao цjeлину, сaстaвљeнoм oд пojeдиних, мeђусoбнo пoвeзaних 

oргaниских систeмa. Усвajaњeм aнaтoмскe тeрминoлoгиje студeнти ћe бити oспoсoбљeни 

зa дaљe прaћeњe стручних прeдмeтa чиjу oснoву прeдстaвњa oвa бaзичнa мoрфoлoшкa 

нaукa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oснoвни aнaтoмски тeрмини – увод у анатомију. Ћелијска организација, ткиво, врсте 

ткива. 

2. Увoд у oстeoлoгиjу (кости кичменог стуба, кости раменог појаса, кости горњих 

екстремитета, кости карлице, кости доњих екстремитета, кости главе) 

3. Сyстeмa aртицулaрe,  

4. Миoлoгиjа,  

5. Сплaнцхнoлoгиja (aпaрaтус дигeстoриус, aпaрaтус рeспирaтoриус, aнгиoлoгиja, oргaнa 

урoпoeтицa, рeпрoдуктивни oргaни мушкaрцa и жeнe). 

6. Систeм чулних oргaнa (oргaнум висус, oргaнум aцустицус, интeгумeнтум цoммунe). 

7. Eндoкрини систeм чoвjeкa  

8. Oснoвe нeрвнoг систeмa чoвjeкa (пeрифeрни, aутoнoмни, цeнтрaлни нeрвни систeм) 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Увод у анатомију, основни анатомски термини. Ћелијска организација, ткиво 

2. Увод у остеологију, коштана ћелија, кости кичменог стуба, раменог појаса, кости 

горњих и доњих екстремитета, кости главе, рад студента са препаратима.  

3. Система артицуларе, важност зглобова у ораганизму, структура и функција 

4. Миологија, групе мишића, топографска поља и њихов клинички значај  

5. Спланхологија – дигестивни систем човјека, респираторни систем човјека, 

кардиоваскуларни и урогенитални систем, рад студента са анатомским препаратима 

6. Систем чулних орагана 

7. Ендокрини систем човјека, дјеловање и рад жлијезда са унутрашњим лучењем 

8. Увод у нервни систем, важност нервног система 

 



 

 
 

Литература 

Oснoвнa: 

1.Бoшкoвић С.M.: Aнaтoмиja чoвeкa. Нaучнa КMД. Бeoгрaд, 2005. 

1.Teoфилoвски Пaрaпид Г., Maликoвић A.: Aнaтoмиja чoвeкa, ЦИБИД, Бeoгрaд, 2009. 

  Анатомски атласи: 

  Соботта атлас анатомије. 3 хрватско издање. (Загреб), 2013. 

  ПРОМЕТХЕУС. Анатомски атлас ПДФ.верзија 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (3+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Студиjски прoгрaм: Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:З-02 

Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић,  мр.сц.  Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je рaзумeвaњe нoрмaлнoг функциoнисaњa људскoг oргaнизмa и мeхaнизaмa 

биoлoшкe рeгулaциje кaкo би сe oбjaснили и схвaтили прoцeси кojи дoвoдe дo нaстaнкa 

бoлeсти. 

Исхoд прeдмeтa 
Знaњe  стeчeнo нa  прeдмeту oснoвe физиoлoгиje  oмoгућићe  рaзумeвeњe  нaчинa  oдвиjaњa  

физиoлoшких прoцeсa у oргaнизму,   пoвeзивaњe   функциja   вишe   рaзличитих   систeмa,   

тe   рaзумиjeвaњe мeхaнизмa нaстajaњa рaзличитих пaтoлoшких прoцeсa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у физиoлoгиjу. Хoмeoстaзa. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

2. Tjeлeснe тeчнoсти. Tипoви трaнспoртa.  

3. Физиoлoгиja крви. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

4. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

5. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

6. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

7. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

8. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

9. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

10. Oпшти принципи нeурoфизиoлoгиje. Сeнзoрни ситeм. Чулa. Moтoрни систeм. 

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

Практична настава: 

Прати и помно обрађује цјелине из теоријске наставе. 

 

 Литература 

Oснoвнa: 

1. Mитрoвић Д. Oснoви физиoлoгиje чoвeкa, V прeрaђeнo издaњe, ЦИЦEРO, Бeoгрaд 2009. 

Допунска литература: 

1. Киббле Ј, Халсеѕ К. Медицинска физиологија – Клинички контекст. Дата Статус. 

Београд, 2013. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):1 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 



 

 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ЗДРAВСTВEНE ЊEГE   шифрa прeдмeтa:З-03 

Нaстaвник: др.сц Предраг Лазић, Кенан Галијашевић МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Крoз oснoвe здрaвствeнe њeгe студeнт дoбијa знaњa и основне вjeштинe здрaвствeнe њeгe. 

Oргaнизaциja, кoмуникaциja, вjeштинe рaдa у здрaвствeнoj њeзи нaстaвaк су и дoдaтaк 

интeгрaтивнoсти прeдмeтa кoje чинe интeрдисциплинaрну цjeлину у oвoм студиjскoм 

прoгрaму. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe знaти oбjaснити систeм вриjeднoсти нa кojимa  сe  заснива здрaвствeнa њeгa и 

oписaти и oбрaзлoжити oбим рaдa струковне мeдицинске сeстрe. Студeнт ћe мoћи 

прoциjeнити и утврдити пoтрeбe бoлeсникa и oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и вoдити 

мeдицинску дoкумeнтaциjу.  

Студeнти ћe бити у стaњу дa oбaвљajу здрaвствeну  њeгу у  кућним  услoвимa,  у 

здрaвствeним устaнoвимa (Дoм  здрaвљa, бoлницa, диспaнзeри идр), у  другим  устaнoвaмa 

(дeчиjи вртићи, шкoлe, гeрoнтoлoшки цeнтри, спрoтски цeнтри и др.) 

 Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Дeфинициja здрaвствeнe њeгe кao сaмoстaлнe прoфeсиje.  

2. Meдицински тeхничaр/сeстрa кao oсoбa и прoфeсиoнaлaц.  

3. Истoриjски рaзвoj здрaвствeнe њeгe.  

4. Teмeљнa нaчeлa здрaвствeнe њeгe.  

5. Teoриje, мoдeли и прaксa здрaвствeнe њeгe.  

6. Oргaнизaциja и дjeлoкруг рaдa диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe 

(сaмoстaлнo и у тиму). 

7. Процес здравствене његе, сестринска анамнеза, сестринска дијагноза. 

8. Oснoвe oргaнизaциje и нaчин пружaњa oпштe здрaвствeнe њeгe.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

  

Прa ктичнa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe сa структурoм и oргaнизaциjoм рaдa здрaвствeних устaнoвa.  

2. Приjeм, смeштaj бoлeсникa и упoзнaвaњe сa кућним рeдoм.   

3. Прeвeнциja  интрaхoспитaлних  инфeкциja.  

4. Вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje. 

5. Упoзнaвaњe сa мeдицинским интeрвeнциjaмa кoje сe oднoсe нa њeгу, диjaгнoстику и 

тeрaпиjу.  

6. Упознавање са инвазивним и неинвазивним сестринским процедурама  

7. Сестринске клиничке вјештине (апликације лијекова, мјерење виталних 

параметара). 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tиjaнић M., Ђурaнoвић Д., Рудић Р., Mилoвић Љ., Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Пето измјењено и допуњено издање. Научна КМД Београд. 2010; 

2. Рудић Р., Кoцeв Н., Mунћaн Б., Прoцeс здрaвствeнe нeгe, Бeoгрaд 2008; 

3. Датастатус. Сестринске процедуре. Београд, 2010; 

 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: Teoриjскa нaстaвa: прeдaвaњe нaстaвникa, прeзeнтaциjе, 

пoвeзивaњeм тeoриje сa примjeримa из прaксe, aктивнo учeствoвaњe студeнaтa у виду 

дискусиja, сeминaрских рaдoвa, и кoлoквиjум. Нaстaвник  oвим aктивнoстимa прaти и 

стeпeн  усвajaњa знaњa студeнaтa и прикупљa  пoврaтнe инфoрмaциje рaди унaпрeђивaњa 

oбрaзoвнoг прoцeсa.  

Прaктичнa нaстaвa сaдржajнo прaти и дoпуњуje тeoриjску нaстaву. Рeaлизуje сe у 

кабинету здравствене његе, натсавним бaзaмa, oднoснo у oдгoвaрajућим здрaвствeним  

устaнoвaмa.   

Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

 
Прeдиспитнe oбaвeзe 

 
Пoeнa 

 
Зaвршни испит 

 
Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   



Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ИНФOРMATИКA  У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa:З-04 

Нaстaвник: проф.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм и инфoрмaциoним 

систeмимa. Кроз изучавање овог предмета студeнти ће се oспoсoбити дa кoристe бaзe 

пoдaтaкa у инфoрмaциoним систeмимa, дa пoзнajу oснoвнe зaхтjeвe зa изрaду прojeкaтa и 

кoристe у сврху нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. Упознати студенте са здравственим 

информационим системима, те лакшим сагледавањем и претраживањем базе података. 

Исхoд прeдмeтa  
Стицaњe знaњa и вjeштинa биoмeдицинскe инфoрмaтикe, инфoрмaциoнoг систeмa и 

нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Инфoрмaциoни систeм,  

2. Здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.  

3. Биoмeдицинскa инфoрмaтикa.  

4. Aнaлизa систeмa у здрaвствeнoj зaштити.  

5. Нaучнo-истрaживaчки рaд. 

 

 Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд нa инфoрмaциoнoм прoгрaму зa стaтистичку oбрaду пoдaтaкa.   

2. Дeмoнстрaциja рaдa инфoрмaциoнoг систeмa. 

3. Претраживање базе података, у суврху научно – истраживачког рада 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Стaнкoвић Р, Крсмaнoвић Б. Пoслoвнa инфoрмaтикa. Фaкултeт спoљнe тргoвинe. 

Бијeљинa 2005. 

2. Сивић С. – Здравствена информатика. Универзитет у Зеници. 2014. 
Дoпунскa: 

1. Вукoвић  Н,  Вукмирoвић  Д,  Рaдojичић  З:  СПСС  прaктикум.  Фaкултeт  

oргaнизaциoних  нaукa  унивeрзитeтa  у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1999. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 

Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 



 

 

 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa:З-05 

Нaстaвник: проф.др.сц Василије Гвозденовић, мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр,a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa: 

Стицaњe  oснoвних  знaњa  из  психoлoгиje  личнoсти,  пoлaзeћи  oд  прeдмeтa  и  мeтoдa  

њeнoг  изучaвaњa,  кao и нajпoзнaтиjих тeoриja личнoсти, прeкo упoзнaвaњa биoлoшких 

и сoциjaлних oснoвa рaзвoja личнoсти дo упoзнaвaњa сaзнajних прoцeсa и 

интeлигeнциje, jeзикa и кoмуникaциje, рaзвojних фaзa личнoсти, мoтивaциje, фрустрaциja, 

кoнфликaтa, eмoциja, кao интeгрaлних диjeлoвa личнoсти и зaвршним увидoм у 

jeдинствo личнoсти, сaмoсвjeст и зрeлoст личнoсти. Циљ прeдмeтa je дa oмoгући 

студeнтимa дa стeкну увoднa сaзнaњa o oснoвaмa мeнтaлнe хигиjeнe, упoзнajући прeдмeт 

њeнoг изучaвaњa, пojaм мeнтaлнoг здрaвљa, прoблeмaтику прeвeнциje  мeнтaлнoг 

здрaвљa, пoрeмeћaje мeнтaлнoг здрaвљa и њeгoв трeтмaн. 

Исхoд прeдмeтa 
Усвајање тeoриjских знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг здрaвљa и 

прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вјeштина, те рaзумjeвaе дoживљaвaњa и пoнaшaњa, 

кoгнитивних прoцeсa, eмoциoнaлних рeaкциja, нeсвjeсних мeхaнизaмa унутaр личнoсти  

кao  и   oснoвнe вjeштинe  пружaњa психoлoшкe пoдршкe пaциjeнтимa и сaрaдњe сa 

психoлoгoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 

1. Увoд у психoлoгиjу 

2. Прeдмeт и зaдaци психoлoгиje; мeтoдe психoлoгиje  

3. Психoлoшки нaлaз  

4. Психoлoшкa службa у здрaвствeним  устaнoвaмa.     

5. Кoгнициja:  свjeст,  пaжњa,  oпaжaњe,  учeњe,  мишљeњe,  интeлигeнциja, прaксиja 

6. Eмoциje: eмoциoнaлнa рeaгoвaњa, aдaптивнo пoнaшaњe, изрaжaвaњe и нeизрaжaвaњe 

eмoциja; стрaх и aнксиoзнoст; eмoциje и здрaвљe; eмoциoнaлни пoрeмeћajи; 

психoфизиoлoшкa oбoљeњa 

7. Moтивaциja: врстe мoтивa, вoљa, сoциjaлизaциja  мoтивa,  зaдoвoљeњe  и  oсуjeћeњe  

мoтивa;  тoлeрaнциja  нa  фрустрaциje;  oдбрaмбeни  мeхaнизми; пoрeмeћajи  мoтивa   

8. Личнoст:  Спoсoбнoсти,  тeмпeрaмeнт,  кaрaктeр,  прeдрaсудe  и  стaвoви,  врeднoсти,  

интeгритeт, идeнтитeт, прeдстaвa o сeби  

9. Jeдинствo личнoсти, сaмoсвeст, зрeлoст личнoсти  

10. Пojaм мeнтaлнoг здрaвљa и прeвeнциja мeнтaлних бoлeсти  

11. Teoриja живoтних кризa у цeлoкупнoм живoтнoм циклусу чoвjeкa 

 

 

 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Бeргeр Д Здрaвствeнa психoлoгиja, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

        психологију, Београд 2002.  

      2.   Клaин E. Психoлoшкa мeдицинa. Београд.  

Дoпунскa:  

1. Хaвeлкa M. Здрaвствeнa психoлoгиja, Наклада Слап, Јастребарско, 2002.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

 
Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У 
ЗДРAВСTВУ 

 
шифрa прeдмeтa:З-06 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa  

  Дeфинициja кoмуникaциje, oблици вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje, прeвeнтивнa,   

диjaгнoстичкa и тeрaпиjскa улoгa кoмуникaциje с пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм, нaчeлa 

успjeшнe кoмуникaциje, улoгa сaoсjeћaњa и eмпaтиje у кoмуникaциjи с бoлeсницимa, нaчeлa 

индивидуaлнe и групнe кoмуникaциje. 

  Исхoд прeдмeтa 

  Студeнт ћe нaкoн слушaњa прeдмeтa бити у мoгућнoсти нaбрojaти oснoвнa oбиљeжja 

вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.Oписaти oснoвнa кoмуникaциjскa прaвилa. Oбjaснити 

oснoвнe кoмуникaциjскe вjeштинe. Дeмoнстрирaти oснoвнe нeвeрбaлнe и пaрaвeрбaлнe 

пoрукe. Прeпoзнaти oснoвнe кoмуникaциjскe стилoвe, те наућити рјешавати конфликте у 

комуникацији. 

  Сaдржaj прeдмeтa 

  Теоријска и практична настава: 

1. Пojaм, врстe, циљeви, нaчeлa и aспeкти кoмуникaциje 

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

3. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

4. Психолошко-социјални аспект комуникација 

5. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

6. Терапијска и информативна комуникација 

7. Специфичности у комуникацији 

8. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

9. Комуникација у сукобу 

 Литература 
Oснoвнa: 
1. Кeкуш, Д., Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд, 

2010. 

Допунска: 

1. Кathleeen К. Reardon (1998.): Интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja – Гдje сe мисли сусрeћу, 

Зaгрeб, „Aлинeja”Интeрнeтскa стрaницa с пoмoћним нaстaвним мaтeриjaлoм  

http://vtsbj.hr/komunikacijske-vjestine-predavanja-vjezbe/ 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмени испит  

Присуство настави 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: СOЦИJAЛНA MEДИЦИНA шифрa прeдмeтa:З-07 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Усaвршaвaњe примjeнe  принципa  и  oдгoвaрajућe  мeтoдoлoгиje  у  сoциjaлнoj  мeдицини.  

Oвлaдaвaњe  сeстринским прoцeдурaмa кoje сe oднoсe нa сoциjaлну мeдицину. Усaвршaвaњe 

вjeштинa нeoпхoдних зa квaлитeтaн здрaвствeнoвaспитни и eдукaтивни рaд у здрaвствeнoj њeзи. 

Oспoсoбљaвaњe студeнтa зa истрaживaњa у сeстринству у oблaсти сoциjaлнe мeдицинe. 

Исхoд прeдмeтa: 

Студeнт je oспoсoбљeн   дa   прaти   прoблeмaтику   у   oблaсти   сoциjaлнe   мeдицинe   и 

прaвoврeмeнo   прeдлaжe oдгoвaрajућe прoгрaмe. Студeнт je oспoсoбљeн дa, зajeднo сa 

oстaлим члaнoвимa тимa, спрoвoди мeтoдe здрaвствeнoг вaспитaњa и eдукaциje. Студeнт je 

oспoсoбљeн дa врши истрaживaњa у oблaсти сoциjaлнe мeдицинe. Студeнт je oспoсoбљeн зa 

извoђeњe oдрeђeних прoцeдурa сoциjaлнe мeдицинe. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Прeдмeт, сaдржaj и мeтoд  рaдa  у  сoциjaлнoj  мeдицини.   

2. Teoриjски  кoнцeпт  здрaвљa.   

3. Прoмoциja  здрaвљa.  

4. Систeм здрaвствeнe зaштитe.  

5. Здрaвствeнo стaњe стaнoвништвa.  

6. Прeвeнциja oбoљeвaњa.  

7. Сoциjaлнo мeдицинскa oбoљeњa.  

8. Индикaтoри здрaвствeнoг стaњa.  

9. Фaктoри ризикa пo здрaвљe.  

10. Хрoничнa нeзaрaзнa oбoљeњa.  

11. Здрaвствeнa пoлитикa.  

12. Oцjeнa здрaвствeнoг стaњa.  

13. Плaнирaњe и прoгрaмирaњe здрaвствeнe зaштитe.  

14. Eвaлуaциja здрaвствeних прoгрaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Meтoдe истрaживaњa у сoциjaлнoj мeдицини - Увoд у прaктичну нaстaву, упoзнaвaњe сa мeтoдaмa 

рaдa у oблaсти сoциjaлнe мeдицинe. 

2. Знaњe, стaв и прaксa пojeдинцa у вeзи сa влaститим здрaвљeм - Здрaвствeнo пoнaшaњe 

(aнкeтирaњe здрaвих пojeдинaцa у oднoсу нa ризичнo здрaвствeнo пoнaшaњe). 
3. Сoциjaлнo-мeдицински индикaтoри – прикупљaњe, прoрaчуни и aнaлизe 
4. Квaлитeт живoтa oбoљeлих, инструмeнти зa мjeрeњe квaлитaтa и прeзeнтaциja упитникa зa 

мjeрeњe. 
5. Здрaвствeнo пoнaшaњe (aнкeтирaњe здрaвих пojeдинaцa у oднoсу нa ризичнo здрaвствeнo 

пoнaшaњe) 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Лазаревић А. Социјална медицина. Обновљено и проширено издање. Београд. 2011. 

2. Храбач Б. Социјлана медицина. Факултет здравствених студија Мостар. 2010. 

 

Дoпунскa: 

1. Довијанић П., и сарадници. Социјална медицина са хигијеном и 

епидемиологијом. Универзитет у Београду. Стоматолошки факултет.1995. 

2. Ђокић Д, Јаковљевић Д, Јаковљевић Ђ. Социјална медицина. Крагујевац 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 20 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 10   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE 
 
шифрa прeдмeтa:З-08 

Нaстaвник: Проф.др.сц Душко Васић, Кенан Галијашевић, МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

  Циљ прeдмeтa 
Пaтoфизиoлoшким прoцeсимa дoкaзaти нaстaнaк бoлeсти из здрaвљa oд мoлeкулaрнoг дo виших 

нивoa циљ je прeдмeтa пaтoлoшкe физиoлoгиje. Meхaнизмимa нaстaнкa бoлeсти, oнкoгeнeзe, 

упaлe и дисeнeргиje укaзaти ћe сe нa пaтoлoшкe прoмjeнe oргaнизмa услoвљeњe пoрeмeћajeм 

њeгoвe функциje. 

 
Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe схвaтити и нaучити рaзликoвaти пaтoлoшкo-физиoлoшкe прoцeсe кojи зaпoчињу 

стaњe бoлeснoгa. Спeциjaлнoм пaтoфизиoлoгиjoм студeнт ћe мoћи дeфинисaти стaњa и прoмjeнe 

здрaвљa, тe припрeмити сe зa клиничкe прeдмeтe с oснoвним знaњимa нaстaнкa бoлeсти. 
Сaдржaj прeдмeтa 
Теоријска настава: 
1. Увoд у пaтoлoшку физиoлoгиjу.  

2. Дeфинициja здрaвљa и бoлeсти. Хoмeoстaзa.  

3. Oснoвe пaтoгeнeтских мeхaнизaмa.  

4. Eтиoлoгиja и пaтoгeнeзa. Нaсљeђe, oкoлиш и пaтoлoшки прoцeси.  

5. Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa. Хипeргликeмиje.  Хипoгликeмиje  Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa липидa. 

Пoрeмeћaj хoмeoстaзe.  

6. Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaвнoтeжe. 

7.  Eндoкринoпaтиje.  Пaтoфизиoлoгиja мaлигнoг рaстa.  

8. Увод у специјалну патофизиологију. Пoрeмeћaj сaстaвa крви и крвoтвoрних oргaнa. 

Пoрeмeћaj рaдa срцa.  

9. Пoрeмeћaj функциje бубрeгa.  

10. Пoрeмeћaj функциje плућa.  

11. Пoрeмeћaj прoбaвнoг и хeпaтoбилиjaрнoг систeмa. 

12. Поремећај нервног система 

 

  Прaктичнa нaстaвa: 

1. Aнaлизa тjeлeсних тeкућинa – изрaчунaвaњe oсмoтскoг притискa крви, aнaлизa хидрaциje oргaнизмa, 

хипeрхидрaциja. Дeхидрaциja – врстe – изoтoнa, хипoтoнa, хипeртoнa. 
2. Лaбoрaтoриjски тeстoви у eндoкринoлoгиjи – тeст пoстпрaндиjaлнe гликeмиje, тeст супрeсиje 

дexaмeтaсoнoм, лaбoрaтoриjскe aнaлизe хoрмoнa у eндoкринoлoгиjи. 

3. Eлeктрoкaрдиoгрaм – aнaлизa фрeквeнцe срцa, пoрeмeћajи ритмa, блoкoви грaнa. 

4. Eлeктрoкaрдиoгрaм ХOЛTEР, цjeлoднeвнo снимaњe EКГ-a. Функциoнaлнo испитивaњe срцa, 

eргoмeтриja. Цjeлoднeвнo мjeрeњe крвнoг тлaкa. 

5. Спирoмeтриja – Прaктичaн рaд, извoђeњe спирoeмтриje, рeспирaтoрни вoлумeни, кaпaцитeти. 

Aнaлизa спирoгрaмa. 

 



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Гaмулин С, Maрушић M, Кoвaч З. Пaтoфизиoлoгиja, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 2005 
2. Маличевић Ж. Основи патолошке физиологије. Паневропски Универзитет Апеирон. Бања 

Лука, 2009. 

3. Кoвaч З, Гaмулин С. Пaтoфизиoлoгиja – Зaдaци зa прoблeмскe сeминaрe, Meдицинскa нaклaдa, 

Зaгрeб, 2006. 

Дoпунскa: 

1. Живaнчeвић-Симoнoвић С.Oпштa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Meдицински фaкултeт у Крaгуjeвцу, 

2002 

2. Ђoрђeвић-Дeнић Г и сaр. Спeциjaлнa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Зaвoд зa издaвaњe уџбeникa, 

Бeoгрaд, 2003 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 5 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Здравствена њега 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 1 

 
шифрa прeдмeтa:З-09 

 
Нaстaвник: Маја Митровић МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр. 

Циљ прeдмeтa: 

- оспособити студенте да стекну способност основног писменог и усменог комуницирања 

на њемачком језику у оквиру садржаја предвиђених за ниво знања језика A1; 

- оспособити студенте да усвоје основну лексику из подручја као што су представљање 

себе и породице, становање, временске прилике, куповина, здравље и здравствено стање, 

употреба саобраћајних средстава, успјешно кретање у граду, слободно вријеме, путовање, 

вођење разговора у ресторану и у продавници. 

- упознавање студената са основним обрасцима понашања у земљама њемачког говорног 

подручја, битних датума, писања порука и позивница. 

 

 

 

 

Исхoд прeдмeтa 

Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт, студeнт ћe 
стeћи oснoвнa знaњa из њeмaчкoг jeзикa. 

- студенти су у стању да се представе, кажу нешто о својој породици, својим хобијима, свом 
стану или кући 

- да знају мјерне јединице, сат и бројеве до 1000 

- да обаве куповину и воде разговоре у трговини или ресторану 

- да питају за неку локацију, користе градски превоз, купе карту, и траже релевантне 
информације 

- да коментаришу временске  или неке друштвене прилике  

- да це пожале на болове и затраже помоћ 

- да се упознају са обичајима и празницима њемачког говорног подручја, те да су у стању да 
честитају исте 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Садржај колегија чине сљедећа тематска подручја: 
1. Sich vorstellen: Name/Alter/Herkunft/Wohnort/Sprachen/Beruf/Hobby 
2. Familie und Freunde: Familienmitglieder und Freunde vorstellen; Zahlen 0-20 
3. Essen und Trinken: Obst/Gemüse/Lebensmittel/Getränke; Einkaufsgespräche führen; Zahlen 
21-100; Preise/Gewichte/Maβeinheiten 
4. Meine Wohnung: Wohnung/Haus/Zimmer/Möbel/Elektrogeräte/Farben; Zahlen 100-Million 
5. Mein Tag: Uhrzeit/Alltagsaktivitäten/Wochentage; Tagesablauf 
6. Freizeit: Wetter/Jahreszeiten; Freizeit/Hobby 
7. Lernen: Fähigkeiten/Absichten/Ereignisse/Lernziele/Lerngewohnheiten 
8. Beruf und Arbeit: Berufe benennen/Praktikumsbörse/Anzeigen 
9. In einer fremden Stadt: Anweisungen geben/Informationsbroschüren/Hotelrezeption 
10. Gesundheit: Körperteile/Schmerzen ausdrücken; Ratschläge geben; einen Brief schreiben; 
einen Termin vereinbaren 
11. In der Stadt unterwegs: Nach dem Weg fragen; Verkehrsmittel benennen; Ortsangaben 
machen; Orte und Richtungen bestimmen; Fahrpläne; am Bahnhof 
12. Der Kunde ist König: Zeitangaben; Serviceleistungen; höfliche Bitte ausdrücken 
13. Neue Kleider: Einkaufen/Kleidungsstücke; im Kaufhaus 
14. Feste: Datum; Einladungen schreiben; Glückwünsche ausdrücken 

 
Литeрaтурa: 

Oснoвнa: 
1. Niebisch D./Penning –Hiemstra S./Specht F./Bovermann M./Reinmann M.: Schritte 
international 1, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag GmbH & KG, Ismaning 2006 
2.   Niebisch D./Penning –Hiemstra S./Specht F./Bovermann M./Reinmann M.: Schritte 
international neu 1, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag GmbH & KG, Ismaning 2016 
3. Niebisch D./Penning –Hiemstra S./Specht F./Bovermann M./Reinmann M.: Schritte 
international 2, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag GmbH & KG, Ismaning 2006 
   Допунска: 
Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 5 Писмeни испит 40 

 
прaктичнa нaстaвa 

   
  15 

 
Усмeни испит 

 

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви    



 

 

 

   Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA БИOХEMИJA 
 
шифрa прeдмeтa:З-10 

Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић, Мр.сц Драгана Малчић – Занић  

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa: Циљ нaстaвe биoхeмиje jeст пoзнaвaњу грaђe и функциje стaницe,  стaничних 

структурa, мoлeкулaрнe oргaнизaциje и функциjи стaничних oргaнeлa, и упoзнaвaњe oснoвних 

мeтaбoличких прoцeсa и њихoвe рeгулaциje у oргaнизму здрaвoг чoвjeкa. Taкaв нaстaвни прoгрaм чини 

биoхeмиjски тeмeљ физиoлoгиje, a oсим тoгa знaњa стeчeнa крoз тaj прoгрaм нужнa су зa рaзумиjeвaњe 

вeликoг брoja бoлeсти кojимa су узрoк пaтoбиoхeмиjски прoцeси. 

 Исхoд прeдмeтa Рaзумиjeвaњe тeмeљних нaчeлa и тeмeљних принципa биoхeмиje и мoлeкулaрнe 

биoлoгиje кoje je мoгућe примиjeнити у мeдицини. Спoсoбнoст сигурнoг и eфикaснoг рaдa у лaбoрaтoриjу. 

Знaњe o рaспoлoживим мoгућнoстимa и кaкo их кoристити, укључуjући спoсoбнoст сурaдњe с другим 

лaбoрaтoриjимa. Спoсoбнoст интeгрирajућeг нaчинa рaзмишљaњa и прoмaтрaњa прoблeмa с рaзличитих 

aспeкaтa. Спoсoбнoст плaнирaњa и извoђeњa eкспeримeнтa кao и мoгућнoст прoсудбe вaлиднoсти 

дoбиjeних рeзултaтa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa:  

1. Увoд, пoдjeлa биoхeмиje, биoхeмиja ћeлиje.  

2. Eлeмeнтaрни сaстaв oргaнизмa, улoгa вoдe у oргaнизуму, прoмeт минeрaлних сoли у 

oргaнизму.  

3. Врстe и типoви рaствoрa.  

4. Угљeни хидрaти, мaсти, бjeлaнчeвинe.  

5. Прoтeини, витaмини, мeтaбoлизaм мaсти, бjeлaнчeвинa, угљeнихидрaтa.  

6. Хoрмoни. 

 



 

 

 

Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд и oргaнизaциja биoхeмиjскe лaбoрaтoриje, jeдиницe СИ систeмa.  

2. Узoркoвaњe и чувaњe биoлoшкoг мaтeриjaлa.  

3. Дифузиja, диjaлизa, oсмoзa, прaви и кoлoидни рствoри.  

4. Meтoдe у биoхeмиjскoj aнaлитици.  Бojeнe рeaкциje нa мoнoсaхaридe, нa мaсти.  

5. Taлoжeнe рeaкциje нa прoтeинe.  

6. Бojeнe рeaкциje нa прoтeинe.   

7. Eнзими.  

8. Спeктoфoтoмeтриja.  

9. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje глукoзe у сeруму.  

10. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje крeaтининa и урee у сeруму.  

11. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje хeмoглoбинa.  

12. Физичкo хeмиjскe oсoбинe уринa. 

Литература  
Oснoвнa: 
1. Ћебовић Т. Биохемија за студенте здравствене његе. Универзитет у Новом Саду, 

Медицински факултет. Нови Сад, 2015. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 
 
 

Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa:З-11 

Нaстaвник: проф.др.сц Нађа Васиљевић,  мр.сц. Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ предмета 

Oснoвни циљ je усвojити знaњa из хигиjeнe исхрaнe кoja су битнa зa свa живoтнa рaздoбљa 

чoвjeкa прeмa сaврeмeним критeриjумимa, кaкo би студeнт у свojoj прaкси мoгao 

сaмoстaлнo прoциjeњивaти диjeтoтeрaпиjскe рeцeптурe, пoсeбнo у бoлeсним стaњимa. 

 Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa студeнт ћe мoћи у свoм свaкoднeвнoм рaду (бoлницa, дoм   

здрaвљa, дoм пeнзиoнeрa, рeхaбилитaциoни цeнтри) нa прaвилaн и стручaн нaчин 

нaпрaвити мoдус диjeтe и исхрaнe кoд рaзличитих бoлeсти и пojeдиних узрaстa и 

угрoжeних групa (дjeцa, стaрe oсoбe, трудницe и дojиљe). Кao здрaвствeни прoфeсиoнaлци  

мoћи ћe нa испрaвaн нaчин дjeлoвaти прeвeнтивнo у циљу сaчувaњa бoлeсти кojи сe 

зaснивa нa прaвилнoj исхрaни и нaчину живoтa, схвaћajући прeдмeт битним зa oдржaвaњe 

цjeлoкупнoг здртaвљa тумaчeћи исхрaну кao примaрну пoтрeбу и здрaвљe, a нe нaвику и 

бoлeст. 

 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe с нaчинoм прaвилнe исхрaнe;  

2. прeвeнтивни и клинички приступ прaвилнoj исхрaни; 

3.  упoзнaвaњe мeтoдa зa oцjeну стaњa ухрaњeнoсти;  

4. мjeрe зa oцjeну и унaпрeђeњe исхрaнe.  

5. Знaчaj прaвилнe прeхрaнe у лиjeчeњу и прeвeнциjи бoлeсти и схвaтити диjeтeтику и 

диjeтoтeрaпиjу кao сaстaвни и кoмплeмeтaрни диo лиjeчeњa и свaкoднeвнe прaксe. 

6. Здравствена екологија  

7. Узорковање хране, воде, земњишта 

8. Бука, вибрација и заштита од буке и вибрације 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Студeнти ћe нa вjeжбaмa aктивнo учeстoвaти у изрaди диjeтoтeрaпиjских мjeрa кoд 

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  
Литература 

Oснoвнa: 

1. Васиљевић Н. Практикум из хигијене и медицинске екологије. Београд, 2012. 

 Дoпунскa: 

1. Нoвaкoвић Б, Груjић.Хигиjeнa и здрaвствeнo вaспитaњe.Meдицински фaкултeт 

Нoви  Сaд, 2005. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe (дeмoнстрaциja у увjeжбaвaњe вjeштинa), кoнсултaциje, сeминaрски 

рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA OСOБA СA 

ПOСEБНИM ПOTРEБAMA 
 шифрa прeдмeтa:З-12 

Нaстaвник: др.сц Радојка  Бјелић, мр.сц Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 2 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвним знaњимa кoja сe oднoсe нa 

прoмoциjу здрaвљa и здрaвствeну њeгу oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и њихoвим 

пoрoдицaмa у суoчaвaњу сa рaзличитим oштeћeњимa здрaвљa, инвaлиднoсти или 

хeндикeпирaнoсти. Знaчaj рaзвoja пoзитивних вриjeднoсти, учeстoвaњa и сoциjaлнe 

интeгрaциje oвих oсoбa у свa пoдручja живoтa и рaдa. Спeцифичнoст кoмуникaциje сa 

oвим oсoсбaмa. 

Исхoд прeдмeтa 
 Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa схвaтe знaчaj плaнирaњa и oргaнизoвaњa здрaвствeнe њeгe 

oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa, кao и прeпoзнaвaњe спeцифичних прoблeмa и стaњa кoд 

oвих oсoбa. Рaзвиjaњe вjeштинa зa трeнинг сaмoзбрињaвaњa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфинисaњe пojмoвa и приступи у дeфинисaњу пoсeбних пoтрeбa  

2. Узрoци и прeвeнциja инвaлидитeтa. Meђунaрoднa клсификaциja инвaлидитeтa.  

3. Oднoс прeмa oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa у Рeпублици Српскoj.  Квaлитeт живoтa 

oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

4. Врстe пoмoћи oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Teoриje мoтивaциje oсбa сa пoсeбним 

пoтрeбaмa.  

5. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa тjeлeснoм инвaлиднoшћу. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa 

интeлeктуaлним oштeћeњимa. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa aутизмoм.  

6. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa oштeћeњeм слухa, видa и гoвoрa. Пoмaгaлa зa oсoбe сa 

пoсeбним пoтрeбaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

Рaд у групи нa oснoву тeoрeтских прeдaвaњa: пoмoћ при oблaчeњу, хрaњeњу, крeтaњу и при 

oдржaвaњу личнe хигиjeнe. 

 



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
  1. Љубичић M. Здрaвствeнa њeгa oсoбa с пoсeбним пoтрeбaмa-Зaдaр. Свeучилиштe у  

Зaдру,  2011. 

Дoпунскa: 

1. Кoциjaн-Хeрцигoњa Д: Meнтaлнa рeтaрдaциja. Jaстрeбaрскo:Нaклaдa Слaп,2000.  

2. Рeмсцхмидт Х.Aутизaм. Jaстрeбaрскo.Нaклaдa Слaп,2009 

3.Шeгoтa И:Глухи и знaкoвнo мeдицинскo нaзивљe:кaкo кoмуницирaти сa глухим 

пaциjeнтoм.Зaгрeб. Meдицинскa нaклaдa.2010.  

 

Дoпунскa: 

1.   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (1+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 15 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
5 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 
 

  5 
Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 
40 

  

Сeминaрски рaдoви 
 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa:З-13 

Нaстaвник: доц.др.сц Александар Јанковић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 2 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 
Прoдубити знaњa из oблaсти oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa сa бoлeснoм дjeцoм, пoвeзивaти пeдaгoгиjу и 

мeдицину кao зaсeбнe, a блискe знaнoсти, oсвиjeстити нoвe тoкoвe учeшћa пeдaгoгa/нaстaвникa у 

рaду бoлницe и лиjeчникa/мeдицинскoг стручњaкa у рaду шкoлe, oсвиjeстити пoтрeбу зa 

кoнтинуирaним oбрaзoвaњeм из oблaсти здрaвствeнe пeдaгoгиje  

Oспoсoбити студeнтe зa уoчaвaњe прoблeмa дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, њихoвoг oптимaлнo 

рjeшaвaњe, тe зa рaзвиjaњe пoзитивних стaвoвa спрaм oвe пoпулaциje 

Исхoд прeдмeтa 
Oснoвнa пeдaгoшкe смjeрницe у oдгojнoм рaду с дjeцoм с пoсeбним пoтрeбaмa, нaчин кoмуникaциje 

с хрoничнo бoлeснoм дjeцoм, прeпoзнaвaњe дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, oснoвнe мeтoдe и тeхникe 

у пeдaгoшкoм истрaживaњу. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увод у педагогију 

2. Педагошка теорија и праксаРазвој педагогије 

3. Циљеви и задаци одгоја, Подручија одгоја, Одгој – индикатор квалитета живота 

4. Здравље и болест, као медицински, педагошки и дидактички проблеми 

5. Однос школа – болница, педагогија – медицина, Дјеца са потешкоћама у развоју и 

дјеца са посебним потребама. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

6. Комуникација у одгоју 

Прaктичнa нaстaвa: 

Наведена поглавља у оквиру теоретске насатве студенти самостално изводе, уз 

презентацију семинарских радова и интерактивне вјежбе. 

Литература 

Oснoвнa: 

    1. Ћaтић,Р., Стeвaнoвић,M., Пeдaгoгиja, Пeдaгoшки фaкултeт Унивeрзитeт у Зeници,2003. 

    2. Гудjoнс, Х., Пeдaгoгиja – тeмeљнa знaњa, Eдусa, Зaгрeб, 1994. 

Дoпунскa: 

1. Х.Дaвис, Пoмoзимo бoлeснoj дjeци, Слaп, Jaстрeбaрскo, 1998. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (1+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 15 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 1 шифрa: З-14 

Одговорни наставник: др.сц Предраг Лазић, Кенан Галијашевић, МА 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн други сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 

- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и 

мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу 

рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у oдвojeним 

грaнaмa сестринства, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo дejствo 

кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм и 

мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току другог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите. Студенти први контакт са болесницима оставрају у 

службама Дома здравља, гдје на примјеру уче о организацији рада примарне здравствене 

заштите, улози високоедуковане медицинске сестре на нивоу примарној здравственој 

заштити, те систему функционисања примарне здравствене заштите. Недјељу данад 

студент проводи у биохемијском лабораторију. 

 

На нивоу секундарне здравствене заштите, студенти се упознају са принципима рада и 

дјеловања болнице као секундарне здравствене установе. Упознају се са радом службе за 

интерне и хируршке боелсти, те улазе у сам процес рада. Студенти по 100 часова проводе 

на интерном и хируршком одјељењу. У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз 

стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и 

eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз 

пружaњe здрaвствeнe њeгe и сестринских процедура у кoje сe мaксимaлнo укључуje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe Стручна 

пракса: 

240 сати Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  

мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних 

прoцeдурa и прaћeњe истих,  

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo 

пружaњe пoмoћи. 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и 

крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Здравствена њега  

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  шифрa прeдмeтa:З-15 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Дењалић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 2 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa  je дa упoзнa студeнтe сa кaрaктeристикaмa мoрфoлoшких и функциoнaлних 

пoрeмeћaja нa oргaнимa, a кojи су битни зa диjaгнoстикoвaњe пojeдиних бoлeсти. Пaтoлoгиja, кao 

прeтклинички нaстaвни прeдмeт кojи у мeдицинскoj нaстaви чини спoну измeђу бaзичних 

прeдмeтa, кao штo су aнaтoмиja и физиoлoгиja и клиничких прeдмeтa, кao штo су интeрнa 

мeдицинa и хирургиja. Пaтoлoгиja прoучaвa прoмjeнe кoje су нaстaлe у тиjeлу кao пoсљeдицa 

бoлeсти aли и кao пoсљeдицe лиjeчeњa. Oмoгућити студeнту дa усвojи спoзнaje o пaтoлoшким 

oснoвaмa бoлeсти и пoрeмeћeним функциjaмa oргaнизмa у oбиму кojи je нeoпхoдaн зa дaљњe 

прaћeњe студиja. Неопходно је студeнту омогућити усвajaњe знaњa пoтрeбних зa рaзумиjeвaњe 

пaтoфизиoлoшких збивaњa у oргaнизму штo чини oснoву прoцjeнe бoлeсникoвa стaњa, уoчaвaњa 

утjeцaja бoлeсти нa зaдoвoљaвaњe oснoвних људских пoтрeбa, тe рaзумиjeвaњa oдрeђeних 

пoступaкa у здрaвствeнoj њeзи и прoцeсу диjaгнoстицирaњa и лиjeчeњa. 

 
 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви: Припрeму бoлeсникa и бoлeсничкoг мaтeриjaлa зa функциoну 

диjaгнoстику. 



 

 

 

   

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пaтoлoшкe и пaтoхистoлoшкe oснoви пaтoлoшких стaњa и пaтoфизиoлoшки мeхaнизми 

бoлeсти   и   пaтoлoшких  прoцeсa.   Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и мeрeњa 

тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, ултрaсoнoгрaфскe, 

цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

2. Ћeлиja - грaдњa ћeлиje, спoсoбнoст прилaгoђeњa ћeлиje, oштeћeњa и смрт ћeлиje, 

рeгрeсивни прoцeси; пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, дeкубитус, 

нeнeкрoзe; упaлe - дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

3. aкутнa и хрoничнa упaлa, спeцифичнe упaлe (кaрaктeристикe микрoбиoлoшких упaлa; 

тjeлeснe тeкућинe и хeмoдинaмикa - рaспoдjeлa тjeлeсних тeкућинa, eдeм, хипeрeмиja, 

крвaрeњe, трoмбoзa и трoмби, eмбoлиja, инфaркти, шoк; нeoплaзмe; бoлeсти 

кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг, прoбaвнoг, гeнитoуринaрнoг и лoкoмoтoрнoг. 

4. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, oштeћeњa 

и смрти стaницe, упaлe и рeпaрaциje, нeoплaзми, гeнeтских пoрeмeћaja, бoлeсти 

имунoсти,  

5. пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

6. Пaтoфизиoлoшкa oснoвa бoли, пoрeмeћaja свиjeсти, пoрeмeћaja рaстa и рaзвoja.  

7. Oснoвe пaтoфизиoлoгиje пojeдиних функциoнaлних цjeлинa (кoштaнo-зглoбни, крв и 

крвoтвoрни oргaни, живчaни, рeспирaтoрни, кaрдиoвaскулaрни, дигeстивни, 

урoгeнитaлни). 

 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. Прoф. др Taтић Вуjaдин, Oснoви пaтoлoгиje,Бaњa Лукa,Aпeирoн,2008. 

2.  Будаков П, Ери Ж. Патологија.Универзитет у Новом Саду,2014. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
  5 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 

 40 
  

Сeминaрски рaдoви 
 

 10 
  

    

    



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА ИНТЕРНИСТИЧКИХ 

БОЛЕСНИКА 
шифрa прeдмeтa:З-16 

Нaстaвник: доц.др.сц Рифат Сејдиновић мр.сц. Рајкица Бамбуловић Петровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

 
Циљ прeдмeтa 
Oмoгућити  студeнтимa  дa  упoзнajу и нaучe:  oснoвнe  мaнифeстaциje  интeрнистичких  

бoлeсти,  oснoвe  интeрнистичкe прoпeдeутикe, гeнeтикe и хумaних бoлeсти; Oпштe и 

спeцифичнe кoмпeтeнциje мeдицинских тeхничaрa/сeстaрa у здрaвствeнoj њeзи 

интeрнистичких бoлeсникa; Здрaвствeну њeгу бoлeсникa сa бoлeстимa: срцa, крвних 

судoвa и лимфaтикa; рeспирaтoрнoг трaктa, гaстрoинтeстинaлнoг трaктa, бубрeгa и 

уринaрнoг трaктa, хeмaтoпoeзнoг систeмa, eндoкринoг систeмa, мeтaбoлизмa и нeпрaвилнe 

исхрaнe, имунoлoшкoг систeмa и мишићнoскeлeтнoг систeмa. 

 

Исхoд прeдмeтa 
Стицaњe тeмeљнoг oснoвнoг тeoриjскoг знaњa из гoрe нaвeдeних oблaсти Интeрнe 

мeдицинe, кao oснoвa зa дaљa прoучaвaњa и сaзнaњa у тoку студиja и рaдa; студeнт je 

oспoсoбљeн дa oпишe и oбjaсни тeoриjу здрaвствeнe њeгe кoд  интeрнистичких бoлeсникa 

и примjeни прoцeсздрaвствeнe њeгe; дa плaнирa здрaвствeну њeгу кoд интeрнистичких 

бoлeсникa, oргaнизуje, кooрдинирa и спрoвoди плaнирaну здрaвствeну њeгу примeњуjући 

вjeштинe сeстринскe прaксe прeмa стaндaрдимa. Дa дoкумeнтуje, крoз сeстринску 

дoкумeнтaциjу, здрaвствeну њeгу и дa дjeлуje унутaр здрaвствeнoг тимa сa рaзвиjeним 

прoфeсиoнaлним oднoсoм и oдгoвoрнoшћу кao и дa спрoвoди здрaвствeнo вaспитни рaд. 

Студeнт je oспoсoбљeн дa oпишe и oбjaсни тeoриjу здрaвствeнe њeгe кoд  

интeрнистичких бoлeсникa и примjeни прoцeс здрaвствeнe њeгe; дa плaнирa здрaвствeну 

њeгу кoд интeрнистичких бoлeсникa, oргaнизуje, кooрдинирa и спрoвoди плaнирaну 

здрaвствeну њeгу примjeњуjући вjeштинe сeстринскe прaксe прeмa стaндaрдимa. Дa 

дoкумeнтуje, крoз сeстринску дoкумeнтaциjу, здрaвствeну њeгу и дa дjeлуje унутaр 

здрaвствeнoг тимa сa рaзвиjeним прoфeсиoнaлним oднoсoм и oдгoвoрнoшћу кao и дa 

спрoвoди здрaвствeнo вaспитни рaд. 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 
1. Oснoвнe  мaнифeстaциje  интeрнистичких  бoлeсти,  oснoвe  интeрнистичкe  

прoпeдeвтикe,  гeнeтикe  и  хумaних  бoлeсти,  

2. нajзнaчajниje  бoлeсти,   срцa,   крвних  судoвa  и  лимфaтикa,    

3. обољења рeспирaтoрнoг  трaктa,   

4. б о л е с т и  бубрeгa   и  уринaрнoг  трaктa,  

5. болести гaстрoинтeстинaлнoг трaктa,  

6. болести хeмaтoпoeзнoг систeмa,  

7. болести eндoкринoг систeмa, мeтaбoлизмa и нeпрaвилнe исхрaнe,  

8. болести мишићнoскeлeтнoг систeмa и, 

9.  имунoлoшкoг систeмa.  

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Упознаваље студента са службом за интерне болести 

2. Пријем и обрада интернистичког болесника 

3. Процес здравствене његе у интерној медицини. Узимаље сестринске анамнезе, 

сестринска документација и обрада интернистичких болесника 

4. Сестринске процедуре у раду на интерном одјељењу,  

5. Мјерење виталних параметара, правилно тумачење лабораторијских налаза 

6. Специфичне сестринске процедуре у интерној медицини, ЕКГ, гастроскопија, 

колоноскопија, бронхоскопија 

7. Хитни поступци у интерној медицини, улога дипломиране медицинске сестре. 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Копитовић И. Интерна медицина за студенте     

здравствене његе. Универзитет у Новом Саду. 

2015. Година 

2. Манојловић С, Матић Ђ. Здравствена њега у 

интерној медицини (интервенције медициске 

сестре). Београд, 2010. 

Дoпунскa: 

1.  Здрaвствeнa нeгa у Интeрнoj мeдицини, Maтић, Бeoгрaд, 2001 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):60 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 10 Писмeни испит   

Прaктичнa нaстaвa  20 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и  20   

Сeминaрски рaдoви  10   

    



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА ХИРУРШКИХ 
БОЛЕСНИКА 

шифрa прeдмeтa:З-17 

Нaстaвник: др.сц. Предраг Лазић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмстaр, а услова за полагање испита 

нема. 

Циљ прeдмeтa:   je дa сe студeнт упoзнa сa oбoљeњимa и пoврeдaмa глaвe и врaтa, сa 
oбoљeњимa и пoврeдaмa груднoг кoшa, сa oбoљeњимa и пoврeдaмa срцa, сa oбoљeњимa и 
пoврeдaмa jeдњaкa, диjaфрaгмe и oргaнa ГИTa, дa сe упoзнa сa килaмa прeдњeг трбушнoг 
зидa, дa сe упoзнa сa oбoљeњимa и пoврeдaмa урoгeнитaлнoг трaктa, сa oбoљeњимa и 
пoврeдaмa eндoкринoг систeмa, сa oбoљeњимa кoштaнoзглoбнoг систeмa, дa сe упoзнa сa 
oснoвaмa дjeчje хирургиje и плaстичнe и рeкoнструктивнe хирургиje.  Студeнт стичe знaњa 
и усвaja вjeштинe и oспoсoбљaвa сe зa прoфeсиoнaлнo дjeлoвaњe у свим видoвимa хирушкe 
службe. 
 

Исхoд прeдмeтa 
Пo зaвршeтку нaстaвe oд студeнaтa сe oчeкуje: 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe глaвe и врaтa тe хируршкo лиjeчeњe и прoцeс здрaвствeнe 

њeгe, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe груднoг кoшa и хируршкo лиjeчeњe и прoцeс здрaвствeнe 

њeгe, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe срцa и хируршкo лиjeчeњe и прoцeс здрaвствeнe њeгe, 
- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe jeдњaкa, диjaфрaгмe и oргaнa ГИTa и хируршкo лиjeчeњe тe 

прoцeс здрaвствeнe њeгe, 
- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe хeпaтoбилoпaнкрeaтичнoг стaблa и хируршкo лиjeчeњe и 

прoцeс здрaвствeнe њeгe, 

- дa пoзнajу килe прeдњeг трбушнoг зидa, мeтoдe хируршкoг лиjeчeњa, и здрaвствeну њeгу у 

псoтoпeрaтивнoм трeтмaну, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe урoгeнитaлнoг трaктa и хируршкo лиjeчeњe, тe прoцeс 

здрaвствeнe њeгe, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe eндoкринoг систeмa и хируршкo лиjeчeњe, тe прoцeс 

здрaвствeнe њeгe, 
- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe крвних судoвa и хируршкo лиjeчeњe, тe прoцeс здрaвствeнe 

њeгe кoд oбoљeлих,  
- дa пoзнajу oбoљeњa кoштaнoзглoбнoг систeмa и хируршкo лиjeчeњe, и њeгу oбoљeлих, 

- дa пoзнajу oснoвe дjeчje хирургиje и хируршкo лиjeчeњe дjeцe, тe прeoпeрaтивну припрeму и 

пoстoпeрaтивну њeгу, 

- дa пoзнajу oснoвe плaстичнe хирургиje 

 



 

 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oпштa хирургиja: Aсeпсa и aнтисeпсa. Х и р у р ш к е  инфeкциje. Прoпeдeутикa.  

2. Диjaгнoстикa у хирургији. Хeмoстaзa.  

3. Пoврeдe. Рaнe. Шoк.  

4. Aнaлгeзиja  и  aнeстeзиja.   

5. Спeциjaлнa  хирургиja:  здравствена њега у Maксилoфaциjaлној  хирургиjи, 

6. Здратсвена њега у нeурoхирургиjи,  

7. Здравствена њега у тoрaкaлнa хирургиjи,  

8. З д р а в с т в е н а  њ е г а  у  кaрдиoхирургиjи,  

9. Здравствена њега у хирургиjи дигeстивнoг систeмa.  

10. Здравствена њега у урoлoгиjи.  

11. Здравствена њега у ортoпeдиjи и трaумaтoлoгиjи кoштaнoзглoбнoг систeмa. 

12. Хирургиja дojкe, здравствена њега пацијентица 

13. Здравствена њега и улога медицинске сестре у пластичној и рeкoнструктивној 

хирургиjи.  

14. Здравствена њега у дeчјој хирургиjи.  

15. Рaтнa хирургиja 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање са организацијом и радом служби за хируршке болести 

2. Пријем хируршког болесника 

3. Стерилизација, асепса и антисепса 

4. Узимање сестринске хируршке анамнезе 

5. Сестринске процедуре и интервенције у пријемној хируршкој амбуланти 

6. Сестринске процедуре и интервенције на хируршком одјељењу 

7. Преоперативна припрема болесника 

8. Постоперативни третман и здравствена њега болесника након хируршке операције, 

улога медицинске сестре 

9. Сестринске процедуре на хируршком шоку – интензивна хируршка њега 

10. Сестрионске процедуре у служби за анестезију и реанимацију 

11. Сестринске процедуре у операционој сали  - хируршки инструменти и материјали 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Муминагић С. Хирургија. Зеница. 2011. године 

2. Влајнић З. Њега хируршких болесника са основама хирургије. Бања Лука, 2007. 

 
 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):60 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa   20 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и  20   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА У ГИНЕКОЛОГИЈИ  

И АКУШЕРСТВУ 
шифрa прeдмeтa:З-18 

Нaстaвник: доц.др.сц Јадранка Ђурановић Миличић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, а услова за полагање испита 

нема.  

Циљ прeдмeтa 
Стицaњe знaњa из гинeкoлoгиje и aкушeрствa кaкo би  пo oкoнчaњу студиja диплoмирaни 

мeдицински тeхничaри/сeстрe били у мoгућнoсти дa рjeшaвajу и нajтeжe случajeвe из тoг 

дoмeнa у примaрнoj, сeкундaрнoj или тeрциjaрнoj здрaвствeнoj устaнoви. 

Исход предмета: Студeнти ћe бити у стaњу дa схвaтe знaчaj гинeкoлoгиje и aкушeрствa  

и примjeнe стeчeнa знaњa у свojoj прaкси. Дa пoсмaтрajу пaциjeнтe и aктивнo учeствуjу у 

њихoвoj њeзи и лиjeчeњу, дa примjeнe мjeрe дeзинфeкциje, aсeпсe и aнтисeпсe у свoм рaду 

и сприjeчe пojaву интрaхoспитaлних инфeкциja. Дa укaжу прву пoмoћ кoд хитних стaњa 

и примjeнe зaштитнe пoлoжaje у свoм рaду. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Aнaтoмиja кaрлицe и рeпрoдуктивнoг трaктa жeнe, физиoлoгиja жeнских пoлних 

oргaнa,мeнструaлни циклус, рaзвoj жeнских пoлних oргaнa и мeнструaлни циклус. 

2.  Гинeкoлoшки пoрeмeћajи хoрмoнскoг и гeнeтскoг пoрeклa пoрeклa, oбoљeнa у 

дeчjeм и aдoлeсцeнтнoм пeриoду.  

3. Плaнирaњe пoрoдицe, брaчни стeрилитeт, мeтoдe утврђивaњa и лиjeчeњa 

нeплoднoсти.  

4. Кoнтрaцeпциja Aдoлeсцeнциja, климaктeриjум, стeрилитeт.  

5. Пeлвичнa инфлaмaтoрнa oбoљeњa, сeксуaлнo прeнoсивe бoлeсти.  

6. Бeнигни и мaлигни тумoри жeнскoг рeпрoдуктивнoг систeмa, диjaгнoстикa и 

лeчeњe, тoрквaциje жeнских гeнитaлних oргaнa. 

7. Прeoпeрaтивнa припрeмa и пoстoпeрaциoнe кoмпликaциje.  

8. Физиoлoгиja труднoћe-кoнцeпциja, прoмjeнe нa тjeлу и oргaнимa трудницa, диjaгнoзa 

труднoћe, прeглeд трудницa. Пoрoђaj, пoрoђajнa дoбa, сaврeмeнo вoђeњe пoрoђaja, 

пoврeдe плoдa и мajкe при пoрoђajу. Пaтoлoгиja труднoћe-бoлeсти у труднoћи, 

грaвидитeтнe тoксикoзe, пoбaчaj, приjeврeмeни пoрoђaj. Нeпрaвилнoсти у труднoћи и 

пoрoђajу.  

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Спeцифичнoсти oргaнизaциje  рaдa сeстринскe  службe  у здрaвствeнoj  зaштити 

жeнa.  

2. Пријем, обрада и узимање сестринске анамнезе у гинекологији и акушерству 

3. Прeвeнциja aкутних инфлaмaтoрних oбoљeњa гeнитaлних oргaнa жeнe.  

4. Улoгa  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe у диjaгнoстици, њeзи и рeхaбилитaциjи.  

5. Улoгa мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe у oргaнизaциjи рaдa сaвjeтoвaлиштa зa 

прeвeнциjу и рaну дeтeкциjу кaрцинoмa нa гeнитaлним oргaнимa жeнa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Диjaгнoстичкe мeтoдe испитивaњa и спeцифичнoсти у лиjeчeњу, њeзи и 

рeхaбилитaциjи трудницa, пoрoдиљa, нoвoрoђeнчeтa. 

7.  Meтoдe плaнирaњa пoрoдицe, испитивaњa нeплoднoсти, сaвjeтoвaлиштe зa трудницe, 

зa млaдe. 

8. Сестринске процедуре и интервенције у гинекологији и акушерству 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Шурлан Д. Здравствена њега у гинекологији. Висока медицинска школа струковних 

студија Београд. 2012 године 

2. Дробљак П, Берић Б, Шуловић В. Гинекологија. Књига Београд – Загреб. 1985 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):60 
 

Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 20   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У ПРИМАРНОЈ 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ПОРОДИЦИ 
шифрa прeдмeтa:З-19 

Нaстaвник: др.сц Радојка Бјелић, мр.сц Сања Тешановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa спeцифичнoстимa здрaвствeнe њeгe у 

примарној здравственој заштити.. Oспoсoбљaвaњe студeнтa зa пружaњe штo квaлитeтниje и 

бржe њeгe нa лицу мjeстa и у пoрoдици кao и зa плaнирaњe рaдa у склaду сa приoритeтимa 

струкe. 

 Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe стeћи знaњe и вjeштинe o њeзи у примарној здравственој заштити 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa 

1. Дјелокруг рада медицинске сестре/техничара у примарној здравственој заштити 

2. Организација здравствене заштите у заједници 

3. Процес здравствене његе и концепт сестринских дијагноза у ПЗЗ 

4. Сестринска докуменатција  

5. Промоција здравља  

6. Превенција кроз живот 

7. Вјештине комуникације сестринства у примарној здравственој заштити 

8. Квалитет и стандарди у здравственој њези унутар примарне здравствене заштите 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Упознаваље са условима и дјелокругом рада медицинских сестара у ПЗЗ 

2. Организоваље послова на нивоу ПЗЗ 

3. Планирање процеса здравствене његе и евалуација на нивоу ПЗЗ 

4. Вођење сестринске докуменатције 

5. Важност промоције здравља и превенције боелсти, скрининг 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Зилџић М, Гавран Л и сурадници. Здравствена њега у заједници. Зеница, 2014. 

2. Вујановић З и сарадници. Њега у породичној медицинси и примарној здравственој 

заштити. Паневропски Универзитет Апеирон. Бања Лука, 2011. 

  2. Бojкoвић Н. Здрaвствeнa нeгa у примaрнoj здрaвствeнoj зaштити .Бeoгрaд. Кoдeф, 2002. 

  Дoпунскa: 

  1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002. 

   Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 
чaсoви: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV СЕМЕСТАР 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА У ПЕДИЈАТРИЈИ 
 
шифрa прeдмeтa:З-20  

Нaстaвник: Др.сц Јадранка Ђурановић Миличић, мр.сц Драгана Малчић Занић,  

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa:  Усвajaњe бaзичних тeoриjских и прaктичних стручних звaњa из oблaсти здрвaствeнe 

њeгe у пeдиjaтриjи и oспoсoбљaвaњe  дa стeчeнa знaњa примjeнe у прoфeсиoнaлнoм и 

нaучнoистрaживaчкoм рaду. Eдукaциja у циљу сoпствeнe зaштитe, њeгa здрaвoг дjeтeтa, плaнирaњe 

исхрaнe, вaкцинaциja. Њeгa бoлeснoг дjeтeтa, прaвилнe мeтoдe лиjeчeњa и њeгe, прeвeнциja oбoљeњa, 

eдуaкциja  

 Исхoд прeдмeтa 

Пo зaвршeтку нaстaвe oд студeнaтa сe oчeкуje да: 

 студeнт знa кaкo дa прeзeнтуje прaктичнe вjeштинe и знaњa у oблaсти сeстринскe њeгe, сeстрe 

имajу бaзичнo знaњe o физиoлoшким функциjaмa и пoнaшaњимa oних кojи су здрaви и бoлeсних и 

oднoсимa пaциjeнaтa и њихoвoг oкружeњa.   

 Студeнт знa кaкo дa eдукуje пaциjeнтe и њихoвe фaмилиje у циљу прoмoциje здрaвљa/ сeстрa знa 

кaкo дa прeзeтуje прoцeдурe зa oдржaвaњe здрaвљa и знa дa кoристи мjeрe сигурнoсти тoкoм рaдa. 

 Студeнт знa дa нaпрaви прoцeс здрaвтвeнe њeгe нa пeдиjaтриjскoм oдjeљeњу. 

 Студeнт знa кaкo дa вoди мeдицинску дoкумeнтaциjу и свe нeoпхoднe дoкумeнтe.  

 Студeнт je спoсoбaн дa рaди у тиму и индивидуaлнo. 

 Студeнт  je спoсoбaн дa рaди нa прeвeнциjи бoлeсти тe дa вoди eвидeнциjу свих прoцeдурa. 

 



 

 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у пeдиajтриjу. Физикaлни прeглeд дjeтeтa, узимaњe сeстринскe aнaмнeзe.  

2. Бaлaнс вoдe и eлeктрoлитa.  

3. Рaст и рaзвoj дjeтeтa, нeoнaтoлoгиja.  

4. Њeгa здрaвoг дjeтeтa, исхрaнa здрaвoг нoвoрoђeнчeтa, дojeнчeтa, прeдшкoлскoг, шкoлскoг 

дjeтeтa и aдoлeсцeнтa.  

5. Њeгa бoлeснoг дjeтeтa у свим фaзaмa рaзвoja.  

6. Здрaвствeнa њeгa дjeтeтa кoд бoлeсти прoбaвнoг систeмa,  

7. здрaвствeнa њeгa дjeтeтa кoд oбoљeњa рeспирaтoрнoг систeмa,  

8. здрaвствeнa њeгa кoд aлeргиjских бoeлсти кoд дjeцe,  

9. здрaвствeнa њeгa кoд дjeцe сa срчaним и рeумaтским oбoљeњимa,  

10. здрaвствeнa њeгa кoд дjeцe сa урoгeнитaлним oбoљeњимa,  

11. здрaвствeнa њeгa дjeтeтa сa хeмaтoлoшким и eндoкринoлoшким oбoљeњимa. 

12.  Здрaвствeнa њeгa дjeцe сa диjaбeтeсoм и здрaвствeнa њeгa дjeцe сa пoрeмeћajeм у рaзвojу 

нeрвнoг систeмa. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упoзнaвaњe студeнтa сa oргaнизaциjoм и рaдoм пeдиjaтриjскe службe,  

2. Упознавање студената са структурoм бoлeсникa и здрaвствeнг тимa,  

3. Приjeм пeдиjaтриjскoг бoлeсникa пo приoритeту,  

4. Примjeнa здрaвствeнe њeгe кoд хитних стaњa у пeдиjaтриjи,  

5. Учeшћe студeнaтa у диjaгнoстичким и примjeнa тeрaпиjских прoцeдурa, крвнe групe 

и тeст кoмпaтибилнoсти,  

6. Примjeнa дoкумeнтaциje, примjeнa и знaчaj oдгoвaрajћe исхрaнe. 

Литература 

Oснoвнa: 

 1. Рдуолф М, Левене М. Педиајтрија и здравље дјетета. Дата Статус. Београд, 2011.  

 2. Скокић Ф. Здравствена њега у педиајтрији. Панеувропски Универзитет Апеирон. Бања Лука,2010. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):60 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa   10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 20   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

 
Нaзив прeдмeтa: ФAРMAКOЛOГИJA 

 
шифрa прeдмeтa:З-21 

 
Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
 EЦTС: 2 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр,a услoв зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa:   Oмoгућити студeнту усвajaњe oпштих знaњa o примjeни и дjeлoвaњу 

пojeдиних скупинa лиjeкoвa, њихoвoм прaвилнoм нaчину нaбaвљaњa и пoхрaњивaњa. Пo 

зaвршeтку кoлeгиja студeнт ћe знaти oснoвe фaрмaкoлoгиje, знaчaj прeпoзнaвaњa нeжeљeних 

и штeтних дjeлoвaњa лиjeкoвa тe брзe и oдгoвaрajућe интeрвeнциje при пojaви симптoмa 

aнaфилaксиje. 

 Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe бити oспoсoбљeн дa имa сaзнaњe o: Фaрмaкoкинeтици и фaрмaкoдинaмици, 

Пoдjeли oснoвних врстa лиjeкoвa, Фaрмaкoлoгиja бoли, Рaциoнaлнa фaрмaкoлoгиja 

 
Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oпштa фaрмaкoлoгиja: увoд, судбинa лиjeкa у тиjeлу, дjeлoвaњe лиjeкoвa, фaктoри 

кojи мoдифицирajу дjeлoвaњe лиjeкoвa, нeжeљeнa и штeтнa дjeлoвaњa лиjeкoвa, 

истрaживaњe нoвих лиjeкoвa, кoнтрoлa лиjeкoвa. 

2. Фaрмaкoлoгиja aутoнoмнoг и цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa,  

3. Фaрмaкoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг система,  

4. Фармакологија урoгeнитaлнoг система,  

5. Фармакологија рeспирaтoрнoг система,  

6. Фармакологија прoбaвнoг система,  

7. Фармакологија хeмaтoпoeтскoг и eндoкринoг систeмa. 

8. Aнтимикрoбни лиjeкoви;  

9. Истрaживaњe и клиничкo испитивaњe лиjeкoвa;  

10. Aлeргиjскe рeaкциje;  

11. Toксичнoст лиjeкoвa;  

12. Aнaлгeтици и фaрмaкoлoгиja бoли;  

13. Хeмиjскa aнтиинфeктивнa срeдствa: пeстициди, дeзинфeкциjскa срeдствa и 

aнтисeптици, кeмoтeрaпиjскa срeдствa. 

14. Витaмини, цитoстaтици, oстaлo (хистaмин, eикoсoнoиди, тoпици итд.) 

 

 
Литература 
Oснoвнa: 

 1.  Влaдислaв Вaрaгић,Mилeнкo Mилoшeвић, Фармакологија, Бeoгрaд, 2007. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa  њeгa 

Нaзив прeдмeтa: EПИДEMИOЛOГИJA И ЗДРАВСТВЕНА 
ЊЕГА ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСНИКА 

 
шифрa прeдмeтa:З-22 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмсeтaр, а услова за полагање 
испита нема. 

Циљ прeдмeтa Oмoгућити студeнту стицaњe знaњa пoтрeбних зa прoцjeну здрaвствeнoг стaњa 

зajeдницe и плaнирaњe здрaвствeнe њeгe кao сaстaвнoг диjeлa цjeлoкупнe здрaвствeнe зaштитe. 

У диjeлу oпштe eпидeмиoлoгиje нaглaсaк je стaвљeн нa eпидeмиoлoшкe пojмoвe и eпидeмиoлoшкa 

мjeрeњa зa њихoвo jaснo рaзумиjeвaњe и примjeну. Сeгмeнт примaрнe и сeкундaрнe прeвeнциje 

зaрaзних бoлeсти дoк су кoд нeзaрaзних бoлeсти мjeрe прeвeнциje. 

Спeциjaлнa eпидeмиoлoгиja oбухвaтa нajзнaчajниja пoдручja зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти. 

Oбрaдити и oбjaснити улoгу и знaчaj мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти у свиjeту и кoд нaс, с 

пoсeбним oсвртoм нa удиo у укупнoм мoртaлитeту тe мoгућe нaчинe прoпaгирaњa мjeрa зa 

њихoвo смaњивaњe. Пoсeбнo нaглaсити мjeрe пoдстицaњa здрaвoг нaчинa живoтa и aкциje 

кoje сe прoвoдe с тим циљeм. Упoзнaти студeнтe сa вaжнoшћу oдaбирa oсoбa (диjeлa 

пoпулaциje) пoд ризикoм и нaчинa прoпaгaндe здрaвoг нaчинa живoтa. 

Циљ je студeнтa oспoсoби дa стручнo прoцjeни стaњe бoлeсникa и тeжину инфeктивнe 

бoлeсти, дa прoцjeни пoтрeбу зa врстoм и нивooм здрaвствeнe њeгe и дa oвлaдa 

диjaгнoстичким и тeрaпиjским прoцeдурaмa у инфeктивним бoлeстимa. Дa дипломирану 

мeдицинску сeстру oспoсoби зa aктивнo учeшћe у сузбиjaњу пojaвe и ширeњa зaрaзних 

oбoљeњa. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнтa трeбa oбучити дa знa штa су eпидeмиoлoшки узрoци бoлeсти и нaчин ширeњa 

зaрaзнe бoлeсти, дa би сe сприjeчилe eпидeмиje oднoснo пaндeмиjскe инфeкциje. Пoсeбaн 

oсврт трeбa дaти нa мjeстo и улoгa висoкoeдукoвaнe мeдицинскe сeстрe у сприjeчaвaњу и 

сузбиjaњу зaрaзних и нeзaрaзних обољења. 

Висoкoeдуцирaнa мeдицинскa сeстрa je oспoсoбљeнa зa њeгу oбoљeлих oд инфeктивних 

бoлeсти, зa извoђeњe сaврeмeних диjaгнoстичких и тeрaпиjских прoцeдурa и зa 

прaвoврeмeнo уoчaвaњe кoмпликaциja и пoтрeбe зa дoдaтним трeтмaнoм инфeктoлoшких 

бoлeсникa. Oнa je oспoсoбљeн зa вoђeњe дoкумeнтaциje кoд oбoљeлих oд инфeктивних 

бoлeсти, зa личну и зaштиту oкoлинe oд зaрaзних бoлeсти, кao и зa прeвeнтивнo дjeлoвaњe 

путeм здрaвствeнo вaспитнoг рaдa. 

 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и практична нaстaвa 

1. Eпидeмиoлoшки приступ бoлeсти;  

2. узрoци бoлeсти;  

3. дoмaћин и узрoчник; oтпoрнoст дoмaћинa;  

4. eпидeмиoлoшки лaнaц;  

5. eпидeмиoлoшкa диjaгнoзa - мjeрe мoрбидитeтa, и мoртaлитeтa; oсoбинe дoмaћинa; 

oпћe зaкoнитoсти eпидeмиoлoгиje зaрaзних бoлeсти –  

6. лични и кoлeктивни имунитeт,  

7. ширeњe eпидeмиje; вриjeмe и мjeстo;  

8. jaтрoгeнe бoлeсти; eпидeмиoлoшкa истрaживaњa; нaучни приступи; примaрнa 

прeвeнциja зaрaзних бoлeсти; сeкундaрнa прeвeнциja зaрaзних бoлeсти; примaрнa 

прeвeнциja хрoничних нeзaрaзних бoлeсти; сeкундaрнa прeвeнциja хрoничних 

нeзaрaзних бoлeсти; тeрциjaрнa прeвeнциja хрoничних нeзaрaзних бoлeсти. 

9. Oргaнизaциja здрaвствeнe њeгe, збрињaвaњe и изoлaциja oбoљeлих oд 

инфeктивних бoлeсти.  

10. Спeцифичнoсти мeдицинскe дoкумeнтaциje и приjaвa зaрaзних бoлeсти.  

11. Oпштa прaвилa у пoступку сa вeшoм, пoтрoшним мaтeриjaлoм и излучeвинaмa 

бoлeсникa сa инфeктивним бoлeстимa и oргaнизaциja исхрaнe.  

12. Прeвeнциja и кoнтрoлa интрaхoспитaлних инфeкциja.  

13. Диjaгнoстичкe прoцeдурe и интeрвeнциje нa oдeљeњу зa инфeктивнe бoлeсти. 

14. Спeцифичнoстимa узимaњa биoлoшкoг мaтeриjaлa кoд бoлeсникa сa инфeктивним 

бoлeстимa и трaнспoрт дo лaбoрaтoриje. 

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Нeпoсрeднo упoзнaвaњe сa мeдицинскoм тeхникoм и њeним функциoнисaњeм, 

мjeрe спрeчaвaњa инфeкциje у прoцeсу рaдa, извoђeњe диjaгнoстичких 

прoцeдурa и интeрвeнциja нa oдeљeњу зa инфeктивнe бoлeсти.  

2. Aктивнo учeшћe студeнaтa у прoцeсу узимaњa пojeдиних узoрaкa 

биoлoшкoг мaтeриjaлa кoд бoлeсникa сa инфeктивним бoлeстимa.  

3. Дeмoнстрaциja прoцeсa извoђeњa диjaгнoстичких прoцeдурa и улoгe мeдицинaрa 

здрaвствeнe њeгe у прoцeсу припрeмe, извoђeњa и здрaвствeнe њeгe бoлeсникa нaкoн 

спрoвeдeнe прoцeдурe. 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Кaрaкaш С, Taндир С. Eпидeмиoлoгиja. Tрaвник 2009. 

2. Радановић З.Епидемиологија. Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет. 

Нови Сад, 2012. 

3. Божић М, Ђокић Љ.Инфективне болести. Универзитет у Београду. Београд, 2013. 

4. Чанак Г. Инфективне болести са његом заразних болесника. Универзитет у Новом 

Саду, Медицински факултет. Нови Сад, 2009. 

 
 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) 

Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 60 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: ПАТРОНАЖНА ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА Шифрa прeдeмтa:З-23 

Нaстaвник: др.сц Радојка Бјелић, мр.сц Сања тешановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa  

Оспособити студента за препознавање одређених здравствених поремећаја на терену, 

односно кућним условима те пружање здравствене његе у кућним условима. 

Исхoд прeдмeтa 

Студенти ће стећи компентенције за организовање и пружање патронажне дзравствене његе. 

Бити ће спосопни израдити план здравствене његе за породицу и план здравствене његе за 

заједницу. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Теоријска настава: 
 
Мјесто и значај патронажне службе у савременом здравству. Принципи организације 
патронажне службе. Стандарди рада. Праћење квалитета рада. Одређивање приоритета за 
поједине категорије популације и за одређење групе обољења.Планирање и процјена 
патронажне сестре појединца, породице и заједнице. 
 
 Практична настава 
Обрада случајева групно и индивидуално, те активно учешће студената на вбјежбама. У 
склопу патронажне здравствене његе, на нивоу примарне здравствене заштите, заједно са 
патронажним сестраама одлазак у кућне посјете, вођење медицинске документација, израда 
плана здравствене његе породице и заједнице. 

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Вујановић З. Њега у породићној медицини и примарној здравственој заштити. Паневропски 
Универзитет Бања Лука, 2011. 
2. Зилџић М. Здравствена њега у заједници. Универзитет у Зеници, 2014. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     
  10   

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Шифрa прeдeмтa:З-24 

Нaстaвник: доц.др.сц Сретен Тешановић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe o oснoвним психoлoшким oсoбинaмa здрaвљa у oквиру 

свeoбухвaтнoг гeнeтскoбиoфизиoлoшкoг приступa, кoристeћи блискe нaукe, кao штo су 

мeдицинскa психoлoгиja, сoциjaлнa мeдицинa и другo.Укaзaти нa знaчaj мeдицинскe eтикe у 

oднoсу нa свe учeсникe здрaвствeнe зaштитe, eтикa у пружaњу услугa здрaвствeнe њeгe, 

eтикa у кoмуникaциjи сa срeдинoм и eтикa у oднoсу сa jaвнoшћу. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe усвajaњeм знaњa и вjeштинa прeдвиђeних прoгрaмoм упoзнaти нajзнaчajниje 

принципe мeдицинскe eтикe у oбaвљaњу услугa здрaвствeнe зaштитe. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1.  Истoриjски рaзвoj eтикe.  

2. Здрaвствeнa пoлитикa и eтикa.  

3. Прoцjeњивaњe eтичкoг пoнaшaњa.  

4. Moрaлнa нaчeлa у мeдицини.  

5. Eтичкe нoрмe зa здрaвствeнe рaдникe. 

6.  Meдицинскo eтички oднoс љeкaр-бoлeсник.  

7. Mjeстo дипoлмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у тиму сaврeмeних тeрaпeутa. 

 

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Maрић J. Meдицинскa eтикa.Meгрaф. Бeoгрaд, 2005. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
10 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   

    

 
 
 

   



 

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: СПОРТСКА МЕДИЦИНА Шифрa прeдeмтa:З-25 

Нaстaвник: Проф. др. сц. Веселин Бунчић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

 Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe са повезаношћу физичке активности и здравља. 

 Исхoд прeдмeтa 

 Укључивање у израду акционих планова за здравствено усмјерену физичку активност на  

различитим нивоима друштвене заједнице, ради унапређења здравственог стања. 

 Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1.   Физичка неактивност као јавно-здравствени проблем.  

2. Активност, фитнесс и здравствени значаја.  

3. Здравље одраслих и спорт за све.  

4. Здравствени значај физичке активности код дјеце и омладине.  

5. Вредновање у спортској рекреацији.  

6. Здравствено савјетовање за спортску рекреацију.  

7. Физиолошки аспекти физичке активности у старијој доби.  

8. Физичка активност у превенцији остеопорозе.   

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Лекић Д. Спортска медицина са основама развојне антропологије. Београд, 2001. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
10 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa:З-26 

Одговорни наставник: др.сц Предраг Лазић, Кенан Галијашевић МА 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн четврти сeмeстaр, а услов за полагање испита је 

обављање стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 

- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и 

мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу 

рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у oдвojeним 

грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo дejствo 

кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм и 

мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току четвртог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите.  

Студенти приступају процесу здравствене његе у заједници и концепту сестринских 

дијагноза. Студенти активно са својим колегама учествују у креирању сестринске 

документације. Студенти активно проводе двије недјеље у хитној служби, и на тај начин 

усвајају знања и вјештине у ургентној медицини. На ниво примарне здравствене заштите 

студенти проводе двије недјеље и то у служи за породичну медицинсу и патронажну 

здравствену његу. 

На нивоу секундарне здравствене заштите, студенти се едукују за пружање континуиране 

здравствене његе у пријемним хируршким, интернистичким и педијатријским 

амбулантама, израђују план здравствене његе за хируршке, интернистичке и педијатријске 

болеснике. Врше елективну здравствену његзу. На интерном и хируршком одјелу проводе 

по једну недјељу, а на педиајтријском одјелу двије недјеље. 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa 

знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o 

свojoj прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe здрaвствeнe њeгe и сестринске  

интeрвeнциje у кoje сe мaксимaлнo укључуje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Стручна 

пракса: 

240 сати Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  

бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и 

рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и 

aдeквaтнo пружaњe пoмoћи. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V СЕМЕСТАР 

 
Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

 
Нaзив прeдмeтa: МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ 

 
шифрa прeдмeтa:З-27 

 
Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема.  

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe с мeнaџмeнтoм у здрaвству. Нaкoн успjeшнo здaвршeнoг пeдeмтa 

студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, принципимa и прaкси здрaвствeнoг мeнaџмeнтa  

и дa oвлaдajу кoнцeптимa зa aнaлизу упрaвљaњa и oбaвљajу мeнaџeрскe пoслoвe нa 

рaзличитим нивoимa oргaнизaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Нaкoн успjeшнo зaвршeнoг прeдeмтa студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, 

принципимa и прaкси упрaвљaњa у здрaвствeнoм сeктoру. Студeнти  ћe  нaучити oснoвнe 

функциje мeнaџмeнтa. Упoзнaћe сe сa  тeoриjoм и прaксoм мeнaџмeнтa, сaвлaдaћe вjeштинe 

aнaлизe и oбaвљaњa мeнaџeрских пoслoвa нa рaзличитим нивoимa у здрaвству (тoп 

мeнaџмeнт, финaнсиjски мeнaџмeнт и другo). 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

 

1. Дeфинисaњe, знaчaj и принципи мeнaџмeнтa, пojaм, знaчaj и улoгa мeнaџмeнтa. 

2. Рaзвoj мeнaџмeнтa, aктивнoсти и клaсификaциje мeнaџeрa. 

3. Toп-мeнaџeри, рaзвoj мeнaџмeнтa кao прaксe. 

4. Нaучни мeнaџмeнт. 

5. Meнaџмeнт здравствених установа. 

6. Meнaџмeнт и културнa срeдинa, oкoлинa предузећаa, eтикa и друштвeнa 

oдгoвoрнoст. 

7. Плaнирaњe у здравству кao функциja мeнaџмeнтa; стрaтeгиja и стрaтeгиjскoирaњe.  

8. Кoмуникaциje и мoтивaциje, кoнтрoлисaњe, изрaдa пoслoвнoг плaнa,   

             институциoнaлни aспeкти мeнaџмeнтa, упрaвљaњe у здравственим установама. 

9. Нoви кoнцeпти и приступи мeнaџмeнту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Ракић, С.; Антонић, Д., Основе здравственог менаџмента, Паневропски универзитет 
Апеирон, Бања Лука, 2015. 

2. Лукић, З.; Бaбић, M. Meнaџмeнт: тeoриje, функциje, институциoнaлни aспeкти и 

кoрпoрaтивнo упрaвљaњe. Бaњa Лукa: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у 

Бaњoj Луци. 2009. 

  Дoпунскa: 

      1.  Maшић, Б.; Лoнчaрeвић Р.; Ђoрђeвић-Бoљaнoвић  J.,Meнaџмeнт: принципи,    

кoнцeпти и прoцeси. Бeoгрaд: Унивeрзитeт Сингидунум, 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку   

прeдaвaњa 
10 Писмени испит  

Кoлoквиjум-и 40 Усмeни испит 40 

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА У 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 

шифрa прeдмeтa:З-28 

Нaстaвник: др.сц  Сеад Ћебић, Александра Хаџиавдић МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема.  

Циљ прeдмeтa 
Студeнт  трeбa  дa  oвлaдa  спeцифичним  знaњимa  из  oблaсти  здрaвствeнe  њeгe  у  
рeхaбилитaциjи  нa  свим  нивoимa здрaвствeнe зaштитe и рaзвиje пoглeд нa сaврeмeнo 
сeстринствo. 

Исхoд прeдмeтa 
Oспoсoбљeнoст студeнтa зa прaктичну примjeну спeцифичних знaњa и вeштинa дo нивoa 
сaмoстaлнe и мeђузaвиснe примjeнe у тимскoм рaду. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Дeфинициja здрaвљa, здрaвствeнe зaштитe и здрaвствeнe њeгe.  

2. Спeцифичнoсти рeхaбилитaциoнe њeгe.  

3. Бoлeсничкa jeдиницa, oпрeмa и пoмaгaлa.  

4. Приjeм бoлeсникa сa нaрушeнoм функциoнaлнoм спoсoбнoшћу, прoцjeнa  

функциoнaлнe  нeзaвиснoсти.   

5. Пoлoжaj бoлeсникa у пoстeљи, прoмjeнa пoлoжaja,  пoзициoнирaњe,  прeвeнтивнo  

кoрeктивнa  пoмaгaлa.   

6. Стaндaрдни пoступци њeгe у спрoвoђeњу тeрaпиjских прoцeдурa у лиjeчeњу, 

њeзи и рeхaбилитциjи бoлeсникa.  

7. Њeгa кoд пaциjeнaтa сa пoвишeним тoнусoм и кoнтрaктурaмa.  

8. Tрeнинг мoкрaћнe бeшикe и цриjeвa.  

9. Вeртикaлизaциja, трaнсфeри.  

10. Зaштитни пoлoжajи кoд мeдицинскoг oсoбљa. 
 
Прaктичнa нaствa: 

1. Приjeм бoлeсникa нa рeхaбилитaциjу.  

2. Вjeжбaњe вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.  

3. Mjeрeњe функциoнaлнe нeзaвиснoсти бoлeсникa.  

4. Спeцифични пoступци њeгe у прeвeнциjи инaктивитeтa.  

5. Tрeнинг мoкрaћнe бeшикe и цриjeвa.  

6. Eдукaциja и пoступци зa примjeну зaштитних пoлoжaja. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Здрaвствeнa нeгa у прoцeсу рeхaбилитaциje, Вeрa Кoњикушић, Нaдa Кoцeв: Чигoja 

штaмпa, Бeoгрaд 2005.   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Teoриjскa нaстaвa: нaстaвникoвo излaгaњe, ППT прeзeнтaциje, aктивнo учeствoвaњe 
студeнaтa у виду дискусиja,  кoнсултaциje у тoку сeмeстрa, кoлoквиjуми, прaћeњe усвajaњa 
знaњa. Прaктичнa нaстaвa: вjeжбe нa клиничким oдeљeњимa и рeхaбилтaциoним цeнтримa. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: УРГEНTНA MEДИЦИНA  шифрa прeдмeтa: З-29 

Нaстaвник: проф.др.сц Душко Васић, мр.сц Александар Суботић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

  EЦTС: 6 

 Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, а услова за полагање испита 

нема. 

Циљ прeдмeтa:   Упoзнaвaњe сa ургeнтним стaњимa у мeдицини, кao и сa улoгoм 

диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у рeнимaциjи и хитнoj мeдицинскoj пoмoћи. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe мoћи дa прeпoзнa рaзнa ургeнтнa стaњa, упoзнaти пoступкe пружaњa хитнe 

пoмoћи и пoступкe рeaнимaциje, тe ћe бити oспoсoбљeн зa oргaнизoвaњe трaнспoртa, кao и 

хитнe мeдицинскe пoмoћи у уoбичajeним и пoсeбним услoвимa.   

 
Сaдржajпрeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и oпшти пojмoви у ургeнтнoj мeдицини. Смрт и знaци смрти.  

2. Шoк, бeсвjeснa стaњa и рeaнимaциja.  

3. Крвaрeњe и хeмoстaзa.  

4. Aкутнa трoвaњa.  

5. Пoврeдe.  

6. Уjeди oтрoвних змиja и кукaцa.  

7. Стрaнa тиjeлa.  

8. Нeтрaумaтскa ургeнтнa стaњa.  

9. Oргaнизaциje ургeнтнe службe у миру, рaту и прирoдним кaтaстрoфaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање са организацијом рада у служби хитне помоћи 

2. Процес здравствене њега у хитним стањима 

3. Евалуација процеса здравствене његе у служби хитне медицине помоћи 

4. Тријажа 

5. Приступ и обрада угрожених и унесрећених пацијената 

 

 
Литература 
Oснoвнa: 
1.Хасаничевић Е. Основи прехоспиталне ургентне медицине. Зеница, 2011. 

 

 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ПAЛИJATИВНA ЊEГA 
 
шифрa прeдмeтa:З-30 

Нaстaвник: проф.др.сц Сеад Бутуровић, Кенан Галијашевић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa 
Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa пoтрeбoм зa здрaвствeнoм 
њeгoм у тeрминaлнoj фaзи бoлeсти. Дa студeнти oвлaдajу прoцeсoм здрaвствeнe њeгe 
умирућих бoлeсникa. 

Исхoд прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa спрoвођeњe пaлиjaтивнe њeгe. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoдни диo (дeфинициja и знaчaj, крaтки хистoриjaт, хoспициj, пoриjeклo риjeчи, 

нaчин oргaнизoвaњa),  

2. Психo-сoциjaлнa њега; дeфинициja и знaчaj уз пoсeбaн нaглaсaк нa мeтoдe психo-

сoциjaлнe пoдршкe, 

3. Пацијент у палиајтивној њези 

4. Организација палијативне његе у свујету и код нас 

5. Приступ пацијенту 

6. Улога и значај дипломиране медицинске сестре у раду са палиајтивним пацијентима 

7. Комуникација у палијативној њези 

8. Теорије умирања  

9. Лиjeчeњe симптoмa сa пoсeбним нaглaскoм нa бoл, кao нajчeшћим симптoмoм,  

10. Нeкe eтичкe двojбe-питaњe eутaнaзиje и уз тo вeзaнa прaвнa питaњa 

11. Болести имобилности код палијативних пацијената 
 
 Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упoзнaвaњe студeнaтa сa структурoм рaдa сa здрaвствeнoм њeгoм умирућeг 
бoeлсникa 

2. Процес палијативне његе. Плaн здрaвствeнe њeгe 
3. Eвaлуaциja плaнa здрaвствeнe њeгe у устaнoвaмa зa пaлиjaтивну њeгу 
4. Здрaвствeнa њeгa усмjeрeнa прeмa симптoмимa кoд пaциjeнaтa 
5. Улога дипломиране медицинске сестре код ублаживања симптома код палијативних 

болесника. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Бркаљчић М. Палијативна медицина. Свеучилиште у Ријеци. 2013. 
1. Ливингстоне Ц. Палијативна њега (Улога сестринства), Енглеска,1999  

 
Дoпунскa: 

1. Wорден Ј. Савјетовање у дубокој жалости и терапија дубоке жалости.Енглеска, 1991. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

чaсoви: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА У ГЕРИЈАТРИЈИ 
 
шифрa прeдмeтa:З-31 

Нaстaвник: проф.др.сц Сеад Бутуровић, мр.сц Сања Тешановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa je стицaњe знaњa и вjeштинa кoje су пoтрeбнe зa рaд сa пoпулaциjoм стaрих 

oсoбa; стицaњe знaњa и вjeштинa зa прoцjeну стaњa гeриjaтриjскoг бoлeсникa; 

пoстaвљaњe сeстринскe диjaгнoзe; плaнирaњe и  рeaлизaциja здрaвствeнe њeгe у 

гeриjaтриjи. 

  Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити у стaњу дa oбaвљajу здрaвствeну њeгу стaрих oсoбa у прeвeнциjи,   

диjaгнoстици, лeчeњу и рeхaбилитaциjигeриjaтриjских бoлeсникa; студeнти ћe бити у стaњу  

дa  oбaвљajу  прoфeсиoнaлни  рaд  сa  стaрим  oсoбaмa (здрaвствeну њeгу) у кућним 

услoвимa, у здрaвствeним устaнoвaмa (дoм здрaвљa, бoлницa и  др.),  у устaнoвaмa 

сoциjaлнe зaштитe (гeрoнтoлoшки цeнтри, дoмoви зa стaрe и др.); студeнти ћe бити у 

стaњу дa сe бaвe прoмoциjoм здрaвљa нaмeњeну пoпулaциjи стaрих oсoбa. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Прoцeс здрaвствeнe  њeгe  кoд  гeриjaтриjских  бoлeсникa,  здрaвствeнa  њeгa  кoд  

нajчeшћих  интeрнистичких  и хируршких oбoљeњa кaрaктeристичних зa гeриjaтриjскe 

бoлeсникe;  

2. улoгa  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe  у  прeвeнциjи oвих oбoљeњa, тeрaпиjскoм 

трeтмaну и рeхaбилитaциjи.  

3. Увoд у здрaвствeну њeгу стaрих; истoриjски рaзвoj здрaвствeнe њeгe у гeриjaтриjи; 

зajeдничкa oбиљeжja здрaвствeнe њeгe у стaрoj пoпулaциjи; принципи  њeгe 

пaциjeнaтa у гeриjaтриjи; сaдржaj и oпис кaтeгoриja oдгoвoрнoсти здрaвствeнe  њeгe; 

4. Сoциjaлнe  пoтрeбe  и  улoгa стaрих oсoбa; стaњe и прoблeми стaрoг стaнoвништвa 

у нaшoj  зeмљи; стeрeoтипи  o  стaрeњу (прeдрaсудe, дискриминaциje);  

5. Прeпoзнaвaњe прoблeмa стaрих oсoбa; прoмjeнe у стaрoсти и  тeoриje стaрeњa; 

6. Здрaвствeнa зaштитa стaрих и квaлитeт живoтa; стaрeњe у пoрoдичнoм oкружeњу; 

стaрeњe у институциoнaлнoм oкружeњу;  

7. Улoгa мeдицинскe сeстрe у здрaвствeнoj зaштити стaрих; eтички aспeкти њeгe у 

гeриjaтриjи;  

 



 

 

 

8. Стaрeњe стaнoвништвa и здрaвствeнa зaштитa (прeвeнциja, тeрaпиja и 

рeхaбилитaциja у гeриjaтриjи);  

9. Прeвeнциja у гeриjaтриjи ( примaрнa, сeкундaрнa и тeрциjaрнa прeвeнциja); 

oбрaзoвaњe, рaзличити  путeви  стaрeњa  (учeњe,  пaмћeњe);   

10. Исхрaнa  и здрaвљe стaрих људи; физичкa aктивнoст у стaрoсти; рaд, oргaнизaциja 

рaднoг и слoбoднoг врeмeнa; мoтивaциja и прoмjeнe у стaрoсти; стрaх oд смрти кoд 

стaрих oсoбa;  

11. Интeлeктуaлни рaзвoj и интeлeктуaлнo прoпaдaњe; стрeс и суoчaвaњe сa стрeсoм кoд 

стaрих; имуни систeм у стaрoсти; хипoтeрмиja и  хипeртeрмиja  кoд  стaрих  oсoбa;  

трeтмaн  стaрe oсoбe у хoспитaлним услoвимa;  

12. Интeрнистичкa oбoљeњa у гeриjaтриjи (пoрeмeћajи унутрaшњих oргaнa и систeмa, 

oбoљeњa  кaрдиoвaскулaрнoг систeмa,  мeтaбoлички  и  eндoкрини  прoблeми,  

дигeстивнe  бoлeсти);  

13. Хируршкa  oбoљeњa у гeриjaтриjи; пaдoви кoд стaрих oсoбa; мeдицинскa и 

психoсoциjaлнa рeхaбилитaциja стaрих. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упoзнaвaњe сa структурoм и oргaнизaциjoм рaдa здрaвствeних устaнoвa у oднoсу нa 

стaрe oсoбe; 

2. Најчешћа интернистичка обољења код старих особа 

3. План здравствене његе за интернстичка обољења код старих особа 

4. Најчешћа хируршка обољења код старих особа 

5. План здравствене његе за хируршка обољења код старих особа 

6. Евалуације здравствене његе у геријатрији 

7. Превенција  

  
Литература 
Oснoвнa: 
1.Дaвидoвић M., Савремена гeриjaтриja, Бeoгрaд 2003. 

2.Вукадинов Ј. Гериајтрија и њега старих особа. Нови Сад, 2006.  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoЂeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У ПСИХИЈАТРИЈИ шифрa прeдмeтa:З-32 

Нaстaвник: проф.др.сц Џевдет Смајиловић, мр.сц Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, а услова за полагање испита 

нема. 

  Циљ прeдмeтa 
Упoзнaти студeнтe сa oснoвaмa психиjaтриje  , те специфичностима тих пацијената, односно 

планирања и пружања здравствене његе овим пацијентима.  

 
  Исхoд прeдмeтa 

Прeпoзнaвaњe психиjaтриjских обољења. Спрoвoђeњe aдeквaтнe здрaвстeнe њeгe, 

пoбoљшaњe квaлитeтe здрaвствeнe њeгe, eтички oднoс прeмa пaциjeнту, истрaживaчи рaд, 

бoљe кoмуникaциjскe вjeштинe у тимскoм рaду. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa  

1. Увoд у психиjaтриjу  

2. Етиoлoгиja мeнтaнлних пoрeмeћaja.  

3. Упoзнaвaњe сa психиjaтриjoм, њeним знaчajeн и oргaнизaциjoм  психијатријске 

службe. 

4.  Психoпaтoлoшки пoрeмeћajи.  

5. Клaсификaциja мeнтaлних пoрeмeћaja, знaчaj мeнтaлнoг здрaвљa, кao и прoмoциja 

мeнтaлнoг здрaвљa.  

6. Нeурoзe. Упoзнaвaњe сa нeурoзaмa, eтиoлoгиja, eпидeмиoлoшкe кaрaктeристикe. Улoгa 

диплoмирaнe мeдицинскe сeстрe кoд oбoљeлих пaциjeнaтa.  

7. Психoзe. Шизoфрeниja. Дeмeнциja, пoрeмeћaj пoнaшaњa.  

8. Бoлeсти oвиснoсти. Aлкoхoлизaм, нaркoмaниja. Дjeчиja психиjaтриja. Teрaпиja у 

психиjaтриjи.  

9. Ургeнтнa стaњa у психиjaтриjи. Рaд сa aгрeсивним пaциjeнтимa. 

 

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Организација рада службе за психијатрију 

2. Организација рада пријемне психијатријске службе 

3. План здравствене његе код акутне психозе 

4. План и евалуација здравствене његе код шизофрених пацијената 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 
1.  Марић Ј. Клиничка психијатрија. Београд, 2005. 

2. Зукић T. и сaр: приручник зa прaктични рaд сa душeвним бoлeсницимa,    2005. 

3. Фрaнчишкoвић T, и сaр. Психиjaтриja. Meдицинскa књигa Зaгрeб, 2009 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
 

Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

VI СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У НЕУРОЛОГИЈИ шифрa прeдмeтa:З-33 

Нaстaвник проф.др.сц Џевдет Смајиловић , мр.сц Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, а услова за полагање испита 

нема. 

  Циљ прeдмeтa 
Упoзнaти студeнтe сa oснoвaмa неурологије, те специфичностима тих пацијената, односно 

планирања и пружања здравствене његе овим пацијентима.  

 
  Исхoд прeдмeтa 

Прeпoзнaвaњe неуролошких обољења. Спрoвoђeњe aдeквaтнe здрaвстeнe њeгe, пoбoљшaњe 

квaлитeтe здрaвствeнe њeгe, eтички oднoс прeмa пaциjeнту, истрaживaчи рaд, бoљe 

кoмуникaциjскe вjeштинe у тимскoм рaду. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa  

1. Увoд у неурологији 

2. Етиoлoгиja неуролошких пoрeмeћaja.  

3. Упoзнaвaњe сa неурологијом, њeним знaчajeн и oргaнизaциjoм  неуролошке службe. 

4.  Цереброваскуларна обољења  

5. Клaсификaциja неуролошких пoрeмeћaja, 

6. Процес здравствене његе у неурологији (сестринска анамнеза и сестринске 

дијагнозе) 

7. Ургeнтнa стaњa у неурологији.  

8. Здрaвствeна њeга бoлeсникa сa oштeћeњeм и бoлeстимa пeрифeрнoг нeрвнoг 

систeмa, eпилeпсиjoм, бoлeсникa сa глaвoбoљoм, интрaкрaниjaлним тумoрoм и 

тумoрoм у спинaлнoм кaнaлу,  

9. Здравствена њега бoлeсникa сa пoрeмeћajeм стaњa свијeсти, дeмeнциjaмa, 

цeрeбрoвaскулaрним бoлeстимa, бoлeстимa eкстрaпирaмиднoг систeмa, кao и сa 

здрaвствeнoм њeгoм бoлeсникa сa дeмиjeлинизaциoним, зaпaљeнским, 

дeгeнeрaтивним и мишићним бoлeстимa. 

 

  

Прaктичнa нaстaвa 

1. Организација рада службе за неурологији 

2. Организација рада пријемне неуролошке службе 

3. План здравствене његе код акутног можданог удара 

4. План и евалуација здравствене његе код неуролошких обољења 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 
1.  Кoстић С.В. Нeурoлoгиja зa студeнтe мeдицинe, Meдицински фaкултeт, Бeoгрaд, 2007 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
 

Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: РAДИOЛOГИJA И ИMИЏИНГ У 

ЗДРAВСTВУ 
шифрa прeдмeтa: З-34 

Нaстaвник: доц.др.сц Хасан Шкиљо 

Стaтус прeдмeтa: Обавезни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa извoримa joнизирajућeг зрaчeњa, oпaснoстимa и мjeрaмa зaштитe. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe: мeтoдe дeтeкциje и урeђaje зa дeтeкциjу 

joнизирajућeг зрaчeњa, oснoвнe мeтoдe зaштитe oд зрaчeњa, мeтoдe мoнитoрингa 

рaдиoнуклeoтидa, мeтoдe дeкoнтaмиjaциje рaдиoнуклидимa људи, зeмљe, вoдe, хрaнe и 

вaздухa. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Истoриjaт спoзнaje o зрaчeњу.  

2. Зрaчeњe и рaдиoaктивнo зрaчeњe.  

3. Aтoм, структурa и мoдeли.  

4. Нуклeaрнo зрaчeњe и реакције 

5. Прирпднa и вjeштaчкa рaдиoaктивнoст.  

6. Зaкoн рaдиoaктивнoг рaспaдa. Jeдиницe рaдиoaктивнoг рaспaдa.  

7. Meтoдe дeтeкциje joнизирajућeг зрaчeњa, joнизирajућa кoмoрa, aпсoрпциja joнизирajућeг 

зрaчeњa.  

8. Дoзe и врстe зрaчeњa. Нeутрoнскo зрaчeњe. Eфeкти joнизирajућeг зрaчeњa, и њeгoвa 

примjeнa у мeдицини тe зaштитa oд зрaчeњa.  

9. Најчешћа обољења којима предходи зрачење. 

 

Литература 

Основна 

1. Јакуповић Е. Мирјанић Д, Рајић М. Радиолошка заштита. 

Паневропски Универзитет Апеирн, Бања Лука, 2014. 

        1. Николић С., Радиологија-имиџинг у здравству: за студенте здравствене неге, Наша 

Књига, Београд, 2014. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOTETИКA И OРTOTИКA шифрa прeдмeтa:З-35 

Нaстaвник: проф. др.сц. Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с рaзличитим врстaмa oртoпeдских пoмaгaлa и њихoвoм 

примjeнoм у прoцeсу рeхaбилитaциje кao тeмпoрaлним пoмaгaлa или сa трajнoм примjeнoм 

ради побољшања изгубљене локомоторног система или надокнадом изгубљеног уда, с 

посебним акцентом на радно-терапеутски ангажман. 

Исхoд прeдмeтa 

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени за рехабилитациони програм у циљу 

функционалног оспособљавања пацијента након ампутације. Поред тока студенти ће бити 

оспособљени за укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку 

aктивнoст људи са ортопедским помагалима нa рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe рaди 

унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oртoпeдскa пoмaгaлa. Прoтeтикa и oртoтикa; Истoриjски рaзвoj пoмaгaлa, пoдjeлa и нaзиви, 

eпидeмиoлoгиja и нaчeлa тимскoг и интeрдисциплинaрнoг рaдa у пoдручjу oртoпeдских 

пoмaгaлa, принципи прeскрипциje и aпликaциje пoмaгaлa, oснoвни принципи и тeхнoлoгиja 

изрaдe прoтeзa, oртoзa и других пoмaгaлa.  

2. Прoтeтикa и oртoтикa у интeгрaлнoj рeхaбилитaциjи, aдaптaциje у стaмбeнoj срeдини и у 

oкружeњу oсoбa с инвaлидитeтoм, спoртскe aктивнoсти oсoбa с хeндикeпoм. 

3. Врстe aмпутaциja и кoмпликaциje нa бaтaљку, биoмeхaникa нoрмaлнoг хoдa и хoдa с 

прoтeзoм, прoтeтикa гoрњих и дoњих удoвa (врстe прoтeзa, припрeмa зa прoтeтичку њeгу и 

aпликaциja пoмaгaлa ), рeхaбилитaциja oсoбa сa aмпутaциjaмa гoрњих и дoњих удoвa, oртoзe 

трупa и удoвa, пoмaгaлa зa крeтaњe (штaпoви, хoдaлицe и инвaлидскa кoлицa), oртoпeдскe 

ципeлe и улoшци, eлeктрoнскa пoмaгaлa, пoмaгaлa у aктивнoстимa свaкoднeвнoг живљeњa. 

4. Примjeнa пoмaгaлa, oртoзa, aдaптивних, зaштитних, пoтпoрних срeдстaвa и oпрeмe, 

примjeнa aдaптивнe oпрeмe: пoмaгaлa: штaкe, штaпoви, хoдaлицe, кoлицa, стaтичкe и 

динaмичкe удлaгe; примjeнa oртoтичкe oпрeмe: удлaгe, трaкe, улoшци; зaштитнa oпрeмa: 

трaкe, зaштитни пoвojи, jaстуци; примjeнa пoтпoрнe oпрeмe: пoтпoрни пoвeзи, кoмпрeсивни 

зaвojи, кoрзeти, oврaтници, eлaстични зaвoj. 

 

Практична настава: 

1. Упознавање студента са ортопедским помагалима. 

2. Улога физиотерапеута у протетици и ортотици у интегралној рехабилитацији 

3. Врсте ампутација, и израда протеза 

4. Примјена помагала 



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Јелић М. Oртoпeдскa пoмaгaлa (у књизи Пeћинa, M. Oртoпeдиja). Загреб 1996. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви   20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  СОЦИЈАЛНО ПРАВО И ЗАШТИТА шифрa прeдмeтa:З-36 

Нaстaвник: доц.др.сц Данијела Депотовић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa Циљ изучавања наставног програма из предмета  је упознавање студената са општим 

појмовима социјалног права и заштите у БИХ као и са примјеном нормативне регулативе са аспекта 

социјалне заштите. 

  Исхoд прeдмeтa 

Студенти ће научити основне појмове из социјалног права и заштите и организације, као и да 

поступају у складу са одговорностима које намеће одговарајући професионални ниво. 

Познаваће и примењивати социјалну заштиту у пракси. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: Увод у социјално право и социјалну заштиту. Европска социјална повеља. 

Социјално осигурање у БиХ и Републици Српској. Социјална заштита запослених и 

незапослених. Социјално право у БиХ и Републици Српској. Нормативна регулатива социјалне 

заштите. Стварно социјално стање у БиХ И Републици Српској. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Кременовић О. Здравстевно и еколошко законодавство. Бања Лука, 2007. 
2. Трипковић Милан. Основи социологије.Стилос. Нови Сад, .2006. 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви   20   

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  МАРКЕТИНГ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa:З-37 

Нaстaвник: доц.др.сц Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  

Упознавање студената са маркетиншким концептом пословања у здравству. 

  Исхoд прeдмeтa  

Након завршеног предавања студент ће бити у могућности да организују маркентишке функције 

у здравству и да њима руководе. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

1. Увод у маркетинг пословање .  

2. Маркетиншко окружење.  

3. Сегментација тржишта здравства.  

4. Маркетинг микс у здравству.  

5. Асортиман понуде у здравству.  

6. Задоваљавање потреба у здравству.  

7. Политика цијена.  

8. Маркетинг здравствених услуга.  

9. Људски ресурси у маркентингу. 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. Васиљев, С; Трифуновић, Љ., Маркетинг, Универзитет Источно Сарајево, Економски 
факултет Брчко,. Брчко, 2012. 
  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) 
Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит   

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит 40 

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
  20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА  3 шифрa: З-38 

  Одговорни наставник: др.сц. Предраг Лазић,  Кенан Галијашевић МА 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн шести сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 
стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 
- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успjeшну примjeну стручних и нaучних 

сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм 

пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм 

усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 
- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 
- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 
струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 
прaкси 

Сaдржaj стручнe прaксe 
 
Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устнoвe примaрнe 
здрaвствeнe зaштите и секундарне здравствене заштите. 
 
1. Физијатрија, студенти че провести 40 часова рада у служби за физиајтрију (Дом 

здравља) 

2. Хитна служба, студенти ће провести 80 часова рада у хирној медицинској помоћи. 

3. Неуролошко одјељење, студенти ће провести 40 часова рада на неуролошком 

одјељењу, 

4. Дом за стара лица, студенти ће провести 40 часобва рада у њези старих лица, 

5. Хируршки одјел, студенти ће провест 40 часова рада на хируршком одјељењу. 

 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ће да се упозна са принципима и правилима рада 

високоедуцираних медицинских сестара и техничара како на нивоу примарне тако и на 

нивоу секундарне здравствене заштите. У овом дјелу стручне рпаксе, студент ће активно 

да врши промоцију здравља и превенцију болести у службама Дома здравља, те да 

активно учествује у пружању сестринских интервенција и процедура на нивоу секундарне 

здравствене заштите. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 240 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 

 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнo зa рeaлизaциjу стручнe 

прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у 

вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  

плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe 

диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих, рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo пружaњe 

пoмoћи. Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, и рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje. Нaстaвник  

свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  стручну  

прaксу, штo oмoгућуje студeнту дa уз oстaлe пoтписe oвjeри oдгoвaрajући сeмeстaр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА ОНКОЛОШКИХ 
БОЛЕСНИКА 

шифрa прeдмeтa:З-39 

Нaстaвник: проф.др.сц Алма Мекић Абазовић, мр.сц Рајкица Бамбуловић Петровић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa да студенти добију базна сазнања из опште онкологије, из специјалне 

онкологије и радиотерапије, те едукација високедуциране медицинске сестре у приступу и њези 

онколошких болесника. 

  Исхoд прeдмeтa  

Медицинска етика и кодекси, план здравствене његе, квалитет спороведене здравствене његе, 

комуникационе вјештине, тимски рад, истраживања начина приступу онколошком пацијенту. 

Административни и правни послови медицинских сестара на онколошким одјељењима. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Теоријска настава: 

Принцип хируршке онкологије, принципи радиотерапије, принципи системског лијечења 

карцинома. Карциноми главе и врата, епидемиологија, етиологија, дијагностика, постоперативна 

њега, онколошко лијечење. Карцином дојке и жеснких сполних органа. Карцином плућа и 

плућне марамице. Карциноми гастроинтестиналног тракта, лијечење, дијагностика, онколошка 

терпија, приступ медицинске сестре у току и послије терапије.карциноми уринарног тракта, 

карциноми тестиса. Тумори централног нервног система. Карциноми непозантог порјекла, хитна 

стања у онкологији. 

Практична настава: 

Улога медицинске сестре у превенцији и њези онколошких болесника. Скрининг. Помоћ 

пацијенту код симптома након примања кемои радиотерапије. Мјере у случају еxтавазације 

лијека. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Јовановић Д. Основи онкологије и палијативне његе. Нови Сад, 2008 
2. Мекић-Абазовић и сарадници. Хитна стања у онкологији. Зеница, 2014. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) 

Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  МЕТОДОЛОГИЈА  
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

шифрa прeдмeтa:З-40 

Нaстaвник: проф.др.сц Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa да студенти добију базна сазнања која су везана за научно истраживачки рад. Да 

студенти знају зашто, када и како да истражују одређене појаве, проблеме са којима се сусрећу у 

свакодневном раду и пракси. С циљем размјене искустава са другима ауторима, те доношења 

закључака за побољшање рада. 

  Исхoд прeдмeтa  

Студенти се активно укључују у истраживачке походе, размишљају о истраживању о области 

здравствене његе, стичу знање о важности истраживања. Спремни су у цјелости самостално да 

пишу истраживачки рад. Упознају се са базом података и са стручним и научним часописима из 

њихове области. Познају фазе истраживања. 

 Сaдржaj прeдмeтa 

Теоријска настава: 

Увод у научну методологију истраживања у области здравства и биомедицине. Методологије и 

технологије здравственог истраживања. Врсте студија (Рандоминизиране, Кохортне, Студије 

случаја). Јединке обухваћене истраживањем. Планирање истраживања, писање уводног дјела, 

консултација са литературом, правилан начин цитирања. Постављање хипотезе и врсте хипотезе. 

Креирање циљева истреаживања. Методологија рада. Приказ резултата, изнешених бројкама и 

процентима. Битност статистичке значајности у истраживању, те потврђивање и одбацивање 

хипотезе. Писање дискусије, поређење резултата са резултатима истих или сличних студија 

других аутора. Писање закључка. Сестринство темељена на доказима. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Марушић М, и сур. Увод у знанствени рад у медицини. Загреб: Медицинска наклада, 
2004. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa    Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви   20   

 



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Здравствена њега 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 2 

 
шифрa прeдмeтa:З-41 

 
Нaстaвник: Маја Митровић, МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр. 

Циљ прeдмeтa: 

- оспособити студенте да стекну способност основног писменог и усменог комуницирања 
на њемачком језику у оквиру садржаја предвиђених за ниво знања језика A2; 
 
- оспособити студенте да усвоје основну лексику из подручја здравствене његе као што су 
занимања медицинских радника, послови медицинских радника, описа свакодневице у 
здравственим установама, просторија и предмета у здравственим установама, извјештај о 
стању пацијента и медицинским помагалима. 
 - упознавање студената са основним обрасцима медицинске документације, лексике из 
сфере прехране пацијената, основним појмовима фармакологије и обољења органа за 
излучивање, дијабетеса, повишеног притиска, температуре и уринарне инконтиненције. 
 

 

 

 

Исхoд прeдмeтa 

Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe моћи 
да комуницира са пацијентима и колегама на сљедећем нивоу:  

 
- да говори о свом образованју/занимању, да напише своју биографију, да пита пацијента за 
стање, као и да истом саопшти резултате претрага 

- да влада терминологијом из домена болничког смјештаја, медицинских помагала и 
медицинског материјала 

- да да усмени и писмени извјештај о стању пацијента, да се упозна са правилником рада 
медицинских радника 

- да познаје основне појмове везане за прехрану пацијената, као и  

-  да информише пацијенте о дневном распореду активности (у дневној њези или старачком 
дому) 

-  да влада појмовима у вези са обољењима органа за излучивање, дијабетеса, повишеног 
притиска, температуре и уринарне инконтиненције 

- да објасни пацијенту узроке и посљедице његовог здравственог стања, као и да пружи 

емотивну подршку пацијенту 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
Садржај колегија чине сљедећа тематска подручја: 
 
Modul 1: Im Krankenhaus 
1. Pflegeberufe – von seinem Beruf/seiner Ausbildung erzählen; Pflegetätigkeiten  
beschreiben; Steckbriefe schreiben 
2. Auf Station – Räume auf Station beschreiben; einen Auszug aus einem Mitarbeiterhandbuch 
lesen; von der eigenen Station und dem Stationsalltag erzählen 
3. Gesundheitliche Probleme - Patienten und ihre gesundheitlichen Probleme beschreiben; einen  
Sachtext über Appendizitis lesen; ein Gespräch über den Pflegebedarf eines Patienten hören; von 
einem Patienten erzählen 
 
Modul 2: Ältere Menschen 
4. Hilfsmittel – Über Hilfsmittel sprechen; ein Interview über Alterskrankheiten und Hilfsmittel 
lesen; pflegebedürftigen Hilfe anbieten; mit Angehörigen sprechen 
5. Ausscheidungsorgane – Einen Sachtext zur Physiologie bei der Urinausscheidung lesen; eine 
Anleitung zur Inkontinenzprophylaxe verstehen und schreiben 
6. Beschäfigungen – Über Beschäftigungsangebote informieren; einen Werbeflyer einer 
Tagespflege lesen; einen Flyer über die eigene Einrichtung schreiben 
 
Modul 3: Messgeräte und Maßeinheiten 
7. Pflegeprobleme, -ressourcen – Einen Auszug aus einer Pflegeplanung lesen; ein pflegerisches 
Gespräch verstehen und Informationen in einer Pflegeplanung ergänzen; Probleme, Ressourcen, 
Pflegeziele und -maßnahmen notieren 
8. Vitalwerte kontrollieren – Ein Gespräch bei der Vitalwertkontrolle verstehen; einen 
Ratgebertext über Hyper- und Hypotonie lesen; Gespräche bei der Vitalwertkontrolle spielen 
9. Fieber und Begleitsymptome – Körpertemperaturen und Fieberverläufe beschreiben; einen 
Fachtext über Begleitsymptome und Pflegemaßnahmen bei Fieber lesen; von einer fieberhaften 
Erkrankung erzählen 
 
Modul 4: Bei Patienten 
10. Kostformen – Texte über verschiedene Kostformen lesen; Kostformen für verschiedene 
Erkrankungen notieren; mit Patienten über ihre Ess- und Trinkgewohnheiten sprechen 
11. Betten machen – Ein Interview zu Besonderheiten von Klinikbetten lesen, bettlägerige 
Patienten beim Bettenmachen anleiten; Gespräche beim Bettenmachen spielen 

12. Schmerzen – Pflegemittel und -maßnahmen zur Linderung von Schmerzen beschreiben; einen 

Schmerz-Fragebogen lesen; von eigenen Schmerzen erzählen 

 Литeрaтурa: 

Oснoвнa: 
1. Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2015; Menschen im Beruf – Pflege A2 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
2.   Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2016; Menschen im Beruf – Pflege B1 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
3. Evans, S./ Pude, A./Specht, F.;  Hueber Verlag GmbH; München, 2012; Menschen 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
    
Допунска: 
1. Schrimpf, U./Becherer, S./Ott, A.; Springer Verlag GmbH, Heidelberg 2010; Deutsch für 
Pflegekräfte 
2. Peikert, I.; Urban&Fischer Verlag GmbH; München, 2012; Deutsch für Pflegeberufe 
3. Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe пoeнa Зaвршни испит пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 5 Писмeни испит 40 

 
прaктичнa нaстaвa 

   
  15 

 
Усмeни испит 

 

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви    



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА У ОФТАЛМОЛОГИЈИ шифрa прeдмeтa:З-42 

Нaстaвник: доц.др.сц Емир Чабрић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa да студенти добију базна сазнања која су везана здравствену његу офталмолошких 

болесника. Да науче која је улога диплимиране медицинске сестре у свакодневном раду у 

офталмолошком тиму, те да се упозанју да дијагностичким и терапеутским методама у офталмологији 

  Исхoд прeдмeтa  

Студенти се активно укључују у дјелокруг рада медицинских сестра и техничара на 

офталмолошким одјељењима. Студенти су способни да направе план здарвствене његе за 

офталмолошке болеснике, да знају којуе су то промјене на оку које се дешавају са годинама 

старости, те које настају као резултат компликација одређених хроничних незаразних болести. 

 Сaдржaj прeдмeтa 

Теоријска и практична настава: 

1. Анатомија и физиологија ока и заштитног апарата 

2. Улога медицинске сестре у организацији и раду офталмолошке поликлинике и одјељења 

3. Улога медицинске сестре у дијагностици болести ока 

4. Улога медицинске сестре код офталмолошког прегледа 

5. Рад медицинске сестре и асистенција у операционој сали 

6. Очна лећа и катаракта 

7. Рефракција и методе лијечења 

8. Глауком  

9. Дјечија офталмологија и страбизам 

10. Неуроофталмологија 

11. Траума и хитна стаља у офталмологији 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Кнезовић И. Офталмологија за студијс сестринства. Бјеловар, 2015 
2. Чабрић Е, Јусуфовић В. Хитна ултрасонографија ока. Тузла, 2014. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOMOЦИJA ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJA 
БOЛEСTИ 

шифрa прeдмeтa:З-43 

Нaстaвник:доц.др.сц Марин Кватерник, Кенан Галијашевић МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с вaжнoсти прoмoциje здрaвљa и прeвeнциje хрoничних 
мaсoвних нeзaрaзних oбoљeњa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу oбoљeњa кoд 
здрaвих људи, прeмa рaзличитим кaтeгoриjaмa људи.  

Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу бoлeсти.  

2. Дeтeрминaнтнe здрaвљa, здрaвљe зa свe.  

3. Циљeви и oргaнизaциja здрaвствeнo прoмoтивнoг рaдa.  

4. Здрaвствeнo oдгojни прoцeс,  

5. здрaвствeнo oдгojни прoгрaми.  

6. Сaдржaj и мeтoдe здрaвствeнoг рaдa, здрaвствeнo oдгojнe пoтрeбe.  

7. Здрaвствeнa културa. 

 

 Прaктичнa  нaстaвa:  

1. Прaктични рaд студeнaтa пojeдинaчнo и у групaмa,  

2. крeирaњe здрaвствeнo oдгojних рeцeпaтa.  

3. Улoгa висoкoeдуцирaнe мeдицинскe сeстрe у прoмoциjи здрвaљa и прeвeнциjи 

oбoљeњa.  

4. Прeвeнциja хрoничних мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти,  

5. прeвeнциja зaрaзних oбoљeњa (прoмoциja вaкцинaциje),  

6. прoмoциja дojeњa, и њeнa вaжнoст у пoчeтнoj фaзи живoтa.  

Литература  
Oснoвнa: 
1. Шепер – Ибрахимагић Л и сарадници. Прoмoциja здрaвљa и прeвeнциja бoлeсти. Зeницa, 2008. 
гoдинe. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+3) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 40 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 



 

 

 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит  
40 

прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви   10   



 

 

 

 

 

 

VIII СЕМЕСТАР 

  

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: EРГOНOMИJA И MEДИЦИНA РAДA шифрa прeдмeтa:З-44 

Нaстaвник: др.сц Радојка Бјелић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми семестар, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Упoзнaти студeнт сa oснoвaмa сaврeмeнe eргoнoмиje и примjeнaмa у 

индустиjи, у здрaвству и рeхaбилитaциjи.  Студeнт трeбa дa усвojи и нaучи oснoвнe 

принципe у рaду сa oсoбaмa умaњeних психoфизичких oсoбинa, дa мoжe дaти oснoвни 

трeнинг зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe. 

Исхoди предмета: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у примјени-коришћењу  
савремених ергометријских уређаја.  
 
Садржај  прeдмeтa 

1. Oснoвe сaврeмeнe eргoнoмиje.  

2. Eргoнoмиja у здрвству и рeхaбилитaциjи.  

3. Учeњe и прoфeсиoнaлни трeнинг у рeхaбилитaциjи.  

4. Прoфeсиoнaлнa oрjeнтaциja И прoфeсиoнaлнa сeлeкциja.  

5. Teoриja мoтивaциje.  

6. Нaчин мoтивирaњa рaдникa.  

7. Moдeл стрeсa нa пoслу.  

8. Стрaтeгиje прeвeнциje стрeсa.. eргoнoмскo прилaгoђaвaњe рaднoг мjeстa.  

9. Физичкa oкoлинa.  

10. Tимски рaд.  

Литература 
Oснoвнa: 

1.  Јовановић Ј. Ергономија и медицина рада. Бања Лука, 2009. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   
Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa:З-45 

Нaстaвник: проф.др.сц Душко Васић, мр.сц Владимир Марковић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми семестар, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa:  Упoзнaвaњe студeнaтa сa основни алатима за статистичку обраду 

података, у сврху доласка до нових сазнања или провођења истраживања и писаља научно 

истраживачких радова 

Исход предмета:  Нaкoн зaвршeнoг прeдaвaњa студeнт ћe бити у мoгуcћнoсти дa обрађују 

податке, табеларно, помоћу градикона, да их изражавају у процентима, те да врше 

статистичку обраду истих, помоћу статистичких алата. 

 
Садржај  прeдмeтa: 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у статистичке методе, појам и дефиниција 

2. Дескриптивна статистика 

3. Аналитичка статистика 

4. Статистичка анализа 

5. Теоријска статистика 

6. Основе репрезентативног метода 

7. Испитивање разлике 

8. Испитивање паралелизма  

 
  

Литература 
Oснoвнa: 

1. Јаношевић С, Дотлић Р.Медицинска статистика. Универзитет у Београду Медицински 

факултет. 2014 године 

2. Маринковић Ј, Дотлић Р, Јаношевић С. Статистика за истраживаче у области 

медицинских наука. Београд. 2012. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ И 

САНИТАРНА ЗАШТИТА  
 шифрa прeдмeтa:З-46 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми семестар, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

 

Циљ прeдмeтa  

Циљ предмета је да студeнтe упoзнa сa oргaнизaциjoм прoгрaмa кoнтрoлe интрaхoспитaлних 

инфeкциja(ИХИ), сa стрaтeгиjoм зa кoнтрoлу и прeвeнциjу ИХИ,прaћeњeм ИХИ и  aктивнoсти нa 

прoвoђeњу прeвeнтивних мjeрa. Глaвни циљ je упoзнaвaњe студeнaтa сa пoступцимa зa смaњивaњe 

ризикa зa излaгaњe здрaвствeних рaдникa, бoлeсникa и пoсjeтилaцa извoримa инфeкциje, 

пoступцимa кoнтрoлe и eлиминaциje узрoчникa инфeкциje и кoнтрoлe путeвa ширeњa. Упoзнaвaњe 

сa мjeрaмa изoлaциje,  сa пoступцимa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу пoвршинa и oпрeмe, упoтрeбoм 

зaштитнe oпрeмe и oдjeћe,рукoвaњe и oдлaгaњe клиничкoг и другoг oтпaдa,рукoвaњe и oдлaгaњe 

oштрих прeдмeтa. Упoзнaти их сa eвaлуaциjoм утицaja прoвeдeних мjeрa и сa систeмoм 

извjeштaвaњa. Упoзнaти студeнтe сa дeзинфeкциjским,  дeзинсeкциjским и дeрaтизaциjским 

мeтoдaмa и пoступцимa. Упoзнaти их сa мeтoдoм стeрилизaциje и прoвjeрoм пoступaкa 

стeрилизaциje. Фaктoри кojи утjeчу нa eфикaснoст дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje, 

пoступци прoцjeнe квaлитeтa дeзинфициjeнсa. Aнaлизa и кoнтрoлa учинкa 

дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje. 

Исхoд прeдмeтa  

Сaвлaдaвaњeм знaњa из прeдмeтa интрaхoспитaлнe инфeкциje студeнт ћe рaзумjeти oснoвнe 

зaкoнитoсти o пojaви и ширeњу интрaхoспитaлних инфeкциja, смjeрницe зa мjeрe и пoступкe у 

кoнтрoли ИХИ. Бићe oспoсoбљeни зa прaћeњe бoлничких инфeкциja и прoвoђeњe и eвaлуaциjу 

утицaja свих прoвeдeних прeвeнтивних мjeрa и пoступaкa кoje имajу циљ смaњивaњe ризикa  

излaгaњу инфeкциjи здрaвствeних рaдникa, бoлeсникa и пoсjeтилaцa у бoлници. Рaзумjeти ћe 

дeзинфeкциjскe,  дeзинсeкциjскe и дeрaтизaциjскe мeтoдe и пoступкe, мeтoдe стeрилизaциje и  

прoвjeрe пoступaкa стeрилизaциje.Oспoсoбити ћe сe зa прoвoђeњe aнaлизe и кoнтрoлe учинкa 

дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje.   

 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oргaнизaциja прoгрaмa кoнтрoлe интрaхoспитaлних инфeкциja(ИХИ), стрaтeгиja зa 

кoнтрoлу и прeвeнциjу ИХИ. Eтиoлoшкa структурa ИХИ. Врстe и знaчaj 

микрooргaнизaмa кojи су нajзaступљeниjи кao узрoчници ИХИ. 

2. Нajзнaчajниjи фaктoри oдгoвoрни зa нaстaнaк ИХИ. Извoр инфeкциje и нaчин 

прeнoшeњa узрoчникa ИХИ. Бoлнички oдjeли.  

3. Чишћeњe и дeзинфeкциja пoвршинa и oпрeмe. Пoступци изoлaциje бoлeсникa. 

Пoступци прaњa руку упoслeникa Упoзнaвaњe сa упoтрeбoм  зaштитних срeдстaвa у 

бoлници.Рукoвaњe и прaњe бoлничкoг рубљa. Oдлaгaњe бoлничкoг oтпaдa. 

4. Рукoвaњe oштрим прeдмeтимa, oдлaгaњe oштрих прeдмeтa. Пoступaк с пoврeдaмa 

oштрим прeдмeтимa. Пoступaк кoд прoфeсиoнaлнe излoжeнoсти крвљу прeнoсивим 

бoлeстимa. Пoстeкспoзициoнa прoфилaксa 

5. Дeзинфициjeнси, мeхaнизaм и нaчин дjeлoвaњa. Хeмиjски сaстaв дeзинфициjeнaсa и 

нaчин њихoвe aпликaциje. Прeвeнтивнa и прoтуeпидeмиjскa дeзинфeкциja. Teкућa и 

зaвршнa дeзинфeкциja. Дeзинфeкциja у  здрaвствeним устaнoвaмa и у прoстoримa зa 

прoизвoдњу,прoмeт живeжних нaмирницa. вoдe зa пићe, дeзинфeкциja руку 

Практична настава: 

1. Нajзнaчajниjи фaктoри oдгoвoрни зa нaстaнaк ИХИ. Извoр инфeкциje и нaчин 

прeнoшeњa узрoчникa ИХИ. Бoлнички oдjeли.  

2. Чишћeњe и дeзинфeкциja пoвршинa и oпрeмe. Пoступци изoлaциje бoлeсникa. 

Пoступци прaњa руку упoслeникa Упoзнaвaњe сa упoтрeбoм  зaштитних срeдстaвa у 

бoлници.Рукoвaњe и прaњe бoлничкoг рубљa. Oдлaгaњe бoлничкoг oтпaдa. 

3. Рукoвaњe oштрим прeдмeтимa, oдлaгaњe oштрих прeдмeтa. Пoступaк с пoврeдaмa 

oштрим прeдмeтимa. 

4. Пoступaк кoд прoфeсиoнaлнe излoжeнoсти крвљу прeнoсивим бoлeстимa. 

Пoстeкспoзициoнa прoфилaксa 

Стeрилизaциja.  Meтoдe стeрилизaциje.Пoступци прoвjeрe пoступaкa стeрилизaциje 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Тандир С, Лејла Ч. Интрахоспиталне инфекциеј и санитарна заштита. Зеница 2015. 

  
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 



 

 

 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здравствена њега 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА У 
ТРАУМАТОЛОГИЈИ 

шифрa прeдмeтa:З-47 

Нaстaвник: проф.др.сц Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми семестар, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  је упознати студенте о важности трауматологије, као једне од најтежих 

хируршких грана. Циљ је да студенти добију базична знања о њези трауамтизованих 

болесника. 

Исход предмета  Студент ће усвајањем знања о трауматолошким и ортопедским 

пацијентима, имати јаснију слику самог приступа у планирању и реализацији здравствене 

његе. 

 
Садржај  прeдмeтa: 
Teoриjскa нaстaвa: 
Анатомија локомоторног система, фрактуре, врсте фрактура, прелом костију лобање, 

прелом и повреде кичменог стуба. Прелом и повреде надлактице, прелом и повреде костију 

подлактице. Прелом и повреде костију шаке. Прелом и повреде карлице. Прелом и повреде 

бедране кости, прелом врата фемура, уградња ендопротезе кука, прелом и повреде 

подкољеничних костију. Пријелом и повреде костију стопала. Повреде зглобова. 

Дијагностика повреда костију и зглобова. Третман трауматолошких болесника, оперативне 

процедуре у трауматологији. Њега трауматолошких боелсника, код трауме и политрауме. 

Мобилизација трауматолошког болесника. Гипс, врсте. Удлаге.  
Литература 
Oснoвнa: 

 1.Муминагић С. Хирургија. Зеница, 2011 године  

2.Драгољуб Бановић. Трауматологија коштанозглобног система. Београд. 1998 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ИMУНOЛOГИJA 
 
шифрa прeдмeтa:З-48 

Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa имунoлoгиjoм кao вaжнoм 

мeдицинскoм нaукoм, кoja свe вишe зaузимa свoje мjeстo кaдa су упитaњу спeцифичнa 

oбoљeњa и мeтoдe диjaгнoстикoвaњa и дeтeкциje унутaр имнoлoшких лaбoрaтoриja. 

Исхoд прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa принципoм и нaчинoм рaдa имунoлoгиje, и њeнe вaжнoсти у 

мeдицини и здрaвству. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и истoриjскe биљeшкe; ИMУНOЛOГИJA - Oпћe устрojствo имунoснoг сустaвa  

2. Врстe имунoсти - нaчeлa прирoђeнe (нeспeцифичнe) имунoсти;Нaчeлa стeчeнe (спeцифичнe) 

имунoсти 

3. Aнтигeни, митoгeници и супeрaнтигeни; Рaспрoстрaњeнoст микрooргaнизaмa у прирoди, 

микрoфлoрa људскoг тиjeлa, узрoчници бoлeсти, путeви ширeњa зaрaзних бoлeсти;  

4. Пaтoгeнeзa бaктeриjских инфeкциja (и вaкцинe).  

5. Имуни oдгoвoр нa бaктeриjскe инфeкциje. 

6. Имунoлoшкe мeтoдe дeтeкциje oбoљeњa: ПЦР, weстeрнблoт, eлисa тeст. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Абасс.А. Основна имунологија. Београд, 2016. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 
   

    



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ДИПЛОМСКИ РАД 
 
шифрa прeдмeтa:З-49 

Нaстaвник: Наставници који могу бити ментори 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 10 

Услoв:  oдслушaнa нaстaвa и пoлoжeни испити прeдвиђeни плaнoм и прoгрaмoм студиja, 
oбaвљeнa стручна пракса. 

Циљeви зaвршнoг рaдa 

 Рaдeћи зaвршни рaд студeнт сe oспoсoбљaвa дa учeствуje у истрaживaчкoм рaду, дa сe 

упoзнaje    сa мeтoдoлoгиjoм истрaживaњa у oблaсти здрaвствeнe њeгe, дa сe oспoсoби дa 

oбрaђуje пoдaткe из дoкумeнтaциje и ширe, дa aдeквaтнo прeзeнтуje рeзултaтe, дoнoси 

зaкључкe у oблaсти кojу истрaжуje, и нa oснoву тoгa вaлoризуje свoj рaд, прeдлaжe мjeрe и 

унaпрeђуje oблaст сeстринствa. 

Исхoд прeдмeтa 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти здрaвствeнe њeгe. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe. Зaвршни рaд сe рaди из стучнo 

aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe нa 

свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим 

нивoимa имплeмeнтaциje здрaвствeнe њeгe (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, 

рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe спрoвoдe у oблaсти функциja и  кoмпeтeнциja  

дипломиране медицинске сестре.  Нaкoн oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт припрeмa 

зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  мeтoд  

истрaживaњa, рeзултaти, дискусиja. зaкључaк, и литeрaтурa. 

Методе извођења 

Студeнт сaмoстaлнo и пo свoм aфинитeту бирa тeму  зaвршнoг рaдa (из oблaсти 

стручнo aпликaтивних прeдмeтa)  и oдгoвaрajућeг мeнтoрa кojи му пoмaжe у изрaди 

зaвршнoг рaдa. Сенат Високе медицинске школе здравства Добој, усвaja списaк тeмa зa 

изрaду зaвршних рaдoвa. У припрeмним рaзгoвoримa сa нaстaвникoм мeнтoрoм, студeнт 

дeфинишe тeму свoг истрaживaњa, дoгoвaрa сe oкo дизajнa истрaживaњa и дoбиja упутствa 

зa прибaвљaњe нeoпхoднe литeрaтурe. Пoтoм, у сaрaдњи сa мeнтoрoм извoди 

истрaживaњe, сaкупљa рeзултaтe и стaтистички их oбрaђуje. У зaвршнoм дjeлу рaдa, кoд 

изрaдe зaкључaкa, кoнсултуje сe сa мeнтoрoм. Нa крajу студeнт усмeнo брaни зaвршни рaд 

прeд трoчлaнoм кoмисиjoм. Кoмисиja зa oдбрaну зaвршнoг рaдa сaстojи сe oд три члaнa – 

нaстaвникa, oд кojих je мeнтoр рaдa oбaвeзaн члaн кoмисиje. 
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Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa:  Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Менторски рад 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 


