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ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школска 2020/2021.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет: 
 
 

 

УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ - СТРУЧНА ПРАКСА 
 
 

Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 14 часова активне наставе (4 часа предавања и 9 

часова рада у малој групи).



НАСТАВНИЦИИСАРАДНИЦИ: 

 

РБ. Име и презиме E-mail адреса звање 

1.  Зорица Лазић zoricalazickg@gmail.com Редовни професор 

2.  Владимир Милорадовић  vanja.milorаdovic@gmail.com  Редовни професор 

3.  Милоје Томашевић  milojetomasevic@gmail.com Ванредни професор 

4.  Горан Давидовић medicusbg@yahoo.com Редовни професор 

5.  Иван Чекеревац icekerevac@gmail.com Ванредни професор 

6.  Дејан Петровић dejanpetrovic68@sbb.rs Редовни професор 

7.  ПредрагЂурђевић zekapeka@ptt.rs Редовни професор 

8.  Небојша Анђелковић  andjelkovicboka@gmail.com Ванредни професор 

9.  Радојица Столић  radsto@ptt.rs Ванредни професор 

10.  Наташа Здравковић silvester@sbb.rs Ванредни професор 

11.  Виолета Ирић Ћупић wwwvikica@ptt.rs Ванредни професор 

12.  СветланаЂукић drsvetlanadjukic@gmail.com Ванредни професор 

13.  Владимир Здравковић vladazdrav@gmail.com Ванредни професор 

14.  Љиљана Новковић ljiljanan@hotmail.com Доцент 

15.  Милан Радовановић matejamm.radovanovic@gmail.com Доцент 

16.  Иван Симић ivansimickg@gmail.com Доцент 

17.  Рада Вучић rada.vucic@gmail.com Доцент 

18.  Владимир Игњатовић  vladaig@yahoo.com Асистент 

19.  Миодраг Срећковић  sreckovic7@gmail.com Доцент 

20.  Војислав Ћупурдија vojacup@gmail.com Доцент 

21.  Марина Јовановић  marinna034@gmail.com   Доцент 

22.  Данијела Јовановић  daziv81@yahoo.com Доцент 

23.  Марина Марковић maki.49@hotmail.com Асистент 

24.  Томислав Николић  marvin@sbb.rs Асистент 

25.  Анита Ивошевић anitaivosevickg@gmail.com Истраживач-сарадник 

26.  Жељко Тодоровић todorovic_zeljko@hotmail.com Истраживач-сарадник 

27.  Данијела Базић  bazicdanijela@yahoo.com Истраживач приправник 

28.  Стефан  Симовић simovicst@gmail.com Истраживач приправник 

29.  Јелена Живић  jelena.zy@gmail.com Истраживач-сарадник 

30.  Јасмина Кнежевић jasmina.knezevic56@gmail.com Редовни професор 

31.  Биљана Вулетић sibilkg@gmail/com Редовни професор 

32.  Анђелка Стојковић andja410@mts.rs Ванредни професор 

33.  Слободан Обрадовић sobradovic2@gmail.com Редовни професор 

34.  Зоран Игрутиновић igzor@medf.kg.ac.rs Ванредни професор 

35.  Ана Вујић anavjc97@gmail.com Доцент 
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РБ. Име и презиме E-mail адреса звање 

36.  Славица Марковић slavicamarkovic@gmail.com  Ванредни професор 

37.  Гордана Костић gocakostic58@gmail.com  Ванредни професор 

38.  Александра Симовић aleksandra.simovic@yahoo.com Ванредни професор 

39.  Раша Медовић rasamedovic@gmail.com Асистент 

40.  Драгана Савић msavic1@sbb.rs Доцент 

41.  Сања Кнежевић sanjaknez1980@yahoo.com Доцент 

42.  Невена Фолић nevena.folic@yahoo.com Асистент   Доцент 

43.  Предраг Чановић pedja.canovic@gmail.com Редовни професор 

44.  Жељко Мијаиловић drmijailovic70@gmail.com Редовни  професор 

45.  Биљана Поповска-Јовичић biljanapop@yahoo.com Доцент 

46.  Јагода Гавриловић jgavrilovic@outlook.com Асистент 

47.  Ивана Раковић rakovic.ivana.kg@gmail.com   Асистент 

48.  Сара Петровић sara.nikolic.kv@gmail.com Асистент 

49.  Софија Секулић-Марковић sofija.sekulic91@gmail.com  Сарадник-истрaживач 

50.  
Светлана Милетић- 

Дракулић 
mileticdrakulic@gmail.com Ванредни професор 

51.  Александар Гавриловић neuroja@sezampro.rs Доцент 

52.  Катарина Весић stojanovick@yahoo.com Истраживач сарадник 

53.  Снежана Лазаревић  simovicsnezana2@gmail.com Асистент 

54.  Владимир Јанковић vjankovic118@gmail.com Фацилитатор 

55.  Сандра Радевић sakiradevic@gmail.com  Фацилитатор 

56.  Ивана Милорадовић iv.miloradovic1@gmail.com Фацилитатор 

57.  Слободан Милисављевић s.milisavljevic65@gmail.com Редовни професор 

58.  Мирослав Стојадиновић midinac@eunet.rs Редовни професор  

59.  Бранко Ристић branko.ristic@gmail.com Редовни професор 

60.  Татјана Вуловић tatjana_vulovic@yahoo.com Ванредни професор 

61.  Дејан Вуловић dejanavu@eunet.rs Ванредни професор 

62.  Драгче Радовановић drakce_5@hotmail.com Ванредни професор 

63.   Славчо Тончев stoncev@eunet.rs Доцент 

64.  Александар Матић maticaleksandar@gmail.com Доцент 

65.  Бојан Милошевић drbojanzm@gmail.com Доцент 

66.  Младен Павловић drmpavlovic@gmx.com Фацилитатор 

67.   Марко Спасић drmspasic@gmail.com Доцент 

68.  Александар Цветковић alex777yu@yahoo.com Доцент 

69.  Милош Арсенијевић enraged6@yahoo.com Доцент 

70.  Иван Радосављевић ivanradoskapi@gmail.com Доцент 

71.  Бојан Стојановић bojan.stojanovic01@gmail.com Доцент 
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РБ. Име и презиме E-mail адреса звање 

72.    Никола Продановић  nikolaprodanovickg@gmail.com  Асистент 

73.  Жељко Степановић stepakg@gmail.com Доцент 

74.  Војин Ковачевић  vojinkg@gmail.com Доцент 

75.  Марко Петровић markopetrovickg@yahoo.com Асистент 

76.  Урош Радивојчевић radivojcevicuros@gmail.com Асистент 

77.  Милош Станковић milos_st_kg@yahoo.com Асистент 

78.  Дамњан Пантић damnjanpantic@yahoo.com Сарадник у настави 

79.  Ана Луковић analukovic91@gmail.com Сарадник у настави 

80.  Горан Михајловић goran.sm@eunet.rs Редовни професор 

81.  Драгана Игњатовић Ристић dristic4@gmail.com Редовни професор 

82.  МирјанаЈовановић drminjaj@yahoo.com Редовни професор 

83.  Владимир Јањић vladadok@yahoo.com Ванредни професор 

84.  Данијела Ђоковић danijela-kckragujevac@hotmail.com Асистент са докторатом 

85.  Милица Боровчанин milicaborovcanin@yahoo.com Доцент 

86.  Бранимир Радмановић  biokg2005@yahoo.com Асистент 

87.  Бранислав Белић branislav.belic@gmail.com Доцент 

88.  Јасмина Стојановић fonijatarkg@gmail.com Доцент 

89.  Андра Јевтовић  andrajevtovic@gmail.com  Истраживач приправник 

90.  Марина Јовановић  marina_јоvаnovic@rocketmail.com  Фацилитатор  

91.  Милица Јевтић  milicazjevtic@gmail.com  Фацилитатор 

92.  
Мирјана Петровић- 

Јанићијевић 
mira.andreja@yahoo.com Редовни професор 

93.  Сунчица Срећковић  sunce.sun@yahoo.com Ванредни професор 

94.  Светлана Јовановић  drsvetlanajovanovic@yahoo.com Ванредни професор 

95.  Ненад Петровић  nenadpet@yahoo.com Доцент 

96.  Татјана Шаренац Вуловић  tvoja.tanja@yahoo.com Доцент 

97.  Душан Тодоровић  drdusantodorovic@yahoo.com Асистент 
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СТРУКТУРАПРЕДМЕТА: 

 

Mодул Назив модула Недеља 
Предавања 

недељно 

Раду малој 

групи 

недељн

о 

Наставник-

руководилац 

модула 

1. 

Интерна медицина, 

Педијатрија, 

Инфективне 

болести, 

Неурологија 

8 4 9 Проф.др Зорица Лазић 

2. 
Хирургија, ОРЛ, 

Офталмологија, 

Психијатрија 

7 4 9 Проф.др Зорица Лазић 

Σ60+150=210 

 
 

ОЦЕЊИВАЊЕ: 
 

Студент савладава премет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види 

табеле). Поени се стичу на два начина: 

 
АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: Свака катедра може према властитом нахођењу 

’’вежбе’’делимично или у потпуности организовати у форми''дежурстава'', тако да се 

рачуна еквивалентно време, нпр. 24 сата вежби се може заменити са 3 осмочасовна 

дежурства. На вежбама/дежурствима ће се процењивати спремност и едукованост студената 

за рад са пацијентима у решавању хитних стања. На овај начин студент може да стекне 0-2 

поена недељно, максималоно до 30 поена у току семестра. 

 

Студенти треба да поседују евиденциони картон за евиденцију вежби/дежурстава који се 

преузима у служби за основну наставу. 

 
ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА: На овај начин студент може да стекне до 70 

поена, а према приложеној табели. 

 
 

 
 

Модул 

 

 
 

Назив модула 

МАКСИМАЛНО ПОЕНА 

Активност 

у току 

наставе 

 

Завршни 

тест 

 
Σ 

 

1. 
Интерна медицина, Педијатрија, 

Инфективне болести, Неурологија 

 

16 
 

40 
 

56 

 

2. 
Хирургија, ОРЛ, Офталмологија, 

Психијатрија 

 

14 
 

30 
 

44 

Σ 30 70 100 

 

  



 Завршна  оцена  се формира  на  следећи начин: 
 

Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена и даположи све 

модуле.  

Да би положио модул студент мора да: 

1. стекне вишеод 50% поена на том модулу 

2. стекне више од 50% поена предвиђених за активност у настави 

3. да положи тест из тог модула,односно да има више од 50% тачних одговора 
 

 

број стеченихпоена оцена 

0 -54 5 

55 - 64 6 

65 - 74 7 

75 - 84 8 

85 - 94 9 

95 - 100 10 

 

 
КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА: У договору са асистентом за дату тематску јединицу.



 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА 
 
 
 

МОДУЛ 1. 
 
 

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0-40 ПОЕНА 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 

Тест има 40 питања 

Свако питање вреди 1 поен 
 
 
 

МОДУЛ 2. 
 
 

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0-30 ПОЕНА 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 

Тест има 30 питања 

Свако питање вреди 1 поен 

 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

модул назив уџбеника аутори издавач библиотека 

Интерна медицина  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА  1 
Проф.  др Драгољуб 

Манојловић и сарадници 

Универзитет у Београду, 

Медицински факултет 
Има 

Педијатрија УРГЕНТНА СТАЊА У ПРЕДИЈАТРИЈИ 
Проф. др Јасмина Кнежевић и 

сарадници 

Универзитет у 

Крагујевцу 
Има 

Неурологија 
НЕУРОЛОГИЈА  

ОСНОВИ НЕУРОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА 

Костић и сарадници  

 

Универзитет у Београду, 

Медицински факултет 
Има 

Хирургија ХИРУРГИЈА ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ 
Уредник проф.др Живан 

Максимовић 

Универзитет у Београду,  

Медицински факултет 
Има 

Инфективне болести 
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 

Проф. Др П.Чановић, Проф. 

Др З. Тодоровић 

Виша медицинска школа, 

Ћуприја, 2003. 
Има 

Психијатрија ПСИХИЈАТРИЈА 
С.Ђукић Дејановић и 

сарадници 

Факултет медицинских 

наука, Крагујевац 
Има 

Офталмологија ОФТАЛМОЛОГИЈА С. Голубовић и сарадници 
Универзитет у Београду, 

Медицински факултет 
Има 

Оториноларингологија ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА  
Проф др Божидар 

Станисављевић  

Факултте медицинских 

наука, Крагујевац 
 Има  

Интернистичке и хирушке гране УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ Милета Поскурица и сар. 

Универзитет у 

Крагујевцу, Медицински 

факултет 

Има 

 

 

Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: www.medf.kg.ac.rs 

 

 

 

http://www.medf.kg.ac.rs/


ПРОГРАМ: 
ПРВИ МОДУЛ 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА): 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА-КАРДИОЛОГИЈА 

предавања 4 часа вежбе 10 часова 

• Акутни срчани застој и кардиопулмонална 

реанимација 

• Изненадна срчана смрт 

• Акутни едем плућа  

• Акутни коронарни синдром 

• Малигни поремећаји срчаног ритма 

• Акутна декомпензација срца 

• Хипертензивна криза 

 

 

 

• Упознавање са основним принципима 

кардиопулмоналне реанимације –

Препознавање малигних поремећаја срчаног 

ритма на ЕКГ-у и терапијски приступ 

• Посета сали за реанимацију Ургентног центра 

и упознавање са опремом за спроовђење 

кардиопуломналне реанимације 

• Упознати се са најзначајнијим симптомима и 

знацима  АКС 

• Дијагностички поступци у акутном коронаном 

синдрому 

• Препознати исхемију на ЕКГ-у или монитору 

• Препознати знаке дисекције аорте 

• Усвојити основне терапијске принципе у 

смислу употребе и дозирања антиагрегационе, 

антикоагулантне, фибринолитичке и друге 

симптоматске терапије, као и други модалитет 

збрињавања акутног коронарног синдрома у 

виду перкутаних коронарних интервенција 

• Препознати клиничку слику срчане 

инсуфицијенције и терапијски приступ  

• Алгоритам у збрињавању едема плућа 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА-ПУЛМОЛОГИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Акутно погоршање  хроничне респирацијске 

инсуфицијенције (ХРИ) 

• Хемоптизије 

• Плућна тромбоемболија 

• АРДС 

 

• Упознати се са чиниоцима погоршања  и 

клиничким манифестацијама акутног 

погоршања ХРИ.  

• Научити тумачење гасних анализа, препознати 

симптоме и знаке хипоксемије и хиперкапније. 

• Принципи оксигенотерапије 

• Терапијски приступ код погоршања ХРИ 

• Индикације за неинвазивну и инвазивну  

механичку вентилацију 

• Основни узроци и приступ болеснику са 

хемоптизијама 

• Приказ болесника са  емболијом плућа 

• Упознавање са симптомима и знацима плућне 

емболије, дијагностички и терапијски приступ. 

• Анализа тестова неопходних за правилно 

дозирање антикоагулантних лекова 

• Клиничке презентације и терапијски приступ 

код АРДС 

• Интерпретирати снимак грудног коша 

• Утврдити постојање слободне течности у  

плеуралној шупљини и урадити плеуралну 

пункцију 

• Препознати знаке пнеумоторакса 



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА/НЕФРОЛОГИЈА/ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Акутна бубрежна инсуфицијенција 

• Диференцијална дијагноза хематурије 

• Ургентна стања код поремећаја електролита, 

течности и ацидобазне равнотеже 

• Диференцијална дијагноза бола у абдомену 

• Синдром акутне инсуфицијенције јетре 

• Хепаторенални синдром 

 

• Најважнији симптоми  и знаци АБИ 

• Обрада болесника са АБИ 

• Обрада болесника са нефритичким синдромом 

• Дијагностички алгоритам за АБИ 

• Анализа компликација АБИ 

• Мониторинг болесника са АБИ 

• Лечење акутне бубрежне инсфицијенције: 

лечење хиперкалиемије 

• Клиничке карактеристике акутног нефритичког 

синдрома 

• Индикације за акутну хемодијализу код 

оболелих од АБИ 

• Диференцијална дијагностика акутног бола у 

абдомену 

• Препознати симптоме, знаке и  комликације 

улкусне болести 

• Научити ургентна стања болести панкреаса 

типа крварења, руптуре, инфекције на терену 

псеудоцосте код акутног панкреатитиса 

• Препознати клиничке манифестације и 

терапијски приступ код болесника са 

хепатичком комом. 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА): 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА-ЕНДОКРИНОЛОГИЈА/ХЕМАТОЛОГИЈА 

предавања 4  часа  вежбе 10 часова 

• Акутне компликације шећерне боелсти 

(кетоацидоза, некетогена хиперосмоларна 

кома, хипогликемија) 

• Адисонска криза 

• Феохромоцитом 

• Акутни хеморагијски синдром 

• Трансфузија крви и крвних деривата 

 

 

• Упознавање студената са  критеријумима за 

акутне компликације шећерне болести и 

најчешћим узроцима (најважнији симптоми и 

знаци болести, дијагностички алгоритми за 

допунско испитивање, принципе лечења 

акутних компликација ДМ) 

• Најважније симптоме и знакове, дијагностички 

алгоритам за испитивање и основне принципе 

лечења оболелог од од хипокотрицизма 

• Најважније симптоме и знакове, дијагностички 

алгоритам за испитивање и основне принципе 

лечења оболелог од од феохромоцитома 

• Упознавање са основним манифестацијама 

хеморагијског синдрома 

• Упознавање са основним дијагностичким 

процедурама и терапијским модалитетима који 

се користе у дијагностици и лечењу 

хеморагијских синдрома 

• Обрада болесника са хеморагијским 

синдромом 

• Упознавање са индикацијама, 

контраиндикацијама и нежељеним реакцијама 

токомтрансфузије крви и крвних деривата 

 

 

 

 

 



 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА): 

ПЕДИЈАТРИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Педијатријска кардиопулмонална реанимација 

• Акутни поремећај ритма код деце 

• Акутна тровања код деце 

• Акутна респираторна инсуфицијенција код 

деце 

• Упознавање студената са узроцима 

кардипуломоналног застоја код деце и 

специфичностима кардиопулмоналне 

реанимације  

• Отварање горњих дисајних путева и увођење 

air-way 

• Вештачка вентилација 

• Масажа срца 

• Упознавање студената са најчешћим 

поремећајима ритма код деце, мониторисање 

на ЕКГ-у и терапијски приступ 

• Упознавање студената са знацима акутне 

респиреаторне инсуфицијенције и третманом 

• Страно тело у дисајним путевима 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА): 

ПЕДИЈАТРИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Акутни гастроентероколитиси код деце  

• Акутно погоршање астме код деце 

• Хеморагијски синдром код деце 

• Акутни неуролошки поремећај код деце 

• Упознавање студената са најчешћим узроцима 

акутних гастроентероколитиса као и 

принципима рехидратације код деце 

• Постављање назогастричне сонде   

• Препознавање и терапијски приступ код 

акутног тешког напада астме 

• Примена кисеоника-назални катетер и маска 

• Постављање пулсног оксиметра и монитора 

• Примена небулизатора 

• Најчешћи узроци хеморагијског синдрома и 

терапијски приступ 

• Клиничка слика и приступ болеснику са 

акутним неуролошким поремећајима код деце 

• Неуролошки преглед детета и менингеални 

знаци 

 

  



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА): 

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ 

предавања 4 часа вежбе 10  часова 

• Бактеријске инфекције. Сепса 

• Гастроинтестиналне инфекције 

• Инфекције централног нервног система 

• Инфекције бактеријама које продукују 

егзотоксин.  

• Ујед змије и убод инсекта  

• Упознавање студента са патогенетским 

механизмом сепсе и септичког шока и 

принципима емпиријске антибиотске терапије 

• Усвајање сазнања о најважнијим 

карактеристикама инвазивних и неинвазивних 

цревних инфекција и њиховој превенцији 

• Упознавање са клиничким симптомима и 

клиничким знаковима менингеалног синдрома 

и принципима антиедематозне терапије 

• Принципи извођења лумбалне пункције и нега 

оболелих са неуроинфекцијом 

• Усвајање сазнања о најчешћим змијама 

отровницама у нашим крајевима, и упознавање 

са патогенезом локалних промена и 

системских манифестација након уједа 

отровних змија 

• Примена антивиперинум серума 

• Основни принципи десензибилизације и 

апликације животињског серума 

• Збрињавање болесника са анафилактичким 

шоком 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): 

 НЕУРОЛОГИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10  часова 

• Кома 

• Акутни мождани удар 

• Епилептички статус 

 

• Узети циљану анамнезу (хетероанамнезу) и 

фокусирани физикални преглед код ургентног 

болесника 

• Испитати стање свести болесника 

• Скале за процену дубине коме 

• Урадити неуролошки преглед 

• Извести менингеалне знаке 

• Преглед болесника, дијагностичке процедуре  

и терапија исхемичног можданог удара 

• Препознавање болесника са интрацеребралном 

хеморагијом 

• Диференцијална дијагноза и терапија 

различитих врста можданог удара 

• Клиничка слика, диференцијална дијагноза код 

болесника са серијским епилептичким 

нападима, терапија 

 

 

  



ДРУГИ МОДУЛ 
 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА): 

ХИРУРГИЈА  

предавања 4 часа  вежбе 10  часова 

• Кардиопулмонална реанимација 

• Хиповолемијски шок 

• Баланс воде и електролита 

• Студент препознаје основне појмове баланса 

воде и електролита  

• Овладава знањем о подели телесне воде 

одраслог хируршког болесника и равнотежи 

воде у организму  

• Репродукује основне чињенице о поремећајима 

размене воде и електролита. Студент овладава 

тумачењем артеријских гасних анализа  

• Препознаје поремећаје ацидо-базне равнотеже 

• I ниво – основна реанимација, Овладавање 

вештинама контроле ваздушног пута, 

вештачког дисања и циркулаторне потпоре 

• Демонстрација напредних мера реанимације. 

Демонстрација апарата за дефибрилацију 

срчаног мишића. Демонстрација принципа 

продужене реанимације - процена можданих 

функција 

• Препознавање шока различите етиологије, 

диференцијална дијагноза  

• Препознавање поремећаја срчане пумпе и 

периферне циркулације 

• Препознавање фактора који изазивају 

хиповолемију: губитка крви, воде и/или 

електролита  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): 

ХИРУРГИЈА  

предавања 4 часа вежбе 10  часова 

• Крварење из  гастроинтестиналног тракта 

• Акутни абдомен 

• Збрињавање мултисистемских повреда 

• Повреде абдомена и карлице 

• Хирушко збрињавање ране 

• Термичке повреде и опекотине 

• Студент стиче знања о етиологији болести 

желуца и дуоденума,клиничкој презентацији, 

диференцијалној дијагнози и модалитетима 

лечења крварења из дигестивног тракта 

• Студент стиче знања о дефиницији акутног 

абдомена, етиологији, и клиничкој 

презентацији, диференцијалнојдијагнози и 

модалитетима лечења акутног абдомена  

• Студент стиче знања о 

збрињавањумултисистемскихповреда 

• Утврдити постојање слободне течности у 

абдомену 

• Утврдити постојање перитонеалног надражаја 

(узвести најважније знаке) 

• Проверити постојање знакова илеуса 

• Студент стиче знања охируршкојобрадиране 

• Клиничка слика екстензивне опекотине и 

стадијуми развоја 

• Лечење опекотина 

 

  



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНЕСТА НЕДЕЉА): 

ХИРУРГИЈА  

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Краниоцеребралне повреде 

• Повреде грудног коша 

• Повреде генитоуринарног тракта  

• Реноуретрална  колика 

 

 

 

 

• Класификација краниоцеребралних повреда 

• Преломи базе лобање 

• Одређивање поремећаја стања свести по 

Glasgov кома скали 

• Прегледати  политрауматизованог пацијента са 

поремећеним стањем свести 

• и припремити за транспорт 

• Дијагностика краниоцеребралних повреда 

• Обрада ране и њене околине у косматом делу 

поглавине 

• Скидање конаца након обрађених повреда 

поглавине 

• Препознати знакове пнеумоторакса 

• Дијагностички поступци код повреде абдомена  

• Препознати подкожни емфизем 

• Утврдити присуство  слободне течности у 

плеуралној шупљини 

• симптомастологија, дијагностика и терапијски 

приступ код реналне колике 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): 

ХИРУРГИЈА  

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Повреде екстремитета  

• Ургентне повреде крвних судова 

• Акутне оклузије великих артерија 

• Дубока венска тромбоза 

 

• Рaд сa пaциjeнтимa, прoцeнa интeгритeтa 

скeлeтa, знaкoвa прeлoмa, oбимa пoкрeтa 

зглoбa, пoстojaњeoтoкa, изливa, дeфoрмитeтa, 

прoцeнa кoжe,  интeгритeтa тeтивa и 

нeурoвaскулaрнoг нaлaзa 

• Интeрпрeтaциja рaдиoгрaфиja кoд пoврeдa 

eкстрeмитeтa 

• Имoбилизaциje eкстрeмитeтa 

• Хемостаза компресивним завојем  

• Хемостаза дигиталном компресијом 

• Извођење Homans - овог теста 

• Венепункција 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): 

 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Ургентна стања у оториноларингологији • Приступ  са пацијентом који крвари из носа 

• Разликовање искашљавања крви и 

испљувавања крви. 

• Препознавање отогених, синусогених 

компликација , 

• Поступак са пацијентима са страним телима 

уха, носа, ждрела, ларинкса . 

• Поступак са пацијентима са акутном 

респираторном инсуфицицијенцијом 

 

  



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): 

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

предавања 4 часа вежбе 10 часова 

• Ургентна стања у офталмологији  - увод 

• Акутни напад глаукома 

• Оклузивни синдроми ретине 

• Аблација ретине 

• Тромбоза синуса кавернозуса 

• Еднофталмитис и панофталмитис 

• Контузионе, перфоратиоване, хемијске и 

топлотне повреде ока 

• Малигни  меланом хороидее и други 

малигни тумори ока 

• Неуроофталмолошка обољења (ургентна)   

 

• Акутни напад глаукома - како препознати клинички 

слику,како дијагностиковати  и лечити ово ургентно 

стање у офталмологији, као исхитрену епидемију 

данашњице   

• Оклузивни синдроми ретине - упознати се са 

етиологијом, препознати  високо ризико групе, како 

дијагностиковати и лечити  мултифакторијалне 

васкуларне болести 

• Аблација ретине - препознатива анамнеза и 

субјективна симптоматологија, комплексна 

дијагностика и ургентна хируршка терапија 

• Тромбоза синуса кавернозуса - препознати  клиничку 

слику, консекутивна обољења, дијагностика и 

терапијски модалитети болести ока и централног 

нервног сиситема 

• Еднофталмитис и панофталмитис - препознати 

клиничку слику запаљењског синдрома, упознати се 

са доступном дијагностиком и могућностима 

савремене терапије истих 

• Контузионе, перфоратиоване, хемијске и топлотне 

повреде ока - упознати се са анамнезом, препознати 

клиничку слику повреда, пружити прву помоћ код 

збрињавања повреда ока и адекватну ургрентну 

терапију 

• Малигни  меланом хороидее - упознати се са 

клиничком симптоматологијом, комплексном 

дијагностриком и видовима лечења и превенције 

малигних тумора ока 

• Неуроофталмолошка обољења (ургентна) - упознати 

се са клиничком сликом, дијагностичким поступцима 

и савремоном терапијом неуритиса ретробулбариса у 

склопу мултипле склерозе и других 

неуроофталмолошких, ургентних болести   

 

 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): 

ПСИХИЈАТРИЈА 

предавања 4 часа  вежбе 10 часова 

• Најчешћа ургентна стања у психијатрији 

• Стања психомоторног узбуђења, фуге и 

агитирана стања код интелектуално 

инсуфицијентних особа  

• Ургентна стања код афективних 

поремећаја 

• Ургентна стања у схизофренији, 

суманутим и психозама уопште 

• Ступор као ургентно стање у 

психијатрији 

• Ургентна стања у оквиру болести 

зависности 

• Упознати се са најчешћим ургентним стањима у 

психијатрији. 

• Упознати се са специфичностима клиничке слике као 

и са диференцијално дијагностичким недоумицама. 

• Упознати се са специфичностима пријема ових 

пацијената у хоспиталне услове (добровољни 

пристанак, присилна хоспитализација, мере 

опреза,...)   

• Студент треба да препозна,  да научи клиничку 

слику, дијагностику и терапијске модуле ургентних 

стања у оквиру болести зависности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 
 

 

ФМН ПЛАТФОРМА 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

08:00 – 11:00 

 
 

 

 

 

РАСПОРЕД ВЕЖБИ 
 

 

ФМН ПЛАТФОРМА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

11:15 – 18:00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоред наставе и модулских тестова

http://medf.kg.ac.rs/lraspored/index.php?od_dana=17.02.2021&do_dana=30.06.2021&predmet_blok=mb12&predmet=55&puno=1


 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ-СТРУЧНА ПРАКСА 

модул недеља тип називметодске јединице наставник 

1 1 П 
Акутни срчани застој и  Кардиопулмонална реанимација. Изненадна срчана смрт Акутни едем 

плућа Акутни коронарни синдром. Малигни поремећаји срчаног ритма Акутна декомпензација 

срца. Хипертензивна криза 
Проф. др Горан Давидовић 

1 1 В  

проф. др Горан Давидовић (1.група)  

проф. др Владимир Милорадовић (2.група) 

проф. др Милоје Томашевић (3.група) 

проф. др Виолета Ирић Ћупић (4. група) 

проф. др Владимир Здравковић (5.и 6.група) 

доц. др Милан Радовановић (7. и 8.група) 

доц.  др Рада Вучић (9.и10. група) 

доц. др Иван Симић (11.и12.група) 

асист. др Владимир Игњатовић (13.и 14.група) 

доц. др Миодраг Срећковић (15. и 16. група) 

1 2 П 
Акутно погоршање хроничне. Респирацијске инсуфицијенције (ХРИ). Хемоптизије 

Анафилактички шок. Плућна тромбоемболија. АРДС 
Доц. др Љиљана Новковић 

1 2 В  

проф. др Иван Чекеревац (1. и 2. група) 

доц. др Љиљана Новковић (3. и 4.група)  

доц.  др Војислав Ћупурдија (5,  6. и 7. група) 

др Анита Ивошевић (8., 9.и 10.група) 

др Данијела Базић (11. и 12. група) 

асист. др Владимир Игњатовић (13. и 14. група) 

асист. Марина Марковић (15. група) 

доц. др Миодраг Срећковић (16. група)  

1 3 П 
Акутна бубрежнаи нсуфицијенција. Диференцијална дијагноза хематурије. Ургентна стања код 

поремећаја електролита,течности и ацидобазне равнотеже. Диференцијална дијагноза бола у 

абдомену. Синдром акутне инсуфицијенције јетре. Хепаторенални синдром 

Проф. др Дејан Петровић 

Проф. др Наташа Здравковић 

1 3 В  

проф. др Радојица Столић (1.и 2.група) 

др. Стефан Симовић (3.и 4. група)  

проф. др Наташа Здравковић(5. и 6.група)  

доц. др Марина Јовановић (7. и 8.група)  

доц. др Рада Вучић (9. група) 

доц. др Миодраг  Срећковић (10. група) 

др Анита Ивошевић (11.и 12.група) 

асист. Томислав Николић (13.група)  

др Жељко Тoдодоровић (14.група) 

др Јелена Живић (15.и16.група) 



 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ-СТРУЧНА ПРАКСА 

модул недеља тип називметодске јединице наставник 

1 4 П 
Акутне компликације шећерне болести (кетоацидоза, некетогена хиперосмоларна кома, 

хипогликемија). Адисонска криза. Феохромоцитом. Акутни хеморагијски синдром 

Трансфузија крви и крвних деривата 

Доц. др Виолета Младеновић 

Проф. др Светлана Ђукић 

1 4 В  

проф. др Небојша Анђелковић (1. група)  

доц. др СветланаЂукић (2. и 3.група) 

доц. др Војислав Ћупурдија (4.група) 

доц. др Данијела Јовановић (5. и 6. група) 

др Стефан Симовић (7. и 8. група)  

др Данијела Базић (9. И 10. група) 

асист. Томислав Николић (11.и 12.група)  

асист. др Владимир Игњатовић (13.група) 

асист. Марина Марковић (14.група)  

др Анита Ивошевић (15.и 16. група) 

1 5 П 
Педијатријска кардиопулмонална реанимација. Акутни поремећај ритма код деце 

Акутна тровања код деце. Акутна респираторна инсуфицијенција код деце 

Проф. Др Јасмина Кнежевић  

Проф. Др Александра Симовић  

Проф. Др Зоран Игрутиновић  

Проф.  др Анђелка Стојковић 

1 5 В  

проф. др БиљанаВулетић (1. група)  

проф. др Гордана Костић (2. група) 

проф. др Слободан Обрадовић (3. група) 

проф. др Зоран Игрутиновић (4. група)  

доц. др Ана Вујић (5. група) 

проф. др Славица Марковић(6. група)  

проф. др Гордана Костић (7. група)  

проф. др Александра Симовић (8.група) 

доц. др Драгана Савић (9. и 10.група)  

доц. др Сања Кнежевић (11. и 12.група) 

доц. др Невена Фолић (13. и 14.група) 

асс. др Раша Медовић (15.и 16.група) 

1 6 П 
Акутно погоршање астме код деце. Хеморагијски синдром код деце 

Акутни неуролошки поремећај код деце. Акутни гастроентероколитиси код деце 

 Проф.  др Гордана Костић 

Проф. др Зоран Игрутиновић 

Проф. др Слободан Обрадовић 

Проф. др Биљана Вулетић 



 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ-СТРУЧНА ПРАКСА 

модул недеља тип називметодске јединице наставник 

1 6 В  

проф. др Биљана Вулетић (1. група)  

проф. др Гордана Костић (2. група) 

проф. др Слободан Обрадовић (3. група) 

проф. др Зоран Игрутиновић (4. група)  

доц. др Ана Вујић (5. група) 

проф. др Славица Марковић (6. група)  

проф. др Гордана Костић (7. група)  

проф. др Александра Симовић (8.група) 

доц. др Драгана Савић (9. и 10.група)  

доц. др Сања Кнежевић (11. и 12.група) 

доц. др Невена Фолић (13. и 14.група) 

асс. др Раша Медовић (15.и 16.група) 

1 7 П 
Бактеријске инфекције. Сепса. Гастроинтестиналне инфекције 

Инфекције централног нервног система. Инфекције бактеријама које продукују егзотоксин. 

Ујед змије и убод инсекта 

Проф. др Предраг Чановић 

Проф. др Жељко Мијаиловић 

доц. др Биљана Поповска Јовичић 

1 7 В  

проф. др Жељко Мијаиловић  (1. и 2.група) 

доц. др Биљана Поповска Јовичић (3. и 4.група)  

асист. др Јагода  Гавриловић  (5., 6.и 7. група) 

асист. Ивана Раковић (8., 9. и 10.група)  

 асист. Сара Петровић (11., 12. и 13.група) 

др Софија Секулић-Марковић (14., 15. и 16.група) 

1 8 П Кома. Акутни мождани удар. Епилептички статус Проф. др Светлана Милетић Дракулић 

 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 1 

1 8 В  

проф. др Светлана Милетић-Дракулић (1. и 2. група) 

др. Сандра Радевић (3. и 4. група)  

доц.  др Александар Гавриловић (5., 6.и 7. група)  

асист. Снежана Лазаревић (8., 9. и 10. група) 

др Катарина Весић (11., 12. и 13.група) 

др Владимир Јанковић (14., 15. и 16.група) 

2 9 П Кардиопулмонална реанимација Хиповолемијски шок Баланс воде и електролита доц. др Татјана Вуловић 



 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ-СТРУЧНА ПРАКСА 

модул недеља тип називметодске јединице наставник 

2 9 В  

Доц. др Александар Цветковић (1. група) 

Доц. др Марко Спасић (2. група) 

Доц. др Милош Арсенијевић (3. група) 

Доц. др Војин Ковачевић (4. група) 

Доц. др Бојан Милошевић (5. група) 

Доц. др Иван Радосављевић (6. група) 

Доц. др Бојан Стојановић (7. група) 

 Доц. др Жељко Степановић(8. група) 

 Доц. др Александар Матић (9. група) 

 Др Младен Павловић (10. група) 

 Асист. др Никола Продановић (11. група) 

 Асист др Милош Станковић (12. група) 

 Асист. др Марко Петровић (13. група) 

 Асист. др Урош Радивојчевић (14. група) 

 Др Дамњан Пантић (15. група) 

 Др Ана Луковић (16. група) 

2 10 П 
Крварење из гастроинтестиналног тракта. Акутни абдомен. Повреде абдомена и карлице 

Збрињавање мултисистемскихповреда.  Хируршко збрињавање ране. Термичке повреде 

 

Проф. др Драгче Радовановић 

Доц. др Иван Радосављевић 

2 10 В  

Доц. др Александар Цветковић (1. група) 

Доц. др Марко Спасић (2. група) 

Доц. др Милош Арсенијевић (3. група) 

Доц. др Војин Ковачевић (4. група) 

Доц. др Бојан Милошевић (5. група) 

Доц. др Иван Радосављевић (6. група) 

Доц. др Бојан Стојановић (7. група) 

 Доц. др Жељко Степановић(8. група) 

 Доц. др Александар Матић (9. група) 

 Др Младен Павловић (10. група) 

 Асист. др Никола Продановић (11. група) 

 Асист др Милош Станковић (12. група) 

 Асист. др Марко Петровић (13. група) 

 Асист. др Урош Радивојчевић (14. група) 

 Др Дамњан Пантић (15. група) 

 Др Ана Луковић (16. група) 

2 11 П 
Кранио-церебралне повреде. Повреде грудног коша 

Повреде генито-уринарног тракта. Рено-уретралн аколика 

Доц. др Војин Ковачевић 

Проф. др Слободан Милисављевић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 



 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ-СТРУЧНА ПРАКСА 

модул недеља тип називметодске јединице наставник 

2 11 В  

Доц. др Александар Цветковић (1. група) 

Доц. др Марко Спасић (2. група) 

Доц. др Милош Арсенијевић (3. група) 

Доц. др Војин Ковачевић (4. група) 

Доц. др Бојан Милошевић (5. група) 

Доц. др Иван Радосављевић (6. група) 

Доц. др Бојан Стојановић (7. група) 

 Доц. др Жељко Степановић(8. група) 

 Доц. др Александар Матић (9. група) 

 Др Младен Павловић (10. група) 

 Асист. др Никола Продановић (11. група) 

 Асист др Милош Станковић (12. група) 

 Асист. др Марко Петровић (13. група) 

 Асист. др Урош Радивојчевић (14. група) 

 Др Дамњан Пантић (15. група) 

 Др Ана Луковић (16. група) 

2 12 П 
Повреде екстремитета. Ургентне повреде крвних судова. Акутне оклузије великих артерија 

Запаљења дубоких  вена 
Проф. др Бранко Ристић 

Доц. др Славчо Тончев 

2 12 В  

Доц. др Александар Цветковић (1. група) 

Доц. др Марко Спасић (2. група) 

Доц. др Милош Арсенијевић (3. група) 

Доц. др Војин Ковачевић (4. група) 

Доц. др Бојан Милошевић (5. група) 

Доц. др Иван Радосављевић (6. група) 

Доц. др Бојан Стојановић (7. група) 

 Доц. др Жељко Степановић(8. група) 

 Доц. др Александар Матић (9. група) 

 Др Младен Павловић (10. група) 

 Асист. др Никола Продановић (11. група) 

 Асист др Милош Станковић (12. група) 

 Асист. др Марко Петровић (13. група) 

 Асист. др Урош Радивојчевић (14. група) 

 Др Дамњан Пантић (15. група) 

 Др Ана Луковић (16. група) 

2 13 П 
Ургентна стања у оториноларингологији. Крвављења у ОРЛ регији 

Респираторна инсуфицијенција и трахеотомија. Повреде ОРЛ регије и страна тела 

Компликације запаљењских процеса ува, носа, фаринкса и ларинкса. 

доц. др Јасмина Стојановић 



 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ УРГЕНТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ-СТРУЧНА ПРАКСА 

модул недеља тип називметодске јединице наставник 

2 13 В 

Упознати се са методама заустављања крвављења ОРЛ регије. Научити пружање помоћи у 

условима на терену код крвављења ОРЛ регије. Научити начин и звођења ургентне 

трахеотомије. Научити начине одржавања каниле. Научити клиничке слике страних тела 

ОРЛ регије. Научити протокол дијагностиковања повреда ОРЛ регије. Усвојити поступке 

збрињавања повреда. ОРЛ регије. Усвојити компликације које настају при збрињавању повреда 

ОРЛ регије. Научити комликације запаљењских процеса ува,  носа, ждрела и ларинкса 

Научити начине збрињавања компликација запаљењских процеса ува, носа, ждрела и ларинкса 

др Андра Јевтовић (1.,2., 3. и 4. група) 

др Марина Јовановић (5., 6., 7. и 8.група) 

др Милица Јевтић (9., 10., 11. и 12. група) 

др Наталија Божовић (13.,14., 15. и 16. група) 

2 14 П 

Ургентна стања у офталмологији- увод. Акутни напад глаукома.  Оклузивни синдроми ретине 

Аблација ретине. Тромбоза синуса кавернозуса. Еднофталмитис и панофталмитис 

Контузионе,перфоратиоване,хемијскеи топлотне повреде ока. Малигни меланом хороидее и 

други малигни тумори ока. Неуроофталмолошка обољења (ургентна) 

проф. др Мирјана А. Јанићијевић 

2 14 В  

проф. др М. Јанићијевић Петровић (1. и 2. група) 

проф. др Светлана Јовановић (3. и 4. група)  

проф. др Сунчица Срећковић (5., 6. и 7.група) 

доц. др Ненад Петровић (8., 9. и 10. група) 

доц.  др Татјана Шаренац (11., 12. и 13. група) 

асист. др Душан Тодоровић (14., 15. и 16. група) 

2 15 П 
Најчешћа ургентна стања у психијатрији. Стања психомоторног узбуђења ,фугеи агитирана 

стања код интелектуално инсуфицијентних особа. Ургентна стања код афективних поремећаја 

Ургентна стања у схизофренији. Ступор као ургентно стање у психијатрији 
проф. др Мирјана Јовановић 

2 15 В  

проф. др  Горан Михајловић (1. и 2.група) 

проф. др Драгана Игњатовић Ристић(3. и  4. група) 

проф. др Мирјана Јовановић (5. и  6.група) 

др Данијела Ђоковић (7. и 8.група)  

проф. др Владимир Јањић (9. и 10. група) 

доц. др Милица Боровчанин (11., 12. и 13.група) 

асист. др Бранимир Радмановић (14., 15. и 16.група) 

 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 2 

 И ИСПИТ (јунски рок) 

 


